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Εηζαγσγή 

 

Πσο πξνέθπςε ην ξεχκα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο; Πνηα ήηαλ θαη είλαη ε 

ζέζε ηνπ κέζα ζην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη πσο απηφ ζπλδέζεθε κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα;  

Σα εξσηήκαηα απηά είλαη ην αθεηεξηαθφ ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, σο 

κηαο πξνζπάζεηαο λα αλαδεηρζεί ηζηνξηθά, γηα πξψηε θνξά, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψζεθε ην ξεχκα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο. Δίλαη έλα εγρείξεκα αλάδεημεο 

ηνπ πσο νη ηζηνξηθέο – πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κπφξεζαλ λα επεξεάζνπλ θαη λα ηαξαθνπλήζνπλ ηα λεξά ηεο κέρξη ηφηε 

απνζηεηξσκέλεο πεηξακαηηθά επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο. Με  ελαξθηήξην ζεκείν ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 ε παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ πξνβνιή ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο θαη κάιηζηα ηελ ηζηνξηθή ηεο αλάπηπμεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ.  

ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ε δεθαεηία ηνπ 1960, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ έμαξζε ηεο δξάζεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ. Σξαληαρηά  παξαδείγκαηα ην 

αληηπνιεκηθφ θίλεκα ηνπ Βηεηλάκ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ην θίλεκα ηνπ Μάε ηνπ 1968 ζηελ 

Γαιιία.  

Ξεθηλάκε θαη πηάλνπκε ην λήκα ηεο ηζηνξίαο ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο απφ 

ηελ Γεξκαλία θαη ην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ φπνπ αηρκή ηνπ 

θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο γίλεηαη ε θξηηηθή ηνπ θπξίαξρνπ ξεχκαηνο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Γηα πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε επηζηήκε θαη κάιηζηα ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ αξρίδεη θαη ππφθεηηαη ζε κηα ζθνδξή θξηηηθή σο πξνο ηελ 

νπδεηεξφηεηα πνπ επηθαιείηαη θαη ηνλ δνθηκαζηηθφ ζσιήλα κέζα ζηνλ νπνίν 

αλαηξέθεηαη. Ο ζάλαηνο ελφο θνηηεηή ζε κία δηαδήισζε ελάληηα ζηελ επίζθεςε ηνπ 

άρε απφ ην Ηξάλ, ελ έηε 1967, ππξνδνηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο 

θαη ηεο πεπνίζεζεο φηη ην Παλεπηζηήκην είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο 

κε απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Κξηηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Καηάθηεζή ηνπ, ην 

πξψην ζπλέδξην Κξηηηθήο θαη Αληηπνιηηεπφκελεο Φπρνινγίαο ην νπνίν είρε αηηήκαηα 

ηελ αλάγθε γηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ αλαηξνπή ηεο θπξίαξρεο 

ςπρνινγίαο. Με ζηφρν ην ηειεπηαίν μεθηλάλε λα θηηάρλνπλ θφθθηλνπο ππξήλεο, 
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άκεζα επεξεαζκέλνη απφ ηνλ Γαιιηθφ Μάε, κε ζέκαηα πνπ εθηείλνληαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε έσο ηηο κεζφδνπο ηεο επηζηήκεο θαη ηελ κειέηε ηνπ 

δηαιεθηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιηζκνχ. 

Κνξπθαία θαζεγεηηθή πξνζσπηθφηεηα φισλ απηψλ θαη θηγνχξα πνπ άθεζε 

θαη ην ζηίγκα ηεο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο, ήηαλ ν Klaus Holzkamp. Ζ 

ζρνιή ηεο Γεξκαληθήο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο, ινηπφλ, γελληέηαη κέζα απφ ηηο 

θνηλσληθέο εμειίμεηο, ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία θαη ηα θνηηεηηθά θηλήκαηα. Έρνληαο 

απηά σο παξαθαηαζήθε θαηαθέξλεη γηα πξψηε θνξά λα ζέζεη ηελ χπαξμε ηεο 

πνιηηηθήο ππφζηαζεο ηεο επηζηήκεο θαη λα αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηελ θπξίαξρε 

κνξθή ηνπ ζεηηθηζκνχ, ηνπ πεηξακαηηζκνχ ηεο θαη ηεο αληηθεηκεληθήο ινγηθήο.  

Έρνληαο πεξηγξάςεη ινηπφλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν μεθίλεζε ην ξεχκα ηεο 

Κξηηηθήο Φπρνινγίαο απφ ηελ Γεξκαλία πξνρσξάκε λα δείμνπκε πσο ην θίλεκα ηεο 

Αληηςπρηαηξηθήο κέζα απφ ηελ Βξεηαλία, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Ηηαιία ζέηεη ηνπο φξνπο 

απνδφκεζεο ηεο βαζηθφηεξεο ζέζεο ηεο ςπρνινγίαο, απηήο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. 

Μέζα απφ ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ νη αληηςπρίαηξνη ζηνλ θπξίαξρν θιάδν ηεο 

ςπρηαηξηθήο πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ηηο ζπλδέζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ηεξάξρεζεο ησλ αλζξψπσλ ηφζν ζηνλ θιάδν απηφ φζν θαη ζηεο ςπρνινγίαο θαη λα 

αλαδείμνπκε φηη βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο είλαη λα 

απνδνκήζεη νηηδήπνηε πξνζπαζεί λα θνξκάξεη, λα ηαμηλνκήζεη θαη λα θαηαζηείιεη 

ηνπο αλζξψπνπο. Σα δηδάγκαηα ησλ εγρεηξεκάησλ ηνπ θηλήκαηνο ηελ 

Αληηςπρηαηξηθήο («Πεξίπηεξν 21, S.P.K., Psichiatria Democratica) άθεζαλ ηξνκεξή 

παξαθαηαζήθε ζηνπο θξηηηθνχο ςπρνιφγνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην 

απνδνκεηηθφ ηνπο έξγν ζηελ θαηαζθεπή ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ζχγρξνλνπο θαη ζχλζεηνπο φξνπο πξνζέγγηζεο ηεο, φπσο απηή ηνπ 

Γηθηχνπ Αθνχσ Φσλέο. 

Καη έηζη ελ ίδηα δεθαεηία κεηαθεξφκαζηε ζηα ζπιάρλα ηεο επείξνπ πνπ 

ππξνδφηεζε ηνλ ακεξηθάληθν πφιεκν, ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, ηεο Ακεξηθήο, θαη 

αληρλεχνπκε πσο ηα θχκαηα ηνπ θεκηληζκνχ πξνζέθεξαλ πινχζην, θαη θαηά θχξην 

ιφγν κεζνδνινγηθφ πιηθφ, ζην ξεχκα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο. Πεξηγξάθνληαο ζηελ 

αξρή ην πξψην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ, ην 1920, ζέινληαο λα δείμνπκε φηη αγψλαο γηα 

ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ μεθίλεζε έρνληαο σο πνιηηηθέο θαηαβνιέο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ζθιάβσλ πεξλάκε ζην δεχηεξν, βαζηά κεηνπζησκέλν ζε 
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ρεηξαθεηεηηθφ θίλεκα, ην νπνίν άζθεζε θξηηηθή ηφζν ζηελ θνηλσλία κε ηνλ 

παηξηαξρηθφ ηεο ραξαθηήξα φζν θαη ηελ επηζηήκε. Ζ νπδεηεξφηεηα θαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα κεηαθξάδνληαη ζηηο βαζηέο αηνκηθηζηηθέο θαη ζεηηθηζηηθέο ηεο 

ξίδεο θαη σο εθ ηνχηνπ γίλεηαη κηα θνβεξά αμηφινγε πξνζπάζεηα λα ζρεδηαζηνχλ λέα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ε ςπρνινγία. ηελ ίδηα ινγηθή εηζάγνπκε θαη ην 

ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ. Μνινλφηη αζθήζεθε δξηκχηαηε θξηηηθή θαη ηέζεθε γηα 

πξψηε θνξά ε πξνζπάζεηα απνδφκεζεο θιάδσλ ηεο ςπρνινγίαο (αλαπηπμηαθή, 

θιηληθή) ε ζρεδίαζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ζπλερίδεηαη θαη ζε απηφ ην θχκα. Σα 

εξγαιεία ηνπο απμάλνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζεκέιηνπο ιίζνπο ζην ζεσξεηηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ νπινζηάζην ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο. ε θάζε πεξίπησζε απηφ ην 

νπνίν ζηηγκαηίδεη ην ηξίην θεκηληζηηθφ θχκα είλαη ε ξηδνζπαζηηθά κεηακνληέξλα ζέζε 

ηνπο πεξί ξεπζηφηεηαο εαπηνχ θαη απαιιαγή απφ ηα δεζκά ηεο ζεμνπαιηθήο 

ηαπηφηεηαο. Κακία ζεσξία δελ κπνξεί λα πξνζδψζεη ηνπο θαλφλεο ζεμνπαιηθήο 

θαλνληζηηθφηεηαο γηαηί πνιχ απιά γηα ηηο Queer κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο δελ 

ηίζεηαη θαλ ζέκα ηαπηφηεηαο. Δδψ θάλεη θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ην κεηακνληέξλν 

κεηαδνκηζηηθφ θχκα πνπ ζηηγκάηηζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο. 

πλερίδνπκε θαη κεηαθεξφκαζηε ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηνλ 

απειεπζεξσηηθφ ηεο ραξαθηήξα γηα λα αλαδείμνπκε πσο ε ζενινγία θαη ε θηινζνθία 

ηεο απειεπζέξσζεο δεκηνχξγεζαλ ην ξεχκα ηεο ςπρνινγίαο ηεο απειεπζέξσζεο πνπ 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα λα ηεζεί ζην επίθεληξν ε έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο θαη ηνπ 

θαηαπηεδφκελνπ θαη ε δηακφξθσζε ηεο κεηά-απνηθηνθξαηηθήο ζεσξίαο (post-colonial 

theory). Ζ θαηαπίεζε θαη ν θαηαπηεδφκελνο ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηεο ιαηηληθήο 

ζθελήο γηα λα αλαδείμνπλ πσο ε ζεσξία ζε κηα πξαγκαηηθά Κξηηηθή Κνηλσληθή 

Φπρνινγία πεγάδεη απφ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ θαη κεηνπζηψλεηαη ζε 

πξάμε γηαηί ζηέθεηαη αιιειέγγπα δίπια ηνπ. Καη εδψ γηα αθφκε κηα θνξά αζθείηαη 

θξηηηθή ζηνλ θπξίαξρν θιάδν θαη  αλαδχεηαη ην πφζν αδχλακνο είλαη λα εθθέξεη 

αιήζεηεο, λα ζηαζεί ζην πιεπξφ ηνπ θφζκνπ θαη ζηα αιεζηλά πξνβιήκαηα πνπ ηνλ 

ζηνηρεηψλνπλ. Κιεηζκέλε ζην δνθηκαζηηθφ ηεο ζσιήλα ε ςπρνινγία αθφκα θαη κέρξη 

ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή αδπλαηεί λα εμεηάζεη ηα πξαγκαηηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε έλαλ θφζκν αιπζνδεκέλν απφ θαηαπηεζηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

ηίζεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ζην πιεπξφ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. 
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Καη θιείλνπκε κε ην θεθάιαην ηεο θξίζεο ηεο Κνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο λα εμεηάζνπκε ην 

πψο πξνέθπςε ε θνηλσληθή ςπρνινγία αιιά θαη ε δηαδηθαζία ηεο ίδηαο ηεο, ηεο 

θξίζεο, κέζα ζηα ζπιάρλα ηεο. Σν γηαηί κηα ςπρνινγία ζηξαηνχ κεηνλνκάζηεθε ζε 

θνηλσληθή ςπρνινγία ηθαλή λα πξνβιέπεη, λα πξνζαξκφδεη θαη λα ππνηάζζεη απαηηεί 

κηα πξνζεθηηθή θαη αλαζηνραζηηθή καηηά, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε ην πψο ε θξίζε ηεο αλέδεημε ξεχκαηα θαη θνκκάηηα θξηηηθήο 

θνηλσληθήο ζεσξεηηθήο επηζηήκεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ θνηλσληθφ 

θνλζηξνπμηνληζκφ θαη ηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ.  

ε θάζε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε παξνπζίαζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ δελ απνηεινχλ απαξαίηεηα κηα γξακκηθή ζπζρέηηζε 

έθζεζεο ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ Κξηηηθνχ ξεχκαηνο. Δπηιέρζεθαλ  κε θξηηήξην 

ηηο θηλεκαηηθέο θαηαβνιέο ηνπο γηα λα αλαδεηρζεί ε πνιηηηθή ππφζηαζε ηεο Κξηηηθήο 

ςπρνινγίαο θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ ηελ γέλλεζαλ. Σν 

θνηηεηηθφ θίλεκα ζηελ Γεξκαλία θαη ε θξηηηθή ηνπ ζηελ νπδεηεξφηεηα ηεο επηζηήκεο, 

ην θεκηληζηηθφ θίλεκα θαη ην κεζνδνινγηθφ νπινζηάζην πνπ πξνζέθεξε, ην θίλεκα 

ηεο αληηςπρηαηξηθήο θαη ε θξηηηθή ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ςπρηθψλ/ 

ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ην θίλεκα ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κε ηνλ απειεπζεξσηηθφ 

ηνπ ραξαθηήξα θαη ηελ κεζνδνινγηθή ζπκβνιή ηνπ φπσο θαη ε θξίζε ηεο Κνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Κξηηηθήο Κνηλσληθήο ςπρνινγίαο απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο αλφξζσζεο ηνπ ξεχκαηνο ηεο Κξηηηθήο ςπρνινγίαο. Μπνξεί ε 

κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε λα βαζίδεηαη ζε κηα ζηνηρεηψδε ρξνληθή αιιεινπρία, παξφια 

απηά αλ παξαηεξήζνπκε εηο βάζνο ε λνεηή ηνπο ζχλδεζε είλαη ηα πξσηαξρηθά 

ςήγκαηα θξηηηθήο ηνπ θπξίαξρνπ θιάδνπ φπσο θαη νη ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπο. 

Βάζε απηψλ ζα επηρεηξήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ πξψηκε ηζηνξηθή 

δηαδξνκή ηνπ ξεχκαηνο ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο… 

 

 

 

 



8 

 

Κεθάιαην 1
ν
: Η Απαξρή ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο 

 

 Ξεθηλάκε ηελ αθήγεζή καο απφ ηελ Γεξκαλία θαη ην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην 

ηνπ Βεξνιίλνπ, φπνπ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηελ απαξρή ηεο 

Κξηηηθήο Φπρνινγίαο κέζα απφ ηα γεγνλφηα πνπ εμειίρζεθαλ εθεί θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην Ηλζηηηνχην Φπρνινγίαο. Ο ζάλαηνο ελφο θνηηεηή ζε κηα δηαδήισζε ελάληηα ζηελ 

απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά πνπ πθίζηαην ν ηξαληθφο ιαφο απνηέιεζε ην αθεηεξηαθφ 

ζεκείν πνιηηηθήο δχκσζεο θαη θξηηηθήο κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Σν ίδην 

ην παλεπηζηήκην κπήθε ζην ζηφραζηξν κε ηελ νπδεηεξφηεηα πνπ πξνέβαιε απέλαληη 

ζε γεγνλφηα φπσο ην παξαπάλσ θαη μεθίλεζε κηα ζθνδξή θξηηηθή απέλαληη ζηελ 

νπδεηεξφηεηα πνπ πξνέηαζζαλ νη θνηλσληθέο επηζηήκεο ηφζν ζε επίπεδν επηζηήκεο 

φζν θαη θνηλσληθφ-πνιηηηθήο αλάιπζεο. πσο ζα δνχκε ινηπφλ, ε θξηηηθή απηή 

ζπλερίζηεθε θαη θιηκαθψζεθε κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Klaus Holzkamp, ζε κηα 

μεθάζαξε αληίζηαζε ζηελ θπξίαξρε κνξθή ζεηηθηζκνχ – πεηξακαηηζκνχ – 

αληηθεηκεληθήο ινγηθήο φπσο θαη ζηελ εζθεκκέλε απφθξπςε ηεο πνιηηηθήο 

ππφζηαζεο ηνπ θιάδνπ, ζηνηρεία – ζεκέιηα γηα ηελ βάζε ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο.  

 

1.1 Βεξνιίλν, 2 Ινπλίνπ 1967, ώξα 8:20 κ.κ.  

Η δσή ηνπ Benno Ohnesorg ηεξκαηίδεηαη από κηα ζθαίξα αζηπλνκηθνύ όπινπ. 

Ο άρεο ηνπ Ηξάλ πξαγκαηνπνίεζε κηα επίζεκε επίζθεςε ζην Βεξνιίλν. Σελ 

1
ε
 Ηνπιίνπ, 2000 θνηηεηέο πεξίπνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην Διέπζεξν Παλεπηζηήκην γηα 

λα δηακαξηπξεζνχλ ελάληηα ζηε ζεξκή ππνδνρή ηνπ άρε απφ ηελ πφιε θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηηδίσλ. Δίραλ ήδε αθνχζεη ηελ καξηπξία ελφο 

εμφξηζηνπ Ηξαλνχ φζνλ αθνξά ηελ απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ηνπ άρε ζηνλ ιαφ ηνπ 

αιιά θαη ηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία κε ηελ βνήζεηα ηεο C.I.A. Ήηαλ ε ίδηα ε 

C.I.A. ε νπνία είρε αλακεηρζεί ζηνλ πην απερζή πφιεκν, ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, ηνλ 

Ακεξηθάληθν πφιεκν φπσο ζπλεζίδνπλ λα ηνλ απνθαινχλ νη Βηεηλακέδνη. Σν ίδην 

βξάδπ είρε πξνγξακκαηηζηεί εθδήισζε δηακαξηπξίαο έμσ απφ ηελ πεξα φπνπ ν 

άρεο καδί κε ηελ ζχδπγφ ηνπ επξφθεηην λα παξαθνινπζήζνπλ κηα παξάζηαζε, 

εηδηθά εηνηκαζκέλε γηα απηνχο (Tolman, 1994).  

Ζ απνγεπκαηηλή δηαδήισζε, είρε μεθηλήζεη φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

δηαδειψζεηο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα φιν θαη πην ζπρλά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Ζ 

δηαθνξά είλαη φηη δελ έιεμε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαζψο ζπλέβε ην αθφινπζν γεγνλφο: Ο 
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άρεο είρε θέξεη ηελ δηθή ηνπ νκάδα αζθαιείαο. Απηή απνηεινχληαλ απφ 80 πεξίπνπ 

θνπζηνπκαξηζκέλνπο άλδξεο πνπ θξαηνχζαλ ξφπαια κήθνπο ζρεδφλ ελάκηζε κέηξνπ. 

Απφ ηελ άιιε νη θνηηεηέο, πνπ θξαηνχληαλ κε νδνθξάγκαηα ζε απφζηαζε απφ ην 

δεκαξρείν, απνδνθίκαδαλ ηελ θαηάζηαζε πνπ αληίθξηδαλ. Χο απάληεζε ζηηο 

απνδνθηκαζίεο, νη άληξεο ηνπ άρε επηηέζεθαλ κε ηα ξφπαια θαη χζηεξα απφ ιίγα 

ιεπηά ήξζε, ε αζηπλνκία, φρη γηα λα αλαραηηίζεη ηα παιηθάξηα ηνπ άρε, αιιά γηα λα 

ηνπο βνεζήζεη λα απνκαθξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο (Tolman, 1994).   

ζν πεξλνχζε ε ψξα θαη δηαδηδφηαλ ε εηθφλα απηήο ηεο παξσδίαο, ν αξηζκφο 

ησλ δηαδεισηψλ γηλφηαλ νινέλα κεγαιχηεξνο θαη ηα πλεχκαηα νμχλνληαλ νινέλα 

πεξηζζφηεξν. Έθζαζαλ ν άρεο θαη ε ζχδπγφο ηνπ. Κπκαηίδνληαλ πιαθάη θαη 

αθνχγνληαλ ζπλζήκαηα: «Μν –Μν –Μνζζαληέθ!», «άρε, άρε, ηζαξιαηάλε!». 

Γπζαξεζηεκέλνο απφ ηε βξαδχηεηα κε ηελ νπνία απνρσξνχζε ην πιήζνο ησλ 

θνηηεηψλ, ν δηνηθεηήο ηεο αζηπλνκίαο ιίγα ιεπηά αξγφηεξα έδσζε ηελ αθφινπζε 

εληνιή: «Να βγνπλ ηα θινκπ, δηαιχζηε ην πιήζνο!». Ζ αζηπλνκία επηηέζεθε θαη ην 

πιήζνο δελ ήμεξε πνπ λα πάεη. Κάπνηνη απφ απηνχο βξέζεθαλ ζηξηκσγκέλνη ζηελ 

γσλία ελφο ζθεπαζηνχ πάξθηλγθ. Ο Benno Ohnesorg ήηαλ έλαο απφ απηνχο. Κάπνηνο 

αλέθεξε φηη άθνπζε ηελ θσλή ελφο λεαξνχ λα ιέεη: «ε παξαθαιψ κελ κε 

ππξνβνιήζεηο». Κάπνηνο ππξνβφιεζε θαη έλαο αζηπλνκηθφο αθνχζηεθε λα ιέεη: 

«Δίζαη ηξειφο, κπνξεί λα είρεο ρηππήζεη έλαλ απφ εκάο» (Tolman, 1994). 

Ζ αζηπλνκία ζηελ αξρή ηζρπξίζηεθε φηη ν Benno Ohnesorg πέζαλε απφ 

θξαληαθφ θάηαγκα. χληνκα φκσο θαηέζηε ζαθέο φηη επξφθεηην γηα ζθαίξα ζην 

θεθάιη. Ο αμησκαηηθφο ηεο αζηπλνκία Karl-Heinz Kurras, ληπκέλνο κε πνιηηηθά, 

ηζρπξίζηεθε φηη ππξνβφιεζε ζε απηνάκπλα. Απηφο ν ηζρπξηζκφο έγηλε δεθηφο απφ ηελ 

αζηπλνκία θαη ηε χγθιεην, φκσο κηα αλάθξηζε πνπ αθνινχζεζε απέδεημε φηη ήηαλ 

αβάζηκνο. Ο Kurras θαηεγνξήζεθε γηα αλζξσπνθηνλία εμ ακέιεηαο. Σν δηθαζηήξην 

πνπ έγηλε ηνλ επφκελν Ννέκβξε απνθάλζεθε φηη ν Kurras είρε ηξαβήμεη ηελ 

ζθαλδάιε φκσο δελ κπνξνχζε λα απνδείμεη ηελ χπαξμε πξφζεζεο. Δμ αηηίαο απηνχ 

απαιιάρζεθε (Tolman, 1994). 

ιεο νη επξέσο απνδεθηέο αλαθνξέο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο ζηε Γεξκαλία 

ζπκθσλνχλ φηη ην γεγνλφο απηφ ππξνδφηεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο, αλάπηπμε 

ζηελ νπνία ην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ έπαημε εγεηηθφ ξφιν θαη 

παξήγαγε ζηελ νπζία ηελ Κξηηηθή Φπρνινγία. Γηα λα ην θαηαλνήζνπκε φκσο απηφ, 

ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε πξψηα πνηα ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ohnesorg 

ζηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη πσο ην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ 
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έγηλε νξκεηήξην ηεο πνιηηηθήο θαη αθαδεκατθήο δηακαξηπξίαο ζηελ Γεξκαλία 

(Tolman, 1994).   

 

1.2. Η πξνέιεπζε ηνπ Ειεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (Ε.Π.Β.) 

Σν Βεξνιίλν απέθηεζε ην παλεπηζηήκην ηνπ ζηα 1810. Πήξε ηελ νλνκαζία 

ηνπ απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Πξσζίαο, Friedrich Wilhelm θαη ιεηηνχξγεζε κε απηφ ην 

φλνκα έσο ην 1945, κε ηα δψδεθα ηειεπηαία ρξφληα ππφ λαδηζηηθή δηεχζπλζε. ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ ην παλεπηζηήκην είρε θαηαθεξκαηηζηεί ηφζν θπζηθά φζν θαη 

εζηθά. Δπεηδή ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξηζθφηαλ, ππαγφηαλ ζηνλ ζνβηεηηθφ ηνκέα 

ηεο δηαρσξηζκέλεο πφιεο, ε ζνβηεηηθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε μεθίλεζε ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπ ζρεδφλ ακέζσο. Μέρξη ην 1948 νη βξεηαληθέο θαη γαιιηθέο 

θαηνρηθέο αξρέο αδηαθνξνχζαλ πιήξσο γηα ην παλεπηζηήκην. Οη ακεξηθάληθεο 

κνινλφηη έηξεθαλ απξφζπκα ζρέδηα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθ λένπ ιεηηνπξγία 

ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, εκπνδίζηεθαλ, θαζψο νη ζηξαηησηηθέο αξρέο έιαβαλ 

δξαζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηνπο θνηηεηέο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ 

ακεξηθαληθφ ηνκέα (Tolman, 1994). 

 Οη ζνβηεηηθέο αξρέο είραλ ππνζρεζεί ηε δεκηνπξγία ελφο ζεζκνχ πνπ ζα 

σθεινχληαλ άηνκα απφ ρακειφηεξεο, κεζαίεο, εξγαηηθέο ηάμεηο θαη φζνη είραλ 

ππνθέξεη απφ ην θαζεζηψο ησλ Ναδί. Αξρηθά ε ππφζρεζε ηεξήζεθε θαη νη θνηηεηέο 

ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ θαηλνχξγηα απηή ειεπζεξία. ηελ πνξεία φκσο, νη 

απμαλφκελεο παξεκβάζεηο ησλ αξρψλ έθηαζαλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο ην Μάξηην 

ηνπ 1947, φηαλ ζπλειήθζεζαλ αξθεηνί εγέηεο θνηηεηψλ γηα ππνηηζέκελε 

θαηαζθνπεία πξνο φθεινο ηεο Γχζεο. Σν επφκελν έηνο ν έιεγρνο εληάζεθε, 

απνβιήζεθαλ θνηηεηέο θαη ε ζρνιή ππνβαζκίζηεθε γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Ζ 

απνβνιή ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ εγεηψλ ησλ θνηηεηψλ νδήγεζε ζηελ πξνθήξπμε 

απεξγίαο ζηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 1948 θαη νη θνηηεηέο παξαθηλήζεθαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα ζπκβνχιην ζην βξεηαληθφ ηνκέα. Ο δπηηθφ ηχπνο αλέθεξε φηη 

ην παξαθνινχζεζαλ 2000 θνηηεηέο ελψ ν αλαηνιηθφο 300. Σν ζπκβνχιην απηφ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ήηαλ θαζνξηζηηθφ γηα ηνπ Ακεξηθαλνχο πξνθεηκέλνπ λα ηδξχζνπλ 

θαηλνχξγην παλεπηζηήκην ζηνλ ηνκέα ηνπο (Tolman, 1994). 

Σν 1948 ινηπφλ, ηδξχζεθε ην λέν παλεπηζηήκην κεηά απφ πνιχ κεγάιε 

ζπλεηζθνξά  ρξεκαηηθψλ πφξσλ εθ κέξνπο ηνπ ηδξχκαηνο Ford. Σν παλεπηζηήκην 

απηφ έδεημε φηη είλαη δηαηεζεηκέλν λα ηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο γηα ειεπζεξία θαη 

δεκνθξαηία, κε βάζε ηηο νπνίεο είρε επαλαιεηηνπξγήζεη ην παιηφ, πνπ ηψξα 
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νλνκαδφηαλ παλεπηζηήκην Humboldt. Οη Ακεξηθαλνί άθεζαλ κεγάιν κέξνο ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηνπο Γεξκαλνχο, επηκέλνληαο ζηελ απμεκέλε 

παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ζηελ δηνίθεζε θαη ζηε ζέζπηζε επλντθψλ φξσλ εηζαγσγήο 

γηα κέιε κεηνλνηήησλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Tolman, 1994). 

Σν λέν Διεχζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ αληηπξνζψπεπε έλα 

πξννδεπηηθφ κνληέιν πνπ ήηαλ ειθπζηηθφ ζηνπο πνιηηηθνπνηεκέλνπο θνηηεηέο απφ 

φια ηα κέξε ηεο Γεξκαλίαο θαηά ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ. Δίρε ηελ απαξρή 

ηνπ ζηε δηακαξηπξία, ηε δηαθσλία θαη θαζηέξσζε κηα παξάδνζε αληηαπηαξρηθήο θαη 

πξννδεπηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο (Tolman, 1994). 

 

1.3. Οη απαξρέο ηνπ Φνηηεηηθνύ Κηλήκαηνο 

ην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην είρε θαζηεξσζεί ε ελαζρφιεζε κε ηα πνιηηηθά ε 

νπνία δελ κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κφλν κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη 

θνηηεηέο είραλ ζπλείδεζε φηη ην Παλεπηζηήκην είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο.  Βάζε απηνχ δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη 

ρσξίο λα μεπεξλάεη ηα ίδηα ηνπ ηα «φξηα» (Tolman, 1994). 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1964, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα απφ ηηο πξψηεο δηαδειψζεηο , 

φπνπ εθαηνληάδεο θνηηεηέο δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Moïse Tshombé, 

πξφεδξν ηνπ Κνλγθφ, ηνλ νπνίν ζεσξνχζαλ ππεχζπλν γηα ην ζάλαην ηνπ αξηζηεξνχ 

εγέηε Patrice Lumumba. Σελ άλνημε ηνπ 1965 ε θνηηεηηθή έλσζε AStA (Allgemeiner 

Studenten Ausschuss), πξνζθάιεζε έλαλ δεκνζηνγξάθν θαη δχν αθφκε άηνκα γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζπδήηεζε φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε πνπ είρε πάξεη 

ε Γεξκαλία κεηά ηνλ πφιεκν. Ο δεκνζηνγξάθνο Eric Kuby, επέθξηλε ηελ δηνίθεζε 

ηνπ Δ.Π.Β. απφ ην 1949 θαη κεηά θαη ν πξχηαλεο απφ ην 1958 ηνλ είρε αλαθεξχμεη ζε 

«αλεπηζχκεην πξφζσπν», απαγνξεχνληαο ηνπ δχν θνξέο ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ 

ηνλ 1960 θαη ην 1963 λα κηιήζεη ζην παλεπηζηήκην (Tolman, 1994). 

Απέλαληη ζε απηφ, νη θνηηεηέο δηαθήξπηηαλ φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

θαηαπαηνχληαλ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη επηθαινχληαλ ην δηθαίσκα 

ηνπο λα αθνχγεηαη νπνηαδήπνηε θσλή ζέινπλ ζηνλ αλνηρηφ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Οξγάλσζαλ κηα ζεηξά απφ 

απεξγίεο θαη δηαδειψζεηο ζηηο νπνίεο πήξαλ κέξνο παξαπάλσ απφ 3000 θνηηεηέο 

ζεκαηνδνηψληαο έηζη ηελ απαξρή ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο ζην Δ.Π.Β. Μεηά ηνλ 

Μάην ηνπ 1965, απμήζεθε ν αξηζκφο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ αλνηρηψλ δηαδειψζεσλ. 

Σα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχζαλ ήηαλ πνιππνίθηια, απφ ηα ηνπηθά πνπ είραλ λα θάλνπλ κε 
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ηελ δηνίθεζε κέρξη ηα δηεζλή πνπ εζηηάδνληαλ νινέλα θαη πην πνιχ ζην πφιεκν ηνπ 

Βηεηλάκ (Tolman, 1994). 

 

1.4. Σν πξώην «Κξηηηθό Παλεπηζηήκην» 

Ζ ίδξπζε ηνπ Κξηηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ έγηλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1967. 

Οξγαλψζεθε απφ ηνπο Wolfgang Lefèvre, πξφεδξν ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ Δ.Π.Β., 

Sigrid Fronius θαη Wolfgang Nitsch απφ ην Ηλζηηηνχην Max Planck γηα ηελ 

Παηδαγσγηθή Έξεπλα θαη κε ηελ ζπλεξγαζία 40 πεξίπνπ άιισλ θνηηεηψλ θαη κειψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ θξηηηθή ηνπο μεθίλεζε πξψηα απφ ηα δηθά 

ηνπο ηδξχκαηα. Θεσξνχζαλ φηη ηα παιαηνχ ηχπνπ ηδξχκαηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, 

ζηα νπνία πεξηιακβαλφηαλ θαη ην Δ.Π.Β., «είραλ κεηακνξθσζεί  απφ απνκνλσκέλνπο 

πχξγνπο ζε απνκνλσκέλα εξγνζηάζηα ζηα νπνία εμεηδηθεπκέλνη ειίζηνη θαζεγεηέο 

εθπαίδεπαλ εμεηδηθεπκέλνπο ειίζηνπο θνηηεηέο (Tolman, 1994). 

Σν έξγν ηνπ Κξηηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ είρε δηπιφ ραξαθηήξα. Απφ ηελ κία 

απνζθνπνχζε ζηελ δηακφξθσζε ζπκκαρηψλ κε ηνπο εξγάηεο. Πξνζθέξνληαο 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αλέιπαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

εξγαδφκελνη ζηελ θνηλσλία ησλ αζηψλ, ζηφρεπαλ ζην ζρεδηαζκφ κηαο 

απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο δξάζεο. Απφ ηελ άιιε πξνζπαζνχζαλ λα νξγαλψζνπλ 

ζεκηλάξηα θξηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.Β., ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή φςε ηεο εθπαίδεπζεο, αζθψληαο θξηηηθή ζηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ, 

ησλ εμεηάζεσλ, αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ-πξαθηηθψλ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ηεο Γεξκαλίαο (Tolman, 1994). 

Οη δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ Δ.Π.Β. αξλήζεθαλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

Κξηηηθφ Παλεπηζηήκην θαη δηεμήγαγαλ λνκηθφ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγάλσλε γηα λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξφζδηλαλ θαηεγνξίεο 

ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ. Παξφια απηά, ην Κξηηηθφ Παλεπηζηήκην, θαηάθεξε 

λα επηβηψζεη, πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηήζεη εγρεηξήκαηα αλάινγεο θχζεσο (Tolman, 

1994).   

 

1.5. Ιλζηηηνύην Φπρνινγίαο: Εμειίμεηο 

ην Ηλζηηηνχην Φπρνινγίαο νη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γίλνληαλ φιν θαη πην 

αλνηρηά πνιηηηθέο. Ο θαζεγεηήο Hans Hörmann, δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, 

επαλαιάκβαλε ζπλερψο ηελ «θηιειεχζεξε» άπνςή ηνπ γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ςπρνινγίαο θαη θνηλσλίαο ζηελ νκηιία ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κλεκφζπλνπ ζην 
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Δ.Π.Β., γηα ηνλ Benno Ohnesorg. Ο Hörmann ζεσξνχζε φηη ν ζχλδεζκνο ηεο 

ςπρνινγίαο κε ηηο αμίεο θαη ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή ήηαλ ν ςπρνιφγνο σο αηνκηθή 

ζπλείδεζε. Πίζηεπε πσο απηφο πνπ έρεη ηελ επζχλε λα κεξηκλήζεη ψζηε νη γλψζεηο 

ηεο ςπρνινγίαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο νξζψλ ζπκθεξφλησλ ήηαλ κνλάρα 

ν ςπρνιφγνο (Tolman, 1994).   

ηε βάζε απηνχ κηα έληνλε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηελ 

Κξηηηθή Θεσξία ηνπ Theodor Adorno θαη ηνπ Jürgen Habermas μεθίλεζε απφ κία 

θνηηήηξηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ηελ Irmingard Staeuble. Ζ θνηηήηξηα ζεσξνχζε φηη ε 

ζεψξεζε απηή αμηνινγεί ειιηπψο ηελ πνιηηηθή θχζε ηεο επηζηήκεο. Δπηζήκαλε φηη 

είλαη ε ίδηα ζεψξεζε πνπ έρεη ελζαξξχλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα παλεπηζηήκηα θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ Σξίηνπ Ράηρ είραλ απιψο ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Ναδί θαη φηη ε 

θαιχηεξε ελέξγεηα ζα ήηαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ «θπζηθή» ηνπο θαηάζηαζε, απηή 

ηεο νπδεηεξφηεηαο, αθήλνληαο ζηελ επζχλε ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο ηελ επεκεξία 

ηεο θνηλσλίαο (Tolman, 1994). 

Ζ αλάιπζε ηεο Staeuble αλαδείθλπε φηη ηα παλεπηζηήκηα πνηέ δελ είλαη 

νπδέηεξα. Παίξλνπλ ζέζε ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο. Σα φξηα αλάκεζα ζηελ 

θηινζνθία, ηελ επηζηήκε, ηελ ηδενινγία θαη ηελ θνηλσλία έζβελαλ ζηγά-ζηγά, 

δείρλνληαο έλα ζχλνιν κεξψλ πνπ εμαξηψληαη ην έλα απφ ην άιιν. Απηνί νη 

ςπρνιφγνη πνπ δελ ην ζπλεηδεηνπνηνχζαλ, έζεηαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ ππεξεζία ηεο 

θπξίαξρεο ηδενινγίαο, πνπ ζπλήζσο είλαη απηή ηνπ ζπζηήκαηνο (Tolman, 1994). 

 

1.6. Νόκνο «Έθηαθηεο Αλάγθεο», 

Πεξηνξηζκόο ηεο Ειεπζεξίαο ηνπ Λόγνπ 

Σν 1968 ζεζπίζηεθε έλαο έθηαηνο λφκνο ν νπνίνο πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ πνπ απνιάκβαλαλ κέρξη ηφηε νη δηαθσλνχληεο θνηηεηέο θαη 

επξφθεηην λα θέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ ηξφπν κειέηεο ηεο ςπρνινγίαο ζην Δ.Π.Β. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε πνιηηηθνπνίεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Φπρνινγίαο είρε 

μεθηλήζεη πξσηχηεξα, πνιχ πξηλ ην 1968, κε ηελ άζθεζε θξηηηθήο ζηε λννηξνπία ηνπ 

ζεηηθηζκνχ πνπ θαηέθιπδε ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο (Tolman, 1994).   

Χο εθ ηνχηνπ, ηελ άλνημε ηνπ 1968, απνθαζίζηεθε ηφζν απφ ηνπο θνηηεηέο 

φζν θαη απφ ηα κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ε πνιηηηθή δξάζε απέλαληη ζην Νφκν. Γηα 14 

εκέξεο, νξγαλψζεθαλ δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα ηα νπνία ζα ελεκέξσλαλ γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ ζα επέθεξε. Απφ ηελ πεξίνδν απηή θαη έπεηηα ην έξγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

απέθηεζε λέα πνηφηεηα. Μηα λενζπζηαζείζα «ad hoc νκάδα», πνπ απνηεινχληαλ απφ 
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πξννδεπηηθνχο θνηηεηέο πξνσζνχζε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

δεκνθξαηηθή ηνπ αλαδηάξζξσζε. ην ζηήζηκν θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ απηνχ 

βνήζεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, πξάγκα πνπ απνηέιεζε ζηνηρείν 

κνλαδηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Ηλζηηηνχηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ήηαλ, φηη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ φπσο 

είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, νη απνδνρέο θαη ν πξνυπνινγηζκφο, εμεηάδνληαλ, ηελ 

πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1968, απφ δέθα επηηξνπέο θαη ηα απνηειέζκαηα 

αλαθνηλψλνληαλ ζε νιφθιεξν ην Ηλζηηηνχην (Tolman, 1994). 

 

1.7. Σν πλέδξην Κξηηηθήο θαη Αληηπνιηηεπόκελεο Φπρνινγίαο 

Σν επηέκβξην ηνπ 1968, ζην Tübingen, πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπλέδξην ηεο 

Γεξκαληθήο Δηαηξίαο γηα ηελ Φπρνινγία. Έλα ζπκπφζην γηα ηελ ςπρνινγία θαη ηελ 

πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά είρε κφιηο μεθηλήζεη, φηαλ κηα νκάδα 20 πεξίπνπ θνηηεηψλ, 

θπξίσο απφ ην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ (ίδξπκα αλεμάξηεην απφ ην 

Δ.Π.Β.) εηζέβαιε ζηελ αίζνπζα. Ο εθπξφζσπνο ηεο, θαηέιαβε ην βήκα θαη 

αλαθνίλσζε πσο ήξζε ε ψξα λα αθνπζηνχλ θαη νη δηθέο ηνπο ζέζεηο. Οη ζέζεηο απηέο 

αζθνχζαλε θξηηηθή ζε θάζε δπλαηή έθθξαζε ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, 

δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθήο. Οη θξηηηθέο θαηαγξάθεθαλ, ππνβιήζεθαλ εξσηήζεηο 

αιιά νπζηαζηηθή απάληεζε δελ δφζεθε πνηέ (Tolman, 1994). 

Σν παξαπάλσ επεηζφδην είρε σο απνηέιεζκα λα δηεμαρζή ζην Αλφβεξν ηνλ 

Μάην ηνπ 1969, ην πλέδξην ηεο Κξηηηθήο θαη Αληηπνιηηεπφκελεο Φπρνινγίαο ην 

νπνίν ην παξαθνινχζεζαλ θνηηεηέο θαη ςπρνιφγνη απφ φιε ηελ Οκνζπνλδηαθή 

Γεκνθξαηία. θνπφο, ήηαλ λα απαληεζνχλ φια ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη 

ζην Tübingen, ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (Tolman, 1994). 

Μεηά απφ δηήκεξε ζπδήηεζε νη θνηηεηέο απφ ην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηνπ 

Βεξνιίλνπ ζπλφςηζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο θαη παξνπζίαζαλ ηελ εηπκεγνξία ηνπο. 

Θεσξνχζαλ φηη φιεο νη ιχζεηο πνπ ζηφρεπαλ λα κείλνπλ ςπρνινγηθέο, παξέκελαλ 

νπζηαζηηθά κε πνιηηηθέο. Ο ιφγνο πνπ γηλφηαλ απηφ ήηαλ φηη ε ςπρνινγία ήηαλ θαη 

ζα είλαη πάληα εξγαιείν ζε φζνπο θαηέρνπλ ηελ εμνπζία. Έηζη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ πξφηεηλαλ ηηο αθφινπζεο πξαθηηθέο πξνηάζεηο: Να κεηαηξαπεί ε γλψζε 

πεξί ςπρνινγίαο, φληαο γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε ζπζηαηηθφ ηνπ αγψλα θαηά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Να ππνλνκεπηεί ε ςπρνινγία ζηα ηλζηηηνχηα θαη λα αλαπηπρζνχλ 

ζηξαηεγηθέο επίζεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε ςπρνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ δελ δέρνληαλ φηη ππάξρεη «θξηηηθή» ή «αληηπνιηηεπφκελε» 
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ςπρνινγία. Αλ ππήξρε απηφ ζα ζήκαηλε φηη δελ ππάξρεη επαλαζηαηηθή ςπρνινγία 

(Tolman, 1994). 

 Απέλαληη ζε απηά, ε αληηπξνζσπεία ηνπ Δ.Π.Β. είρε δηαθνξεηηθή άπνςε. 

πκθσλνχζαλ σο πξνο ην φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θπξίαξρε 

ςπρνινγία γηα λα αλαιχζνπλ ηελ ηζρχνπζα θνηλσληθή θαηάζηαζε, πίζηεπαλ φκσο φηη 

έπξεπε λα ηεζνχλ θάπνηα εξσηήκαηα ηα νπνία ε αζηηθή ςπρνινγία δελ ηα έζεηε. Σα 

εξσηήκαηα απηά εθπνξεχνληαλ απφ ηελ αλάγθε γηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ηεο 

θνηλσλίαο θαη νη απαληήζεηο πνπ ζα δίλνληαλ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιχζνπλ ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα. ε θακία πεξίπησζε απηφ φκσο δελ ζήκαηλε φηη ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ςπρνινγηθά κέζα κφλν θαη κφλν γηα λα αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο 

ζηελ θνηλσλία. Θεσξνχζαλ φηη ε χπαξμε κηαο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο καδί κε κία 

ξηδνζπαζηηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα δηεπθξηλίζεη ην ηη ζπληζηά κηα απειεπζεξσκέλε 

χπαξμε θαη πνηεο είλαη νη ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ γελλνχλ ηελ θπξηαξρία. Δάλ ε 

ςπρνινγία, θιίλεη πξνο φθεινο εθείλσλ πνπ θαηέρνπλ ηελ εμνπζία, ηφηε δελ κπνξεί 

λα απνθιεηζηεί ε Κξηηηθή Φπρνινγία πνπ ζα έθιηλε ππέξ ησλ αδπλάησλ (Tolman, 

1994). 

 Απηφ απνηέιεζε ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ε νκάδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Φπρνινγίαο ζην Δ.Π.Β. επηρείξεζε λα αξζξψζεη θαη λα 

αλαπηχμεη ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ (Tolman, 1994). 

 

1.8. Ο Εθδεκνθξαηηζκόο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Φπρνινγίαο 

Ο εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Φπρνινγίαο ζην Δ.Π.Β., φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1968, φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα αληηζηαζνχλ 

ζηνλ «Νφκν Έθηαηεο Αλάγθεο». Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ ήηαλ 

ε πιήξεο αλαδηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ζηα ηέιε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1969. Γελ ζα ππήξρε 

πιένλ έλαο δηεπζπληήο πνπ ζα δηνηθνχζε ην Ηλζηηηνχην, αιιά έλα ζπκβνχιην πνπ ζα 

απαξηηδφηαλ απφ αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηηεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο γξακκαηείαο, ηνπ 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ησλ λέσλ θαη παιηφηεξσλ θαζεγεηψλ (Tolman, 

1994). 

Ζ αιιαγή απηή ζην Ηλζηηηνχην ραηξεηήζεθε ηελ δεδνκέλε ζηηγκή σο απαξρή 

κηαο λέαο δεκνθξαηηθήο επνρήο θαη επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 
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ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο. Γηα θάπνηνπο, ε λέα ειεπζεξία ζήκαηλε απαιιαγή απφ 

θάζε ηη πνπ έκνηαδε κε ην απηαξρηθφ θξάηνο θαη κηα θνηλσλία πνπ ρεηξαγσγεί. ηα 

πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο εξγαζίαο ζην Ηλζηηηνχην, απηφ κεηαθξάζηεθε σο άξλεζε ηεο 

επίδνζεο, ηεο αθαδεκατθήο ζπκκφξθσζεο ή νπνηαδήπνηε άιινπ είδνο ζπκκφξθσζε. 

Οη θνηηεηέο παξφηξπλαλ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ εμεηάζεσλ θαη δηεθδηθνχζαλ λα 

ππνγξάθνπλ νη ίδηνη ηα πηζηνπνηεηηθά επηδφζεψλ ηνπο. Έγηλε ζπλήζεηα ε 

αξγνπνξεκέλε πξνέιεπζε ζηηο παξαδφζεηο θαη φπνηε ρξεζηκνπνηνχληαλ νη αίζνπζεο 

γηα ηηο δηαιέμεηο βξίζθνληαλ ζε αμηνζξήλεηε θαηάζηαζε (Tolman, 1994). 

ηελ πξψηε ζχζθεςε ηνπ λένπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ε αλάγθε ησλ 

θνηηεηψλ γηα ξηδνζπαζηηθέο πξαθηηθέο, νδήγεζε ζηελ πξφηαζε εθαξκνγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζε κε πξνλνκηνχρα παηδηά ζην Kreuzberg, πεξηνρή ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο ζην Βεξνιίλν κε κεγάιν πνζνζηφ κεηαλαζηψλ εξγαηψλ. Σν πξφγξακκα ζα είρε 

ην φλνκα «Κφθθηλε Διεπζεξία» θαη σο ζθνπφ ζα είρε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ 

ζε έλα είδνο αληηαπηαξρηθήο πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πνπ πάλε 

ζρνιείν. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δέρηεθαλ απηή ηελ πξφηαζε θνβνχκελνη φηη αλ 

αξλνχληαλ, νη θνηηεηέο ζα αληηδξνχζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν δεδνκέλνπ φηη ε 

απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ζα ήηαλ δείγκα απηαξρηθήο πνιηηηθήο. Τπήξραλ φκσο 

θάπνηνη πνπ δελ κπφξεζαλ λα ην δερηνχλ (Tolman, 1994). 

Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ θαη ν πξψελ δηεπζπληήο θαη θαζεγεηήο Hans 

Hörmann, ν νπνίνο αξπάδνληαο ηελ επθαηξία κηαο πξφζθιεζεο απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Bochum, έθπγε απφ ην Βεξνιίλν θαη ην Ηλζηηηνχηνπ Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Π.Β 

(Tolman, 1994). 

 

1.9. Σν θίλεκα ησλ Κόθθηλσλ Ππξήλσλ θαη  

ν Νένο Παλεπηζηεκηαθόο Νόκνο ηνπ 1969 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1969 αλαθνηλψζεθε έλαο λένο παλεπηζηεκηαθφο λφκνο. Ο 

λφκνο απηφο ήζειε λα πεηχρεη δχν πξάγκαηα. Σν πξψην ήηαλ, φηη ζην φλνκα ελφο 

«εχρξεζηνπ» παλεπηζηεκίνπ ζα θαηαξγνχζε ηηο παιαηέο ζρνιέο θαη ζα θαζηέξσλε ηα 

ιεγφκελα ηκήκαηα. Ζ πιεηνςεθία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Φπρνινγίαο 

ππνζηήξημε ηελ δεκηνπξγία ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ πνπ 

ζα πεξηιακβάλαλε ηελ θηινζνθία, ηελ ςπρνινγία, ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ 

δεκνζηνγξαθία. Σν δεχηεξν, ππνηίζεηαη φηη ζα αληαπνθξηλφηαλ ζην αίηεκα ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηνπ λεφηεξνπ πξνζσπηθνχ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ιφγν ζηηο ππνζέζεηο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Σα ζψκαηα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζα απνηεινχληαλ απφ 
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ηαθηηθνχο θαζεγεηέο, κέιε κεζαίνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηέο. Ζ 

αληηζηνηρία φκσο ζηελ ζπκκεηνρή δελ ήηαλ ίζε. Οη ςήθνη είραλ βαξχηεηα ζε 

αλαινγία7:4:3. Καη φρη κφλν απηφ αιιά κε πξφθαζε φηη ε θσλή ησλ θνηηεηψλ 

εθθξαδφηαλ ηθαλνπνηεηηθά κε απηή ηελ αληηζηνηρία, ε παξαδνζηαθή θνηηεηηθή έλσζε 

AStA θαηαξγήζεθε επίζεκα (Tolman, 1994). 

Οη θνηηεηέο ζεψξεζαλ ηελ θαηάξγεζε ηεο AStA θαηάθνξε αδηθία, κηα 

θξαπγαιέα θαη απζαίξεηε εθ ησλ άλσ αλαδηάξζξσζε. Λφγσ απηνχ έβαιαλ κπξνζηά, 

λα νξγαλψζνπλ ην δηθφ ηνπο αλεμάξηεην ζψκα. Απηφ ην ζψκα έγηλε γλσζηφ σο ην 

θίλεκα ησλ «Κφθθηλσλ Ππξήλσλ» θαη ήηαλ νξγαλσκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνζνκνηάδεη ηε λέα δηάξζξσζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Σα ζπκβνχιηα ησλ Κφθθηλσλ 

Ππξήλσλ θαζηεξψζεθαλ ζε θάζε ηλζηηηνχην θαη ηκήκα. Λφγσ απηνχ, επηδεηλψζεθαλ 

νη εληάζεηο αλάκεζα ζηα αξηζηεξά θαη ηα θηιειεχζεξα ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Οη 

αξηζηεξνί πνπ θαηείραλ ηελ πιεηνςεθία ζην πκβνχιην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ έδεηρλαλ 

απνθαζηζκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην πιενλέθηεκα γηα λα πξνσζήζνπλ ηα 

δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη νη θηιειεχζεξνη άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη νινέλα θαη πην 

απνκνλσκέλνη (Tolman, 1994). 

Οη εληάζεηο θνξπθψζεθαλ ην 1970, φηαλ ε επηηξνπή ηνπ ηκήκαηνο 

Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ πξφηεηλε ηελ θάιπςε ηεο ζέζε ηνπ 

θαζεγεηή Hörmann απφ ηνλ θαζεγεηή Klaus Eyferth. Γεδνκέλνπ φηη νη εθπξφζσπνη 

ησλ θνηηεηψλ δελ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο φζνλ αθνξά 

ηελ ζπκκεηνρή ζηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο, εθδειψζεθαλ ακέζσο 

δηακαξηπξίεο, θαηαγγειίεο ηφζν απφ θνηηεηέο φζν θαη απφ ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ 

θαη θαινχζαλ ηνλ Eyferth λα αξλεζεί ηνλ δηνξηζκφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν Eyferth 

αξλήζεθε ηνλ δηνξηζκφ, νη εληάζεηο πνπ είραλ πξνθιεζεί, είραλ σο απνηέιεζκα δχν 

θαηαζηξνθηθέο πξνεθηάζεηο. Ζ πξψηε ήηαλ ην αίηεκα ηεο θηιειεχζεξεο κεηνςεθίαο 

ζην Ηλζηηηνχην λα ζπγθξνηεζεί σο μερσξηζηφ ηλζηηηνχην ζηα πιαίζηα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο θαη ε δεχηεξε, ε απαξρή κηαο δεκφζηαο εθζηξαηείαο, κέζα 

απφ ηηο εθεκεξίδεο, ελάληηα ζην Ηλζηηηνχην Φπρνινγίαο (Tolman, 1994). 

Σελ εθζηξαηεία ελάληηα ζηνπο «Κφθθηλνπο Ππξήλεο» ηελ είρε αλαιάβεη ν 

γεξνπζηαζηήο ηνπ Βεξνιίλνπ, αξκφδηνο γηα ηηο Δπηζηήκεο θαη ηηο Σέρλεο. Μηα ζεηξά 

απφ δηαιέμεηο πνπ είραλ πξνγξακκαηίζεη ν «Κφθθηλνο Ππξήλαο» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Γεξκαληθήο Φηινινγίαο κε ηίηιν: «Ζ Λνγνηερλία γηα ηελ Παιηλφξζσζε ηνπ 

Κεθαιαίνπ ζηε Γπηηθή Γεξκαλία», ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 1970, θξίζεθε απφ ηνλ 

Γεξνπζηαζηή σο αληηζπληαγκαηηθή θαη δηέηαμε λα αθπξσζνχλ. ηελ απνηξφπαηα 
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αλάκεημε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ αληηζηάζεθαλ φρη κφλν νη θνηηεηέο αιιά θαη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Δ.Π.Β. κεηαθέξνληαο ην ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ην νπνίν ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1971 απνθάλζεθε ππέξ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (Tolman, 1994). 

 

1.10.Κόθθηλνη Ππξήλεο θαη Μαξμηζκόο 

Σα κέιε ησλ Κφθθηλσλ Ππξήλσλ ζε φιν ην Δ.Π.Β. είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

«αλαγέλλεζε ηνπ Marx» ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη είραλ ζαθή εθηίκεζε 

ηφζν ησλ ζηφρσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζνζηαιηζκφ φζν θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ πξάμεψλ ηνπο. Ήμεξαλ θαιά πσο γηα λα είλαη κηα δξάζε απνηειεζκαηηθή απαηηεί 

νπζηαζηηθή ζεσξεηηθή γλψζε θαη επηκνλή ζε καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία απνηππψζεθαλ κε κεγάιε ζαθήλεηα θαη ζην ηδξπηηθφ έγγξαθν 

ηνπ Κφθθηλνπ Ππξήλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Φπρνινγίαο πνπ θέξεη ηελ εκεξνκελία 11 

Μαξηίνπ ηνπ 1969 (Tolman, 1994). 

ηελ δξάζε ησλ Κφθθηλσλ Ππξήλσλ, εκπεξηθιείνληαλ ε νξγάλσζε νκάδσλ 

κειέηεο, κε ζέκαηα πνπ εθηείλνληαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε έσο ηηο 

κεζφδνπο ηεο επηζηήκεο θαη ε κειέηε ηνπ δηαιεθηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, κε 

θχξηα θείκελα απηά απφ ηα έξγα ηνπ Marx Εηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη Τν 

Κεθάιαην. Απηφ είρε σο άκεζε θαηάιεμε, ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 1969, λα 

δηδάζθεηαη επίζεκα ην κάζεκα Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (Tolman, 1994). 

Ζ έκθαζε πνπ είρε δνζεί απφ ηνπο Κφθθηλνπο Ππξήλεο ζηελ ζεσξεηηθή 

εξγαζία είρε σο ζπλέπεηα νη αθηηβηζηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο ππξήλεο λα αξρίζνπλ 

λα ηνπο ζεσξνχλ «Μαξμηζηέο ησλ εκηλαξίσλ». Παξφια απηά, ε δηέλεμε απηή, 

πξνθάιεζε ην άλνηγκα κηαο πνιχ νπζηαζηηθήο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία θαη 

ηελ πξάμε. πλέβαιε ζην λα παξακείλεη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ζε ζπληξνθηθά επίπεδα 

θαη λα ρηίζνπλ έλα ηζρπξφ κέησπν ελάληηα ζηνπο θηιειεχζεξνπο, ηδηαίηεξα ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην Ηλζηηηνχην, φπσο ν δηνξηζκφο ηνπ θαζεγεηή Eyferth. 

Έηζη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεγγχε, νδήγεζε ηνπο θηιειεχζεξνπο λα ηδξχζνπλ 

μερσξηζηφ Ηλζηηηνχην (Tolman, 1994). 

 

1.11. Ο Klaus Holzkamp θαη ε Κξηηηθή Φπρνινγία 

Σα θνηηεηηθά θηλήκαηα εθείλε ηελ πεξίνδν αζθνχζαλ εληνλφηαηε θξηηηθή ζηηο 

θπξίαξρεο κνξθέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Με πξψηε θαη θχξηα ηελ κάρε πνπ 

έδσζαλ ελάληηα ζην ζεηηθηζκφ ηεο Γεξκαληθήο Κνηλσληνινγίαο, θαη αξγφηεξα πξνο ην 
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ηέινο ηεο δεθαεηίαο κε ηελ θπξίαξρε ςπρνινγία, θαηάθεξαλ φρη κφλν λα αζθήζνπλ 

θξηηηθή πνπ επέθεξε ξήγκαηα αιιά λα ξηδνζπαζηηθνπνηήζνπλ πνιινχο θαζεγεηέο 

παλεπηζηεκίσλ, κε εμέρνληα ηνλ Klaus Holzkamp (Painter, Marvakis & Mos, 2009). 

Ο Klaus Holzkamp ήηαλ θαζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ζην Ηλζηηηνχην ηνπ 

Δ.Π.Β. (Tolman, 2009). Μέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλσληθά θηλήκαηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηελ εκπινθή ηνπ ηνλ θνηηεηηθφ αθηηβηζκφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

ήηαλ απφ απηνχο πνπ έζεζε θνκβηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

θαη πξαθηηθή ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο (Papadopoulos, 2009).  

Ζ πξνζνρή ηνπ εζηηάζηεθε ζην πσο ε παξαδνζηαθή ςπρνινγία ιεηηνπξγεί 

κέζα απφ κηα ζεηξά ζησπεξψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο, επεηδή δελ είλαη πνηέ αλνηρηέο 

ζηνλ έιεγρν, κπνξνχλ λα θξχβνπλ κε επηηπρία ηνλ θνηλσληθά θαηαπηεζηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα. Ξεθηλψληαο ηελ θξηηηθή ηνπ απφ ηελ επηζηεκνινγία, απνξξίπηνληαο ηελ 

πεηξακαηηθή θαη αληηθεηκεληθή «ινγηθή» πνπ πξνζέθεξε ν θιάδνο, ζπλέρηζε ζηελ 

θξηηηθή ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο, κε ζηφρν λα δηαθσηίζεη ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο ηνπ «άξξεηνπ» θαη «απιαηζίσηνπ» αληηθεηκέλνπ ηεο ςπρνινγηθήο 

έξεπλαο (Papadopoulos, 2009). 

Ο δηαλνεηηθφο ηνπ αγψλαο κε ηνλ αληηθεηκεληζκφ ηεο παξαδνζηαθήο 

ςπρνινγίαο, ηνλ έθαλε λα επεθηείλεη ηελ θξηηηθή ηεο επηζηήκεο ζε κηα θξηηηθή ηεο 

θνηλσλίαο, ζπλδένληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή 

πιεπξά ηνπ θιάδνπ (Papadopoulos, 2009). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απζηεξήο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ήηαλ θαη ε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ πνπ αλαδείρζεθε  ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζαλ ε ηέιεηα επηζηεκνληθή ζεσξία ςπρνινγίαο ε νπνία 

«κπνξνχζε», φια, λα ηα εμεγήζεη κε φξνπο εξεζίζκαηνο – αληίδξαζεο (Tolman, 

2009). 

Γεδνκέλεο ινηπφλ, ηεο θξηηηθήο πνπ αζθνχζε ην θνηηεηηθφ θίλεκα ζηηο 

θπξίαξρεο κνξθέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηξξνή ηεο 

ζεσξίαο ηνπ καξμηζκνχ θαη ην θίλεκα ησλ Κφθθηλσλ ππξήλσλ, ε Γεξκαληθή Κξηηηθή 

Φπρνινγία, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πιαηζίνπ ην 1960, 

αλαδχζεθε σο κηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζχκπιεπζε ηεο καξμηζηηθήο ζθέςεο πάλσ 

ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο (Painter, Marvakis & Mos, 2009). 

Ο Klaus Holzkamp, ήηαλ απηφο, ν νπνίνο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

θαζηέξσζε ηεο ζηελ Γεξκαλία (Painter, Marvakis & Mos, 2009). Ζ ζπκβνιή ηνπ 

πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζε ζηελ θπξίαξρε ςπρνινγία, φπσο είδακε 

πην πάλσ, φζν θαη  ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηζηνξηθνπνηήζνπκε ηελ ςπρνινγία 
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(Papadopoulos, 2009). Πίζηεπε φηη κφλν κηα κέζνδνο ε νπνία ζα ήηαλ εμειηθηηθή θαη 

ηζηνξηθή ζα κπνξνχζε λα πιαηζηψζεη ηελ Κξηηηθή Φπρνινγία. Σν γεγνλφο φηη ε 

Κξηηηθή ςπρνινγία δελ απέθνπηε ην άηνκν απφ ηελ θνηλσλία φπσο ζπλήζηδε ε 

παξαδνζηαθή, ήηαλ απνηέιεζκα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ 

ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία δελ ήηαλ απιά «θπζηθή» φπσο ήζειε λα ηελ 

παξνπζηάδεη ε βηνινγηθνπνηεκέλε πιεπξά ηνπ θιάδνπ. Αληίζεηα ε ζρέζε απηή ήηαλ 

θαη είλαη πξντφλ ηζηνξηθήο εμέιημεο (Tolman, 2009).  

Ο Holzkamp ηφληδε «ην δηηηφ ραξαθηήξα ησλ αλζξψπσλ σο ππνθεηκέλσλ θαη 

ππν-θεηκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο» (Γαθέξκνο & Μαξβάθεο, 2013: 44). Με 

απηφ ελλννχζε πσο νη άλζξσπνη απφ ηελ κία δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο 

απφ ηελ άιιε κπνξνχλ θαη λα ππνηαρηνχλ ζε απηέο. κσο ε παξαδνζηαθή ςπρνινγία 

αγλννχζε θαη παξακειεί ζπζηεκαηηθά ην πξψην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή 

θαη αλαπαξαγσγή ησλ ζπλζεθψλ δσήο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο θαη 

παξνπζηάδεη ηηο ζπλζήθεο δσήο ιεο θαη είλαη θάηη ζηαζεξφ θαη απφιπηα δεδνκέλν. ρη 

κφλν πξνζπαζεί λα παξαγλσξίζεη ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα θαζνξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

σο ππνθείκελα αιιά αληηιακβάλεηαη θαη γξακκηθά ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ «νξγαληζκψλ» («αίηεκα ακεζφηεηαο»). Σν 

ηειεπηαίν, απνθαιχπηεη φπσο ηφηε έηζη θαη ηψξα φηη ε ςπρνινγία ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν πζηεξνχζε θαη πζηεξεί ζαθψο, λα αληηιεθζεί ηα 

άηνκα ζαλ θνηλσληθά ππνθείκελα θάηη πνπ απφ ηελ απαξρή ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο 

ζεσξείην βάζε, ζεκέιην, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν αλέιημεο θαη δηακφξθσζεο 

κηαο πξαγκαηηθά ελ δπλάκεη Κξηηηθήο θαη Κνηλσληθήο επηζηήκεο (Γαθέξκνο & 

Μαξβάθεο, 2013). 

Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ην παξφλ θεθάιαην, είλαη ρξήζηκν λα θξαηήζνπκε 

φηη ε απαξρή ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο ζπλέβε θάησ απφ έληνλεο πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο
1
 νη νπνίεο επεξέαζαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ ρψξν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ θαη αλέδεημαλ έλα θξηηηθφ ξεχκα κε απηνχζηα πνιηηηθή βάζε, ηθαλφ λα 

αζθεί θξηηηθή ζηελ επηζηήκε ηνπ, ζηα ζπκθέξνληα πνπ πξναζπίδεηαη  αιιά θαη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα άηνκα σο θνηλσληθά ππνθείκελα. Σν θνηλσληθφ δελ κπνξνχζε 

λα λνεζεί μέρσξα απφ ην αηνκηθφ/ ςπρνινγηθφ. Ζ επηζηήκε δελ κπνξνχζε λα 

θαηαλνεζεί σο νπδέηεξε θαη άκνηξε επζπλψλ ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθφ πνιηηηθψλ 

                                                             
1  Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αθηεξψλνπκε ηφζν ρψξν ζηελ αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο,  Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπγθξαηήζνπκε φηη ε απαξρή ηνπ βαζίζηεθε 

ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα ηεο ηξέρνπζαο εθείλεο πεξηφδνπ. 
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ζπλζεθψλ. Ο ξφινο ηεο ςπρνινγίαο, ηειηθά, δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη είλαη ν 

δνθηκαζηηθφο ηεο ζσιήλαο. 
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Κεθάιαην 2
ν
: Η Κξηηηθή Φπρνινγία θαη  

ην θίλεκα ηεο Αληηςπρηαηξηθήο 
 
 

«Η θνηλσλία καο θνξάεη έλαλ δνπξινκαλδύα θνκθνξκηζκνύ από ηελ ώξα πνπ ζα 

γελλεζνύκε, Μαο «δηαπαηδαγσγεί», δειαδή καο αλαγθάδεη λα ζπκκνξθσζνύκε ζηηο 

δηθέο ηεο επηζπκίεο. Μέζα ζ’ απηό ην πιαίζην νη όξνη «πγεία» θαη «ηξέια» γίλνληαη 

ύπνπηνη». 

R.D. Laing 

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60΄, αλαπηχρζεθε ην ξηδνζπαζηηθφ θίλεκα 

ηεο αληηςπρηαηξηθήο. πσο ζα δνχκε ζην θεθάιαην απηφ, ε ζπκβνιή ηεο 

αληηςπρηαηξηθήο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο ήηαλ 

ζεκαληηθή θαζψο πξνζπάζεζε λα απνδνκήζεη ηελ βαζηθφηεξε ζέζε ηεο ςπρνινγίαο, 

απηήο πνπ ήζειε ηνλ ςπρηθή αζζελή ηαμηλνκεκέλν, θαηεγνξηνπνηεκέλν, κέζα ζε έλα 

δνθηκαζηηθφ ζσιήλα λα εμεηάδεηαη απφ ς-επηζηήκνλεο θαη εηδηθνχο. Απηή ε πξνζπάζεηα 

ξήμεο κε ηνλ απνζηαζηνπνηεκέλν, ς-αζζελή κπφξεζε λα γίλεη έλα απφ ηα πξνηάγκαηα 

ηεο αληηςπρηαηξηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο θαη επηρεηξήζεθαλ 

εγρεηξήκαηα θαηαθεξκαηηζκνχ («Πεξίπηεξν 21, S.P.K., Psichiatria Democratica) ηεο 

έλλνηαο ηεο αζζέλεηαο κε ζηφρν νη άλζξσπνη απηνί λα απνηειέζνπλ δσηηθφ θνκκάηη ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ.   

Πξσηεξγάηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ν Michael Foucault, R.D. Laing, 

Thomas Szasz, Franco Bassaglia θαη David Cooper ν νπνίνο εθεχξε ηνλ φξν 

«αληηςπρηαηξηθή». Θα έιεγε θαλείο φηη ην θίλεκα απηφ, ήηαλ ε αληίζεζε ζηελ 

αθαδεκατθή Φπρηαηξηθή, ε νπνία είρε θαηαληήζεη κηα θνχζθα πνπ πεξίκελε θάπνηνλ λα 

ηεο βάιεη κηα βειφλα θαη λα ηελ ζθάζεη (Cullberg, 2007). Ο Laing επηηέζεθε ζηελ 

ςπρηαηξηθή απφ ηα κέζα, αξλνχκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηαηξηθέο θαηεγνξίεο. Δπέκελε 

λα βιέπεη ηνλ αζζελή σο άλζξσπν, λα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο θαη ν Cooper. Ο ππαξμηζκφο ν νπνίνο δαλείζηεθε ν Laing 

απφ ηα γξαπηά ηνπ Γάιινπ ππαξμηζηή θηιφζνθνπ Sartre βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ν 

θάζε άλζξσπνο έρεη ζπλαίζζεζε ηνπ θφζκνπ θαη μέξεη πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

λα ππάξμεη ζε απηφλ. Καη ελψ ν Laing ζηξεθφηαλ ελάληηα ζηελ ςπρηαηξηθή ζηελ 

Βξεηαλία, ν Szasz επηρεηξνχζε κηα πνιχ δηαθνξεηηθή επίζεζε ελάληηα ζηα ηαηξηθά 

κνληέια ζηελ Ακεξηθή. Μνινλφηη, επηηέζεθε ζηελ ςπρηαηξηθή απφ κηα θηιειεχζεξε 
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δεμηά ζέζε, ηζρπξηδφηαλ φηη θακία έλλνηα ςπρηθήο αζζέλεηαο δελ κπνξεί λα ρσξέζεη εθεί 

κέζα (Parker, Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 

 Ζ αληηςπρηαηξηθή ήηαλ απφ ηζηνξηθήο άπνςεο, κηα ην ίδην θαηαλνεηή θξηηηθή 

φπσο ε θξηηηθή ηνπ  Μνιηέξνπ πξνο ην Ηαηξηθφ επάγγεικα ηνλ 17
ν
 αηψλα. Ο Μνιηέξνο 

ππνλννχζε φηη νη Ηαηξνί ηεο επνρήο ηνπ θξχβαλε ηελ άγλνηα ηνπο γηα ηα αίηηα θαη ηελ 

ζεξαπεία ησλ αζζελψλ πίζσ απφ πνκπψδεηο εμσηεξηθέο θφξκεο θαη επηζηεκνληθέο 

εθθξάζεηο (Cullberg, 2007). Μηα γξήγνξε ηζηνξηθή αλαδξνκή αλά ηνπο αηψλεο ζα καο 

βνεζνχζε λα θαηαιάβνπκε πσο αλαδχζεθε ηφζν ε Φπρηαηξηθή φζν θαη ην θίλεκα 

αθνξηζκνχ ηεο. ηηο αξραίεο θπιέο νη κάγνη – ζακάλνη εξκήλεπαλ ηελ ηξέια ελφο 

αλζξψπνπ άιινηε σο ζετθφ ζεκάδη  θη άιινηε σο θαηάιεςε απφ κνρζεξέο δπλάκεηο, 

θάηη πνπ απαηηνχζε εμνξθηζκφ.  Ζ ίδηα αληίιεςε δηαηεξήζεθε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Μεζαίσλα, φηαλ νπνηνζδήπνηε είρε θάπνηα «ςπρηθή δηαηαξαρή» ραξαθηεξηδφηαλ 

απηνκάησο δαηκνληζκέλνο θαη έξκαην ζαηαληθψλ δπλάκεσλ. Οη άλζξσπνη απηνί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έπαηδαλ ηνλ ξφιν ηνπ απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ. Οη εθθιεζίεο 

απαγφξεπαλ ηελ είζνδν ηνπο θαη ζπρλά καζηηγψλνληαλ δεκνζίσο, ηνπο θπλεγνχζαλ κε 

ξαβδηά ή «ζηελ θαιχηεξε» ηνπο έδησρλαλ απφ ηελ πφιε. Γηα ηελ εθθιεζία φκσο, 

εμαίξεζε απνηέιεζε, ν Άγηνο Αλδξέαο ν αιφο, ηνπ νπνίνπ ε «ηξέια» ζεσξήζεθε 

δείγκα ηεξφηεηαο θαη φρη δαηκφλσλ.  

Απφ ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα ζηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο «ε ηξέια» 

εγθαηαιείπεη ην ρψξν ηεο κεηαθπζηθήο θαη θαζίζηαηαη ππεχζπλε γηα φ,ηη θαθφ ππάξρεη 

ζηνλ άλζξσπν. ρεηίδεηαη κε φλεηξα, αδπλακίεο θαη απηαπάηεο. Σνλ 16
ν
 αηψλα, 

παξαθπιάεη ζηνλ θφζκν ηεο ακθηβνιίαο θαη ε κε ινγηθή παξνπζηάδεηαη σο απεηιή πνπ 

ζπγρέεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα απφ ηελ αιήζεηα. Απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα φκσο ν θίλδπλνο 

απηφο κεηψλεηαη θαζψο θαηνρπξψλεη ηελ «ινγηθή» ηνπ θαη ε ηξέια εμνξίδεηαη ζηα εηδηθά 

θέληξα ηεο κηα γηα πάληα, ραξάζζνληαο έηζη κηα βαζηά δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα 

ζε απηή θαη ηελ ινγηθή. 

Πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε δεκηνπξγήζεθαλ 

κεγάινη νίθνη εγθιεηζκνχ κε απνζηνιή λα δέρνληαη φρη κφλν ηξεινχο αιιά απφξνπο, 

αλάπεξνπο, δεηηάλνπο, ηεκπέιεδεο, φζνπο είραλ αθξνδίζηα λνζήκαηα, ηνπο 

ειεπζεξηάδνληεο φισλ ησλ εηδψλ, φινπο εθείλνπο δειαδή, πνπ ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ινγηθήο, ηεο εζηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο έδεηρλαλ ζεκάδηα «δηαλνεηηθήο 

παξέθθιηζεο». Ο εγθιεηζκφο ζηνλ νπνίν ππνβαιιφηαλ ν ηξειφο δελ αθνξνχζε ηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ ηξέια θαη ηελ αξξψζηηα αιιά αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ 

εαπηφ ηεο (Φνπθψ, 1988). 
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Έηζη απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα ε ηξέια ζα θαηνηθεί πιένλ κφληκα ζηα άζπια, καδί κε ηελ 

θηψρεηα, ηελ αξξψζηηα θαη ηελ αλαπεξία. Ο Pinel ζηελ Γαιιία, ν Tuke ζηελ Αγγιία θαη 

νη Wagnitz θαη Reil ζηελ Γεξκαλία ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά πξφζσπα-ζχκβνια γηα ηηο 

«κεζφδνπο-ζεξαπείαο» πνπ αθνινχζεζαλ ζηα άζπια, ηελ πεξίνδν απηή. Σν άζπιν πνπ 

δεκηνχξγεζε ν Tuke θνληά ζην York, ζηελ Γεξκαλία ρξεζηκνπνηνχζε ηηο απεηιέο, ηηο 

ηηκσξίεο, ηελ ζηέξεζε ηξνθήο θαη ηνλ εμεπηειηζκφ γηα λα ηνπο «ζεξαπεχζεη». ην 

λνζνθνκείν Bicetre ζην Παξίζη, ν Pinel, κνινλφηη ήηαλ ν πξψηνο πνπ θαηήξγεζε ηηο 

αιπζίδεο, κέηξν-ζηαζκφο ζηελ ςπρηαηξηθή, ρξεζηκνπνίεζε παξφκνηεο ηερληθέο 

«ζεξαπείαο-ζπκκφξθσζεο» θαη δεκηνχξγεζε γχξσ ηνπο έλα νιφθιεξν δίθηπν απφ 

εζηθέο αιπζίδεο, πνπ κεηέηξεςαλ ην άζπιν ζε έλα είδνο αέλανπ δηθαζηεξίνπ (Φνπθψ, 

1988).  

Ο ηξειφο έπξεπε λα επηηεξείηαη ζε θάζε ηνπ θίλεζε, λα ζπληξίβνληαη φιεο νη 

αμηψζεηο ηνπ, νη αζπλαξηεζίεο ηνπ θαη ηα ιάζε ηνπ λα γίλνληαη αληηθείκελν 

γεινηνπνίεζεο ελψ ην ζεξκφ κπάλην θαη ν ςπρξφο θαηαηνληζκφο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

λα ηηκσξήζνπλ θάζε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηηο εθεπξέζεηο απηνχ ηνπ αηψλα αλήθεη 

θαη ε ιεγφκελε πεξηζηξεθφκελε κεραλή, ζηελ νπνία ηνπνζεηνχζαλ ηνλ αζζελή ζε θάζε 

εθδήισζε παξαιεξήκαηνο θαη ηνλ πεξηζηξέθαλε κέρξη λα ιηπνζπκήζεη, ψζηε ε 

ειεχζεξε πνξεία ηνπ κπαινχ ηνπ, πνπ είρε θαζεισζεί ζε θάπνηα παξαιεξεκαηηθή ηδέα, 

λα μαλά κπεη ζε θίλεζε θαη λα  βξεη ηηο θπζηθέο ζηξνθέο ηεο (Φνπθψ, 1988). 

Τπήξρε κάιηζηα θαη κηα ζπλήζεηα απφ ηνλ Μεζαίσλα λα επηδεηθλχνπλ ηνπο 

θξελνβιαβείο. «Άζπια» γηα παξάδεηγκα ζηελ Γεξκαλία είραλ θαγθεισηά παξάζπξα γηα 

λα θαίλνληαη απ‟ έμσ νη ηξεινί πξνζθέξνληαο ζέακα ζηνπο πεξαζηηθνχο. Απνθνξχθσκα 

ήηαλ ε εκέξα ηεο Κπξηαθήο φπνπ κπνξνχζαλ λα θφςνπλ εηζηηήξην γηα λα ζαπκάζνπλ ηα 

αλζξψπηλα «εθζέκαηα». Απηή ε θπξηαθάηηθε «δηαζθέδαζε» ήηαλ πνιχ ζπλεζηζκέλε ζε 

πνιιέο Δπξσπατθέο πφιεηο.  

Μφιηο ηνλ 19
ν
 αηψλα ε ηξέια αλαγλσξίδεηαη σο ηαηξηθφ πξφβιεκα. Έσο ηφηε 

ππήξρε ε ζεψξεζε φηη ήηαλ ε «επηζηξνθή ζηε δσψδε θαηάζηαζε» κε απνηέιεζκα λα 

απνθαιχπηεη θαη ηνλ θξπθφ δσψδε ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ. Σνλ 19
ν
 αηψλα φκσο ην 

δψν έπαςε λα έρεη αξλεηηθή ρξνηά, αλαγλσξίζηεθε σο κνξθή θπζηθήο εμέιημεο θαη ε 

ηξέια άξρηζε λα ζπλδέεηαη κε δπζιεηηνπξγία ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν ν ζηφρνο ηνπ εγθιεηζκνχ ησλ ιεγφκελσλ ςπρνπαζψλ ζηα άζπια ήηαλ ηφζν ε 

απνκφλσζε (ζπκίδεη ίζσο ηελ ινγηθή ηεο εθδίσμεο απφ ηηο πφιεηο, ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζαίσλα) θαη ν ππνηηζέκελνο ζσθξνληζκφο φζν θαη νη «καθξφρξνλεο ζεξαπείεο» ησλ 
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λεχξσλ θαη ηεο θαληαζίαο, φπσο ην απφηνκν μχπλεκα ηα κεζάλπρηα, ηα ζνθ, ηα 

«αλαδσνγνλεηηθά» θξχα ληνπο.  

Δξρφκελνη ζηνλ 20
ν
 αηψλα ε ηξέια ζεσξήζεθε ςπρηθή δηαηαξαρή. Φπρνπάζεηα 

πνπ ρξήδεη ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ζεξαπείαο. Δίλαη αθξηβψο απηή ε 

ρξνληθή ζηηγκή απφ ηελ νπνία ζα πηάζνπκε ην λήκα ηεο Φπρηαηξηθήο ζαλ «ζεζκφ» γηα 

λα αλαδείμνπκε ην θίλεκα ακθηζβήηεζεο ηεο.  

χκθσλα κε ηνλ Cooper ε ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή – ςεπδνταηξηθή δξάζε, ζθνπεχεη 

ζηελ αλίρλεπζε ιαζεκέλσλ ηξφπσλ λα δεηο ηελ δσή ζνπ θαη είλαη κηα ηερληθή 

ηαμηλφκεζεο θαη δηφξζσζεο απηψλ ησλ ηξφπσλ. Δίλαη κηα έλλνηα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη πξσηνεκθαλίζηεθε γηα λα θαηαζηξέθεη παξάινγεο 

ειπίδεο, θφβνπο, ραξέο, ηελ απειπηζία αιιά θαη ηελ απειπηζκέλε ραξά εθείλσλ πνπ δελ 

δέρνληαλ λα ππνηαρηνχλ ζηελ εμνπζία ηνπ. Ζ Φπρηαηξηθή, ζεσξνχζε, φηη είλαη έλαλ απφ 

ηνπο θπξηφηεξνπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θαζεζηψηνο (Couper & Heller, ρ.ρ.). 

Καη κάιηζηα ζεσξείηαη θαηαζηαιηηθφο κεραληζκφο θαζψο ε εμνπζία ηεο, 

επαθίεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εμαλαγθάδεη ηνπο ςπρνιφγνπο, ηνπο 

λνζνθφκνπο, ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ή νπνηνλδήπνηε δνπιεχεη γηα απηή λα έρεη 

ππνζηεξηθηηθφ θαη κφλν ξφιν ζηνπο ζεζκνχο. Ζ έλλνηα ηεο εμνπζίαο (power) πνπ ελέρεη 

κέζα ηεο βαζίδεηαη ζηελ ηδενινγηθνπνίεζεο ηεο (ideologisation),  ε νπνία πξέπεη αθνπ 

εμεηαζηεί θαη θαζνξηζηεί κε πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ιεηηνπξγεί θαηά ησλ «αδπλάησλ», ζα 

πξέπεη λα απνδνκεζεί (Parker, Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 

Ζ  επηηπρία ηεο θαηαζηνιήο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ επηθέξεη, βαζίδεηαη ζηελ 

λννηξνπία ηεο ηαμηλφκεζεο, πνπ ρξφληα ηψξα εγθνιπψλεη ε «επηζηήκε» ηεο 

Φπρηαηξηθήο. Βαζηθή αξρή ηεο, είλαη πσο ππάξρνπλ ζηελ θχζε αλψκαιεο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο ή κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη πσο είλαη εζηθά θαη επηζηεκνληθά ζσζηφ λα 

ηνπνζεηήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ απφ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ή εθδειψλνπλ 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζε θαηεγνξίεο απνδίδνληαο ηνπο ηα θαηάιιεια νλφκαηα. Οη νπαδνί 

φισλ απηψλ ησλ λνζνινγηθψλ ζρεκάησλ ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε πσο δνπιεηά ηνπ 

ςπρηάηξνπ είλαη λα εμεηάδεη θαη λα ηαμηλνκεί αζζελείο. Σν γηαηί φκσο ν ςπρίαηξνο έρεη 

ην ξφιν απηνχ πνπ ηαμηλνκεί θαη ν αζζελήο απηνχ πνπ ηαμηλνκείηαη .. δελ κπνξνχλ λα ην 

απαληήζνπλ αθφκα (Szasz & Laing, ρ.ρ.). Καη επεηδή αθξηβψο νη θαηεγνξίεο ηεο ηξέιαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαζηείινπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ε 

απνδφκεζε, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Derrida, μεδηαιχλεη αθελφο ηνλ ηξφπν πνπ ην 

επηηπγράλνπλ απηφ θαη αθεηέξνπ δηαιχεη ην ίδην ην δίπνιν πγείαο-αζζέλεηαο (Parker, 

Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 
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Αμίδεη ηνλ θφπν λα αλαθέξνπκε εδψ κεξηθά απφ ηα θαηλφκελα πνπ ν Κξαίπειηλ, 

Γεξκαλφο Φπρίαηξνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζεσξνχζε ςπρηθέο αζζέλεηεο πνπ πξέπεη λα 

ηαμηλνκεζνχλ απφ ηνπο ςπρηάηξνπο : «απλαληζκφο σο ζεμνπαιηθή αλσκαιία, έκθπηε 

εγθιεκαηηθφηεηα, κπζνκαλείο, θιεπηνκαλείο» (Szasz & Laing, ρ.ρ.). Ζ ινγηθή ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη απηή ε ηαμηλφκεζε κνηάδεη πνιχ κε απηή ηνπ D.S.M.(ε Βίβινο 

ςπρηάηξσλ θαη ςπρνιφγσλ), πνπ πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη ηνλ Μάην ηνπ 2013, φπνπ 

«ςπρηθά δηαηαξαγκέλα» άηνκα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απηά πνπ θνθθηλίδνπλ γηαηί 

ληξέπνληαη ή εθείλα πνπ πελζνχλ γηα ην ρακφ ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ πάλσ απφ δχν 

εβδνκάδεο (Καιεζπεξάηε, 2012). Δίλαη ε ίδηα ε απνηπρία απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ ζηελ 

ςπρνινγία φπσο θαη ηνπ I.C.D. ζηελ ςπρηαηξηθή λα αλαπαξαζηήζνπλ επαξθψο ηελ 

πνηθηινκνξθία ησλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ θαη ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ θαη αλη‟ απηνχ 

επηιέγνπλ ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο – θαηεγνξηνπνίεζεο - ηεξάξρεζεο (Parker, 

Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 

Ζ πξάμε ηεο νλνκαζίαο ή ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη ζηελφηαηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αλζξψπηλε αλάγθε γηα έιεγρν, θπξηαξρία θαη θαηαπίεζε. Δίλαη ν ίδηνο έιεγρνο πνπ 

πξνζπαζνχζε ε θαη ‟επίθαζε θνηλσληθή ςπρνινγία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 λα επηβάιεη 

κέζα απφ ηηο α θνηλσληθέο ηεο ζεσξίεο, νη νπνίεο αληί λα πεγάδνπλ απφ ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ, ζπλδένληαλ κε φξνπο  ζηξαηησηηθή πξνζαξκνγήο, 

αλαβαζκίδνληαο ηελ ζπκβνιή ηνπ Le Bon ζηνλ θιάδν. Οη πξνζσπηθέο ηαπηφηεηεο είλαη 

ηα θειηά κηαο θπιαθήο κέζα ζηελ νπνία θιείλεη ν έλαο άλζξσπνο ηνλ άιινλ. Ο αξηξ 

πεξηγξάθεη ηελ δηάγλσζε-ηαμηλφκεζε ζαλ κηα ειαηησκαηηθή ηαπηφηεηα πνπ απνδίδεηαη 

ζην άηνκν, ε νπνία ηνλ πξνζδηνξίδεη, θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απέλαληί 

ηνπ, πξνδηαγξάθνληαο έηζη ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Καζνξίδνπλ απαηηήζεηο 

θαη ξφινπο, θαη ζην κέηξν πνπ ην θάλνπλ, επηβάιινπλ θαηαλαγθαζηηθά ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη έηζη ηελ θάλνπλ πξνβιέςηκε (Szasz & Laing, ρ.ρ.). 

ηελ ςπρηαηξηθή ε πξάμε ηεο ηαμηλφκεζεο ιεηηνπξγεί ζαλ νξηζκφο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. πλεπψο θαλέλαο έγθιεηζηνο ςπρηαηξείνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

«θπζηνινγηθφο» αθνχ απηφο αθξηβψο ν εγθιεηζκφο ηνπ, ηνλ πξνζδηνξίδεη ζαλ 

«ςπρνπαζή».  Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ, φηη φια ηα κεγάια νλφκαηα ηεο ςπρηαηξηθήο 

εθηφο απφ ηνπ Freud θαη ηνπ Adler, αλήθνπλ ζε πξφζσπα πνπ εξγάζηεθαλ ζε θξαηηθά 

ςπρηαηξεία ή άιια παξεκθεξή ηδξχκαηα (Szasz & Laing, ρ.ρ.). Ζ ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θξαηηθή ςπρηαηξηθή, φπσο θαη ε θπξίαξρε ςπρνινγία είλαη καθξχ 

ρέξη ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αξσγή ςπρνιφγσλ, απφ ηελ APA, ζηηο αλαθξίζεηο/ 
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βαζαληζηήξηα πνπ γίλνληαλ ζην Guantanamo, απνηειεί θξαπγαιέν παξάδεηγκα κηαο 

θπξίαξρεο μεθηηιηζκέλεο ςπρνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Levine, 2013).  

Κάπνηε ζε απηνχο πνπ ζεσξνχζαλ ηξεινχο θνξνχζαλ αιπζίδεο. Με ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ φκσο ηεο ςπρηαηξηθήο νη ηξεινί κεηνλνκάζηεθαλ ζε ςπρηθά αζζελείο θαη 

νη λέεο αιπζίδεο πνπ ηνπο θφξεζαλ άξρηζαλ λα θηηάρλνληαη φρη κε ζίδεξν αιιά κε 

ιέμεηο. Ο ζθνπφο ηνπο δελ είλαη λα δέζνπλ, αιιά λα «ζεξαπεχζνπλ» (Szasz & Laing, 

ρ.ρ.). Ζ έκθαζε ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ αζζελή θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

πνπ εκθαλίδεη, δηακφξθσζε κηα ςπρνπαζνινγία ιέμεσλ, πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλεο, 

ηφζν ζηνπ ςπρηαηξηθνχο φζν θαη ζηνπο ςπρνινγηθνχο θχθινπο. Ζ ςπρνινγία ησλ 

λνζεκάησλ, αλέβεθε ζθαινπάηη ζηελ θιίκαθα ηνπ prestige ηεο θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

γιψζζαο νξγαλψζεθε γχξσ απφ ηα ίδηα « ςπρηθά αζζελή» ζπζηήκαηα ηεξαξρίαο θαη 

θαηαζηνιήο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπκβνιή ηνπ Foucault σο πξνο ην πψο ε γιψζζα 

θαηαζθεπάδεη απηέο ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ληχλεη ηνπο αλζξψπνπο κε «αζζέλεηεο», 

ήηαλ θαζνξηζηηθή ζηξνθή 180 κνηξψλ, γηα λα θαηεπζχλνπκε ηελ καηηά καο φρη ζηνπο 

«ηξεινχο» αιιά ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνπο ζεζκνχο θαη ηελ γιψζζα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ 

ηξέια ζε έλα ηφζν θιέγσλ θνηλσληθφ-πνιηηηθφ δήηεκα (Parker, Γεσξγάθα, Harper, 

McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 

Χο εθ ηνχηνπ, θνκβηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αληηςπρηαηξηθήο απνηέιεζε ν 

ηξφπνο πνπ αληηιακβαλφηαλ ε θπξίαξρε ςπρηαηξηθή ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ηδηαίηεξα 

ηελ ζρηδνθξέλεηα. Έσο ην 1949, νη ςπρίαηξνη πξνζπαζνχζαλ λα ζπλαζξνίζνπλ θιηληθέο 

εηθφλεο ζρηδνθξελψλ, δηαηξψληαο θαη ππνδηαηξψληαο ηεο ζε ηξηάληα ή ζαξάληα κνξθέο 

θη ππνκνξθέο ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηνπο ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ καξαζψληα απηή 

ηαμηλφκεζε. Σν εληππσζηαθφ φκσο ζηελ ζηάζε απηή δελ ήηαλ κνλάρα ε πξνζπάζεηα 

ηαμηλφκεζεο αιιά ην γεγνλφο φηη κέρξη εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαλείο δελ ζεψξεζε 

ζθφπηκν λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηη αθξηβψο ζπλέβαηλε ζηηο νηθνγέλεηεο απ‟ φπνπ 

πξνέξρνληαλ νη ζρηδνθξελείο. Οη πξψηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ σο πξνο ην ηειεπηαίν, ζηα 

1949 θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, απνδείρλνπλ φηη ζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ πεξηπηψζεσλ νη ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ζρηδνθξελήο δελ 

είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθέο (Cooper, 1974).  

Ο Cooper ζην βηβιίν ηνπ «Ψπρηαηξηθή θαη Αληηςπρηαηξηθή» γξάθεη: «ε 

παξαθξνζχλε δελ βξίζθεηαη «κέζα» ζ‟ έλα νξηζκέλν πξφζσπν, αιιά κέζα ζ‟ έλα 

ζχζηεκα ζρέζεσλ», «ε ζρηδνθξέλεηα -αλ ε ιέμε απηή έρεη θάπνηαλ έλλνηα- είλαη ιίγν-

πνιχ ραξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο δηαηαξαγκέλεο νκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γελ ππάξρνπλ 

ζρηδνθξεληθνί. ηαλ αθαηξνχκε έλα «άξξσζην πξφζσπν» απφ ην ζχζηεκα ζρέζεσλ 
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φπνπ είλαη παγηδεπκέλν, δηαζηξεβιψλνπκε άκεζα ην πξφβιεκα θαη εθεπξίζθνπκε 

ςεπην-πξνβιήκαηα, πνπ ζε ζπλέρεηα αληηκεησπίδνληαη ζνβαξά, ηαμηλνκνχληαη θαη 

αλαιχνληαη αηηηνινγηθά» (Cooper, 1974:61). Ο «ζρηδνθξελήο» δελ είλαη ηίπνηα άιιν 

απφ ηελ αιινηξησκέλε κνξθή ηεο δξάζεο, πξάμεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ε νπνία 

δεζπφδεη ζηελ ζθέςε ηνπ ςπρσηηθνχ κέινπο.  

Ζ αξξψζηηα ινηπφλ, ή ε έιιεηςε ινγηθήο ηνπ ζρηδνθξεληθνχ πξνέξρεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ αξξσζηεκέλε ινγηθή ησλ άιισλ. Υάλεη ηνλ έιεγρν ηνπ θέληξνπ ηνπ θαη 

παξαδίλεηαη ζηνπο άιινπο. πσο έιεγε θαη ν Sartre «νη πξάμεηο κνπ γηα κέλα, γίλνληαη 

νη πξάμεηο γηα θάπνηνλ άιινλ». Έηζη ε νηθνγέλεηα εθεπξίζθεη κηαλ αξξψζηηα γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ ςεχηηθν ηξφπν δσήο ηεο θαη ε ηαηξηθή πνπ θαηαλνεί ηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο, πξνζθέξεη έλαλ εηδηθφ θιάδν, ηελ ςπρηαηξηθή, γηα λα επηλνήζεη κηα ζεξαπεία 

γηα απηήλ. Μηα ζεξαπεία, ηαμηλφκεζεο, απνδηνξγάλσζεο, θαηαζηνιήο, ςπρηαηξηθνχ 

εγθιεηζκνχ. Μηα ηερληθή «θπζηθήο ζεξαπείαο» πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ «έγθιεηζην-

άξξσζην» κε ηεξνηειεζηηθφ ηξφπν θαη πνπ ζπρλά δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα 

παληθφβιεηε ελέξγεηα γηα λα εμαιεηθζεί ε αθφξεηε εκπεηξία ηνπ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεη (Cooper, 1974). 

θνπφο φκσο κηα αιεζηλά ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο, κηαο θνηλφηεηαο ειεπζεξηψλ 

θαη φρη ηξφπσλ θαηαζηνιήο, είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηάζηαζεο φπνπ ν έλαο άλζξσπνο 

ζα ζέβεηαη ηελ κνλαμηά ηνπ άιινπ θαη ζα ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα. Γηαηί, κνλάρα αλ 

είκαζηε ηθαλνί γηα κνλαμηά, κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ηνλ πξαγκαηηθφ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αξξψζηνπ λα βαζίδεηαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, φρη σο παζνινγηθή θαηάζηαζε αιιά ζαλ θάηη πνπ 

ζπκβαίλεη αλάκεζα ζε αξξψζηνπο. Έξγν ηνπ ςπρηάηξνπ είλαη πξψηα λα επηηξέςεη θαη 

χζηεξα λα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν λα επηδήζεη ζαλ άηνκν, ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

απνδφκεζεο θαη αλαδφκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ. Ζ θαηάξξεπζε απνηειεί ίζσο 

απαξαίηεην φξν γηα κηα δηαδηθαζία αλαλέσζεο. Υξεηάδεηαη θαηξφο γηα λα θαηαλνήζεη 

θαλείο ηνλ άξξσζην θαη είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ιείπεη. Λείπεη ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηαλφεζε ηεο ηξέιαο θαη ε ζπλαίζζεζε ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηνλ άξξσζην 

(Cooper, 1974). 

Ζ Φπρηαηξηθή ινηπφλ πνπ είρε απφιπηα ζεζκνπνηεζεί απφ έλα θξαηηθφ ζχζηεκα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ θαηαζηνιή ησλ αλππφηαρησλ ζαλ κία απεηιή είηε πξνζαξκνγήο 

είηε θνηλσληθήο απφξξηςεο, αληηκεηψπηζε κία επίζεζε ζηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

΄60 απφ έλα αληηςπρηαηξηθφ θίλεκα, έλα θίλεκα αληηπαξάζεζεο θαη αληίζηαζεο ελάληηα 

ζηα ςπρηαηξεία θαη ηελ ρσξίο φξηα επέθηαζή ηνπο ζηηο γεηηνληέο (Couper & Heller, ρ.ρ.). 
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Έρεη εμέρνπζα ζεκαζία λα πεξηγξάςνπκε, ζην ζεκείν απηφ, ην θνηλσληθνπνιηηηθφ 

πιαίζην αλάδπζεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο αληηςπρηαηξηθήο. Ζ επαλαζηαηηθή έθξεμε πνπ 

ηαπηίζηεθε κε ηνλ πεξίθεκν «Μάε ηνπ ‟68» ήηαλ θνκβηθφ ζεκείν αλάδεημεο ηνπ 

αληηςπρηαηξηθνχ θηλήκαηνο. Αξρηθά, ν επνλνκαδφκελνο «λένο ξηδνζπαζηηζκφο» ηνπ ‟68, 

άζθεζε θξηηηθή ζηνλ «παιηφ ξηδνζπαζηηζκφ» θαη ηνπο ζχγρξνλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, 

φπνπ θαζνξηζηηθφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο φζνλ αθνξά ην μέζπαζκα 

θαη ηελ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο θνηλσληθή ακθηζβήηεζεο. Ζ θνηηεηηθή 

εμέγεξζε κε ην πάζνο θαη ηελ δπλακηθή ηεο ήηαλ ζπίζα γηα ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο 

ξηδνζπαζηηθέο δπκψζεηο. Δκβιεκαηηθφο, ππήξμε ν ληθεθφξνο αγψλαο ηνπ Βηεηλακέδηθνπ 

ιανχ  ν νπνίνο ελέπλεπζε ην αληηπνιεκηθφ θίλεκα πνπ αλαπηπζζφηαλ ζηηο δπηηθέο 

κεηξνπφιεηο.  

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηα θηλήκαηα γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ δηεθδίθεζε 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ, ησλ καχξσλ, ησλ νκνθπιφθηισλ
2
, ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη 

ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο-θχκαηνο ηνπ Μάε ηνπ ‟68 ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Ζ 

ζεκαζία ηεο έγθεηηαη ζην φηη ε καδηθή δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ θαη ε λεαληθή 

ακθηζβήηεζε δεκηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Γχζε ηελ αλάγθε γηα κηα καδηθή 

ελαιιαθηηθή θνπιηνχξα, ηελ «Αληηθνπιηνχξα». Ζ Αληηθνπιηνχξα ήηαλ απηή ε νπνία 

ζπλδέζεθε κε ηηο δηεθδηθήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αιιά θαη κε ηελ δηεχξπλζε 

ηεο ζπλείδεζεο. Ζ ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ έδσζε ζην πξνζσπηθφ βησκαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο, ζηελ ζπλείδεζε θαη ζηνλ ηξφπν αληίιεςήο ηεο έρηηζε απηή 

ηελ ζηελή, θεληξηθή ζρέζε  κε ην εγρείξεκα ηνπ θηλήκαηνο ηεο Αληηςπρηαηξηθήο.  

Ο Cooper ζεσξεί φηη ππάξρεη κηα δηαιεθηηθή πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ςπρηαηξηθή 

κέζσ ηεο αληηςπρηαηξηθήο θαη θηάλεη κέρξη ηελ κε-ςπρηαηξηθή, ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε 

δειαδή φισλ ησλ ςπρνηερληθψλ κεζφδσλ επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ. Ζ αλάπηπμε απηήο 

ηεο ηερληθήο είλαη αμερψξηζηα δεκέλε κε ηελ αλάπηπμε κηαο ηαμηθήο πάιεο (Couper & 

Heller, ρ.ρ.). 

Ζ Φπρηαηξηθή θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηεο έρεη σο ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο 

άθακπηνπο θαη ζηεξεφηππνπο θαλφλεο εθείλσλ πνπ θξαηνχλ ηελ εμνπζία. Σα πξφζσπα 

                                                             
22 ηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο, νη φξνη φπσο «καχξνο» θαη «γθέη» αληιήζεθαλ απφ ην νπινζηάζην ηεο 

πξνθαηάιεςεο ησλ ζεσξηψλ ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο  θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηζεηηθά απφ απηνχο 
πνπ είραλ ραξαθηεξηζηεί κε απηνχο, κε ηέηνην ηξφπν πνπ δηαηαξάρζεθε ε απιή, εχθνιε 

παζνινγηθνπνίεζε ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα.  Βάζε απηνχ νη φξνη «παξαθξνζχλε», «αζζέλεηα» θαη 

«δηαηαξαρή» κπνξνχλ λα ηεζνχλ ππφ δηαγξαθή ψζηε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε φρη φπσο καο έκαζε ε 

θπξίαξρε ςπρηαηξηθή θαη ςπρνινγία αιιά σο κνρινχο, γηα λα ζέζνπκε ππφ ακθηζβήηεζε ηελ γιψζζα 

ηεο ζχγρξνλεο αζηπλφκεπζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο (Parker, Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-

Smith, 2007) 
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απηά ζπγθεληξψλνπλ πάλσ ζηνλ άξξσζην δηάθνξεο ζπγθαιπκκέλεο θνηλσληθέο 

πξνζδνθίεο, ζε ζρέζε κε ην πνηνο είλαη ν άξξσζηνο θαη κε ην ηη ζα έπξεπε λα είλαη. 

Πνιχ ζπρλά νη πξνζδνθίεο απηέο είλαη μέλεο απφ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηελ αηνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αξξψζηνπ (Cooper, 1974). 

Απέλαληη ινηπφλ ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξνζηάδεη ε θξαηηθή 

ςπρηαηξηθή, ν Cooper ην 1962 καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζπάζεζαλ κέζα απφ ην 

«Πεξίπηεξν 21» λα ζρεδηάζνπλ έλα πείξακα Αληηςπρηαηξηθήο. ηα ηέζζεξα ρξφληα δσήο 

ηνπ ηκήκαηνο απηνχ θαηφξζσζαλ ζηαδηαθά θαη κε κεγάιε επηηπρία λα θαηαξγήζνπλ 

πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηδξπκαηηθήο ςπρηαηξηθήο (Cooper, 1974).  

Αξρηθά αξλήζεθαλ λα  ζεσξήζνπλ κνλάρα, ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είρε 

εηζαρζεί ζην λνζνθνκείν ζαλ «άξξσζην» θαη πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ φηη ν ξφινο 

ηνπ κέζα ζην ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ν ξφινο ηνπ ζχκαηνο, εθείλνπ πνπ ζπζηάδεη 

ηελ απηφλνκε πξνζσπηθή ηνπ χπαξμε, γηα λα δήζνπλ ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ρσξίο αηζζήκαηα ελνρήο. Πξνζπάζεζαλ αθφκε λα βνεζήζνπλ ηνλ άξξσζην λα βξεη 

θάπνηεο ινγηθέο ιχζεηο γηα κηα αλεμάξηεηε δσή θαζψο ζα έβγαηλε απφ ην λνζνθνκείν. 

Οη ιχζεηο απηέο πνιιέο θνξέο απνηχραηλαλ θαη ν άξξσζηνο αλαγθαδφηαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ηκήκα ζαλ θαηαθχγην γηα έλα αββαηνθχξηαθν ή κεξηθέο εβδνκάδεο. 

Απηφ φκσο νθεηιφηαλ ζε ζπλζήθεο πνπ ε θνηλφηεηα ζα έπξεπε λα ηνπ έρεη εμαζθαιίζεη 

(ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν-Γηάηαγκα πεξί Φπρηθήο Τγείαο, 1959). Δθφζνλ φκσο δελ 

ππήξρε θακία ηέηνηα θνηλνηηθή νξγάλσζε, αλέιαβαλ εθείλνη κε επηηπρία θάπνηεο θνξέο 

λα ζηείινπλ νξηζκέλνπο αξξψζηνπο πνπ είραλ πάξεη εμηηήξην απφ ην ηκήκα, ζε 

έκπηζηνπο αλζξψπνπο γηα λα δήζνπλ ζε κηθξέο νκάδεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Σν ζρέδην 

απηφ ζε έλα επξχ θάζκα πξννπηηθήο απνηειεί ηελ θαιχηεξε θαη ηελ πην δεκηνπξγηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα λα μεθχγεη ν άξξσζηνο απφ ηελ εμεπηειηζηηθή, αθφξεηε 

θαηάζηαζε φπνπ ηνλ δηαηεξεί ε νηθνγέλεηα θαη ην ίδξπκα (Cooper, 1974). 

Καηαξγήζαλε επίζεο, ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε αξξψζηνπο θαη πξνζσπηθφ. Οη 

άξξσζηνη απνηείλνληαλ ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην κηθξφ ηνπο φλνκα θαη έπαηξλαλ 

καδί ην ηζάη ηνπο. Πξνηάζεθε κάιηζηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξψελ άξξσζηνη ζαλ 

λνζνθφκνη θαζψο πίζηεπαλ φηη ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηεο θαηάξξεπζεο θαη ηεο 

αλάξξσζεο ηνπο, ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε σο κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ «Πεξηπηέξνπ». 

Ζ επίζεκε φκσο απάληεζε ηεο δηεχζπλζεο δελ ήηαλ θαη πνιχ ελζαξξπληηθή. Σν βαζηθφ 

επηρείξεκα ήηαλ φηη νη πξψελ άξξσζηνη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

«ζηαζεξφηεηα» γηα λα αληαπεμέξρνληαη ζην έληνλν «ζηξεο» πνπ αληηκεησπίδεη έλαο 

ςπρηαηξηθφο λνζνθφκνο. Ζ πξαγκαηηθή δπζθνιία φκσο δελ είλαη απηή. Δίλαη ν ηξφπνο κε 
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ηνλ νπνίν ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηα 

πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ηηο δηαηαξαρέο ηνπο θαη ηελ παξαθξνζχλε ηνπο. Ο 

θαζέλαο καο θηλδπλεχεη λα αληηθξχζεη ηνλ παξάθξνλα κέζα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ 

ζπκβαηηθή ηζνξξνπία, απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο βίαο πνπ αζθνχλ 

νη ςπρίαηξνη θαη νη λνζνθφκνη πάλσ ζηνπο αξξψζηνπο είλαη ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ηνπ 

ςπρηαηξείνπ (Cooper, 1974). 

Με ην «πείξακα» ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ηνπ «Πεξηπηέξνπ 21» θαηέιεμαλ ζε έλα 

βέβαην απνηέιεζκα θαη έλα βέβαην ζπκπέξαζκα. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ραξάρηεθαλ 

ηα φξηα ηεο ηδξπκαηηθήο αιιαγήο θαη ην ζπκπέξαζκα, φηη έλα ηέηνην ηκήκα ζα κπνξνχζε 

λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ κφλν έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ κεγάινπ ηδξχκαηνο. Σν ηκήκα 

πξέπεη λα είλαη ην θαηαθχγην φπνπ νη άλζξσπνη δηαιέγνπλ απφ κφλνη ηνπο λα έξζνπλ λα 

βξνπλ ηε ζσζηή θαζνδήγεζε, απνθεχγνληαο ηελ ακείιηθηε δηαδηθαζία ηεο απαμίσζεο 

πνπ ηνπο ζπληξίβεη ζηνλ «έμσ θφζκν» (Cooper, 1974). «Καη ζε ηειεπηαία αλάιπζε έλα 

βήκα πξνο ηα εκπξφο ζεκαίλεη έλα βήκα έμσ απφ ην ςπρηαηξείν, έλα βήκα πξνο ηελ 

θνηλφηεηα» (Cooper, 1974: 170). πσο ν εγθιεηζκφο ζε φιε ηελ Δπξψπε δελ ήηαλ 

δήηεκα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο αιιά αζηπλφκεπζεο, έηζη θαη ζηελ ςπρνινγία/ ςπρηαηξηθή 

ε έλλνηα ηεο ζεξαπείαο κεηακνξθψλεηαη ζε κέζν θαηαζηνιήο θαη πεηζάξρεζεο. 

πγθεθξηκέλνη «θπζηνινγηθνί» θαλφλεο νξίδνπλ ην παηρλίδη – ηελ δσή θαη 

«θαληαζηηθνί» αλψηεξνη ς-εηδηθνί ιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κπάηζνπ δαζθάινπ γηα λα 

καο αλακνξθψζνπλ (Parker, Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 

Παξφια απηά βήκαηα αλαηξνπήο απηνχ, επηρεηξήζεθαλ. ηηο αξρέο ηνπ 1970, ζε 

κηα παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ηεο Υαηδειβέξγεο, δεκηνπξγήζεθε ε νζηαιηζηηθή 

Κνηλφηεηα Αζζελψλ, (SPK). Ζ θνηλφηεηα απηή ζηελ αξρή απνηεινχληαλ απφ 60 

πεξίπνπ αζζελείο, νη νπνίνη καδί κε ηνλ γηαηξφ ηνπο W.Hubert θαη ηελ γπλαίθα ηνπ 

U.Schaefer, αζθνχζαλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θξηηηθή ζηνλ ςπρηαηξηθφ ζεζκφ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ ζέζε πσο «φινη είκαζηε άξξσζηνη», δελ ήηαλ πηα δηαηεζεηκέλνη λ‟ 

αθήζνπλ λα ηνπο κεηαρεηξίδνληαη ζαλ δψα. Με ζχλζεκα «Να κεηαβάιινπκε ηελ 

αξξψζηηα ζε φπιν», δηεθδίθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα ζεξαπεία θαη άξρηζαλ λα 

νξγαλψλνληαη. ηηο 5 Φιεβάξε ηνπ 1970, ζπλεθιήζε ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Υαηδειβέξγεο, ε πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε αζζελψλ ζηελ ηζηνξία ηεο 

ηαηξηθήο (SPK, ρ.ρ.). 

 Ζ δηεχζπλζε ηεο θιηληθήο φκσο, σο αληίπνηλα ζε απηή ηε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο 

ησλ αζζελψλ, απέιπζε ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνλ γηαηξφ Hubert θαη απαγφξεπζε ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο θιηληθήο. Οη άξξσζηνη άξρηζαλ ηφηε κηα απεξγία πείλαο 
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θαη δηαπξαγκαηεχηεθαλ κε ηελ πξπηαλεία έλα ζπκβηβαζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη 

ρψξνη, ην ζεξαπεπηηθφ πιηθφ θαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη ζα ηίζνληαλ ζηελ δηάζεζε ηνπο  

θαη ν γηαηξφο Hubert ζα επαλαπξνζιακβαλφηαλ. χληνκα φκσο ην παλεπηζηήκην 

έζπεπζε λα παξαβηάζεη απηή ηελ ζπκθσλία ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα κέζα πνπ 

θαηείρε (Τπνπξγείν Παηδείαο, ηχπν θαη ξαδηφθσλν) πξνζπάζεζαλ λα δηψμνπλ ην SPK 

κε ζθνπφ λα δηαιχζνπλ απηή ηελ κνλαδηθή πξνζπάζεηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηνπ 

αληηςπρηαηξηθνχ ξεχκαηνο (SPK, ρ.ρ.). 

Ο αληαξηνπφιεκνο κε ηελ δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα δηαξθέζεη πνιινχο 

κήλεο κέρξη ηνλ Ηνχλε ηνπ 1971, νπφηε, κε πξφζρεκα κηα αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ, πνπ 

είρε μεζπάζεη αλάκεζα ζε αγλψζηνπο θαη ηελ αζηπλνκία, ε ηειεπηαία ζα πξνρσξήζεη ζε 

ζχιιεςε πνιιψλ αζζελψλ. ηηο 21 Ηνχιε ηνπ 1971 εθαηνληάδεο αζηπλνκηθνί 

εηζέβαιιαλ ζηα γξαθεία ηνπ SPK πνπ ηφηε αξηζκνχζε πεξίπνπ 500 αζζελείο, 

θπιαθίδνληαο 11 απφ απηνχο. Απνθνξχθσκα φιεο απηήο ηεο δηακάρεο ήηαλ ε θαηαδίθε 

ηνπ Hubert θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ ζε 4 ½ ρξφληα θπιάθηζεο. Σν SPK απηφ θαζαπηφ δελ 

θαηαδηθάζηεθε πνηέ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ απαγνξεχηεθε. ε θάζε πεξίπησζε ε 

εκπεηξία πνπ άθεζε ζην θίλεκα ηεο αληηςπρηαηξηθήο είλαη αλππνιφγηζηε. Ήηαλ ε πξψηε 

θνξά πνπ νη αζζελείο πξνζπάζεζαλ λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ζηα ρέξηα 

ηνπο. Αλεμαξηήηνπ ινηπφλ επηηπρίαο ή απνηπρίαο ε εκπεηξία απηή ζπλέβαιε αζξνηζηηθά 

ζηα επφκελα εγρεηξήκαηα (SPK, ρ.ρ.). 

Καη έλα επφκελν εγρείξεκα ήηαλ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ην θίλεκα ηεο “Psichiatria 

Democratica” ζηελ Ηηαιία ην νπνίν θαηέθξηλε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία 

ρεηξηδφηαλ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη πάιεςε γηα ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ηφζν ζηελ 

ζεσξία φζν θαη ζηελ πξάμε ηνπ ςπρηαηξηθνχ ζεζκνχ. Σν θίλεκα απηφ κε «επηθεθαιή» 

ηνλ Franco Basaglia, επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηελ ςήθηζε ηνπ πεξίθεκνπ λφκνπ «180», 

ην 1978 γλσζηφ θαη σο λφκν Basaglia. Δλψ πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εηζαγσγψλ ζην ςπρηαηξείν γηλφηαλ κε αλαγθαζηηθή λνζειεία 

(«επηθίλδπλνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαη δεκφζην ζθάλδαιν» ήηαλ ε παιηά 

δηαηχπσζε ηεο αλαγθαζηηθήο λνζειείαο ε νπνία επέηξεπε ζην γηαηξφ φηαλ ζεσξνχζε φηη 

θάπνηνο έπξεπε λα λνζειεπζεί λα θάλεη αίηεζε ζηνλ δηνηθεηή ηεο αζηπλνκίαο πνπ απιά 

έπξεπε λα ηελ ζπλππνγξάςεη), κε ηνλ θαηλνχξγην λφκν επεηδή δελ ππάξρνπλ πιένλ νη 

αλαθνξέο ζηελ επηθηλδπλφηεηα, ε εηζαγσγή θάπνηνπ είλαη πνιχ πην δχζθνιε 

(Μπαδάιηα, 2008). 

 Σν θίλεκα ηεο «Γεκνθξαηηθήο Φπρηαηξηθήο» δελ πεξηνξίζηεθε φκσο ζηελ λίθε 

απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο αιιά δηεθδίθεζε ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 
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ςπρηαηξηθήο θαη ηελ δεκηνπξγία θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ηθαλέο λα θξνληίζνπλ ηνλ 

πάζρνληα δίρσο εγθιεηζκφ (Μπαδάιηα, 2008). ηελ Σεξγέζηε, γηα παξάδεηγκα, ην 

παιηφ ςπρηαηξείν “San Giovanni” έθιεηζε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε θνηλνηηθά θέληξα 

ςπρηθήο πγείαο ζαλ έλα θνκκάηη ηνπ καδηθνχ θηλήκαηνο “Psichiatria Democratica” 

(Parker, 2013).  

Απηά ηα γεγνλφηα ελέπλεπζαλ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ «πεξηνδηθνχ γηα ηελ 

δεκνθξαηηθή ςπρηαηξηθή», Asylum, ζηελ Βξεηαλία θαζψο θαη ηελ εκθάληζε ελφο λένπ 

θχκαηνο θηλεκάησλ αληίζηαζεο ζηελ ςπρηθή πγεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Αθνχσ Φσλέο», απφ νκάδεο αλζξψπσλ νη νπνίνη 

βηψλνπλ απηφ πνπ νη ςπρίαηξνη νλνκάδνπλ «αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο». Σν δίθηπν 

απηφ έθαλε απηφ φηη ε εκπεηξία ηνπ λα αθνχο θσλέο  δελ είλαη απαξαίηεηα έλδεημε 

«ζρηδνθξέλεηαο» θαη ε «ηαμηλφκεζε» απηή είλαη κηα παξαπιαλεηηθή ηαηξηθή θαηεγνξία  

ε νπνία παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη άλζξσπνη, γηα παξάδεηγκα απηνί πνπ είλαη βαζηά 

ζξεζθεπφκελνη, αθνχλ θσλέο θαη κπνξνχλ λα αξλεζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κία 

άξξσζηε θνηλσλία, θαζψο βξίζθνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα δήζνπλ, έμσ απφ ην πιαίζην 

ηεο παζνινγηθήο ηαμηλφκεζεο (Parker, 2013).  

Απηή ήηαλ θαη ε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηνπ θηλήκαηνο ηεο αληηςπρηαηξηθήο. Ζ 

δπλαηφηεηα πνπ έδσζε ζην λα θαληαζηνχκε πσο κπνξνχκε λα δήζνπκε έμσ απφ 

θαηεγνξίεο, ηακπέιεο, ηεξαξρίεο, πνιχρξσκα ραπάθηα, ζύγρξνλεο ς-θπιαθέο. Άλνημε 

ηνλ δξφκν λα ζεσξεηηθνπνηεζεί ην γηαηί είλαη παξαπιαλεηηθή ηαηξηθή θαηεγνξία ε 

ηαμηλφκεζε θαη πξνζέθεξε πιηθφ γηα λα εκπινπηηζηεί ην ξεχκα ηεο Κξηηηθήο 

ςπρνινγίαο. Γεδνκέλνπ φηη ε Κξηηηθή ςπρνινγία είλαη έλα ξεχκα, έλα θίλεκα, ε 

εκπεηξία ηνπ θηλήκαηνο ηεο Αληηςπρηαηξηθήο κπφξεζε λα ηελ ελδπλακψζεη κε 

ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ιφγν φζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηνπο κεραληζκνχο 

θαηαζηνιήο πνπ ηελ ελέρνπλ. Έθαλε έλα βήκα πην θνληά ζηα δεζκά ηεο ζχγρξνλεο 

θαηαπίεζεο πνπ ιέγνληαη ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη ζηνπο δεζκψηεο – αζζελείο, 

πξνζπαζψληαο λα ζεσξεηηθνπνηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εμειηρζεί ε  πξαγκαηηθήο ηνπο 

απειεπζέξσζεο.  
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Κεθάιαην 3
ν
: Η ζπκβνιή ηνπ Φεκηληζηηθνύ Κηλήκαηνο ζηελ ηζηνξία 

ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο 
 

 

 

 ην θεθάιαην ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο εμεηάδνπκε ηα ηξία ηνπ θχκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε πσο νη πνιηηηθέο θαηαβνιέο ηνπ πξψην θχκαηνο κε ηελ 

δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζθιάβσλ δηεπξχλζεθαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αηηεκάησλ ησλ γπλαηθψλ γηα εξγαζία θαη ηειηθά ηελ πξνθείκελε θξηηηθή ηνπ 

γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ επηζηήκε. Οξκψκελνη απφ ην ηειεπηαίν 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε πσο ην δεχηεξν θαη ην ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ 

ζπληέιεζε ζηελ δηεχξπλζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο κε λέα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία αζθψληαο πξσηίζησο ζθνδξή θξηηηθή ζηελ νπδεηεξφηεηα, 

ηνλ αηνκηθηζκφ, ην ζεηηθηζκφ θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δήζελ κε πνιηηηθήο 

επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο.  Μάιηζηα ην ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ φπσο ζα δνχκε 

άθεζε θαη κηα θνβεξή παξαθαηαζήθε φζνλ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα απνδφκεζεο 

θιάδσλ φπσο απηφο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο.  

 

3.1. Σν πξώην θύκα 

 
 

«Όηαλ ζα γξαθηεί ε αιεζηλή ηζηνξία ηνπ αγώλα θαηά ηεο δνπιείαο, νη γπλαίθεο ζα 

θαηαιάβνπλ κεγάιν ρώξν ζηηο ζειίδεο ηεο. Γηαηί ν αγώλαο ησλ ζθιάβσλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

αγώλαο ησλ γπλαηθώλ». 

  

Απηά είλαη ηα ιόγηα ελόο πξώελ ζθιάβνπ, ελόο άληξα πνπ ηόζν πνιύ ζπλδέζεθε κε ην 

γπλαηθείν θίλεκα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα, πνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα θαηεγνξεζεί 

ζαλ ν «άληξαο ησλ δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο». Τν όλνκά ηνπ, Frederick Douglass, 

θνξπθαίνο καύξνο νπαδόο ηεο θαηάξγεζεο ηεο δνπιεηάο θαη ζπνπδαίνο ππνζηεξηθηήο 

ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο.  

  

Σν πξψην θχκα ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο (γλσζηφ σο ην θίλεκα ηεο 

ζνπθξαδέηαο ή ην θίλεκα ησλ γπλαηθψλ γηα ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα) ην νπνίν 

ζηηγκαηίζηεθε απφ ηνλ αγψλα ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ςήθνπ, γελλήζεθε κέζα απφ ην θίλεκα θαηά ηεο δνπιείαο, απαξρή ηνπ νπνίνπ 
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ζεσξείηαη ην 1831, ρξνληά ηεο εμέγεξζεο ηνπ Nat Turner
3
 (Νηέηβηο, 1984). Αλ θαη ην 

πξψην θχκα δελ είρε θάπνηα άκεζε ζρέζε κε ηελ δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο ζην 

θπξίαξρν ξεχκα ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο, δίλνπκε κηα κηθξή ηζηνξηθή 

πεξηγξαθή ηνπ, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο επεξέαζε ζην λα δηακνξθσζνχλ εθείλα 

ηα αηηήκαηα ησλ γπλαηθψλ απφ ηα νπνία γελλήζεθε θαη ε θξηηηθή ζηελ ρψξν ηεο 

αθαδεκίαο θαη ην ξφιν πνπ έπαημε ζηελ ππνλφκεπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θηλεκάησλ. 

Οη ιεπθέο γπλαίθεο ηνπ Βνξξά, κηθξναζηέο λνηθνθπξέο θαη βηνκεραληθέο 

εξγάηξηεο είραλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιέμε «δνπιεία» κεηαθνξηθά, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα εθθξάζνπλ ηελ δηθή ηνπο θαηαπίεζε.  Αθφκε θαη γπλαίθεο κε 

θαιή θνηλσληθή ζέζε άξρηζαλ λα απνθεξχζζνπλ ηελ άραξε νηθηαθή δσή ηνπο 

πξνζδηνξίδνληαο ην γάκν ζαλ κηα κνξθή δνπιείαο θαη άξρηζαλ λα αγσλίδνληαη γηα ην 

δηθαίσκα ηνπο λα κνξθψλνληαη θαη λα ζηαδηνδξνκνχλ έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο. Οη 

πξψηεο θεκηλίζηξηεο πεξηέγξαςαλ ην γάκν ζαλ «δνπιεία» ίδηα κε απηή πνπ πθίζηαλην 

νη καχξνη ζθνπεχνληαο θπξίσο ζην ζνθ πνπ ζα πξνθαινχζε απηή ε ζχγθξηζε, γηαηί 

θνβφληνπζαλ πσο αιιηψο ζα παξαβιεπφηαλ ε ζνβαξφηεηα ηεο δηακαξηπξίαο ηνπο 

(Νηέηβηο, 1984).   

Σν 1840 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην παγθφζκην ζπλέδξην θαηά ηεο δνπιείαο 

ζην Λνλδίλν, ην νπνίν ζεσξήζεθε ε πξαγκαηηθή απαξρή ηεο γέλλεζεο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηφ ην νπνίν έδσζε 

έκπλεπζε γηα ηελ γέλλεζε ηνπ, ή αιιηψο ην πξνθάιεζε, ήηαλ ην αλππφθνξν πλεχκα 

ππεξνρήο ησλ αληξψλ πνπ εθθξάζηεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηεο 

δνπιείαο. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο ησλ Ζ.Π.Α., πνπ πεξίκελαλ λα πάξνπλ κέξνο 

ζηε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, έγηλαλ έμσ θξελψλ φηαλ κεηά απφ ςεθνθνξία, 

βξέζεθαλ απνθιεηζκέλεο. Αλ θαη ινηπφλ εηηήζεθαλ ζην ζπλέδξην απηφ, θαηάθεξαλ 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο αγψλεο θαη λα 

νξγαλψζνπλ ην πεξίθεκν ζπλέδξην ζην Seneca Falls, ην 1848, νξφζεκν ζηελ ηζηνξία 

ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ζην νπνίν θαηέιεμαλ ζε κηα δηαθήξπμε (Γηαθήξπμε 

Αηζζεκάησλ) φπνπ θαη απαηηνχζαλ ίζα δηθαηψκαηα ζην γάκν, ζηελ ηδηνθηεζία, ζηνπο 

κηζζνχο θαη ζηελ ςήθν. Χζηφζν, ζηελ ζπλάληεζε απηή δελ ππήξμε νχηε κηα 

αλαθνξά (αθφκα θαη ζηα θείκελα ηνπ ζπλεδξίνπ) ζηηο καχξεο γπλαίθεο, νη νπνίεο θη 

απηέο επαλαζηαηνχζαλ ελάληηα ζηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο (Νηέηβηο, 1984).  

                                                             
3 Ο Nat Turner ήηαλ έλαο κνξθσκέλνο ζθιάβνο θαη έλαο άλζξσπνο κε θνβεξά ειθηηθή δχλακε, ν 

νπνίνο έθαλε ηελ πξψηε ζρεδηαζκέλε εμέγεξζε ζθιάβσλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1831 ζηελ Virginia. 

Απνηπγράλνληαλ λα μεζεθψζεη πεξηζζφηεξεο κάδεο, κεηά απφ κεξηθέο κέξεο ε εμέγεξζε πλίγεθε ζη,+ 

αίκα θαη νη εγέηεο ηεο θξεκάζηεθαλ. 
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Οη εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο δελ κπνξνχζαλ λα 

θαηαιάβνπλ φηη ε ππνδνχισζε ησλ καχξσλ ζην Νφην, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

εξγαηψλ ζην Βνξξά θαη ε θνηλσληθή θαηαπίεζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ δπλαηφλ λα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλα ην έλα κε ην άιιν. Απηή ε αδπλακία ινηπφλ ήηαλ ππαίηηα γηα 

ην ξαηζηζκφ ν νπνίνο άξρηζε λα ξηδψλεη θαη κάιηζηα βαζηά ζηελ αξρή ζην γπλαηθείν 

θίλεκα. Σν 1866 ηδξχζεθε έλαο ζχλδεζκνο γηα ηα Ίζα Γηθαηψκαηα (ΗΓ) πνπ 

ελζσκάησλε ηνλ αγψλα γηα ςήθν ζηνπο καχξνπο θαη ηηο γπλαίθεο ζε κία εθζηξαηεία 

κσο απφ ηελ πξψηε θηφιαο εηήζηα ζπλάληεζε πνιιέο γπλαίθεο ήηαλ απφιπηα 

αληίζεηεο ζηελ εθρψξεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηνπο καχξνπο άληξεο θαζψο πίζηεπαλ 

φηη ήηαλ πην ζεκαληηθφ λα απνθηήζνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα νη γπλαίθεο γηαηί ην 

δηθαίσκα ηεο ςήθνπ ζηνπο καχξνπο άληξεο ζα ηνπο έθεξλε ηάρα ζε αλψηεξε ζέζε 

απφ απηέο (Νηέηβηο, 1984). 

Μάιηζηα ζηηο Ζ.Π.Α. επήιζε δηάζπαζε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο θαηάξγεζεο ηεο δνπιείαο κεηά ηελ απνηπρία ηεο Elizabeth Cady 

Stanton θαη ηεο Susan Anthony (θπξίαξρεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ γπλαηθείνπ 

θηλήκαηνο) λα αλαηξέςνπλ ηελ 14
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1868 πνπ 

παξείρε ην δηθαίσκα ζηνπο καχξνπο αιιά φρη ζηηο γπλαίθεο. Σν γπλαηθείν θίλεκα 

απνηειείην απφ δχν ηάμεηο ηηο ιεπθέο κεζναζηηθήο πξνέιεπζεο – εγεζία ηνπ 

θηλήκαηνο θαη ηηο εξγάηξηεο (Νηέηβηο, 1984).    

Οη γπλαίθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο δεηνχζαλ ην δηθαίσκα ζηελ ςήθν ζαλ έλα 

ρέξη βνεζείαο ζηνλ ηαμηθφ ηνπο αγψλα. Απηή ε πξννπηηθή κέζα ζηα ζπιάρλα ηνπ 

αγψλα γηα ηελ γπλαηθεία ςήθν καξηπξνχζε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ/ καξμηζηηθνχ θεκηληζκνχ θαη ηνπ θηλήκαηνο πνπ έθεξαλ καδί ηνπο. Ζ 

Rosa Luxemburg ζηελ Γεξκαλία, ε Alexandra Kollontai ζηελ Ρσζία θαη Emma 

Goldman ζηηο Ζ.Π.Α., ζηξψλνληαο ην δξφκν γηα ην δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ, 

πάιεπαλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή γηα ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο ζηελ έθηξσζε, ζην 

δηαδχγην, ζηελ “non legislative partnership” θαη ηαπηφρξνλα θαηά ηνπ ζεμηζκνχ (θάηη 

ην νπνίν έιιεηπε εληειψο απφ ην πξψην θχκα ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο) ζηελ 

αζηηθή θνηλσλία (Krolokke & Sorensen, 2006) 

ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1900-1920 ηα θεκηληζηηθά θηλήκαηα παξνπζίαζαλ 

έμαξζε ζηελ Δπξψπε, θπξίσο, αιιά θαη ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ Νέα Εειαλδία.  Χο 

απνηέιεζκα αγψλσλ 50 εηψλ θαη 2584 ππνκλεκάησλ, κεηά ηνλ Α‟ Παγθφζκην 

πφιεκν, ην 1918, νη Αγγιίδεο απέθηεζαλ δηθαίσκα ςήθνπ, ελψ νη  γπλαίθεο θάπνησλ 

θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ θαη ηεο Ρσζίαο είραλ ήδε απνθηήζεη. Σν 1920 αθνινχζεζαλ 



37 

 

νη Ακεξηθαλίδεο θαη αξγφηεξα γπλαίθεο άιισλ ρσξψλ
4
. Ζ θήξπμε ηνπ Α‟ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ απφθηεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ηηο γπλαίθεο σο αληάιιαγκα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

ελεξγφ ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ πνιεκηθή πξφλνηα.  

Μεηά ηελ πνιππφζεηε λίθε ηεο ππφζεζεο ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ, νη καχξεο 

ηνπ Νφηνπ εκπνδίζηεθαλ θαη κάιηζηα βίαηα απφ ην λα αζθήζνπλ ην πξφζθαηα 

λεναπνθηεζέλ εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. Σν μέζπαζκα βίαο ηεο Ku Klux Klan ζε 

ηφπνπο φπσο ην Orange County ηεο Florida, πιήγσζε θαη ζθφησζε πνιιέο καχξεο 

καδί κε ηα παηδηά ηνπο (Νηέηβηο, 1984).   

 

3.2. Σν δεύηεξν θύκα 

 

Σν δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ αλαδχζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60΄ 

θαη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70΄ ζηελ θνηλσλία ηεο κεηαπνιεκηθήο Γχζεο, ε νπνία 

βαιιφηαλ απφ πιεζψξα θηλεκάησλ. Οη δηακαξηπξίεο ησλ θνηηεηψλ, ην θίλεκα 

ελάληηα ζην πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, ην ιεζβηαθφ θαη γθέη θίλεκα θαη ε νξγάλσζε ησλ 

καχξσλ ήηαλ κεξηθά απφ απηά. Αζθψληαο θξηηηθή ζην ζχζηεκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

θαη ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο θαηαπηεζκέλεο νκάδεο 

(καχξνπο, γπλαίθεο, νκνθπιφθηινπο, εξγαηηθή ηάμε) θαη ζπληέιεζαλ ζηελ γέλλεζε 

ηνπ δεχηεξνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Σν δεχηεξν θχκα ινηπφλ, έρνληαο θαη σο 

παξαθαηαζήθε ην πξψην κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ 

έζεζε ζηελ βάζε ηνπ αγψλα ηνπ, ην δήηεκα ηεο θαηαπίεζεο ηεο γπλαίθαο θαη αχμεζε 

ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο (Krolokke & 

Sorensen, 2006). 

Ζ εκπεηξία ηεο αλάδπζεο ηνπ κέζα απφ ηα θηλήκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

έδσζε ινηπφλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ θαη λα δηεθδηθεί κε 

ηέηνηνπο φξνπο. Πξφδξνκνο απηνχ, ήηαλ ε δηαδήισζε, πνπ νξγάλσζαλ νη 

θεκηλίζηξηεο ηεο Νέαο Τφξθεο ην 1968, ζηελ πφιε Atlantic, ελάληηα ζην ζεζκφ ησλ 

θαιιηζηείσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο Miss America. Ήηαλ εθείλε ε δηαδήισζε πνπ νη 

γπλαίθεο πεηνχζαλ ηα ζνπηηέλ ηνπο σο έλδεημε φηη απαιιάζζνληαλ απφ ηα 

θαηαπηεζηηθά αληηθείκελα ηνπ θχιινπ ηνπο θαζψο ζεσξνχζαλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ 

                                                             
4 Νσξίηεξα ζηελ Φηιαλδία (1906). Ννξβεγία (1907-1909). Γαλία (1915). Ρσζία (1917). Γεξκαλία, 

Απζηξία, Σζερνζινβαθία (1918). νπεδία (1919-1921) ελψ ζηελ Διιάδα (1930). Γαιία (1945). 

Βέιγην (1946) 
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νπνίν ηα πξφηππα νκνξθηάο ηίζνληαλ δεκφζηα, αληηθεηκελνπνηνχζαλ ηελ γπλαίθα, 

απνθάιππηαλ ηελ παηξηαξρηθή, εκπνξεπκαηνπνηεκέλε θνπιηνχξα ηεο νκνξθηάο θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαπίεζε ηεο (Krolokke & Sorensen, 2006). 

Οη “Redstockings”, θεκηληζηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ παξαπάλσ 

δηαδήισζε, αλ θαη βξαρχβηα, επεξέαζε πάξα πνιχ ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπ. Σα ζιφγθαλ πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ζηηο Ζ.Π.Α φπσο 

“The personal is Political”, “Sisterhood is Powerful”, “The pro woman line”, “The 

politics of housework” “Abortion Rights on Demand” ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο πεπνηζήζεηο απηήο ηεο νκάδαο, νη νπνίεο φκσο ζηηγκάηηζαλ ην θχκα απηφ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην δεχηεξν φπσο θαη ην πξψην 

θεκηληζηηθφ θχκα, δελ ήηαλ εληαίν ζηηο απφςεηο-ζέζεηο ηνπ. Τπήξραλ πνιιέο νκάδεο 

θαη ηάζεηο επεξεαζκέλεο απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο (Krolokke & 

Sorensen, 2006). 

Δλδεηθηηθά, νη ξηδνζπαζηηθέο θεκηλίζηξηεο
5
 επεξεαζκέλεο ζεσξεηηθά απφ ηνλ 

λέν Μαξμηζκφ θαη ηελ ςπραλάιπζε, ζεσξνχζαλ φηη ε θαηαπίεζε ηεο γπλαίθαο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ παηξηαξρηθή θνηλσλία ελψ νη καξμίζηξηεο θαη ζνζηαιίζηξηεο
6
 

θεκηλίζηξηεο, νη νπνίεο είραλ ζηξψζεη ην δξφκν ζην δεχηεξν θχκα κε ηηο θαηαβνιέο 

ησλ Luxemburg, Kollontai θαη Goldman, πίζηεπαλ φηη ε ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο ζα 

έιζεη χζηεξα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ άλνδν 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Απφ ηελ άιιε νη θηιειεχζεξεο θεκηλίζηξηεο έζεηαλ ζην επίθεληξν 

κνλάρα ην ζεμηζκφ θαη ην θχιν ελψ νη καχξεο θαη νη ιεγφκελεο women of color 

πξνζπαζνχζαλ λα θέξνπλ ζην πξνζθήλην ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ηηο έλλνηεο ηνπ 

γέλνπο θαη ηεο θπιήο γηα λα αλαδείμνπλ δεηήκαηα θηψρεηαο, πγείαο θαη πνηφηεηαο 

δσήο. Σαπηφρξνλα, νη γθέη θαη νη ιεζβίεο πξνζπαζνχζαλ λα θαηνρπξψζνπλ κέζα απφ 

ηα θηλήκαηα ηνπο πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο (Krolokke & 

Sorensen, 2006). 

Σν πην εληππσζηαθφ φκσο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο δελ ήηαλ 

ηφζν ε πνηθηινκνξθία ηνπ φζν ε επηηπρία ηεο εηζφδνπ ηνπ κέζα ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο δηακνξθψλνληαο έλαλ άιιν θιάδν ζπνπδψλ ην ιεγφκελν “The Women‟s 

Studies” (Bird, 2002). Σν πξψην επίζεκα θαζηεξσκέλν κάζεκα «Γπλαηθείσλ 

πνπδψλ» δηδάρηεθε ην 1970 ζηηο Ζ.Π.Α. ζην παλεπηζηήκην San Diego Stage College 

ηεο Καιηθφξληα. Μάιηζηα ηα πηπρία θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ Γπλαηθείσλ πνπδψλ 

                                                             
5 Μηα νκάδα πνπ μερψξηζε ζην ξηδνζπαζηηθφ θεκηληζκφ ήηαλ νη “New York Radical Women” 
6 Μηα νκάδα πνπ μερψξηζε ζην ζνζηαιηζηηθφ θεκηληζκφ ήηαλ νη “Bread and Roses” 
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ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο αλαπηχζζνληαλ ηφζν γξήγνξα πνπ κέρξη ην 1976 ππήξραλ 

15 αληίζηνηρα εδξαησκέλα πξνγξάκκαηα. Σν γηαηί φκσο αλαπηχρζεθαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν κέζα ζηα παλεπηζηήκηα θαη κάιηζηα πξψηα ησλ Ζ.Π.Α. νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ν θνηηεηηθφο αθηηβηζκφο ήηαλ πνιχ δσληαλφο θαη μεθάζαξα 

επεξεαζκέλνο - ζπλδεδεκέλνο απφ ην πνιηηηθφ θαη θηλεκαηηθφ ζθεληθφ εθείλεο ηεο 

επνρήο (πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ θαη αληηπνιεκηθφ θίλεκα – Γαιιηθφο Μάεο). 

 Σξαληαρηφ παξάδεηγκα, ν θνηηεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο ζην Ηλζηηηνχην 

Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Π.Β. ζηελ Γεξκαλία, φπσο πεξηγξάςακε θαη ζην πξψην θεθάιαην. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηφζν ε εκπεηξία απφ ηελ Γεξκαλία φζν θαη ε αλάδπζε ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο κέζα απφ ηα πνιηηηθά θηλήκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη ηελ 

είζνδφ ηνπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ράξαμε άιιεο 

γξακκέο ζε απηφ πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή γλψζε 

(Bird, 2002). 

 

3.2.1. Η επηξξνή ηνπ δεύηεξνπ θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Φπρνινγία θαη ε 

αλάδεημε ηεο Κξηηηθήο ζθνπηάο 

 

Οη θεκηλίζηξηεο, έρνληαο ηνλ αγψλα γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

σο παξαθαηαζήθε, άζθεζαλ κηα βαζηά θξηηηθή ζηελ επηζηήκε θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

ςπρνινγίαο. Γηα πξψηε θνξά ηέζεθε ζην πξνζθήλην, ε α-θνηλσληθή θαη α-πνιηηηθή 

γλψζε πνπ πξνζέθεξε ε θπξίαξρε ςπρνινγία θαη βάζε απηνχ ακθηζβεηήζεθε ε 

παξαδνζηαθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ς-εηδηθνί. Ο θεκηληζκφο θαη ε 

θξηηηθή πνπ άζθεζε ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ξεχκα πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα Κξηηηθή Φπρνινγία.  

Αξρηθά νη θεκηλίζηξηεο, μεθίλεζαλ ζέηνληαο ηελ πνιηηηθή βάζε ηεο επηζηήκεο 

θαη δε ηεο ςπρνινγίαο, θάηη πνπ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα απνηέιεζε αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν θαη βάζε ηεο ιεγφκελεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο. Ζ θπξίαξρε ςπρνινγία φπσο 

θαη ηφηε έηζη θαη ηψξα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ επηζηήκε ηηο ζεσξνχζε άθξσο αληίζεηεο. 

Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ είζνδν ησλ γπλαηθείσλ ζπνπδψλ ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζην θιάδν ηεο ςπρνινγίαο νη φξνη «Φεκηληζηηθή Φπρνινγία» θαη 

«Φπρνινγία ησλ Γπλαηθψλ» είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθνί. Ζ «Φεκηληζηηθή Φπρνινγία» 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «θεκηληζηηθφ» γηα λα ηνλίζεη ηηο πνιηηηθέο θαη θξηηηθέο πηπρέο 

ηεο, θάηη ην νπνίν ε «Φπρνινγία ησλ Γπλαηθψλ» θξφληηζε λα ην απαξλεζεί φηαλ 

ζπζηάζεθε ζαλ θιάδνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ακεξηθάληθνπ Φπρνινγηθνχ πιιφγνπ, ν 
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νπνίνο είρε ζέζεη απαξάβαην θαλφλα φηη ν λένο απηφ θιάδνο δελ ζα ήηαλ πνιηηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλνο (Wilkinson, 2003). 

Έλαο θεληξηθφο ηζρπξηζκφο ηεο ςπρνινγίαο ήηαλ φηη νη γπλαίθεο ήηαλ 

θαηψηεξεο ησλ αλδξψλ. Σα πην ζθαλδαιψδε παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη ζηελ πξψηε 

πεξίνδν δσήο ηεο ςπρνινγίαο φπνπ νη ραξαθηεξηζκνί πεξί θαηψηεξσλ φλησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο γπλαίθεο ζην ζπίηη θαη λα ηηο εκπνδίζνπλ 

λα κνξθσζνχλ. Απηφ δελ ήηαλ ηπραίν. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη παηέξεο ηεο 

Φπρνινγίαο  J. M. Cattell, G. S. Hall, E. Thorndike θαη E.B. Tichener βαζίζηεθαλ ζε 

πνξίζκαηα ηεο λέαο επηζηήκεο ηεο εμέιημεο
7
 πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο αλψηεξεο αθαδεκατθέο 

ζέζεηο (Wilkinson, 2003). Καη επηθξαηεί ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κέρξη ζήκεξα. Γελ 

κπνξεί ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ςπρνινγίαο είλαη γπλαίθεο, νη πεξηζζφηεξνη 

θαζεγεηέο λα είλαη άληξεο...(Ussher, 1990). 

Απέλαληη ζε απηφ, ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 νη θεκηλίζηξηεο ακθηζβήηεζαλ 

ξηδηθά ηελ έλλνηα ηεο θαησηεξφηεηαο. Ξεθίλεζαλ ηελ θξηηηθή ηνπο ιέγνληαο φηη ν 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ γπλαηθψλ δελ ήηαλ έγθπξνο. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

θάπνηνο πξφβαιιε ην επηρείξεκα φηη ε ςπρνινγία είλαη κηα επηζηήκε κε αλαμηφπηζηεο 

κεζφδνπο θαη απνηειέζκαηα. Πνιιέο θιαζζηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πξνέθπςαλ 

απνθιεηζηηθά απφ κειέηεο κε άλδξεο θαη ελ ζπλερεία ηα επξήκαηα γεληθεχηεθαλ ζε 

φιν ηνλ πιεζπζκφ. Οη γπλαίθεο θξίζεθαλ αλάινγα κε ην πφζν θαιά ηαηξηάδνπλ ζηηο 

λφξκεο ησλ αληξψλ ελψ ηα επξήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε δηαθνξέο κεηαμχ θχισλ 

εξκελεχηεθαλ σο έιιεηκκα γπλαηθψλ(Wilkinson, 2003). Έηζη ππήξμε θαη ε θξηηηθή 

φηη ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο είλαη κηα αλδξνθεληξηθή ζπληεξεηηθή επηζηήκε, 

βαζηζκέλε ζε παηξηαξρηθά ζπκπεξάζκαηα, βάζε ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδεη θαη 

δηαηεξεί ηελ θαηαπίεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ (Ussher, 1990). 

Με αθνξκή ινηπφλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο λα ζέζεη ηελ 

γπλαίθα θαηψηεξε ηνπ άληξα νη θεκηλίζηξηεο άξρηζαλ λα αζθνχλ κηα βαζηά πνιηηηθή 

θξηηηθή ζηνλ θιάδν ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο. Αξρηθά, άζθεζαλ θξηηηθή ζηελ ίδηα 

ηελ έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θάηη πνπ ε θπξίαξρε ςπρνινγία ζεσξνχζε θαη 

ζεσξεί κεγάιν αηνχ ηεο. Απηφ πνπ απηφθιεηα ππαηλίζζνληαλ νη πεηξακαηηθέο 

κέζνδνη, ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία θαη νιφθιεξνο ν θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο ηέζεθε 

επζχο εμαξρήο ππφ ακθηζβήηεζε. Οη θεκηλίζηξηεο δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ 

                                                             
7  Οη απφςεηο ηεο λέαο επηζηήκεο ηεο εμέιημεο φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ήηαλ φηη είλαη πνιχ ιηγφηεξν 

εμειηγκέλεο απφ ηνπο άληξεο θαη έρνπλ πξσηφγνλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 
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πσο γίλεηαη θάπνηνο λα κπνξεί λα είλαη νπδέηεξνο θαη λα αμηνινγεί θάπνηνλ άιινλ. 

Μάιηζηα αλαξσηηφληνπζαλ πσο γίλεηαη λα είλαη αληηθεηκεληθνί ηελ ζηηγκή πνπ νη 

γπλαίθεο απνθιείνληαλ απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαλ ελψ ηαπηφρξνλα ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο γεληθεχνληαλ ζηνλ πιεζπζκφ (Rosser, 2002). 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ αδπλακία ηεο ςπρνινγίαο λα εξκελεχζεη ην πψο 

πξαγκαηηθά είλαη νη γπλαίθεο θαη ην ηη ρξεηάδνληαη ζπλέρηζαλ ηελ θξηηηθή ηνπο 

ιέγνληαο φηη απηή ε αδπλακία ηελ νδεγεί θαη ζηελ βηνινγηθνπνίεζε ησλ επξχηεξσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ αλζξψπνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηεο 

θπξίαξρεο ςπρνινγίαο λα πείζεη φηη ε νκνθπινθηιία είλαη δήηεκα βηνινγίαο. πσο 

ηνλ 19
ν
 αηψλα νη ςπρνιφγνη κεηξνχζαλ ηα θξαλία ησλ αλζξψπσλ γηα λα δηαρσξίζνπλ 

ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ καχξσλ θαη ησλ γπλαηθψλ έηζη θαη κε ηνπο νκνθπιφθηινπο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ βηνινγία γηα λα ηνπο πεξηζσξηνπνηήζνπλ. Ζ ζηξνθή ζηηο 

λεπξνεπηζηήκεο κε φπιν ηελ βηνινγία, ε αηνκηθηζηηθή ινγηθή ησλ πεηξακάησλ θαη ν 

ξαηζηζκφο πνπ δηαθαηείρε ηνλ θιάδν, αλαδείθλπε κηα ςπρνινγία, θπξίαξρε, ζηνλ 

δηαρσξηζκφ ηάμεσλ θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλζξψπσλ  (Rosser, 2002). 

ια ηα παξαθιάδηα ηνπ δεχηεξνπ θεκηληζηηθνχ θχκαηνο (θηιειεχζεξεο, 

καξμίζηξηεο, ζνζηαιίζηξηεο αθξνακεξηθαλέο, θεκηλίζηξηεο) έθξηλαλ, ηνλ ζεηηθηζκφ, 

ηνλ αηνκηθηζκφ, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο ςπρνινγίαο, πνπ 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ έζεζε ηηο βάζεηο αθελφο γηα ηελ πιήξε απαμίσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ζην ρψξν ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο, αθεηέξνπ 

έζηξεςε ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ζην ρψξν ηεο θξηηηθήο ςπρνινγίαο. Καη φρη κφλν 

απηφ. Οη καξμίζηξηεο θαη νη ζνζηαιίζηξηεο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο ε γλψζε είλαη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε, θάηη πνπ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ζα γίλεη αμίσκα ζηελ 

ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ, κηα ζεσξία ζηαζκφο ζην ρψξν ηεο 

Κξηηηθήο ςπρνινγίαο. Οη αθξνακεξηθαλέο καδί κε ηηο καξμίζηξηεο απφ ηελ άιιε 

ζπλέβαιαλ ζηελ θξηηηθή ιέγνληαο φηη δελ κπνξεί ε γλψζε λα βξίζθεηαη δηαξθψο ζε 

δίπνια. Φχζε-πνιηηηζκφο, ππνθεηκεληθφηεηα-αληηθεηκεληθφηεηα. Σα δίπνια απηά 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ γλψζε θαη ηελ θάλνπλ κνλνδηάζηαηε. Δίλαη ςεπδφ δηιιήκαηα 

γηα λα ζνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή απφ ηελ νπζία (Rosser, 2002). Καη ε νπζία είλαη 

φηη ε γλψζε έρεη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ξίδεο. Ζ επηζηήκε πνπ ηελ παξάγεη δελ 

κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη ζαλ νπδέηεξε ή απφιπηα αληηθεηκεληθή (Henwood & 

Pidgeon, 1995).  

Δπηπξφζζεηα, ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ηηο θεκηλίζηξηεο λα αληηηαρζνχλ ζηελ 

παξαδνζηαθή νξζφδνμε κεζνδνινγία ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο. ε αληίζεζε κε ηελ 
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πνζνηηθή κεζνδνινγία, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε ςπρνινγία, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηελ 

αηνκηθηζηηθή, πεηξακαηηθή θαη ζεηηθηζηηθή ινγηθή, αθήλνληαο ην άηνκν εληειψο έμσ 

απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηελ 

πνηνηηθή κεζνδνινγία (Worell, 2000). Ζ πνηνηηθή κεζνδνινγία ζεσξνχζαλ φηη 

αλαγλσξίδεη πιήξσο ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ εξεπλεηή ζηελ 

θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο (Henwood & Pidgeon, 1995). Σν παξαπάλσ ήηαλ 

έλα πνιχ θαιφ ζεκείν ζηελ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ νη θεκηλίζηξηεο ζηελ κεζνδνινγία, 

θαζψο βάζεη απηνχ ε αληηθεηκεληθφηεηα-νπδεηεξφηεηα ηνπ εξεπλεηή ηέζεθε ππφ 

ακθηζβήηεζε. Μάιηζηα, πίζηεπαλ, φηη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαη 

ηνπ πιαηζίνπ ε εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν (Akman, Toner, 

Stuckless, Ali, Emmott & Downie, 2001).  

 

Έηζη ε επαθή ηνπο κε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία μεθίλεζε απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε γηαηί ζεσξνχζαλ πσο κε απηέο ηηο κεζφδνπο  ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξε αλάκεημε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζαλ άηνκα πην πνιχ, παξά ζαλ αληηθείκελα έξεπλαο (Henwood & 

Pidgeon, 1995). Ζ ζπλέληεπμε κάιηζηα, σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηελ θπξίαξρε 

ςπρνινγία είρε πνιχ ρακειή αλαγλψξηζε, θάηη ην νπνίν νη θεκηλίζηξηεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα αλαδείμνπλ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ βίσλαλ νη γπλαίθεο σο 

ππνθείκελα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλάο (Sharpe & Jefferson 1990).  Απφ ηνπο 

θξηηηθνχο ςπρνιφγνπο κάιηζηα, ε ζπλέληεπμε ζεσξήζεθε έλα εξγαιείν ζπιινγήο 

αθεγήζεσλ πνπ έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηε βησκέλε εκπεηξία (Parker, 2013). 

Δλ ζπλερεία ε εζλνγξαθηθή έξεπλα, θνκκάηη ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο 

πξνηηκήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηηο θεκηλίζηξηεο, ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο 

θεκηληζηηθήο εξεπλεηηθήο πξννπηηθήο (Sharpe & Jefferson 1990). Ο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν πξνηηκήζεθε ήηαλ, γηαηί ε κέζνδνο απηή επηθεληξσλφηαλ ζην λα δεηο ηα 

πξάγκαηα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ γπλαηθψλ, σο έρνπλ δειαδή (Henwood & Pidgeon, 

1995). Ζ εζλνγξαθία, απφ ηελ νπηηθή ησλ θξηηηθψλ ςπρνιφγσλ, ζεσξήζεθε φηη έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ζηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο ηελ ηθαλφηεηα λα ακθηζβεηνχλ 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εμαλαγθάδνληαη λα πηνζεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηαπηφηεηα θαη λα ιέλε φηη ηνπο αξέζεη. Σν κεηνλέθηεκά ηεο, παξφια απηά, ζεψξεζαλ 

φηη είλαη ε αδπλακία ηεο λα εκπιέθεη επζέσο αλζξψπνπο σο ζπλ-εξεπλεηέο, 

πξνζθέξνληαο ηελ νπηηθή ελφο «εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή» ν νπνίνο παξαηεξεί θαη 

ζρνιηάδεη ηνπο άιινπο (Parker, 2013).  
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Μάιηζηα, ε εζλνγξαθία ηεο επηθνηλσλίαο πξνζπαζνχζε λα κειεηήζεη πσο 

ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

«θνηλφηεηεο νκηιίαο», επηζεκαίλνπλ «κεηξηθέο» επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο. 

Δζλνγξαθηθέο κέζνδνη φπσο ζπλεληεχμεηο, παξαηεξήζεηο, θαη ερνγξαθήζεηο ή 

βηληενζθνπήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κειεηεζεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο απφ ηελ 

ζθνπηά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ είλαη ππφ κειέηε θαη ζε ζρέζε κε ην πνιηηηζκηθφ 

ηνπο πιαίζην (Krolokke & Sorensen, 2006). 

Δθηφο φκσο απφ ηελ εζλνγξαθία πνπ είρε κεγάιε απήρεζε, ππήξμαλ 

απφπεηξεο θεκηληζηξηψλ λα ζπλδέζνπλ ηελ εζλνκεζνδνινγία , ε νπνία αλαπηχρζεθε 

απφ ηνλ Harold Garfinkel ην 1967, κε επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί λα ζηηγκαηηζηεί σο 

«ςπρηθά αζζελήο». Ο Garfinkel κε ηελ εζλνκεζνδνινγία ελδηαθέξζεθε γηα ην πψο ε 

«ηάμε» κπνξεί λα απνθαιπθζεί απφ άηνκα εληφο ηεο νκάδαο, ηα νπνία αξλνχληαη λα 

ζπκβηβαζηνχλ κε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχκε δεδνκέλεο, θαη κε απηφ ην 

garfinkelling, λα απνθαιχπηνπλ θαλφλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα λα θξαηήζνπλ έλαλ 

κηθξφ θνηλσληθφ θφζκν ζε ηάμε. Απηφ ελαξκνλίδεηαη κε ην επηρείξεκα ηεο 

θεκηληζηηθήο άπνςεο φηη απηνί πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ εμνπζία βιέπνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πην θαζαξά (Parker, 2013). Δπηπιένλ ε εζλνκεζνδνινγία βιέπεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζαλ δηακεζνιαβεηέο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ην πψο δηακνξθψλνπλ ηελ 

θνηλσληθή ηάμε, πσο ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα παξάγεηαη απφ απηνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή (Krolokke & Sorensen, 2006).  

Αο ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη αξγφηεξα ζην ηξίην θχκα ηνπ 

θεκηληζκνχ, πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηα δεηήκαηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ θχινπ, 

αλαπηχρζεθε ε Φεκηληζηηθή Δζλνκεζνδνινγία ε νπνία κειεηνχζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ηεο πνξλείαο θαη ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. 

Απηή ε θεκηληζηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηνχζε φξνπο φπσο «κέινο» ή «ζπκκεηέρσλ» 

θαη ζεσξνχζε ηηο γπλαίθεο ζαλ ελεξγνχο ζπλ-θαηαζθεπαζηέο ηνπ «λνήκαηνο», παξά 

ζχκαηα ηνπ εηεξνπαηξηαξρηθνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Οη θεκηλίζηξηεο πξνηίκεζαλ 

ηδηαηηέξσο ηελ εζλνκεζνδνινγία θαζψο έδηλε έκθαζε ζε απηφ πνπ ζεσξνχζαλ 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ζην «θαζεκεξηλφ» θαη ζην «πνιηηηθφ» (Kitzinger, 2000). 

Πέξα ινηπφλ απφ ηελ εζλνκεζνδνινγία πνπ αξγφηεξα απνηέιεζε δηάζηαζε ηεο 

αλάιπζεο ιφγνπ ζηε κεζνδνινγηθή αηδέληα ηεο Κξηηηθήο ςπρνινγίαο, νη θεκηλίζηξηεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη κηα αθφκε, ηελ Φεκηληζηηθή Αλάιπζε πλνκηιίαο (Φ.Α..). 

Καζψο ε Αλάιπζε πλνκηιία επηθεληξψλεηαη ζηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 
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ηδηνηήησλ ηεο νκηιίαο, ε Φεκηληζηηθή Αλάιπζε πλνκηιίαο δηεπθνιχλεη ηε δηαξξνή 

ζηελ αλάιπζε ηνπ αζέκηηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο εξκελείαο πνπ είλαη πνιηηηθά ή  ζεσξεηηθά 

εθθηλνχκελε (Parker, 2013).  

Αθφκε, θξηηηθή, ζε κηθξφηεξε βέβαηα έθηαζε, άζθεζαλ  θαη ζηελ θιηληθή 

ςπρνινγία θαη ζηηο «ζεξαπεπηηθέο ηεο ηερληθέο». Σελ ίδηα πεξίνδν πνπ νη 

αληηςπρίαηξνη αλαδείθλπαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ςπρηαηξηθή θαηεγνξηνπνηνχζε, 

ηαμηλνκνχζε θαη ηεξαξρνχζε ηνπο αλζξψπνπο, νη θεκηλίζηξηεο δηέδηδαλ φηη νη 

ςπρίαηξνη θαη νη ςπρνιφγνη είλαη απηνί νη νπνίνη είλαη ππαίηηνη γηα ηελ 

παζνινγηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ. Απέδηδαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ νη γπλαίθεο 

ζηηο ίδηεο θαη δελ αλαθέξνληαλ θαζφινπ ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην πνπ 

πεξηζηνίρηδε ηηο δσέο ηνπο (Burman, 1990). Κη απηφ γηλφηαλ ζθφπηκα, αθνχ ε 

θπξίαξρε ςπρνινγία ήζειε λα εληζρχεη ηηο ζηεξενηππηθέο ηεο αληηιήςεηο γηα ηηο 

γπλαίθεο σο ζπδχγσλ θαη κεηέξσλ, δηαηεξψληαο ηελ παηξηαξρηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο 

θαη θπζηθά απνθξχπηνληαο ηα πνιηηηθά ζηνηρεία θαη γεγνλφηα πνπ πεξηέιαβαλ ην 

ςπρηζκφ ησλ γπλαηθψλ εθείλε ηελ επνρή. Σν ηειεπηαίν ζπλέβαιε ζηελ ζπγθάιπςε 

ησλ θαηαπηεζηηθψλ κεραληζκψλ απφ ηελ ςπρνινγία (Wilkinson, 2003). 

 «Ζ ςπρνινγία δελ έρεη λα πεη ηίπνηα γηα ην πψο είλαη πξαγκαηηθά νη γπλαίθεο 

γηα ην ηη ρξεηάδνληαη θαη ηη ζέινπλ..., γηαηί ε ςπρνινγία δελ γλσξίδεη». Απηή είλαη κία 

απφ ηηο πην γλσζηέο θξηηηθέο πνπ είρε αζθήζεη ε Naomi Weisstein ζηελ ςπρνινγία 

(Wilkinson, 2003: 466). Αλ ην κεηαθξάζνπκε απηφ κε φξνπο θξηηηθήο ςπρνινγίαο, ζα 

δνχκε φηη απηή ε ςπρνινγία πνπ ππαηλίζζεηαη ε Naomi Weisstein είλαη ε ίδηα κε 

απηή πνπ επηθαιείηαη ηελ δηακφξθσζεο ελφο α-θνηλσληθνχ, α-πνιηηηθνχ θαη α-

ηζηνξηθνχ φλ ην νπνίν θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ αιιά 

ν κφλνο ηνπ δεζκφο είλαη απηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηεο ςπρνκεηξηθήο εμέηαζεο θαη ηεο 

λεπξνθπζηνινγηθήο ηνπ απφθξηζεο (Radicalκα, 2012). 

 

3.3. Σν ηξίην θύκα 

 

Σν ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ αλήιζε ηελ δεθαεηία ηνπ 80‟-90‟ κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο κάρεο, ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο, γηα ηελ ρεηξαθέηεζε ηεο 

γπλαίθαο. ηηο Ζ.Π.Α. ήηαλ γλσζηφ σο “grrl feminism”
8
 ελψ ζηελ Δπξψπε σο “new 

                                                             
8 Οη θεκηλίζηξηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν “grrl” ζηελ ζέζε ηνπ “girl”. Απηφ ζπλέβε γηαηί πξνηίκεζαλ 

αληί λα θαηαδηθάδνπλ ηελ ζηεξενηππηθή θαη θαηεγνξηθή  ινγηθή, π.ρ. άληξαο – γπλαίθα, πνπ 
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feminism” (Krolokke & Sorensen, 2006).  ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα δπν 

θεκηληζηηθά θχκαηα, απηφ, αθηεξψζεθε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην θχιν, 

βηνινγηθφ “sex” - θνηλσληθφ “gender” θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα “sexuality”, σο 

κνξθέο θαηαπίεζεο (Bobel, 2010). Οη θεκηλίζηξηεο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο είραλ έληνλε 

ηελ επηζπκία λα αλαπηχμνπλ κηα θεκηληζηηθή ζεσξία αιιά θαη κία πνιηηηθή ε νπνία 

ζα απνδνκήζεη, κε ηνπο φξνπο πνπ έζεηε εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ν Derrida, ηελ 

λννηξνπία ηεο θαηεγνξηθήο αιιά θαη ζεμηζηηθήο ζθέςεο. Έηζη αθνινχζεζαλ ηα 

ρλάξηα ηεο Queer ζεσξίαο αιιά θαη ηεο Transgender σο έλα βαζκφ, κε θαζνξηζηηθή 

ηε ζπκβνιή απηή, ηεο Judith Butler θαη ηεο ζεσξίαο ηεο γηα ηελ επηηειεζηηθφηεηα ηνπ 

θχινπ (Krolokke & Sorensen, 2006).  

Σν ηξίην θεκηληζηηθφ θχκα είλαη ην κφλν απφ ηα ηξία πνπ έρεη έληνλα “post-

modern” ραξαθηεξηζηηθά θαη αλήθεη ζην ρψξν ηεο κεηακνληέξλαο/ κεηαδνκηζηηθήο 

ζηξνθήο (Howie & Tauchert, 2004). Παξάδεηγκα απηνχ, είλαη φηη άθεζε πίζσ ηελ 

δπηθή θαη δηαηξεηηθή ζθέςε ησλ πξνεγνχκελσλ δχν θπκάησλ, ζέηνληαο ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο θχζεο ηεο ηαπηφηεηαο (Bobel, 2010). Ζ 

κεηακνληέξλα ζηξνθή θαη ε αλάδεημε ηεο Queer ζεσξίαο ήηαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ πνπ επεξέαζαλ ηελ δηακφξθσζε ηεο 

Κξηηηθήο ςπρνινγίαο. Μάιηζηα ηελ πεξίνδν απηή νη θεκηλίζηξηεο ζπλέρηζαλ ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ είραλ μεθηλήζεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70‟, φζνλ αθνξά ηελ 

ελζσκάησζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο ζην ελεξγεηηθφ ηνπο θαη άζθεζαλ έληνλε 

θξηηηθή ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία πνπ πξνσζνχζε ν θπξίαξρνο θιάδνο. Σα 

ηειεπηαία ζηνηρεία, πξνζέθεξαλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο πινχζην πιηθφ ζηελ 

Κξηηηθή δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο. 

Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ κε ηελ ζεσξεηηθή ζπκβνιή ηεο Queer ζεσξίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αλαδχζεθε ζαλ κηα πξνζπάζεηα ζεσξεηηθνπνίεζεο ηνπ θχινπ 

θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ ήηαλ ηφζν αλεμάξηεηε φζν θαη εμαξηεκέλε απφ ην 

πιαίζην ηνπ θεκηληζκνχ (Cossman, 2012). Παηέξαο ηεο ζεσξίαο απηήο, έρεη ζεσξεζεί 

ν Michel Foucault, θαζψο έζεζε ηνλ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ 

ζπνπδψλ ζεμνπαιηθφηεηαο κε ηελ απφξξηςε ηεο ίδηαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζαλ θάηη 

ην νπνίν πξέπεη λα ζεσξείηαη «θπζηθφ» θαη λα ηίζεηαη κε βηνινγηθνχο φξνπο. 

Αλαδεηθλχνληαο πσο ην δήηεκα είλαη ε θνηλσληθφ-ηζηνξηθή παξαγσγή/ θαηαζθεπή 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο επεξέαζε ηελ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ αιιά 

                                                                                                                                                                              
ρξεζηκνπνηνχζε ην ζχζηεκα ελαληίνλ ηνπο, λα κεγαινπνηήζνπλ απηνχο ηνπο φξνπο - ζηεξεφηππα κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ απνκπζνπνίεζε ηνπο.  
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πνιχ πεξηζζφηεξν απνηέιεζε θνκκάηη ηεο κεηακνληέξλαο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ 

πηνζέηεζε ην ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ κε ηελ “queer” ζεσξία (Beasley, 2005). 

Ο φξνο “queer” ή αιιηψο “Queer Theory” ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο φξνο αλαθνξάο ζηελ κεηακνληέξλα ζηξνθή ησλ ζπνπδψλ 

ζεμνπαιηθφηεηαο
9
. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο σο θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη αληηηάζζεηαη ζηηο 

νπζηνθξαηηθέο θαη βηνινγηθέο ηεο ζεσξήζεηο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κνινλφηη 

πεγάδνπλ απφ ηελ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ ε νπνία απφ κεξηθνχο 

ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηελ κνληέξλα πιεπξά απνηεινχλ θνηλφ παξνλνκαζηή θαη ζηνλ 

κεηακνληέξλν ραξαθηήξα ηεο Queer, ν νπνίνο αλακθίβνια επεξεάζηεθε απφ ηνλ 

θνλζηξνπμηνληζκφ (Beasley, 2005).  

Οη ζεσξεηηθνί ηεο Queer «βιέπνπλ» ηελ ηαπηφηεηα ζαλ θάηη ην νπνίν δελ 

είλαη ζηαζεξφ, φπσο αθξηβψο πξνηάζζεη θαη ε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπμηνληζκνχ, κεηαβάιιεηαη θαη δελ κπνξεί λα ρσξέζεη ζε δηρνηνκεκέλεο 

θαηεγνξίεο φπσο άληξαο, γπλαίθα ή νκνθπιφθηινο, εηεξνθπιφθηινο θαζψο απηή ε 

δπαδηθή ινγηθή αλαπαξάγεη ζρέζεηο εμνπζίαο (Marinucci, 2010). ζν ε θπξίαξρε 

ςπρνινγία πξνζπαζνχζε λα θαηαζθεπάζεη ζηαζεξέο «ηαπηφηεηεο εαπηνχ» νη νπνίεο 

έπξεπε λα ηαηξηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, ε Κξηηηθή ςπρνινγία 

πξνζπάζεζε λα δηακνξθσζεί κε ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ εαπηνχ θαη κε ηνλ πνιχπιεπξν 

θαη πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ.  

Οη “queer” ζεσξεηηθνί, ελ ζπλερεία, απέξξηπηαλ θαηεγνξεκαηηθά ηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ
10

 θαη ελζηεξλίδνληαλ κηα «αλππφηαθηε» ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ε 

νπνία δελ ζα ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο π.ρ. ιεζβίεο, γθέη, αιιά ζα έρεη πνιιαπιέο 

εθθάλζεηο (Beasley, 2005). Άζθεζαλ έληνλε θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηνπ θπζηνινγηθνχ 

θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ «θαλνληζηηθή ζεμνπαιηθφηεηα». Ήζειαλ λα απνδνκήζνπλ 

πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ «θχινπ» θαη λα απφ-θπζηθνπνηήζνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

θχινπ θαη ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο (Cossman, 2012).  

Ζ έλλνηα, φκσο, ηεο απνδφκεζεο, φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Queer, 

είρε εηζαρζεί γηα πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία ηνπ 60‟ απφ ηνλ θηιφζνθν Derrida. Ο 

Derrida είρε επηθεληξσζεί ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα επηρείξεκα 

δηαηππψλεηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο, έλα ζεκείν 

«αιήζεηαο» ην νπνίν ν αλαγλψζηεο εθιακβάλεη σο ην «ζεκέιην». Έηζη ζηελ βάζε 

                                                             
9 Έηζη κεηαθξάδνπκε ηνλ φξν “Sexuality Studies”. 
10 Με ηνλ φξν απηφ κεηαθξάδνπκε ην “gender identity”. 
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απηνχ ε απνδφκεζε πξνζδηνξίδεη ελλνηνινγηθέο αληηζέζεηο,  επαλαθηά έλλνηεο πνπ 

έρνπλ απνθιεηζηεί θαη θαηαδεηθλχεη ην πψο νη ηδέεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη πξνλνκηαθή 

ζέζε εμαξηψληαη απφ απηέο, πάλσ ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ (Parker, Γεσξγάθα, 

Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). Δπνκέλσο ε έλλνηα ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

θπζηνινγηθνχ κε ηελ θαλνληζηηθή ζεμνπαιηθφηεηα απνδνκείηαη απφ ηνπο queer 

ζεσξεηηθνχο θαη θαηαδεηθλχεηαη φηη ε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα ρσξέζεη 

ζε θαλφλεο θαη δε πνπ δηαθξίλνληαη ζε θπζηνινγηθνχο θαη κε.   

ε θάζε πεξίπησζε ν κεηά κνληέξλνο ραξαθηήξαο ηεο Queer ζεσξίαο είλαη 

βαζηά ζηηγκαηηζκέλνο απφ ηελ ζπκβνιή ηεο Judith Butler. Σν θχιν ζχκθσλα κε 

ηελ Butler είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο εμνπζίαο. Γελ εθθξάδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

εαπηνχ, έλαλ ηξφπν ηνπ γίγλεζζαη ή ζσκαηηθέο δηαθνξέο. Σν αλ είζαη άληξαο ε 

γπλαίθα είλαη απνηέιεζκα ηζρχνο. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο είλαη πξντφλ 

ηζρχνο. Ζ ζέζε απηή έρεη ηηο ζεσξεηηθέο ηεο θαηαβνιέο θαη πξνεθηάζεηο ζηελ 

ζεψξεζε ηνπ Michel Foucault φηη αληίζηαζε ζηελ εμνπζία είλαη ε αληίζηαζε ζηε ίδηα 

ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο (Beasley, 2005). Μάιηζηα ν Foucault ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ 

φξν “biopower”, αλαθεξφκελνο ζην φηη παξάγεη άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο σο ππνθείκελα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Έηζη ζην φλνκα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, φπνπ ζψκαηα θαη ππνθείκελα γίλνληαη νη ζηφρνη ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο ηεο «βηνεμνπζίαο», ν Foucault κε ηελ ζεσξεηηθή ηνπ δνπιεηά  

πξνζπαζνχζε λα απαιιάμεη ηνπο αλζξψπνπο, απφ ηα αζθπθηηθά φξηα ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο (Sawicki, 2005). 

Δίλαη άμην πξνζνρήο φηη ελψ ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο απφ ην πξψην θχκα ηνπ 

θεκηληζκνχ θαη γηα πνιχ θαηξφ θαηλφηαλ λα είλαη ε απάληεζε ζηελ πξνβιεκαηηθή 

θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, ε Butler επηθέληξσζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο απνηεινχζε πξντφλ ηζρχνο. Με ην έξγν ηεο 

πξνζπάζεζε λα «εθηνπίζεη» ηηο λφξκεο ηεο ηαπηφηεηαο πεξηγξάθνληαο ην θχιν σο 

επηηειεζηηθφ, απνθνκκέλν απφ θάζε «θπζηθφ»
11

 ππξήλα (Beasley, 2005). Γηα λα γίλεη 

φκσο θαηαλνεηφο ν φξνο ηεο «επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ» ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε ην αθφινπζν. Οη θεκηλίζηξηεο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο απέλαληη ζηελ 

ινγηθή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ε νπνία αληηκεηψπηδε ηελ έλλνηα ηνπ «θχινπ» ζαλ 

κηα πξνέθηαζε ηεο βηνινγίαο
12

 αλαθεξφκελε ζηα αλαπαξαγσγηθά φξγαλα θαη ζηηο 

                                                             
11 Με ηνλ φξν «θπζηθφ» κεηαθξάδνπκε ηνλ φξν “natural”. 
12Σν βηνινγηθφ θχιν, αλαθέξεηαη ζηελ αγγιηθή θαη ακεξηθάληθε βηβιηνγξαθία κε ην φξν “sex”. 
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ιεηηνπξγίεο ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, πξνέηαμαλ ην θνηλσληθφ θχιν
13

, σο κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή αθνινπζψληαο ηελ ζεψξεζε ηεο Simon de Beauvoir φηη «δελ 

γελληέζαη γπλαίθα, γίλεζαη γπλαίθα».  

Ζ Butler ινηπφλ, «γθξέκηζε» απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

ηζρπξηζηεί φηη δελ ππάξρεη βηνινγηθφ θχιν πνπ λα κελ είλαη πάληα θνηλσληθφ. ια ηα 

ζψκαηα είλαη θνηλσληθά έκθπια απφ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο ηνπο χπαξμεο, θάηη ην 

νπνίν ζεκαίλεη πσο δελ πθίζηαηαη «θχζεη» ζψκα, πνπ λα πξνυπάξρεη ηεο 

πνιηηηζκηθήο «επηγξαθήο» ηνπ. Έηζη ην γέλνο δελ είλαη θάηη ην νπνίν «είλαη» θάπνηνο, 

αιιά θάηη ην νπνίν «θάλεη» θάπνηνο, κηα πξάμε ε πην ζπγθεθξηκέλα κηα αιιεινπρία 

πξάμεσλ κέζα ζε έλα πνιχ απζηεξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. ηε βάζε απηή, είλαη πνπ 

ζηεξίδεηαη θαη ε επηηειεζηηθφηεηα ηνπ θχινπ (Salih, 2002). Με ηελ αλάιπζή ηεο, 

γχξσ απφ ην θχιν, σο θάηη επηηειεζηηθφ, «κε-θπζηθφ», αθφκα θαη ηερλεηφ, αλέδεημε 

ηελ αλαγθαηφηεηα, νη θαηεγνξίεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη θχινπ λα αλακεηρζνχλ κε 

πεξηζζφηεξεο ή ηνπιάρηζηνλ παξαπάλσ απφ κία ηαπηφηεηεο. Δπνκέλσο ε αλάκεημε 

ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ έκθπινπ ζψκαηνο, ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, κπνξεί 

λα παξάγεη έλα πνη πνπξί «ζεμνπαιηθήο δηάβαζεο» ην νπνίν ζα είλαη απνθιεηζηηθά 

“queer” (Beasley, 2005). 

Ζ Butler, φκσο, δελ ζηακάηεζε ζε απηφ, ζπλέρηζε θάλνληαο κηα πνιχ  

ξηδνζπαζηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ επηηειεζηηθφηεηα, ην θχιν θαη ηε γιψζζα. Οη 

ηαπηφηεηεο θχινπ, ηζρπξίζηεθε, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηελ γιψζζα. Ζ γιψζζα 

θαη ν ιφγνο «θάλνπλ»
14

 ην θχιν. Γελ ππάξρεη «εγψ» εθηφο ηεο γιψζζαο, αθνχ ε 

ηαπηφηεηα είλαη κηα «πξαθηηθή» θαη ηα πνιηηηζκηθά «ππνθείκελα» είλαη ηα 

απνηειέζκαηα παξά νη αηηίεο ησλ ιφγσλ (Salih, 2002). 

Ζ ζεκαζία ηεο γιψζζαο, γηα ηηο θεκηλίζηξηεο, ζε ζέκαηα ηαπηφηεηαο θαη 

θχινπ, αλαδείρζεθε έληνλα θαη κέζα απφ ην θνκκάηη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο.  

πσο είδακε θαη ζην δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ, νη θεκηλίζηξηεο αλαδήηεζαλ έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κεζνδνινγίαο, ξηδνζπαζηηθφ, κε πνηνηηθφ θαη φρη πνζνηηθφ 

ραξαθηήξα, ν νπνίνο ζα αληαπνθξηλφηαλ θαη ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. ηελ ίδηα 

ινγηθή, θηλήζεθαλ θαη απηή ηελ πεξίνδν, εκπινπηίδνληαο ηα θξηηηθά κεζνδνινγηθά 

ηνπο εξγαιεία αθφκε πεξηζζφηεξν, κε λέεο κεζφδνπο νη νπνίεο αληηηάζζνληαλ 

μεθάζαξα ζηελ θπξίαξρε παηξηαξρηθή, πνζνηηθή κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο.  

                                                             
13 Σν θνηλσληθφ θχιν αλαθέξεηαη ζηελ αγγιηθή θαη ακεξηθάληθε βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν “gender”. 
14  «Κάλνπλ», κε ηελ έλλνηα ηεο πξάμεο. Βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ έιεγε ε Butler φηη ην θχιν δελ είλαη 

θάηη ην νπνίν «είλαη» θάπνηνο, αιιά θάηη ην νπνίν «θάλεη» θάπνηνο. 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη πσο ηελ δεθαεηία ηνπ 70‟- 80‟ ε θξηηηθή 

ζεσξία πνπ είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζπλδέζεθε κε ηελ «γιψζζα» θαη έγηλε 

πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί πσο ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηελ 

νκηιία θαη κέζα απφ ηα θείκελα. Ζ κεζνδνινγία απηή, ε νπνία αλαπηχρζεθε 

ηδηαηηέξσο ηελ δεθαεηία ηνπ 80‟- 90‟, νλνκάζηεθε Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ “Critical 

Discourse Analysis” θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ λα αλαδείμεη φηη ν ιφγνο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηαλνεηφο σο ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο. Βαζηζκέλεο ζε απηφ νη θεκηλίζηξηεο δεκηνχξγεζαλ ηελ Φεκηληζηηθή 

Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θεηκέλνπ, ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ, ηνπ ιφγνπ αιιά θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαηππψλνληαη ιεθηηθά, κε ζθνπφ λα ππνγξακκίζνπλ ηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο πνπ αλαπαξάγνληαη, θαζψο θαη δεηήκαηα ιφγνπ θαη ηαπηφηεηαο. Δπηπιένλ 

κειεηνχζαλ γξαπηά θείκελα, φπσο πνιηηηθνχο ιφγνπο ή δηαθεκίζεηο, φπσο θαη 

δηαπξνζσπηθέο θαη πξνθνξηθέο επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο (Krolokke & Sorensen, 

2006).   

Δπηπξφζζεηα, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 80‟- 90‟, είρε αξρίζεη λα γίλεηαη 

πνιχ γλσζηή, ε Φεκηληζηηθή Αλάιπζε πλνκηιίαο “Feminist Conversation Analysis”. 

Οη θαηαβνιέο ηεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ Αλάιπζε πλνκηιίαο ε νπνία αλαδχζεθε 

ηελ δεθαεηία ηνπ 60‟, φπσο είδακε θαη ζην δεχηεξν θεκηληζηηθφ θχκα, κέζα απφ ηηο 

ηδέεο ηεο εζλνκεζνδνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ Garfinkel 

(Kitzinger, 2000). πγθεθξηκέλα ε Φεκηληζηηθή Αλάιπζε πλνκηιίαο, κειεηά ηελ 

νκηιία ζαλ δξάζε θαη ζεσξεί ηελ έλλνηα ηνπ «θχινπ» ζαλ δσηηθή θαηεγνξία 

αλάιπζεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο σο δξάζε. εκαληηθφ ζε απηή ηελ 

κεζνδνινγία είλαη φηη αληηιακβάλεηαη ηελ νκηιία ζαλ θάηη ην νπνίν είλαη έκθπιν 

(Krolokke & Sorensen, 2006). Θεσξνχλ φηη ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο θαη ζπλερψο παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη κέζα απφ 

ηελ θνηλσληθή καο αιιειεπίδξαζε. Χο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη λα εμεξεπλεζεί, πψο ν 

ηξφπνο πνπ κηιάκε παξάγεη νκηιεηέο σο άληξεο θαη γπλαίθεο, θαζψο ε γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλαο ηξφπνο παξαγσγήο ηεο ηαπηφηεηαο (Kitzinger, 2000). 

Αθφκε, αλέπηπμαλ κηα κεζνδνινγία πνπ ιεγφηαλ Φεκηληζηηθή Μεηαδνκηζηηθή 

Αλάιπζε Λφγνπ “Feminist Poststructuralist Discourse Analysis”, ε νπνία είρε 

βαζηζηεί ζηελ Μεηαδνκηζηηθή Αλάιπζε Λφγνπ. θνπφο ηεο ηειεπηαίαο ήηαλ ε 

αληίζηαζε ζην λα «θνξκάξνληαη» ηα άηνκα απφ ηηο εγεκνληθέο λφξκεο ηνπ θχινπ, 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεο εζληθφηεηαο αιιά θ.α. Γη‟ απηφ ε Φεκηληζηηθή 
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Μεηαδνκηζηηθή Αλάιπζε Λφγνπ εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο φπνπ ε επηθνηλσλία φρη κφλν 

επεξεάδεη αιιά επηδξά πάλσ ζην θχιν, κεηαβαίλνληαο απφ ηελ ηδέα ηεο έκθπιεο 

νκηιίαο ζηελ ηδέα πνπ αληηιακβάλεηαη φηη κέζα απφ ηελ νκηιία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επηηειεζηηθφηεηα ηνπ θχινπ. Δδψ αο ζεκεηψζνπκε φηη ε Butler ήηαλ απηή, πνπ έζεζε 

ην δήηεκα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ ζην επίθεληξν ηεο νκηιίαο. Έηζη, φπσο 

θαη ζηελ Φεκηληζηηθή Αλάιπζε πλνκηιίαο, ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο εληνπίδεηαη 

ζην πσο ε νκηιία παξάγεη νκηιεηέο σο άληξεο θαη γπλαίθεο (Krolokke & Sorensen, 

2006). 

Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη γεγνλφο, φηη νη θεκηλίζηξηεο πξνζέθεξαλ πξαγκαηηθά 

έλα πνιχ πινχζην πιηθφ ζην θνκκάηη ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ζηελ Κξηηηθή Φπρνινγία θαη ζηα κεζνδνινγηθά ηεο εξγαιεία, αθνχ 

πξσηίζησο θαηάθεξαλ λα απνδνκήζνπλ ηελ θπξίαξρε παξαδνζηαθή πνζνηηθή 

κεζνδνινγία. Παξφια απηά, ζα ήηαλ πξφζθνξν λα αλαθέξνπκε φηη αζρνιήζεθαλ θαη 

κε ηελ γεληθφηεξε απνδφκεζε θιάδσλ ηεο ςπρνινγίαο. Έλαο απφ απηνχο, ν νπνίνο 

αλήθεη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθεξφκαζηε, είλαη θαη ν θιάδνο ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο.  

πγθεθξηκέλα νη θεκηλίζηξηεο θξάηεζαλ κηα κεγάιε θξηηηθή απφζηαζε απφ 

ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία (Burman, 2013). Θεσξνχζαλ φηη έρεη αλακεηρζεί κε ηνλ 

ηνκέα ηεο «αηνκηθήο ςπρνινγίαο», ν νπνίνο αλαδχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 κε αξρέο 

20
νπ

 αηψλα, φηαλ ηα λέα θξάηε θαη νη απηνθξαηνξίεο ηεο Γχζεο ζηαζεξνπνηνχζαλ ηελ 

απνηθηαθή ηνπο ηζρχ θαη εμνπιίδνληαλ κε ηερληθέο πνπ θαηεγνξηνπνηνχζαλ ηνπο 

αλζξψπνπο (Burman, 2003). Πίζηεπαλ φηη, ν θιάδνο απηφο εθπιήξσλε έλα θαίξην 

ξφιν ζηελ παξαγσγή κηαο α-θνηλσληθήο θαη αηνκηθηζηηθήο πεξηγξαθήο ηεο 

αλάπηπμεο, αθνχ ε ςπρνινγηθή θαη αλαπηπμηαθή γλψζε, είρε παξαρζεί κε ζθνπφ λα 

ζηηγκαηίζεη φζνπο απνηχγραλαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή (Burman, 1991).  

Γελ είλαη ηπραίν πσο νη θεκηλίζηξηεο ήζειαλ λα απνδνκήζνπλ απηφ ηνλ 

θιάδν, ν νπνίνο έζεηε ηελ κεηέξα, σο θχξηα ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

δεδνκέλνπ ηνπ θπξίαξρνπ έκθπινπ κνηίβνπ θξνληίδαο. Σελ ψξα πνπ νη θεκηλίζηξηεο 

πάιεπαλ γηα ηελ ηζφηηκε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία, ν θπξίαξρνο θιάδνο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, αλαβίσλε ζεσξίεο πεξί «κεηξηθήο απνζηέξεζεο»
15

, γηα λα 

                                                             
15 Οη ζεσξίεο πεξί «κεηξηθήο απνζηέξεζεο» θπξηάξρεζαλ θπξίσο ζηελ Βξεηαλία, θαηά ηελ πεξίνδν 

κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην πφιεκν, φηαλ νη γπλαίθεο – εξγάηξηεο απνθιείνληαλ απφ ηελ δεκφζηα ζθαίξα , 

έηζη ψζηε λα απειεπζεξψζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο άλδξεο πνπ επέζηξεθαλ απφ ηνλ πφιεκν. 
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εθινγηθεχεηαη ε απνηπρία παξνρήο επαξθνχο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ κφλα ηνπο, επεηδή νη εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο (Burman, 2003). 

 Καη φρη κφλν απηφ. Ζ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία επεξεαζκέλε απφ ηηο 

βηνινγίδνπζεο έξεπλεο πεξί ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο ηεο γπλαίθαο, ηεο έζεηε ην 

ξφιν ηνπ επαίζζεηνπ γνλέα, ζέηνληαο ζην παηέξα ηελ «επζχλε» γηα ην ξφιν ηνπ 

«εηδηθνχ ζπκπαίθηε» (Burman, 1991). Δίλαη ζεκαληηθφ, ζην ζεκείν απηφ, λα 

αλαθέξνπκε φηη κέρξη πξφηηλνο ην ελδηαθέξνλ ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο γηα ηνπο 

άλδξεο σο παηέξεο ήηαλ ειάρηζην, δείρλνληαο αθφκα θαη έηζη ηελ ζέζε πνπ ήζειαλ λα 

έρνπλ νη γπλαίθεο κέζα ζηελ θνηλσλία. Ζ αλαπηπμηαθή βηβιηνγξαθία είρε αζρνιεζεί 

θπξίσο κε ηελ απνπζία ηνπ παηέξα θαη κάιηζηα ζεσξεηηθνπνηεκέλεο σο πξφβιεκα, 

θαζψο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αηηία αλάπηπμεο νκνθπιφθηινπ παηδηνχ, εμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο κηαο ηζρπξήο αλδξηθήο θηγνχξαο (Burman, 2003). 

Σν παηδί ινηπφλ, ηίζεηαη σο ζχκβνιν ηνπ εαπηνχ ηνπ γνλέα, σο πξνβνιέο ησλ 

δηθψλ ηνπ ειπίδσλ θαη θφβσλ. Σίζεηαη φκσο απφ ηνλ θιάδν απηφ, θπξίσο σο πξνβνιή 

ηνπ εαπηνχ ηεο κεηέξαο πξνο ηε θφξε ην θχιιν, ε ηάμε θαη ηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, ελζσκαηψλνληαο κέζα ζε απηά ηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ζε «παηρλίδη» (Burman, 1991). Σν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην κνληέιν ηνπ Piaget ζην νπνίν ν «κηθξφο επηζηήκνλαο» είλαη αγφξη, δείρλεη 

μεθάζαξα ηηο δηα-ζέζεηο ηεο θπξίαξρεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο λα ηνπνζεηήζεη ηελ 

γπλαηθείν θχιν ζην ζπίηη θαη ην αληξηθφ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη επηζηήκεο 

γεληθφηεξα (Burman, 2003). 

Δπηπξφζζεηα, νη θεκηλίζηξηεο αληηηάρζεθαλ ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία 

θαζψο νη φξνη φπσο, πεξηβάιινλ, πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγία καξηπξνχζαλ ηηο 

θαηαβνιέο ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο ε νπνία πεξηέβαιιε ηελ δηακφξθσζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ δεηεκάησλ. Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ελδηέθεξε ηνπο πξψηνπο 

ςπρνιφγνπο επεηδή ηελ ελέηαζζαλ ζε έλα πιαίζην ην νπνίν ζεσξνχζε φηη θάζε παηδί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ  επαλαιακβάλεη ηηο αλαπηπμηαθέο δηεξγαζίεο 

ηνπ είδνπο. „Έηζη απηή ε θπζηθνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο έζπξσρλε φιν θαη πην πνιχ  

ηελ ςπρνινγία πξνο ηελ βηνινγία (Burman, 2003). 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, σο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, νη θεκηλίζηξηεο, παξήγαγαλ 

πην ζρεζηαθέο κεηαθνξέο, φπσο είλαη ε θηιία, ε ζπδήηεζε θαη ε δηήγεζε, θαζψο 

εηζάγνπλ πην θνηλσληθά-βαζηζκέλεο εξκελείεο γηα αλάπηπμε θαη ηεο αλάπηπμεο 

(Burman, 2013). Χζηφζν, έλα θξίζηκν δήηεκα, ηφζν γηα ηελ θεκηληζηηθή αλάιπζε 

φζν θαη γηα ηνπο ππεξκάρνπο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, είλαη ην πψο ζα 
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απεηθνλίζνπλ ελλνηνινγηθά θαη πνιηηηθά ηελ ζχλδεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ρσξίο νχηε λα επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο νχηε λα 

αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά. Οη φξνη ηεο θαλνληζηηθήο ζειπθφηεηαο είλαη απηνί νη 

νπνίνη, επί ηνπ παξφληνο, ζπλδένληαη κε παξαδνρέο γηα ηελ επηζπκία απφθηεζεο 

παηδηνχ, ηελ ηεθλνπνίεζε, ηελ αλαηξνθή ηνπ θαη ηελ θξνληίδα ηνπ. Οη θεκηλίζηξηεο 

πνιχ ζσζηά έρνπλ επηζεκάλεη φηη ηα παηδηά είλαη πεγή θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ 

φηαλ αθνινπζνχλ ηνπο φξνπο, πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ σο «θαλνληζηηθήο 

ζειπθφηεηαο» (Burman, 2003). 

Οινθιεξψλνληαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ πξνζεγγίζεηο 

ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ακνηβαηφηεηαο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-παηδηνχ, δηαηεξψληαο φκσο ηα 

θαηάινηπα ηνπ αηνκηθηζηηθνχ πιαηζίνπ. Τπάξρνπλ πεξηγξαθέο πνπ απαηηνχλ κηα 

Κξηηηθή Φπρνινγία ηεο αλάπηπμεο, νη νπνίεο φκσο φληαο πην επαίζζεηεο ζηνπο 

θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο νξηζκνχο ηεο αλάπηπμεο, είλαη πηζαλφ λα 

αλαπαξάγνπλ ηηο «θπζηθέο» αλαπηπμηαθέο αθεγήζεηο ησλ θπξίαξρσλ ζεσξηψλ. Σέινο, 

ππάξρεη θαη ε «αληη-αλαπηπμηαθή», φπνπ, απηνχ ηνπ είδνπο νη πξνζεγγίζεηο, 

αξλνχληαη λα πξνζρσξήζνπλ ζε ζπλεθηηθά κνληέια αλάπηπμεο θαη πηνζεηνχλ 

απνζπαζκαηηθά δεδνκέλα θαη ηδέεο, εηζάγνληαο κε θξηηηθφ ηξφπν ζηνηρεία ζην 

πιαίζην κηαο θξηηηθήο ακθηζβήηεζεο, απαιιαγκέλεο απφ ηελ δέζκεπζε ελφο 

θαζνιηθνχ ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ (Burman, 2003). 
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Κεθάιαην 4
ν
: Πξνο κηα Φπρνινγία ηεο Απειεπζέξσζεο 

Η ζπκβνιή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζην ξεύκα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο  

Τπάξρεη κηα θαηεγνξία – δηαζηξέβισζε πνπ ηίζεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηεο ζεηηθηζηηθήο ςπρνινγίαο, φηη ε Κξηηηθή Φπρνινγία είλαη θαηά βάζε Δπξσπατθή. 

Απέλαληη ζε απηφ ηνλ αιεζνθαλή ηζρπξηζκφ, ε Λαηηληθή Ακεξηθή, φπσο ζα δνχκε 

ζην παξφλ θεθάιαην, κε ηελ ζπκβνιή ηεο ηφζν ζε επίπεδν θξηηηθήο ζην θπξίαξρν 

θιάδν φζν θαη ζε επίπεδν θαηλνηνκίαο ζεσξίαο θαη κεζφδσλ, απέδεημε φηη ε ζχλδεζε 

ηνπ ξεχκαηνο ηεο θξηηηθήο ςπρνινγίαο κε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο είλαη 

ζε ηέηνην βαζκφ πεξηνξηζηηθή θαη αλαγσγηζηηθή φζν θαη ν θπξίαξρνο θιάδνο ηεο 

ςπρνινγίαο (Parker, 2013).   

Ζ ζπκβνιή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζην θξηηηθφ ξεχκα ηεο ςπρνινγίαο 

αλαδείρζεθε κέζα απφ ην θίλεκα ηεο ςπρνινγίαο ηεο απειεπζέξσζεο  θαη ηελ 

εγεηηθή θπζηνγλσκία πνπ πξσηνζηάηεζε ζε απηφ, ηνπ ηεζνπίηε κνλαρνχ Ignacio 

Martin-Baro. Πξσηαξρηθή ηνπ ζέζε ήηαλ φηη ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο ζα έπξεπε 

λα πξναζπίδεηαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη λα δεκηνπξγεί, φπσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάλεη θαη έθαλε, κηα κπζηζηνξηνγξαθηθή θαη ηδενινγηθή εηθφλα ηνπ 

ηη ζεκαίλεη λα είζαη άλζξσπνο θαη πσο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηείο ζηα πξφηππα ηεο 

«θπζηθήο» θαλνληθφηεηαο. Καζψο πξνεξρφηαλ απφ ην El Salvador θαη έβιεπε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο, σο παξάδεηγκα νιφθιεξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ησλ παγθφζκηα θαηαπηεζκέλσλ αλζξψπσλ, ζεσξνχζε φηη ν θπξίαξρνο 

θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο φρη κφλν δελ ζηεθφηαλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δίπια ηνπο 

αιιά αληίζεηα κε απηή ηνπ ηελ ζηάζε εμ-ππεξεηνχζε ηέηνηεο ινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

(Martin-Baro, 1994).  

Απηφ πνπ ζπλέβαηλε ζην θιάδν ηεο ςπρνινγίαο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ήηαλ 

ην ίδην, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, κε απηφ πνπ ζπλέβαηλε ζηελ Βφξεηα Ακεξηθάληθε 

ςπρνινγία ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα∙ δειαδή αλαδεηνχζε απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

κεζφδνπο θαη ζπιινγηζκνχο πνπ ζα ηελ λνκηκνπνηήζνπλ σο επηζηήκε θαη ζα ηεο 

εληζρχζνπλ ην θνηλσληθφ ηεο status. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαθηήζεη απηή ηελ 

θνηλσληθή ζέζε σο επηζηήκε ηάρζεθε μεθάζαξα κε ηελ πιεπξά ηεο θαζεζηεθπίαο 

εμνπζίαο, δνπιεχνληαο – επηζηεκνληθά – γηα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Αλ θαη νη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ηδέεο ηνπ θιάδνπ εηζήιζαλ απφ ηηο 
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Ζ.Π.Α., ην θίλεκα θαη ην ξεχκα ηεο ςπρνινγίαο ηεο απειεπζέξσζεο δελ ηνπο άθεζε 

ρψξν απηνηεινχο ελζσκάησζεο θαη δε άθξηηεο (Martin-Baro, 1994). 

 

4.1. Κξηηηθή Κπξίαξρνπ Κιάδνπ Φπρνινγίαο 

Πξψηα θαη θχξηα αζθήζεθε κηα πνιχ ζνβαξή θξηηηθή ζην θνκκάηη ηεο 

επηζηεκνινγίαο ηνπ θπξίαξρνπ θιάδνπ, ηεο ςπρνινγίαο πξνεξρφκελεο απφ ην βνξξά.  

Μεγάιν θνκκάηη απηήο ηεο θξηηηθήο, πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ήξζε σο απάληεζε 

ζηελ θξίζε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ηελ δεθαεηία ηνπ 70‟, κηα θξηηηθή πνπ ήηαλ 

θαζνξηζηηθήο ζπκβνιήο θαη ζεκαζίαο ζε φιν ην θάζκα ηεο Κξηηηθήο ςπρνινγίαο 

(Burton & Kagan, 2009). 

Ζ ηάζε ηεο παξαδνζηαθήο ςπρνινγίαο λα εμεηάδεη ζρεδφλ απηηζηηθά κφλν ην 

«πσο» ησλ θαηλνκέλσλ θαη λα αδηαθνξεί γηα ην «ηη», ην «γηαηί» θαη ην «επεηδή», 

αλαδεηθλχεη πσο ν ζεηηθηζκφο θαη νη απαληήζεη ηνπ ζην «πσο», είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απνθχεκα πεηξακαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, κε ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο πνπ 

ηίζεληαη απφ αδηάβαζηεο έσο αγξάκκαηεο απέλαληη ζηηο απαληήζεηο πνπ δεηνχλ ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ. Καη ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα ηνπ ζεηηθηζκνχ 

εληνπίδεηαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ νπζία, ηελ εζθεκκέλε εζεινηπθιία ηνπ απέλαληη ζε 

απηά πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ δελ είλαη δεδνκέλα απέλαληη ζε απηά πνπ 

επηηάζζεη ε θαζεκεξηλή  θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Martin-Baro, 

1994). 

Με ηελ ζεηξά ηνπ, αθνινπζεί θαη ν αηνκηθηζκφο ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο 

πξνηάζζεη ην άηνκν ζαλ κηα νιφηεηα θαη κάιηζηα νινθιεξσκέλε, κε ηελ δηθηά ηεο 

απηνχζηα ζεκαζία. Μαθξηά απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ ζέηεη ην άηνκν ζε 

πιαίζηα θνηλφηεηαο, θνηλσλίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο, πάεη έλα βήκα παξαπέξα 

αγλνψληαο ηελ ίδηα ηελ νπζία ησλ πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Καη δελ ζηακαηά 

κνλάρα εθεί αιιά εμηζψλεη θαη φια ηα θνηλσληθά δεηήκαηα, ζε πξνβιήκαηα αηνκηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο. Δίλαη απηή αθξηβψο ε εμίζσζε πνπ έληπλε ηφζα 

ρξφληα ηελ αηνκηθή ζπλείδεζε θαη ζπκπεξηθνξά κε φξνπο επραξίζηεζεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο, πνπ αλ δελ επηηεινχληαλ ζα έβξηζθαλ αλακθίβνια ζην άηνκν κηα ζέζε 

ζηα δηαγλσζηηθά εγρεηξίδηα θαηεγνξηνπνίεζεο (Martin-Baro, 1994). 
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Καη‟ επέθηαζε ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο φξαζεο θαη αληίιεςεο ησλ 

πξαγκάησλ, πνπ πξνζπαζεί ν θπξίαξρνο θιάδνο λα καο εκθπζήζεη δελ είλαη ηπραίνο. 

Δίλαη αθξηβψο απηή ε ινγηθή πνπ ζε θάλεη δχζπηζην απέλαληη ζε φηη αιιάδεη, ζε φηη 

κεηαβάιιεηαη. ε δηαπιάζεη λα είζαη θαθνπξναίξεηνο απέλαληη ζε θάζε δηακάρε θαη 

θξίζε, πνπ ηαξάδεη ηα λεξά κηαο ςεχηηθεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ζε θέξλεη 

αληηκέησπν κε ηελ ξεπζηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ. Δίλαη πνιηηηθή ηεο παξαδνζηαθήο ςπρνινγίαο λα ζέιεη ηελ δηακφξθσζε 

ζηαζεξψλ θαη ακεηάβιεησλ ςπρηζκψλ, απφιπηα ειέγμηκσλ θαη θαζνξηζκέλσλ. Γη 

απηφ άιισζηε ηνπο πεξηραξαθψλεη κε έλα α θνηλσληθφ θαη α ηζηνξηθφ πιαίζην 

χπαξμεο (Martin-Baro, 1994). 

Ο θαη‟ επίθαζε επηζηεκνληζκφο ηνπ θπξίαξρνπ θιάδνπ ζθφπηκα πξνέβαιιε 

ηελ αλζξψπηλε θχζε σο παγθφζκηα, απνκαθξπζκέλε θαη δηαρσξηζκέλε απφ ηηο 

ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηεο ξίδεο. πσο δέρηεθαλ ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow ζαλ 

κηα παγθφζκηα ηεξαξρία ησλ αλαγθψλ έηζη ήιπηδαλ φηη κε κηα ηξνπνπνίεζε θαη κε 

ιίγε πξνζαξκνγή  ε θιίκαθα ηνπ Stanford Binet ζα κπνξνχζε λα κεηξήζεη θαη ηελ 

επθπΐα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο.  Γεδνκέλνπ φισλ ησλ παξαπάλσ 

απηφ ην νπνίν ρξεηάδεηαη, είλαη κηα εμ νινθιήξνπ αιιαγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

ςπρνινγηθήο ζθέςεο. Αιιά απηή ε αιιαγή δελ ζα εξρφηαλ ζχκθσλα κε ηνλ Baro 

κφλν κέζα απφ ηελ ζεσξία αιιά ε ίδηα ε ζεσξία ζα κεηνπζησλφηαλ ζε πξάμε γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ ζπλδπαζκέλε κε ην ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (Martin-Baro, 1994).  

Ο Baro ζεσξνχζε φηη αλ ζέινπκε ε ςπρνινγία λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηζηνξία 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ ηεο, ζα ρξεηαζηεί λα ζρεδηάζνπκε απφ ηελ αξρή, ηα ζεσξεηηθά, 

κεζνδνινγηθά θαη πξαθηηθά καο εξγαιεία, απηή ηε θνξά φκσο, απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ιανχ, απφ ηελ ζέζε ελφο ιανχ πνπ βαζαλίδεηαη, αγσλίδεηαη θαη θηινδνμεί 

κηα θαιχηεξε θνηλσλία. Έηζη θάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο ςπρνινγίαο πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ιανχ ηεο, ζα ζεκάλεη ηελ δεκηνπξγία κηαο 

απειεπζεξσηηθήο ςπρνινγίαο, κηαο ςπρνινγίαο ηεο απειεπζέξσζεο (Martin-Baro, 

1994).  

Καη φρη κφλν απηφ, αιιά, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί κηα πξαγκαηηθά 

θνηλσληθή, επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, ε νπνία ζα πεγάδεη απφ ηελ ςπρνινγία ηεο 

απειεπζέξσζεο θαη ζα επεθηείλεηαη. Θα έρεη έλαλ επξχηεξν ζθνπφ. Θα είλαη απηή 
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πνπ ζα θαηαλνεί πσο δνκείηαη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη πσο δνπιεχεη. Μηα 

πξαγκαηηθά, Κξηηηθή, Κνηλσληθή Φπρνινγία πνπ ζα έρεη σο βάζε ηελ απειεπζέξσζε, 

ηελ ρεηξαθέηεζε θαη ηελ ηζφηεηα. Θα δηακνξθψζεη κηα επηζηεκνινγία ηεο νπνίαο ε 

γλψζε ζα είλαη θνηλσληθά πιαηζησκέλε ελψ ε ζεσξία ηεο γηα ην πψο είλαη ν θφζκνο 

(νληνινγία) ζα πξνυπνζέηεη φηη ν πιηθφο θφζκνο είλαη πξαγκαηηθφο, θαη νη άλζξσπνη 

κέζα ζε απηφλ έρνπλ δηθαίσκα λα πιεγψλνληαη, λα αηζζάλνληαη φπσο ζέινπλ θαη λα 

αγσλίδνληαη (Burton & Kagan, 2009). 

Σα θνηλσληθά δεηήκαηα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κάζηηδαλ ην ιαφ 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ρξεηαδφηαλ λα είλαη θεληξηθά ζηελ αηδέληα απηνχ πνπ 

νλφκαδαλ Κξηηηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία. Ήηαλ απηά ηα νπνία πξνέηαζζαλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα κηαο λέαο ςπρνινγίαο πνπ ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζε 

απηά (Gonzalez Rey & Martinez, 2013). ηελ Βξαδηιία γηα παξάδεηγκα, ε θξίζε ηεο 

θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ην 1970 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηθηαηνξία ηνπ ζηξαηνχ απφ ην 

1964 κέρξη ην 1984 θαη ηελ αζηηθή δεκνθξαηία πνπ αθνινχζεζε, αλέδεημε φηη ν 

ξφινο ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο ήηαλ ζην πιεπξφ ηεο άξρνπζαο ηάμεο (Guzzo, 

Marcal & Rybka, 2013).  

 Έηζη ε θξηηηθή θνηλσληθή πξννπηηθή ηνπ θιάδνπ, έγηλε πξφηαγκα, γηα λα 

αλαιπζνχλ νη ζρέζεηο εμνπζίαο ηφζν θνηλσληθά φζν θαη ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο 

γλψζεο. Ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη κηα ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο 

θαη λα ηεζνχλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, αζθψληαο θξηηηθή ζηνλ θπξίαξρν 

θιάδν γηα ην ξφιν, ηελ ζέζε θαη ηελ κεζνδνινγία ηνπ, δίλνληαο παξάιιεια 

νπζηαζηηθέο απαληήζεηο (Toneli, Maheire, Perucchi, Mayorga, Mountian & Maximo 

Prado, 2013). Οη αγψλεο πνπ έδσζε ην θίλεκα ηεο αληηςπρηαηξηθήο, βνήζεζαλ λα 

εηζαρζνχλ κέρξη ηελ Βξαδηιία θαη ζπλνιηθά ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, λέεο ηδέεο γηα ην 

ηη ζεκαίλεη ηξέια, ππνθείκελν, θαλνληθφηεηα θαη ππνθεηκεληθφηεηα, εκπινπηίδνληαο 

ηελ Κξηηηθή θνηλσληθή πξννπηηθή ηεο ςπρνινγίαο. Μάιηζηα ην 1980, ηδξχζεθε ε 

“ABRAPSO” (Brazilian association of social psychology), ε νπνία αλέπηπζζε 

αλνηρηά ηελ θξηηηθήο ηεο ζηελ Βξαδηιηάληθε θαη Λαηίλν Ακεξηθάληθε Κπξίαξρε 

Κνηλσληθή Φπρνινγία. Ζ ίδξπζή ηεο ζεσξήζεθε θαζνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηελ 

επηξξνή ηεο ζηηο θξηηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπνπδέο (Lacerda, 2013) 
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4.2. Θενινγία θαη Φηινζνθία ηεο Απειεπζέξσζεο: νη ξίδεο ηεο 

Φπρνινγίαο 

ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ε έλλνηα ηεο απειεπζέξσζεο δελ είλαη ηπραία. 

πλδέεηαη άκεζα κε ηελ ρψξα El Salvador ζηελ νπνία αλαδχζεθε, ην ηζηνξηθφ, 

πνιηηηθφ πιαίζην πνπ ην πιαηζίσλε θαη ηελ ζέζε πνπ έπαηξλε ε ςπρνινγία σο θιάδνο 

ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Σν El Salvador βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε εκθπιίνπ πνιέκνπ 

απφ ην 1980. Γελ ήηαλ έλαο πφιεκνο εμσηεξηθήο ή δηεζλνχο επίζεζεο. Ζ ίδηα ε 

γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο απηήο, έζεζε ηνλ εκθχιην πφιεκν ζην γεληθφηεξν 

«πιαίζην» δηακάρεο ηνπ πινχζηνπ Βνξξά θαη ηνπ θησρνχ Νφηνπ ή αιιηψο ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο Αλαηνιήο θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο Γχζεο.  Οη θνηλσληθφ-πνιηηηθέο 

απηέο ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηάζε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο ν νπνίνο 

πξνζέθεξε «ελαιιαθηηθέο» ιχζεηο, πνπ πξνζπαζνχζαλ είηε λα αιιάμνπλ ην άηνκν 

δηαηεξψληαο ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο είηε λα πείζνπλ ην άηνκν φηη αλ αιιάμεη ζα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ θαη απηέο, έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα παξαρζεί κηα 

ζεσξεηηθή γλψζε ε νπνία ζηελ πξάμε ζα απαληά ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ  αλζξψπσλ (Martin-Baro, 1994). 

Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ ζενινγία θαη ηελ θηινζνθία ηεο απειεπζέξσζεο 

ράξαμε λέεο γξακκέο γηα ην πνηνο ζα έπξεπε λα είλαη ν ξφινο κηαο πξαγκαηηθά 

θνηλσληθήο επηζηήκεο φπσο απηή ηεο ςπρνινγίαο. Ζ παγθφζκηα θνηλσληθή θξίζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 πνπ έπιεμε ηδηαίηεξα θαη ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, ήηαλ ην πιαίζην 

ηεο αλάδπζεο ηεο ζενινγίαο ηεο απειεπζέξσζεο, θαηά ην δεχηεξν ιαηηληθφ 

ακεξηθαληθφ ζπλέδξην ηεο επηζθνπήο ζηελ Κνινκβία. Ζ θαζνιηθή εθθιεζία είρε 

μεθηλήζεη λα αζθεί θξηηηθή, απφ ην πξψην ζπλέδξην, πνπ είρε γίλεη ζηελ Βξαδηιία, 

ζηηο θπξίαξρεο ζέζεηο ησλ παζηφξσλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο  δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλζεθψλ θαηαπίεζεο θαη θηψρεηαο πνπ βίσλαλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 

αλαγθαηφηεηα πνπ ππήξρε απφ ηελ πιεπξά ηεο εθθιεζίαο λα ππεξεηήζεη ηνπο 

θησρνχο, ηνπο θαηαπηεζκέλνπο θαη ηνπο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πνπ ππέθεξαλ απφ ηελ 

θηψρεηα, ηελ αδηθία θαη ηνλ απνθιεηζκφ, ήηαλ απηή αθξηβψο ε αηηία πνπ αλέδεημε ηελ 

ζενινγία ηεο απειεπζέξσζεο. Οη εθπξφζσπνί ηεο, ζεσξνχζαλ φηη νη θαηαπηεζκέλνη 

είλαη ηα κέιε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Θενχ θαη είραλ επζχλε λα νξγαλψζνπλ κηα θνηλσλία 

πνπ ζα ηνπο ζέβεηαη θαη ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη ειεχζεξνη (Flores Osorio, 2009). 
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Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο, νη νπνίεο ήηαλ ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ιανχ ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο, έγηλαλ ε βάζε κηαο επξχηεξεο αληίιεςεο ηεο απειεπζέξσζεο, 

σο ηάζεο, πνπ ζα νδεγνχζε ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο. Δμ νπ 

θαη ην ξεχκα ηεο θηινζνθίαο ηεο απειεπζέξσζεο, ην νπνίν ήηαλ γλσζηφ σο ε 

απειεπζεξσηηθή δηαδηθαζία ησλ αλζξψπσλ θάησ απφ έλα θξηηηθφ θαη εζηθφ-πνιηηηθφ 

«παξάδεηγκα» (Flores Osorio, 2009). Οη θηιφζνθνη πνπ ηάρζεθαλ κε ην ξεχκα απηφ, 

πίζηεπαλ φηη εξρφηαλ ζε ξήμε κε ηελ δπηηθή θηινζνθία, ε νπνία αλακθηζβήηεηα ήηαλ 

ηαγκέλε ζην πιεπξφ ηεο θπξίαξρεο αζηηθήο ηάμεο (Jimenez-Dominguez, 2009). 

Έρνληαο σο θαηαβνιέο ηα παξαπάλσ ξεχκαηα, ε ςπρνινγία ηεο 

απειεπζέξσζεο έζεζε θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο, ζην πξνζθήλην, ηνπο 

θαηαπηεζκέλνπο. Χο γεληθφ ηεο ζηφρν είρε ηελ απειεπζέξσζε θάζε αηφκνπ αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο, ζπάδνληαο ηηο αιπζίδεο ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο 

(Jimenez-Dominguez, 2009). ηελ βάζε απηνχ θαη εκπλεφκελε απφ ην ξεχκα ηεο 

ζενινγίαο ρξεζηκνπνίεζε ηξία πνιχ βαζηθά ηεο ζηνηρεία, γηα λα πξνζδηνξηζηεί. Απηά 

ήηαλ ε έλλνηα ηνπ «λένπ νξίδνληα», ε «λέα επηζηεκνινγία» θαη ε «λέα πξάμε» 

(Martin-Baro, 1994). 

«Νένο Οξίδνληαο»: Ζ ςπρνινγία ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζεη λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηνλ εαπηφ ηεο θαη λα αλεζπρεί 

απνθιεηζηηθά γηα ην επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ ηεο ζηάηνπο. Αληίζεηα ζα ρξεηαζηεί 

λα πξνηείλεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν θεληξηθφ αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη άλζξσπνη. Καη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

πιεηνςεθία ηνπ ιαηηλνακεξηθάληθνπ πιεζπζκνχ είλαη ε «θαηαπηεζηηθή» ηνπ κηδέξηα, 

ε αληθαλφηεηα πνπ ληψζεη, λα πξνζδηνξίζεη ην πψο ζέιεη λα δήζεη, εμαηηίαο ησλ 

άζιησλ ζπλζεθψλ δσήο. Ζ θπξίαξρε ςπρνινγία, ζπρλά απέθξππηε ηελ ζρέζε πνπ 

ππήξρε κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο απνμέλσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο, 

παξνπζηάδνληαο ηελ παζνινγία ησλ αλζξψπσλ ζαλ θάηη πνπ είλαη μεθνκκέλν απφ ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ θνηλσλία . Ο ξφινο ηεο φκσο δελ είλαη απηφο. Ο ξφινο ηεο, είλαη λα 

δνπιέςεη κε πξφηαγκα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αηφκσλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

(Martin-Baro, 1994). 
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«Νέα Επηζηεκνινγία»: Δθφζνλ ζθνπφο είλαη λα εμππεξεηεζνχλ νη 

«απειεπζεξσηηθέο» αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, απηφ απαηηεί 

έλαλ λέν ηξφπν αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο θαζψο ε «αιήζεηα» γηα απηνχο ηνπο, δελ 

θξχβεηαη ζηελ ησξηλή ηνπο θαηαπίεζε, αιιά ζηελ κειινληηθή ηνπο ειεπζεξία. Καη ε 

αιήζεηα, ζα πξέπεη λα θηηαρηεί, φρη λα αλαδεηεζεί, θαη ζα θηηαρηεί αλ θηλεζνχκε ζε 

δχν κνλνπάηηα, απηφ ηεο λέαο πξννπηηθήο θαη ηεο λέαο πξάμεο. Ζ λέα πξννπηηθή ζα 

πξέπεη λα πεγάδεη απφ ηα θάησ, απφ ηηο ίδηεο ηηο θαηαπηεζκέλεο πιεηνςεθίεο, ησλ 

νπνίσλ ε αιήζεηα επξφθεηην λα δεκηνπξγεζεί. πσο ε ζενινγία ηεο απειεπζέξσζεο 

θαηέζηεζε ζαθέο φηη ε ζέζε ηεο εθθιεζίαο είλαη ζην πιεπξφ ησλ θησρψλ θαη ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ, έηζη θαη ε ςπρνινγία ηεο απειεπζέξσζεο ζα ρξεηαζηεί λα θαηαδείμεη 

φηη κφλν κέζα απφ ηνπο θαηαπηεζκέλνπο ζα είλαη δπλαηφ λα αλαθαιπθζεί θαη λα 

ρηηζηεί ε «αιήζεηα» ησλ αλζξψπσλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Martin-Baro, 1994). 

«Νέα Πξάμε»: ιε ε αλζξψπηλε γλψζε ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ είλαη εληειψο αζαθήο θαη 

ρξεηάδεηαη λα δξάζεηο απάλσ ηεο θαη λα ηελ αιιάμεηο αλ επηζπκείο σο αλζξψπηλν φλ 

λα ελεκεξσζείο θαη λα εμάγεηο πιεξνθνξίεο γηα απηή. Έηζη γηα λα απνθηήζνπκε λέα 

ςπρνινγηθή γλψζε δελ αξθεί λα ζέζνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζηελ πξννπηηθή θαη κφλν 

ησλ αλζξψπσλ.  Δίλαη απαξαίηεην λα εκπιαθνχκε ζε κία λέα πξάμε, κηα λέα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κεηαζρεκαηίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα καο δηαθσηίζεη 

φρη κφλν σο πξνο ην «ηί είλαη» αιιά θαη σο πξνο ην «ηί δελ είλαη», ηνπνζεηψληαο ηνπο 

εαπηνχο καο θαη νξηνζεηψληαο ηνπο σο πξνο ην «ηί ζα ζέιακε λα είλαη». Γη απηφ θαη ε 

«λέα πξάμε» αλαδεηθλχεη ην δήηεκα ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηεο ςπρνινγίαο, έλα δήηεκα 

πνπ δχζθνια νη θπξίαξρνη ςπρνιφγνη κπνξνχλ λα ζέζνπλ, λα απαληήζνπλ θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ γηαηί δελ ηίζεηαη (Martin-Baro, 1994). Αληηιακβάλεηαη ην ηψξα, ζαλ 

κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα αξλεζείο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ αιιάμεηο θαη λα 

ηελ κεηαζρεκαηίζεηο ζε θάηη θαιχηεξν, πην ειεχζεξν, έρνληαο αλαπηχμεη κηα θξηηηθή 

ζπλείδεζε. Ζ έλλνηα ινηπφλ ηεο «πξάμεο» σο απειεπζεξσηηθή αξρή 

κεηαζρεκαηηζκνχ, είλαη θαη έλα εξγαιείν πνπ απνθαιχπηεη ηνπο παξάγνληεο 

θαηαπίεζεο θαη απνθιεηζκνχ. Δίλαη κηα ηδέα πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζαλ έλα δπλακηθφ ζπλερέο, ζαλ έλα αηέξκνλν θχθιν δξάζεο-γλψζεο-αιιαγήο (Flores 

Osorio, 2009). 
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4.3. Πξνο κηα Φπρνινγία ηεο Απειεπζέξσζεο 

 Γεδνκέλεο απηήο ηεο παξαθαηαζήθεο πνπ πήξε απφ ηελ ζενινγία ηεο 

απειεπζέξσζεο, πξνρψξεζε θαη έπιαζζε ηνλ δηθφ ηεο ραξαθηήξα σο ςπρνινγία ηεο 

απειεπζέξσζεο. Βαζηθά ηεο ζηνηρεία ήηαλ ε έλλνηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο 

“conscientization”, ηεο απν-ηδενινγηθνπνίεζεο “de-ideologisation”, ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηέινο ηεο κεζνδνινγηθήο επηιεθηηθφηεηαο. ια απηά, 

ελζσκαηψζεθαλ αξγφηεξα θαη ζαλ θαηαβνιέο - ζηνηρεία ηνπ θξηηηθνχ ξεχκαηνο, 

εκπινπηίδνληαο ην θαη ελδπλακψλνληαο ην κε λέεο πξννπηηθέο (Burton & Kagan, 

2009). 

Αο μεθηλήζνπκε κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο “conscientization”, ηελ 

νπνία ζαλ φξν ν Baro δαλείζηεθε απφ ηνλ Paul Freire. Με ηνλ φξν απηφ 

ζθηαγξαθείηαη ε αλαγθαηφηεηα επαγξχπλεζεο ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο. ηελ 

βάζε απηνχ ν Baro ζεσξνχζε φηη εάλ νη ςπρνιφγνη δελ αλαπηχμνπλ κηα θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε ε νπνία ζα ηνπο θαηεπζχλεη ζηελ «λέα πξάμε», δελ ζα κπνξέζνπλ 

πνηέ λα ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ δεηήκαηα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπο. Οη 

ςπρνιφγνη είλαη απηνί νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηελ αιινηξίσζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ νκάδσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ, βνεζψληαο ηνπο λα απνθηήζνπλ κηα 

θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Λακβάλνληαο ηελ έλλνηα απηή σο ηνλ νξίδνληα ηεο ςπρνινγηθήο δνπιεηάο πνπ πξέπεη 

λα γίλεη, δηαηεξείηαη ε αλάγθε λα επηθεληξσλφκαζηε ζην πξνζσπηθφ, αιιά φρη ζηελ 

βάζε πνπ ην ζέηεη ε θπξίαξρε ςπρνινγία, δειαδή μεθνκκέλν απφ ην θνηλσληθφ. Σν 

πξνζσπηθφ εδψ, γίλεηαη αληηιεπηφ ζαλ κηα δηαιεθηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε απηφ 

θαη ζην θνηλσληθφ. Γελ ππάξρεη άηνκν ρσξίο νηθνγέλεηα, δελ ππάξρεη Δγψ ρσξίο 

Δκείο, δελ ππάξρεη αλζξψπηλν νλ ρσξίο θνηλσλία (Martin-Baro, 1994). 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο πξνυπνζέηεη φηη έλα αλζξψπηλν φλ αιιάδεη 

φζν κεηαζρεκαηίδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Burton & 

Kagan, 2009). Πξνυπνζέηεη φηη έλαο άλζξσπνο αιιάδεη φηαλ ππφθεηηαη ζηελ 

δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη θπξίσο κε ηνπο 

αλζξψπνπο (Martin-Baro, 1994). ζν θαηαλνεί φηη ε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

είλαη κηα ελεξγή δηαδηθαζία ζηελ νπνία επηηειείηαη ε απνθξππηνγξάθεζε  ηνπ 

θφζκνπ ηφζν αιιάδεη κέζα απφ απηφ. Απηφο ν δηάινγνο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, αλνίγεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα δξάζε, φπνπ ε λέα γλψζε γχξσ απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα νδεγήζεη ζε κηα λέα θαηαλφεζε ηνπ πσο είλαη νη άλζξσπνη 

ζην παξφλ θαη ηη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζην κέιινλ (Burton & Kagan, 2009). Μφλν 

κέζα απφ απηφ ηνλ δηάινγν κπνξνχκε λα μεθχγνπκε απφ ηελ «κεραλή παξαγσγήο» 

ζρέζεσλ θπξηαξρίαο θαη ππνηαγήο, θαηαπηεζηψλ θαη θαηαπηεδφκελσλ (Martin-Baro, 

1994). 

Δπηπιένλ ν Baro είρε κηα ηδηαίηεξε αληίιεςε πάλσ ζην ξφιν ηεο ζεσξίαο θαη 

ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο. Πίζηεπε φηη ν ξφινο ηεο ζεσξίαο δελ είλαη λα πξνζδηνξίδεη 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ, αληίζεηα ζεσξνχζε φηη ηα πξνβιήκαηα απαηηνχλ ηελ 

δηθηά ηνπο ζεσξεηηθνπνίεζε. Έηζη ε ζεσξία έρεη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα, ν 

νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ έλα πξνζρέδην γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ δξάζε. Σελ παξαπάλσ 

ζέζε ηελ νλφκαδε θξηηηθό ξεαιηζκό “realismo critico”, ζε αληίζεζε κε ηελ πην 

ζπλήζε κέζνδν ηελ νπνία νλφκαδε κεζνδνινγηθό ηδεαιηζκό “idealismo-

metodologico”. χκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ, ν νπνίνο ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟ 

πξσηνζηαηεί ζην θξηηηθφ ξεχκα, ε θχζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη 

δχζθνιν λα θαηαλνεζεί, φρη κφλν γηα ηνπο αλζξψπνπο , αιιά θαη γηα ηελ ζεσξία θαη 

ηελ πξαθηηθή ηεο ίδηαο ηεο ςπρνινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα απφ-

ηδενινγηθνπνηήζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Burton & Kagan, 2009).  

Γεδνκέλνπ φηη ε γλψζε είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε, ε θαζεκεξηλή 

εκπεηξία είλαη αλαγθαίν λα απo-ηδενινγηθνπνηεζεί. Απηφ φκσο ζεκαίλεη λα αλαθηεζεί 

ε πξαγκαηηθή εκπεηξία ησλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ θαη λα ηνπο επηζηξαθεί πίζσ κε 

ηελ κνξθή αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ. ηε βάζε απηνχ, νη άλζξσπνη, κπνξνχλ κεηά, 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ κφλνη ηνπο, κηα 

ζπλείδεζε, γηα ηελ δηθηά ηνπο πξαγκαηηθφηεηα θαη θάλνληαο ην, ζα είλαη απηνί νη 

νπνίνη ζα επηβεβαηψζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία απo-ηδενινγηθνπνίεζεο ηεο θνηλήο ινγηθήο, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ κνξθή  «θξηηηθήο ζπκκεηνρήο» ζηελ δσή ησλ θησρψλ 

αλζξψπσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκκεηνρή, ζα ζπκβνιίδεη ηελ αλαρψξεζε απφ ηηο 

θπξίαξρεο κνξθέο έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηεο ςπρνινγίαο (Martin-Baro, 1994). 

Δπνκέλσο ε αχμεζε ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία 

ηεο απφ-ηδενινγηθνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ζρεκάησλ 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ φρη κφλν ζηελ αλαρψξεζε απφ 
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κνξθέο έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο αιιά ζηελ ίδηα ηελ 

απνμήισζε ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ ηεο ςπρνινγίαο. Έηζη ζα ελεξγνπνηεζεί θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο απφ –αιινηξίσζεο “de-alienation”, ε νπνία ήηαλ αλαγθαία, εθείλε ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο, ζην ιαφ ηνπ El Salvador, πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηνπο 

νξίδνληεο ηεο ζπλείδεζεο επεξεάδνληαο ηηο απνθάζεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(Martin-Baro, 1994). 

ε φια ηα παξαπάλσ θνηλφο παξνλνκαζηήο είλαη ν θνηλσληθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο. πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ζηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ ηη είλαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ε ςπρνινγία ηεο απειεπζέξσζεο έγηλε θαλεξφ φηη ν θνηλσληθφο 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηξέθεηαη ζηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ηα νπνία είλαη 

θαηαπηεζκέλα. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπγθξνπζηαθήο θχζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

παληαρνχ παξνχζαο εμνπζίαο είλαη ζεκειηψδεο θαη φρη απιά δήηεκα ζεσξίαο. Ζ 

εμνπζία ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί φρη κφλν ζε κηα δηαπξνζσπηθή βάζε, αιιά, ζηελ 

βάζε ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Γη απηφ, ν θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο ζα 

πξέπεη λα βάιεη έλα ηέινο ζηελ εκκνληθή ελαζρφιεζε ηνπ κε ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ηνπ αηφκνπ θαη λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Καη 

απηνί είλαη νη θαηαπηεζκέλνη. Ζ πξννπηηθή απφθηεζε γλψζεο γηα απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο, παξέρεη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη ζθνπφ ζην θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, 

ζέηνληαο έλα θξηηήξην γηα ην πψο πξαθηηθά ε ςπρνινγία κπνξεί λα βνεζάεη ηνπο 

αλζξψπνπο (Burton & Kagan, 2009).  

Γηα λα γίλεη φκσο απηή ε κεηαζηξνθή ζε φια ηα παξαπάλσ επίπεδα ρξεηάδεηαη 

λα αλαθηεζεί ε ηζηνξηθή κλήκε, θαζψο ν θπξίαξρνο ιφγνο θξφληηζε λα θαηαζθεπάζεη 

κηα πξαγκαηηθφηεηα α-ηζηνξηθή, πνπ έπξεπε φινη λα ηελ δερηνχλ ρσξίο δεχηεξε 

θνπβέληα. Καη ε αλάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ζεκαίλεη λα αλαθαιπθζνχλ, κέζσ 

ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, πνπ ήηαλ ρξήζηκα ζηηο 

θαηαπηεζκέλεο νκάδεο θαη θπξίσο απηά πνπ δίλνπλ δηδάγκαηα γηα ηνπο ζεκεξηλνχο 

αγψλεο ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε ελδπλακψλνληαο απηφ πνπ εμεγνχζακε πην πάλσ σο 

ζπλεηδεηνπνίεζε (Martin-Baro, 1994).  

Σέινο, ην ζηνηρείν ηεο κεζνδνινγηθήο εθιεθηηθφηεηαο ζπκπεξηιήθζε ζηα 

ζπιάρλα ηεο ςπρνινγίαο ηεο απειεπζέξσζεο. ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ε 

ζπκβνιή ηεο ζην θξηηηθφ ξεχκα, φζνλ αθνξά ην θνκκάηη απηφ, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή, 
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θαζψο κε ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζε ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζηνλ θπξίαξρν θιάδν 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ, κπφξεζε λα ην εκπινπηίζεη κε επηρεηξήκαηα, ζεσξία θαη λέεο 

κεζνδνινγίεο. Ζ ςπρνινγία ηεο απειεπζέξσζεο δελ κπνξνχζε λα έρεη θνηλή 

κεζνδνινγία κε ηελ παξαδνζηαθή επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Σα πηεζηηθά θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ν ιαφο ηνπ El Salvador αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο είραλ αλάγθε απφ έλα δηαθνξεηηθφ κεζνδνινγηθφ «παξάδεηγκα» 

ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί θνκκάηη απφ ηηο αλάγθεο ηνπο (Burton & Kagan, 

2009). 

Γη απηφ ην ιφγν, πξψηα θαη θχξηα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο, 

φπσο θάλεθε θαη ζην Γηεζλέο πλέδξην ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο γηα ηελ 

Απειεπζέξσζε ην 1998, ε πκκεηνρηθή Έξεπλα Γξάζεο “Participatory Action 

Research (P.A.R.)”. Ζ ηειεπηαία είλαη κηα κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία-ζηξαηεγηθή ε 

νπνία ελζσκαηψλεη ελεξγά ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη απφ έλα 

πξφβιεκα, ζηελ δξάζε ηεο, κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε ζπλ-εξεπλεηέο. Ο ρεηξαθεηεηηθφο 

ηεο ραξαθηήξαο, απνδεηθλχεηαη ζηελ δπλαηφηεηά ηεο λα ελδπλακψλεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη λα εληζρχεη ηνπο πφξνπο ηνπο. Αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο, λα ηνπο  βνεζά λα βξίζθνπλ νη ίδηνη λένπο πφξνπο θαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ ηθαλνχο πνιίηεο κε δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα θεθηεκέλα ηνπο θαη απαηηνχλ απηά πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνχλ (Montero, 2009). 

Μάιηζηα, ελψ ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ήηαλ γεληθά γλσζηή θαη 

αμηνπξφζεθηε, ζην θιάδν ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο, ζην θιάδν ηεο 

ςπρνινγίαο, κνινλφηη ππήξρε σο δπλαηφηεηα, ήηαλ ηφζν κεγάιε ε θαρππνςία 

απέλαληη ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεηάζηεθε λα θηάζνπκε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 γηα λα αξρίδεη λα αιιάδεη θάπσο απηή ε αληίιεςε. Κη απηφ 

ζπλέβε γηαηί ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο απηήο, νη ζπνπδέο Κξηηηθήο Κνηλσληνινγίαο, 

δηεμαγφκελεο απφ ηνλ Orlando Fals Borda θαη άιινπο θνηλσληνιφγνπο κέιε ηεο 

νκάδαο La Rosca ζηελ Κνινκβία, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ απηφ πνπ ζήκεξα 

νλνκάδνπκε πκκεηνρηθή Έξεπλα Γξάζεο (Montero, 2009).  

χκθσλα κε ηνλ Fals-Borda είλαη κηα κέζνδνο κειέηεο θαη δξάζεο 

ζπλδπαζκέλε κε κία αιηξνπηζηηθή θηινζνθία δσήο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αιιαγή 

θαη ηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. Έρνληαο σο ζθνπφ ηεο, φρη κφλν  λα 
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εμεγήζεη αιιά θαη λα αιιάμεη ηηο θαηαζηάζεηο, ε νιηζηηθή ηεο επηζηεκνινγία 

αλαθέξεηαη ζηελ δηαιεθηηθή φπνπ ην «ηη είλαη» κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζην πιαίζην 

ηνπ «ηη ζα κπνξνχζε λα είλαη» (Jimenez-Dominguez, 2009). Αθφκε, ν Baro ήηαλ 

πεηζκέλνο φηη ε ζπκκεηνρηθή έξεπλα δξάζεο ήηαλ ε θαηάιιειε ελαιιαθηηθή 

απέλαληη ζην ζεηηθηζκφ. Ήηαλ ν ζσζηφο δξφκνο γηα ηελ ςπρνινγία πνπ ήζειε λα 

δεκηνπξγήζεη, κηα ςπρνινγία καδηθήο θαηαλάισζεο
16

 (Jimenez-Dominguez, 2009). 

Δπηπξφζζεηα κηα δεχηεξε κέζνδνο ήηαλ ε βηνγξαθηθή. Πεξηιάκβαλε ηζηνξίεο, 

αθεγήζεηο απφ ηελ δσή θάπνηνπ φπσο θαη απηνβηνγξαθίεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

δηακφξθσλε ηφζν ζηνπο εξεπλεηέο φζν θαη ζηνπο αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε δσή ήηαλ 

ππφ έξεπλα κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο.  Πξνζέθεξε έλα είδνο «ηζηνξηθήο αλάξξσζεο», 

αθνχ ν θξηηηθφο ζηνραζκφο πάλσ ζε ζακκέλα πξνζσπηθά γεγνλφηα θαη ζρέζεηο πνπ 

ηνπο πνλνχζαλ, είρε σο απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ απνδνρή ηνπο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπλείδεζε κε κία απειεπζεξσηηθή ινγηθή, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην ζπκκεηέρσλ, λα επαλαθέξεη ηε κλήκε ηνπ, λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ 

απηφ ην νπνίν ηνλ πιήγσζε θαη λα απνδερηεί ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ. Έρνληαο 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ γλψζε ή απηνγλσζία, κπνξεί λα μεθηλήζεη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ ζρέζεσλ, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δξάζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ είλαη (Montero, 2009). 

 αλ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ “problematization”, πάλσ ζε έλα δήηεκα. Ζ έλλνηα, απηή, 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Freire ζε ζπλάξηεζε κε απηφ ζην  νπνίν αληηηαζζφηαλ θαη 

νλφκαδε “banking education”, δειαδή, έλα ηχπν εθπαίδεπζεο ν νπνίνο, φπσο ζηηο 

ηξάπεδεο θαηαζέηεη θάπνηνο ηα ιεθηά ηνπ, έηζη ζην ζρνιείν, νη καζεηέο 

κεηαηξέπνληαη ζε έλα είδνο «θαηάζεζεο» ηδεψλ άιισλ αλζξψπσλ, ρσξίο λα 

ζπδεηείηαη ε ζεκαζία ηνπο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπο. Απέλαληη ινηπφλ ζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ εθπαίδεπζε, πνπ γηλφηαλ αληηιεπηή ζαλ κηα αθφκε κνξθή θαηαπίεζεο, 

πξνέηαμε ηελ απειεπζεξσηηθή εθπαίδεπζε ε νπνία ζα πξνβιεκάηηδε ηα παηδηά, ζα 

ηνπο δηακφξθσλε κηα θξηηηθή ζπλείδεζε θαη ζα παξήγαγε γλψζε ηφζν γηα απηά φζν 

θαη γηα ην δάζθαιν ηνπο (Montero, 2009).   

ηελ βάζε απηνχ, ε δηαδηθαζία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, μεθηλάεη φηαλ κηα 

εξψηεζε ή δξάζε ελέρεη κηα κνξθή ακθηζβήηεζεο σο πξνο ηελ εμήγεζε πνπ δίλεηαη 

γηα έλα γεγνλφο ή πεξηζηαηηθφ ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Ο πξνβιεκαηηζκφο 

                                                             
16  Έηζη κεηαθξάδνπκε ηνλ φξν “popular psychology”. 
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ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, δίλνληαο ηνπ ηελ επθαηξία 

λα γλσξίζεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη γηα λα αιιάμεη θάηη. Απειεπζεξψλεη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα αλζξψπηλε, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξάζε. Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή, ε 

νπνία βνεζά ην άηνκν λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζπλείδεζε θαη λα 

κεηαζρεκαηίζεη κέζα απφ ηελ ζέζε πνπ ιακβάλεη ζηελ δξάζε θαη ζην ζπιινγηζκφ 

πνπ απαηηεί ε δηαδηθαζία, ηηο αιινηξησκέλεο θαη «θπζηθνπνηεκέλεο» ζπλζήθεο. Δίλαη 

κηα δηαδηθαζία, ελ ηέιεη, πνπ πθίζηαηαη κέζα ζηηο ζρέζεηο, εμσηεξηθέο – εζσηεξηθέο 

(Montero, 2009).   

Καζψο ε δηαδηθαζία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζαλ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν δελ 

έρεη ηερληθέο ή νδεγίεο πνπ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε θάζε πηζαλή πεξίζηαζε, 

δηέπεηαη απφ αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ε πξαθηηθή κπνξεί λα ρηηζηεί. Απηέο ινηπφλ νη 

αξρέο μεθηλνχλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ λα κπνξεί θάπνηνο λα αθνύεη. Αλ θάπνηνο 

κπνξεί λα αθνχζεη ηνλ άιινλ, κπνξεί λα κάζεη θαη λα κηιάεη κε ηνπο αλζξψπνπο, λα 

δεκηνπξγεί ζρέζεηο δηαιόγνπ. Αλ ην θαηαθέξεη απηφ, ζα ρξεηαζηεί λα πξνζέμεη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηάινγν (π.ρ. λα κελ ζεθψλεη ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο ηνπ ή λα κελ είλαη ρεηξηζηηθφο). Γηάινγνο ζεκαίλεη επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ 

νπνία γίλεηαη ε αληαιιαγή ηεο γλψζεο, θάηη ην νπνίν απαηηεί ζεβαζκό ζηνλ 

ζπλνκηιεηή. Με θεθηεκέλα ηα παξαπάλσ, ε δηαδηθαζία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, κέζα 

απφ ην δηάινγν, μεδηπιψλεη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο, 

θαιιηεξγψληαο ηελ ζπλείδεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έρεη έλαλ αλαζηνραζηηθό 

ραξαθηήξα, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζην θξηηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

(Montero, 2009).   

Έλα παξάδεηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ε αλάιπζε ησλ 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Κάπνηεο θνξέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ 

είραλ ή έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ πξηλ κπνχκε 

ζηελ δηαδηθαζία λα ηηο αιιάμνπκε. Έηζη, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεηεζεί απφ ηνπο 

αλζξψπνπο λα θάλνπλ κηα ζπκβνιηθή πεξηγξαθή ηνπ πσο βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε ή 

πσο ζα ήζειαλ λα είλαη. Απηή ε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα είλαη θάπνηα 

δηθά ηνπο γξαπηά θείκελα φπσο πνηήκαηα, παξακχζηα φπσο θαη δσγξαθηέο ε νπνία ζα 

παξνπζηαζηεί θαη ζα ζπδεηεζεί «θξηηηθά» ζηα πιαίζηα κηαο ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο 

(Montero, 2009).   
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4.4. Η Post-colonial ζπκβνιή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζην ξεύκα ηεο 

Κξηηηθήο Φπρνινγίαο 

 Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπγθξαηήζνπκε πσο 

ηα ξεχκαηα ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ζενινγίαο ηα νπνία επεξέαζαλ ηελ ςπρνινγία ηεο 

απειεπζέξσζεο, ζπλνιηθά θαη ζπιινγηθά πξνζέθεξαλ ζην θξηηηθφ ξεχκα ηελ ζεσξία 

πνπ νλνκάδεηαη “post-colonial theory”. Ζ έλλνηα ηνπ “post-colonial” ζέηεη ζην 

επίθεληξν ηνλ θαηαπηεζκέλν.  Σν γεγνλφο φηη ε ςπρνινγία ηεο απειεπζέξσζεο αιιά 

θαη ε Κξηηηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή έζεζε ηελ θαηαπίεζε 

θαη ην θαηαπηεδφκελν ζαλ βάζε γηα ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο, άλνημε ην δξφκν 

γηα λα ηεζεί ην post-colonial θαη ε ζπλεπαγφκελε ζεσξία ηνπ ζαλ έλα αθφκε ξεχκα/ 

δηάζηαζε ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο.  

Ο ξφινο ηεο ζεσξίαο απηήο ήηαλ λα μεζθεπάζεη ηελ απνηθηαθή θπξηαξρία πνπ 

πθίζηαην πνιιέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζην παξειζφλ θαη λα αλαδείμεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Σν πνηα ήηαλ ε απνηθηνθξαηία 

θαη ηη ζπλζήθεο επηθξάηεζαλ απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα βνήζεζε λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ην λενθηιειεπζεξηζκφ, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Βνιηβία, ην Πεξνχ 

θαη ην Δθνπαδφξ, ε παξνπζία αξηζηνθξαηηθψλ πξνλνκίσλ, «εγεηηθνχ» δεζπνηηζκνχ, 

ηεο εξγαζίαο σο δνπιείαο θαη κνξθψλ ξαηζηζκνχ είλαη κηα ζπλερήο θαη ζιηβεξή 

αλάκλεζε φηη απηά ηα κέξε απνηέιεζαλ «πεηξακαηηθά εξγαζηήξηα» ηελ Ηζπαληθήο 

απνηθηνθξαηίαο (Salvatore, 2010). Ή γηα παξάδεηγκα ην θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο 

πνπ ππήξρε ζηελ Υηιή κε ηνλ Pinochet δελ είλαη απνθνκκέλν απφ ηηο βάξβαξεο 

πνιηηηθέο ησλ Ζ.Π.Α. ελάληηα ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, πνπ επηθξαηνχλ κέρξη θαη 

ζήκεξα κε άιιε κνξθή «απνηθηνθξαηίαο» (Gonzalez Rey & Martinez 2013). 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην παξάδεηγκα, ηεο Βξαδηιίαο, πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ κε ην θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο, ηεο θξίζεο ηεο θνηλσληθή ςπρνινγίαο θαη 

ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κηα Κξηηηθήο Κνηλσληθήο ςπρνινγίαο, απνδεηθλχεη φηη νη 

απνηθηαθέο θαη ειηηίζηηθεο δηαζηάζεηο ηεο ςπρνινγίαο δελ κπφξεζαλ λα αθνκνησζνχλ 

θαη λα γίλνπλ απνηθία ηνπ θιάδνπ. Αληίζεηα έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ δηακφξθσζε 

κηα άιιεο ςπρνινγίαο πνιχ πην θνηλσληθήο θαη θξηηηθήο απειεπζεξσκέλεο απφ ηελ 

θαηαπίεζε ηνπ θπξίαξρνπ θιάδνπ, αθνζησκέλεο ζηηο αλαιχζεηο ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο, ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο, ζηελ θνηλσληθή αιιαγή πνπ ήζειε λα επηθέξεη 
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θαη ηέινο ζην κεξάθη πνπ είρε λα επηλνήζεη κεζνδνινγίεο πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ 

ζπκκεηνρή, ηελ δξάζε θαη ηελ παξέκβαζε ησλ θνηλσληθψλ κεηνλνηήησλ (Toneli, 

Maheire, Perucchi, Mayorga, Mountian & Maximo Prado, 2013).  

Έηζη θάλνληαο κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε, ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζην ξεχκα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο ήηαλ αθξηβψο ην γεγνλφο 

φηη έζεζε ηελ βάζε κειέηεο ηεο ηελ θαηαπίεζε θαη ηνλ θαηαπηεδφκελν 

αλαδεηθλχνληαο πσο ν ξφινο κηαο πξαγκαηηθά Κνηλσληθήο Κξηηηθήο επηζηήκεο είλαη 

λα αλαηξνθνδνηεί ηνλ ιαφ κε ζεσξία θαη πξάμεηο πάλσ ζηα πξαγκαηηθά θαζεκεξηλά 

ηνπ πξνβιήκαηα. Καη ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ε θαηαπίεζε, ήηαλ θαζεκεξηλφ 

πξφβιεκα, αλ ζθεθηνχκε ην απνηθηνθξαηηθφ πλεχκα θαη ηνπο πνιέκνπο πνπ 

δηεμήρζεζαλ έσο ηψξα. Βάζε απηνχ πξνρψξεζαλ θαη ζρεδίαζαλ άιινπ είδνπο 

κεζνδνινγίεο θαη έρηηζαλ κηα κεηά-απνηθηνθξαηηθή ζεσξία (post-colonial theory), 

ηθαλή λα κεηαιακπαδεχζεη ηελ ζεσξία πνπ εμήγαγαλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθφ-

πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηελ Αθξηθή, δηακνξθψλνληαο έλα αθφκε 

ξεχκα ζηα ζπιάρλα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο.  
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Κεθάιαην 5
ν
: Η Κξίζε ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη νη ζεσξεηηθέο 

ηεο πξνεθηάζεηο 

 

 ην παξφλ θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν, ην ελδηαθέξνλ 

εληνπίδεηαη ζην πσο δεκηνπξγήζεθε ν θιάδνο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο θαη 

θπξίσο πσο ε θξίζε ηεο Κνηλσληθήο Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο έζηξσζε ην δξφκν γηα 

λα αλαδεηρζνχλ ξεχκαηα θαη θνκκάηηα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο φπσο απηφ ηνπ 

θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ. Οη λέεο ζεσξεηηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ θξίζε έδσζαλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαλζηζηεί πεξαηηέξσ ην ξεχκα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο θαη λα 

ζρεκαηηζηεί κέζα ζηα ζπιάρλα ηνπ απηφ πνπ νλνκάδνπκε Κξηηηθή Κνηλσληθή 

Φπρνινγία.  

Ζ θνηλσληθή ςπρνινγία ηεο κνληέξλαο επνρήο γελλήζεθε ηελ πεξίνδν κεηά ην 

ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη 

πνιχ θνκβηθή γηα λα θαηαιάβνπκε πσο πξνέθπςε αξγφηεξα απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

«Κξίζε ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο». Γη απηφ ην ιφγν αο ζηαζνχκε ιίγν ζην ηη 

ζήκαηλε απηφο ν πφιεκνο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην πφιεκν εδξαηψζεθε ε ινγηθή ησλ 

ςπρνκεηξηθψλ ηεζη. Καζψο ν πφιεκνο απαηηνχζε ηελ ζηξαηνιφγεζε κεγάινπ 

ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ  έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο ψζηε νη ζηξαηνινγεκέλνη λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε θαζήθνληα πνπ ζα ήηαλ απνδνηηθνί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ζηξαηησηηθήο κεραλήο. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ εμειηζζφηαλ ν Πξψηνο παγθφζκηνο, 

ζηελ ςπρνινγία δχν ήηαλ νη θχξηεο ζεσξεηηθέο ηάζεηο, ν ζπκπεξηθνξηζκφο ζηελ 

Ακεξηθή θαη ε Gestalt ζηελ Απζηξία θαη Γεξκαλία, φπνπ αξγφηεξα κεηά ηελ άλνδν 

ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ κεηαθίλεζε ησλ θνηλσληθψλ ςπρνιφγσλ ζηελ 

Ακεξηθή ζα κεηνπζησζεί ζηελ ηάζε ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο (Μαξβάθεο & 

Μεληίλεο, 2011).   

Αλ ινηπφλ ν Πξψηνο Παγθφζκην Πφιεκνο ήηαλ απηφο ν νπνίνο εδξαίσζε ηελ 

ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε κε ηα αληίζηνηρα ηεζη ηεο ν Γεχηεξνο, άλνημε ηνλ δξφκν γηα 

ηελ έξεπλα ζε ζέκαηα πξνζαξκνγήο θαη ζπκκεηνρήο ζηξαηησηψλ ζηνλ πφιεκν φπσο 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζε ηερληθέο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ, 

πξφβιεςε ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη δηεμαγσγή ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ. Μάιηζηα πάξα 
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πνιιέο έξεπλεο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ιίγν πην πξηλ 

ζηα παξαπάλσ ζέκαηα ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηκήκαηα ηνπ ακεξηθάληθνπ ζηξαηνχ 

θαη θπβεξλεηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ, εξεπλψληαο πεηξακαηηθά, 

γλψζε ηθαλή λα ρεηξαγσγήζεη θαη λα ειέγμεη ην πιεζπζκφ (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 

2011).   

Σν θπξίαξρν ξεχκα ηεο ςπρνινγίαο ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο αλαδεηθλπφηαλ ζε 

κηα ιεηηνπξγηζηηθή, ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ζπλνδεπφκελε απφ κηα λαηνπξαιηζηηθή 

εξκελεία θαηά ην πξφηππν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ επηθξάηεζε ινηπφλ ηνπ 

ζεηηθηζκνχ θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαηέζηε δπλαηή ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηεο κε κηα 

εξγαιεηαθή αληηκεηψπηζε ςπρνινγηθήο γλψζεο απφ ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζεζκηθά ε ςπρνινγία ζηελ Ακεξηθή αλαγλσξίζηεθε 

κεηά ηελ ρξήζε-ρξεζηκνπνίεζε ςπρνιφγσλ σο ζηειερψλ ζηνλ ακεξηθάληθν ζηξαηφ 

(Γαθέξκνο & Μαξβάθεο, 2013). Έηζη ε εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ ήηαλ θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο θνηλσληθήο πεηξακαηηθήο αηδέληαο ζηελ 

ςπρνινγία κε θχξηα ζεσξεηηθή ηάζε ηνλ κπερευβηνξηζκφ. Γη απηφ θαη κεηά ην πέξαο 

ηνπ πνιέκνπ ε ακεξηθάληθε θνηλσληθή ςπρνινγία άξρηζε λα δηαδίδεηαη ηαρχηαηα ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε απνηέιεζκα ηα επφκελα ρξφληα νη Δπξσπαίνη 

θνηλσληθνί ςπρνιφγνη λα πξνζθνιινχληαη εμνινθιήξνπ ζηελ ακεξηθάληθε 

πεηξακαηηθή θνηλσληθή ςπρνινγία (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011).   

Τηνζέηεζαλ θαη ππνηάρηεθαλ ζε απηή θαη ε λννηξνπία ηεο αηνκηθηζηηθήο 

ςπρνινγίαο θπξηάξρεζε κέρξη θαη ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960-1970, νπφηε θαη αξρίδνπλ 

λα δπλακψλνπλ νη θξηηηθέο θσλέο, δεκηνπξγψληαο απηφ πνπ έρεη επηθξαηήζεη λα 

νλνκάδεηαη «ε θξίζε» ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. Ζ θξίζε ήηαλ έλα θαηλφκελν 

έληνλεο δπζαξέζθεηαο θαη ακθηζβήηεζεο σο πξνο απηφ ζην νπνίν είρε κεηαιιαρζεί ε 

Κνηλσληθή Φπρνινγία, έλα πεηξακαηηθφ εξγαζηήξην καθξηά απφ ηα θψηα ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε πνιηηηθή ηεο 

ζέζε θαη ηελ θαη‟ επίθαζε νπδεηεξφηεηά ηεο (ζπκίδσ ηνλ ξφιν ηεο ζηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν) ήηαλ αξθεηφ γηα λα επηθέξεη ηελ πεξίθεκε θξίζε ζηα ζπιάρλα 

ηεο. Αο ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ αλαδπφηαλ ε 

«θξίζε», δελ είλαη ηπραίν φηη ην αληηςπρηαηξηθφ θίλεκα έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ηηο 

απζηεξά αηνκηθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηξέιαο ελψ ην θεκηληζηηθφ θίλεκα αξρίδεη 

λα ηαξάζζεη ηα γαιήληα λεξά ηεο νπδεηεξφηεηαο ηεο επηζηήκεο (Μαξβάθεο & 

Μεληίλεο, 2011).   
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Γελ πξνέθπςε ινηπφλ, απφ ην πνπζελά απηή ε θξίζηκε - θξηηηθή κάδα 

ςπρνιφγσλ πνπ ελαληηψζεθαλ ζην παξακνξθσκέλν ζψκα ς-επηζηήκεο πνπ είρε 

ζρεκαηηζηεί κέρξη ηφηε. Τπήξρε έληνλε ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλσληθή 

ςπρνινγία πνπ ζα απνθαζηζηνχζε κηα γηα πάληα ηελ ζρέζε ηεο κε ην θνηλσληθφ.  

Απηή ε ζηξνθή πξνο ην θνηλσληθφ απαηηνχζε θαη γηα πνιινχο θαη κηα ζηξνθή ζε 

άιινπ είδνπο κεζνδνινγίεο, πνιχ πην πνηνηηθέο, νη νπνίεο ζα ήηαλ ηθαλέο λα δψζνπλ 

έκθαζε ζην λφεκα θαη ηελ λνεκαηνδφηεζε ηεο πξνζσπηθήο - θνηλσληθήο εκπεηξίαο  

Απηφ θάλεθε μεθάζαξα θαη απφ ηηο θεκηλίζηξηεο, φπσο είδακε πξσηχηεξα ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην, νη νπνίεο  αζθψληαο θξηηηθή ζηελ πεηξακαηηθή θνηλσληθή 

ςπρνινγία θαη ηελ ινγηθή «ειέγρσ – πξνβιέπσ» σο κηα θαιινθξαηηθή πξαθηηθή  

άθεζαλ κηα αδηακθηζβήηεηα εμαηξεηηθή κεζνδνινγηθή παξαθαηαζήθε (Μαξβάθεο & 

Μεληίλεο, 2011).   

Έηζη απφ ηελ θξίζε ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία πξνέθπςαλ δηάθνξεο ζρνιέο/ 

Παξαδείγκαηα πνπ πξνζπάζεζαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ θιάδνπ κε ην 

θνηλσληθφ θαη απηή λα απνηππσζεί ζε κηα λέα εξεπλεηηθή αηδέληα ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο. Οη δηάθνξεο ζρνιέο πνπ πξνέθπςαλ μεθηλνχζαλ απφ απηή ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο (social cognition), ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

Henri Tajfel (social identity theory),  ηε ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ηνπ Serge Moscovici (social representation theory) θαη ηε πνιηηηζκηθή-δηαπνιηηηζκηθή 

ςπρνινγία (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011).   

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο λφεζεο θηλείηαη γχξσ απφ ην ρψξν ηεο αληίιεςεο 

ηνπ αηφκνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο θνηλσληθή επεηδή δίλεη έκθαζε ζην δηαπξνζσπηθφ, 

δηα-ππνθεηκεληθφ θαη αλαζηνραζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ελψ ν ίδηνο ν φξνο λφεζε ηνλίδεη 

ην γλσζηηθφ επίπεδν αλάιπζεο πνπ ελππάξρεη εληφο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Οη 

άλζξσπνη ζχκθσλα κε απηή ηελ ζεσξία καζαίλνπλ παξαηεξψληαο θαη αθνχγνληαο 

άιινπο αλζξψπνπο (social learning) θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε κάζεζε –θνηλσληθή 

κάζεζε- πεξηιακβάλεη αλζξψπνπο πνπ δελ καζαίλνπλ απφ κφλνη ηνπο αιιά 

παξαηεξνχλ ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ. 

Γη απηφ θαη ε θνηλσληθή λφεζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ φξν «θνηλσληθή» θαζψο 

αλαθέξεηαη ζηε κάζεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπλαλαζηξνθέο κε άιινπο 

αλζξψπνπο.   Μάιηζηα νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή λφεζε (αξρέο νξγάλσζεο, 

εξκελείαο, ελεξγνπνίεζεο θαη ρξήζεο ηεο γλψζεο) ζεσξείηαη φηη είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηελ αλζξψπηλε επηβίσζε θαη φηη παξέρνπλ αηνκηθή θαη θνηλσληθή 
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ξχζκηζε (self/ social regulation). Υσξίο απηέο ηηο αξρέο, ππήξρε ηφηε ε εληχπσζε φηη 

δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη απηνχ ηνπ είδνπο ε θνηλσληθή κάζεζε πνπ ζα επέηξεπε 

ζηνπο αλζξψπνπο λα πξνβιέπνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζαλ έλα θνκκάηη απνηειεζκαηηθήο απηφ-ξχζκηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο (Higgins, 2000). 

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ηνπ Henri Tajfel , εζηηάδεη ζε απηφ πνπ 

ιέκε “the group in the individual”, φηη δειαδή έλα θνκκάηη ηεο ηδέαο ηνπ εαπηνχ καο 

(self-concept) πξνζδηνξίδεηαη απφ ην «αλήθεηλ» καο ζε θνηλσληθέο νκάδεο. Οη 

άλζξσπνη θαηεγνξηνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ηνπο άιινπο, ζαλ λα αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη αμηνινγνχλ απηέο ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Με ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζε θάπνηα νκάδα πξνζδηνξίδεηαη ε θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα 

θαη κάιηζηα επεηδή ηαπηφρξνλα ζέινπλ λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο (σο 

κηα θαη απφ ηηο αξρέο ηεο παξνχζαο ζεσξίαο, θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε, θνηλσληθή 

ζχγθξηζε, θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη απηνεθηίκεζε) πξνζπαζνχλ αλ αλαπηχμνπλ  κηα 

ζεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα. Δίλαη κηα θνηλσληθφ-ςπρνινγηθή ζεσξία πνπ πξνζπαζεί 

λα εμεγήζεη ηελ λφεζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά κε ηελ βνήζεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

νκάδσλ. ε αληίζεζε κε νπνηαδήπνηε άιιε θνηλσληθή ςπρνινγηθή ζεσξία δελ μεθηλά 

κε ζπκπεξάζκαηα βαζηζκέλα ζην άηνκν αιιά  ζε κηα θνηλσληθή νκάδα (Trepte, xx). 

Δπηπιένλ ε ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ Serge Moscovici 

έζεζε γηα πξψηε θνξά ην εξψηεκα πσο εξκελεχνπλ νη άλζξσπνη ηνλ θφζκν  θαη 

κάιηζηα ηη είδνπο εηθφλεο ππάξρνπλ πίζσ απφ ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο ληχλνπλ ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπο. Γηαπηζηψλνληαο φηη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη ζχλνια 

ελλνηψλ, πξνηάζεσλ θαη εμεγήζεσλ πνπ παξάγνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ εμήγεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ν Moscovici ηηο ηνπνζέηεζε ηφζν ζην λνπ ησλ αλζξψπσλ φζν θαη 

κέζα ζε θπθινθνξία κέζα ζηελ θνηλσλία, θαζψο ζεσξνχζε φηη παξάγνληαη κέζα 

ζηελ ζθεπηφκελε θνηλσλία. πγθεθξηκέλα πίζηεπε φηη δηεπθφιπλαλ ην άηνκν λα 

πξνζαλαηνιηζηεί θαη λα ρεηξηζηεί ηνλ πιηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν φπσο θαη φηη 

δηεπθφιπλαλ ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Αληηηαζζφκελεο 

ζηνλ αηνκηθηζκφ ησλ ζηάζεσλ πνπ απνηεινχζε ζεζκφ εθείλε ηελ πεξίνδν ζην ρψξν 

ηεο θνηλσληθήο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο πξνέηαμαλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ραξαθηήξα 

αθνχ απνηεινχζαλ αλαπαξαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 
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γελλψκελεο κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία, παξέρνληαο θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη έλαλ 

ηξφπν δηάθξηζεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Moscovici, 1963).  

Σέινο νη παξαπάλσ ζεσξίεο/ παξαδείγκαηα καδί κε ηελ ζεσξία ηελ 

πνιηηηζκηθήο/ δηα-πνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο πνπ απνηέιεζε έλα αθφκε «παξάδεηγκα» 

απέδεημαλ  ελ ηέιεη ζηελ νπζία ηνπο φηη κφλν κεξηθψο θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ηνλ 

ζηφρν ηνπο. Κη απηφ ζπλέβε γηαηί εμαθνινχζεζαλ λα δηαηεξνχλ ζε δηαθνξεηηθφ 

βέβαηα βαζκφ, ε θάζε ζεσξία, κηα εμσηεξηθή ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζηελ 

θνηλσλία. Σν άηνκν δειαδή θαη ε θνηλσλία παξνπζηάζηεθαλ ζαλ δπν μερσξηζηέο 

νληφηεηεο πνπ απιψο κε θάπνην ηξφπν ζρεηίδνληαη θαη φρη ζαλ κηα νληφηεηα ε νπνία 

αιιεινεμαξηάηαη θαη απφ ηα δχν κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Απηέο νη ζεσξίεο 

κνινλφηη πξνζπάζεζαλ λα ζπλδέζνπλ ην αηνκηθφ κε ην θνηλσληθφ δελ θαηάθεξαλ λα 

απνθνπνχλ απφ ηηο βαζηέο αηνκηθηζηηθέο ξίδεο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ε νπνία δελ 

έθαλε βήκα πίζσ απφ ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ σο απζππφζηαηεο νληφηεηαο 

(Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011).   

Ζ θξίζε φκσο απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηπρία ησλ θξίζηκσλ παξαπάλσ 

παξαδεηγκάησλ άλνημε ην δξφκν γηα απηφ πνπ ζήκεξα ζεσξνχκε θαη απνθαινχκε πην 

μεθάζαξα Κξηηηθή Φπρνινγία. Μπνξεί ηα ελδηαθέξνληα ησλ παιηψλ παξαδεηγκάησλ 

λα εμαθνινπζνχζαλ λα αληαλαθιψληαη ζην ηξίπηπρν πξφβιεςε-έιεγρνο-αλάιπζε θαη 

νη πξνζπάζεηεο πξνο έλαλ πην θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο ςπρνινγίαο κέζα απφ ηηο 

ζεσξίεο ηεο λφεζεο, ηεο ηαπηφηεηαο, ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο 

ςπρνινγίαο λα είραλ απνηχρεη, ε θξηηηθή φκσο πνπ αζθήζεθε ζε απηά βαζηζκέλε  

ζηελ κε πνιηηηθή ζέζε ηεο επηζηήκεο θαη ζπλδπαζκέλε κε ηελ δεχηεξε γλσζηηθή 

επαλάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ ζην πξνζθήλην θαηάθεξε λα αλαδείμεη σο λέα 

παξαδείγκαηα ηελ θαηαλφεζε, ηελ πεξηγξαθή, ην λφεκα, ηελ εξκελεία, ην ιφγν 

(discourse), ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (Smith, Harre & Langenhove, 1995).  

Ζ κειέηε ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ή θαιχηεξα ηνπ ιφγνπ 

κεηαηξέπεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν ζε κηα απφ ηηο ζεκειηψδεο αξρέο ηνπ λένπ 

Παξαδείγκαηνο ηεο Φπρνινγίαο θαη θνξπθαία θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γλσζηηθήο 

επαλάζηαζεο. Ο Harre ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Γεχηεξε Γλσζηηθή Δπαλάζηαζε» γηα 
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λα πεξηγξάςεη ην ξεχκα απφ ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ θαη ηνλ γλσζηηθηζκφ
17

 ζηνλ ιφγν 

φπνπ νη έλλνηεο δελ εμαθαλίδνληαη αιιά κεηαηνπίδνληαη ζε κηα ζθαίξα ηνπ ιφγνπ, κε 

ηελ γιψζζα λα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε (Smith, Harre & Langenhove, 1995). ην 

ηέινο, ινηπφλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, έρνληαο ν ζεηηθηζκφο ππνζηεί κηα αβπζζάιεα 

θξηηηθή ππήξμε ε αλάγθε λα γίλεη έλα βήκα κπξνζηά. Έλα βήκα πνπ ζα 

πξνζπεξλνχζε ηφζν ηνλ ζεηηθηζκφ αιιά θαη νιφθιεξε ηελ ζρνιή ηνπ δνκηζκνχ 

(structuralism) (Parker, 1989). 

Καη απηφ ήηαλ ην ζπγθείκελν γχξσ απφ ην νπνίν ν Jacque Derrida δεκνζίεπζε 

κηα ζεηξά απφ έξεπλεο πνπ αζθνχζαλ θξηηηθή ζηηο ππνηηζέκελα ζχγρξνλεο 

αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ρξήζηκνπο θαη πξσηνπφξνπο 

ηξφπνπο ζθέςεο πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ (text), ζηελ απνδφκεζε ηνπ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ κεηαδνκηζηηθνχ (post-structuralist) ξεχκαηνο. Αζρνιήζεθε πνιχ κε 

ηα θείκελα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη ηζρπξίζηεθε φηη θάζε θείκελν είλαη έλαο 

ηζηφο ληπκέλνο κε ζεκαζίεο πνπ ελέρνπλ εμνπζία (power) θαη θάζε πξνζπάζεηα 

απνδφκεζεο ηνπ είλαη έλα εγρείξεκα λα κεηαβνχκε πίζσ απφ ην θείκελν, 

απνθαιχπηνληαο ηελ αιεζηλή ηνπ ζεκαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ην σο «φπιν» ελάληηα 

ζηελ ηδενινγία ηελ νπνία θέξεη. Ζ απνδφκεζε σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, 

απνθαιχπηεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα θείκελα θαη εηδηθά απηά ηεο 

Κνηλσληθή πεηξακαηηθή ςπρνινγίαο (Parker, 1989). 

Δπηπιένλ ζεσξψληαο φηη ε γλψζε είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε, θάηη ην 

νπνίν αξγφηεξα ζα απνηειέζεη αμίσκα ζηελ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπμηνληζκνχ, θαη ζηξέθνληαο ηνλ ελδηαθέξνλ ζην πψο απηφ αλαδεηθλχεηαη 

κέζα απφ ηελ γιψζζα θαη ηελ απνδφκεζε ηεο, παξήρζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη 

θξηηηθήο εξγαζίαο κε αθεηεξία ηνλ θιάδν ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηα δχν ζεσξεηηθά 

ξεχκαηα, απηά ηεο θνηλσληνινγίαο θεηκέλνπ (textual sociology) θαη ην πξψην θχκα 

ηεο εζλνκεζνδνινγίαο (ethnomethodology). Μάιηζηα ν Derrida, πίζηεπε, φηη ε 

επηηπρεκέλε απνδφκεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Κνηλσληθήο ςπρνινγίαο ζα επηηεπρζεί φηαλ 

ε ίδηα ζα θαηαλνήζεη δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ζα κειεηψληαη πάλσ ζηελ βάζε ηεο πνιηηηθήο δηάζηαζεο    (Parker, 1989 ). 

                                                             
17 Δίλαη ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ζηε Πξψηε Γλσζηηθή Δπαλάζηαζε ε νπνία 

έιαβε ρψξα ηελ δεθαεηία ηνπ 1950-1960,  ην εγρείξεκα επηθεληξψζεθε ζην λα κεηαβνχκε απφ ηελ 

ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ζε κηα γλσζηηθή πξνζέγγηζε  
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Έρνληαο, ινηπφλ, ζην πξνζθήλην ηνλ Λφγν, σο θεληξηθή ηδέα ηεο Γεχηεξεο 

γλσζηηθή επαλάζηαζε, ζπλδπαζηηθά κε ηελ θξηηηθή πνπ νχησο ή άιισο ππφθεηλην ε 

θνηλσληθή πεηξακαηηθή ςπρνινγία κέζα ζην πιαίζην ηεο θξίζεο αλαδχζεθαλ θαη ε 

Γηαινγηθή Φπρνινγία, ε Αθεγεκαηηθή θαη νη κεηακνληέξλεο θνηλσληθέο 

θνλζηξνπμηνληζηηθέο πξνζεγγίζεηο - πξνζεγγίζεηο θνξκφο ζηελ ηζηνξία θαη αλάδεημε 

ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο - θπξίσο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 

2011).  

Ζ εθπξφζσπν ηεο Γηαινγηθήο ςπρνινγίαο ζεσξνχλ φηη δελ κπνξεί θάπνηνο λα 

βξεζεί έμσ απφ δηαινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο ή λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηα άιιε 

εηδηθή γιψζζα γηα λα πεξηγξάςεη ή λα εμεγήζεη απηέο ηη κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Με άιια ιφγηα δελ ππάξρεη 

κηα εηδηθή ζεσξεηηθή γιψζζα ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο θνηλέο κνξθέο 

νκηιίαο ησλ αλζξψπσλ, νχηε ππάξρνπλ εηδηθέο πξφζζεηεο γισζζνινγηθέο έλλνηεο. Ζ 

ζθέςε θάπνηνπ αηφκνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπδήηεζή πνπ θάλεη κε άιινπο αλζξψπνπο∙ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ έμσ θφζκν. Καη κάιηζηα κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ θάλεη κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο, αζθεί θξηηηθή ζηηο πξάμεηο ηνπ ή ηηο δηθαηνινγεί θαη απνθαζίδεη 

ηειηθά αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, είλαη κηα πηζαλή κνξθή θνηλσληθήο δσήο , πνπ είλαη 

απνδεθηή απφ ηνπο άιινπο, φληαο είηε πξαγκαηηθή είηε θαληαζηηθή. Καη  ε 

δηαδηθαζία απηή δελ ιακβάλεη ρψξα ζε αθαηξεηηθέο θφξκνπιεο αιιά ζηνλ ίδην ηνλ 

ιφγν (Smith, Harre & Langenhove, 1995). 

Ζ Αθεγεκαηηθή ςπρνινγία, απφ ηελ άιιε, ε νπνία αλαδχζεθε απφ ην 

γεληθφηεξν θιίκα αλαδηάξζξσζεο ηεο επηζηήκεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γεχηεξεο 

Γλσζηηθήο Δπαλάζηαζεο, απνηέιεζε έλα απφ ηα πνιιά λέα πεδία έξεπλαο ηα νπνία 

επέθηεηλαλ ηελ αθεγεκαηηθή κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη 

ηζηνξίεο. Σν αθήγεκα ιεηηνπξγεί εδψ σο ζεκειηψδεο δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, σο 

βαζηθή ζπληζηψζα κέζα απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν. 

Μάιηζηα ε Αθεγεκαηηθή ςπρνινγία σο ηάζε έρεη ζπγρσλεπηεί  ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ρσξίο λα ηαπηίδεηαη απφιπηα, κε κηα άιιε αληίζηνηρα επξεία, ηνλ θνλζηξνπμηνληζκφ. 

Ζ ζρνιή απηή φπσο ζα δνχκε θαη πην θάησ εξεπλά ηελ πξνζσπηθφηεηα σο πξντφλ ηνπ 

δεκφζηνπ ιφγνπ (discourse) θαη φρη σο πξντφλ εζσηεξηθψλ ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ 

(Smith, Harre & Langenhove, 1995). 
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ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπμηνληζκφ (social constructionism), ηψξα,  ηφζν ε 

ππφζεζε κηαο θξπκκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη ην παξάδεηγκα ηνπ αηφκνπ σο 

ππνθεηκέλνπ - ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δχν ηεο ζχγρξνλεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο πνπ 

επηθξάηεζε κεηά ηελ Πξψηε Γλσζηηθή Δπαλάζηαζε- πνπ πξνζπαζεί λα γλσξίζεη 

έλαλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, εγθαηαιείπνληαη. Αληίζεηα, ε ππφζεζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

είλαη φηη δνχκε ζε έλαλ αζηαζή, κεηαβαιιφκελν, αζαθή θαη αλαπηπζζφκελν θφζκν ν 

νπνίνο κπνξεί λα θαζνξηζηεί σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσληαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Smith, Harre & Langenhove, 1995).  

  Ο θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο μεθίλεζε σο κηα πξννδεπηηθή δχλακε, 

απνδεθηή ζηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηακνληέξλνπ ρψξνπ, ε νπνία ελαληηψζεθε ζηελ 

νπζηνθξαηία
18

 (essentialism) σο κνξθή εθπξνζψπεζεο ηνπ βηνινγηθνχ αλαγσγηζκνχ 

(biological reductionism), ηνπ ληεηεξκηληζκνχ
19

 (determinism) θαη ηνπ ζεκειησηηζκνχ 

(foundationalism) φπσο θαη ζηηο πνζνηηθέο κεζνδνινγηθέο παξαδνρέο πνπ 

ραξαθηήξηδαλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ θπξίαξρε πεηξακαηηθή επηζηήκε, ρσξίο απηφ 

φκσο λα ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε ηνπ αξγφηεξα κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο δελ 

κεηαηξάπεθε ζε εθζπγρξνληζηηθή αληί ηεο ζπγθξνπζηαθήο πνπ θαηλφηαλ λα 

πξεζβεχεη (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011).  

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε νη ηδέεο ηνπ είλαη 

πνιχ ξηδνζπαζηηθέο θαη θαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηνπ θξηηηθνχ ξεχκαηνο. χκθσλα κε 

ηνπο θνηλσληθνχο θνλζηξνπμηνληζηέο ηα ππνθείκελα δελ κπνξνχλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ κε αθξηβή θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν νχηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαζνιηθέο αιήζεηεο ζρεηηθά κε απηφλ (Γαθέξκνο & Μαξβάθεο, 

2013). Θεσξνχλ φηη ε γλψζε θαη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα είλαη θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλα θαη ρηίδνληαη βάζε ηεο θνηλσληθήο δηαληίδξαζεο, δειαδή, κέζα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο (Sayer, 2000). 

 Δπηπξφζζεηα δχν βαζηθά ζέκαηα ζηα νπνία ν θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο 

επηθέληξσζε ηνλ ζεσξεηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε 

γιψζζα. Θεσξνχζε φηη ε πξνζσπηθφηεηα δελ είλαη θάηη ην νπνίν ελππάξρεη κέζα 

καο, σο άηνκα - αληίζεηα κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, αιιά θάηη ην νπνίν 

                                                             
18 Οη θνηλσληθνί θνλζηξνπμηνληζηέο, έθηαζαλ κάιηζηα ζην ζεκείν, λα ζεσξνχλ ηνλ νπζηνθξαηηζκφ απφ 

κφλν ηνπ κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή. 
19  Ζ θξηηηθή ζηνλ βηνινγηθφ αλαγσγηζκφ θαη ληεηεξκηληζκφ ηνπ νπζηνθξαηηζκνχ είρε δηαηππσζεί 

θπξίσο απφ ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα. 
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βξίζθεηαη αλάκεζά καο. Σν πνηνο είκαη εγψ θαη ην πνηνο είζαη εζχ θαηαζθεπάδεηαη 

αλάινγα κε ηελ ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα καο. Έηζη αληί λα 

αληηκεησπίδνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα ζαλ έλα «ζεη ραξαθηεξηζηηθψλ»
20

 (Cattel: 16 

Personality Factors θαη Eyseneck: θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε 

εμσζηξεθή/ εζσζηξεθή – λεπξσηηθή/ ζηαζεξή) θαη ζαλ κηα αηέξκνλε πξνζπάζεηα 

αλαθάιπςεο ηνπ «Πνηνο είκαη ελ ηέιεη;», μεθηλάκε λα ηελ ρηίδνπκε κέζα απφ ηελ 

επαθή καο κε ηνπο άιινπο. Άιισζηε αθφκα θαη ην πψο βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο 

θαηαζθεπάδεηαη θαη καο νδεγεί ζηελ θαηαζθεπαζκέλε αληίιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Burr, 1995).   

 Χζηφζν ζηελ θαηαζθεπή ηφζν ηεο πξνζσπηθφηεηαο φζν θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ε γιψζζα. Τπάξρεη ε παξαδνζηαθή 

αληίιεςε φηη ε γιψζζα είλαη ην κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο γηα λα 

εξκελεχζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζαλ κηα «ζαθνχια γεκάηε κε ηακπέιεο» κέζα απφ 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαιέγεη ιέμεηο φπσο είλαη νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Παξφια απηά  δνχκε ζε έλαλ θφζκν πνπ ηα ελλνηνινγηθά πιαίζηα θαη νη θαηεγνξίεο 

πξνυπήξραλ. Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο 

αθνκνηψζεθαλ  θαη απνθηήζεθαλ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαζψο αλέπηπζζαλ ηνλ 

γισζζηθφ θψδηθα πνπ κνηξάδνληαλ κε άηνκα ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνχ. Σν ηειεπηαίν 

ζεκαίλεη πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη παξέρεη έλα πιαίζην 

ζεκαζίαο γηα απηνχο ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηελ γιψζζα. Ζ ζθέςε πξνυπνζέηεη 

ινηπφλ ηελ γιψζζα θαη επνκέλσο αλ δελ έρνπκε θαηαθηήζεη θάπνηεο έλλνηεο ή θάπνηα 

ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα βάζε ησλ νπνίσλ ρηίδεηαη ν ζπιινγηζκφο καο, δελ 

κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε. Έηζη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν έθθξαζεο ηνπ 

εαπηνχ καο, ε γιψζζα, αληίζεηα ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη έλα κέζν δξάζεο – 

αληίδξαζεο, έλα εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάδεη πξνζσπηθφηεηεο θαη κπνξεί λα 

αλαθαηαζθεπάζεη πξαγκαηηθφηεηέο (Burr, 1995).   

 Καη ελψ ν θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 γηλφηαλ 

δηεζλψο απνδεθηφο ζαλ κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο κεζνδνινγίεο, ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 

εκθαλίδεηαη ν θξηηηθφο ξεαιηζκφο, αληηηαζζφκελνο κελ ζε θάπνηεο απφ ηηο θχξηεο 

παξαδνρέο ηνπ θνλζηξνπμηνληζκνχ, ηαπηηδφκελνο δε, ζε θάπνηεο άιιεο.  

                                                             
20  Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα παξάδεηγκα θνηλσληθφ θαη νκηιεηηθφο ζχκθσλα κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε 

ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ζε αληίζεζε κε ην ηθαλφο θαη επηπφιαηνο ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα αλήθνπλ 

ζην ίδην «ζεη ραξαθηεξηζηηθψλ». 
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 Ο θξηηηθφο ξεαιηζκφο πξνηείλεη κηα δηαζηξσκάησζε ζε 3 επίπεδα, ην 

Πξαγκαηηθφ (real), ην αιεζηλφ (actual) θαη ην εκπεηξηθφ (empirical) (Klein, 2004). 

Θεσξεί φηη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνπλ ηνλ θνηλσληθφ θφζκν, 

φπσο ηα αληηθείκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, κηκνχκελεο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ρσξίο 

απηφ φκσο λα κεηαθξάδεηαη ζε απνδνρή ηεο επηζηεκνινγίαο ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη 

άξλεζε ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ νληνινγία, ζηνλ θφζκν ησλ πξαγκάησλ, ηνπ ξεαιηζκνχ ηνπ 

«είλαη». Απνξξίπηνληαο θάζε κνξθή ηδεαιηζκνχ, πξνηάζζνπλ ηελ χπαξμε ελφο 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θπζηθνχ-θνηλσληθνχ, ν νπνίνο κπνξεί θαη παξάζρεη 

αληηθεηκεληθή γλψζε, πνπ φηαλ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ ηελ επηζηεκνινγία 

κεηαηξέπεηαη ζε ππνθεηκεληθή. Σν ξεχκα ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ δελ δέρεηαη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο επηζηεκνινγίαο έλαληη ηεο νληνινγίαο θη απηφ γηαηί φηαλ θάπνηνη 

ηνκείο έξεπλαο βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ πηζαλφηεηα απφθηεζεο αληηθεηκεληθή γλψζεο 

πξνζπεξληφληαη κε ην πξφζρεκα ηεο επηζηεκνινγίαο. Σψξα φζνλ αθνξά ην εκπεηξηθφ 

θνκκάηη, λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ ηάζζνληαη κε ηνλ ηζρπξηζκφ πνπ ιέεη φηη θάζε ηη 

αιεζηλφ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηελ εκπεηξία καο, κνινλφηη ηεο ηελ ζεσξεί αξθεηά 

ζεκαληηθή (Fopp, 2008). 

 Παξφια απηά ν θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο κνηξάδεηαη θνηλφ έδαθνο ζε 

θάπνηα ζεκεία κε ηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ ηφζν σο πξνο ηελ αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή 

βάζε ηεο γλψζεο φζν θαη πξνο απηή ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Αλ θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ θνλζηξνπμηνληζκφ ην ηειεπηαίν ζεσξείηαη αμίσκα ζηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ 

κεηαθξάδεηαη ζε απηφ πνπ απνθαινχλ «κεηαβαηηθή θχζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο» 

(transitive nature of human knowledge). Δπηπιένλ θαη νη δχν δελ αξλνχληαη ηελ 

πηζαλφηεηα χπαξμεο αληηθεηκεληθφηεηαο αλ θαη νη ζέζεηο πνπ ηελ ππεξαζπίδνληαη 

δηαθέξνπλ θαζψο ν θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ελφο 

πιηθνχ θφζκνπ ν νπνίνο κεζνιαβείηαη απφ ηελ γιψζζα ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ν 

θξηηηθφο ξεαιηζκφο δέρεηαη ηελ χπαξμε ελφο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ηθαλφ λα αλαδπζεί 

κέζα απφ ηελ επηζηήκε θαη ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο (Fopp, 2008). 

 πσο θαη λα έρεη ε θξίζε ηεο Κνηλσληθήο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο πέηπρε 

ηελ αλάδεημε αθελφο ησλ πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ δηακφξθσζεο ηνπ θπξίαξρνπ 

θιάδνπ αθεηέξνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ θξίζε σο επθαηξία, βάζε ηεο νπνίαο εκπινχηηζε 

ην ζεσξεηηθφ ηεο νπινζηάζην. Οη ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ θαη 



78 

 

ηνπ κεζνδνινγηθνχ ξεαιηζκνχ είλαη δσληαλά παξαδείγκαηα ηεο ζεσξεηηθήο θαη 

κεζνδνινγηθήο πνξείαο ηεο Κξηηηθήο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο.  
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Ελ είδε Επηιόγνπ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο γέλλεζεο ηεο Κξηηηθήο 

Φπρνινγίαο ρξεηάδεηαη  λα ηνλίζνπκε φηη ην επίζεην «θξηηηθή» ππνδειψλεη ζηελ 

νπζία ηνπ κηα ρεηξαθεηεηηθή πξφζεζε. Ζ πνξεία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο πνπ 

επηρεηξήζακε λα θάλνπκε ζε ζχλδεζε κε ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, ζε έλα βαζκφ 

αλέδεημε απηή ηελ πξφζεζε.  

Ζ Κξηηηθή Φπρνινγία απνηειεί έλα θίλεκα ην νπνίν εξγάδεηαη θαη νδεχεη 

πξνο ηελ ρεηξαθέηεζε θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε εξρφκελν ξηδηθά αληίζεην κε ηνλ 

θπξίαξρν θιάδν ν νπνίνο δηαησλίδεη ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ αδηθία (Γαθέξκνο & 

Μαξβάθεο, 2013). Ζ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηα εγρεηξήκαηα πνπ έγηλαλ εθεί απηφ 

απέδεημαλ θαη κάιηζηα κε ηνλ πην ηξαληαρηφ ηξφπν.  To θεκηληζηηθφ θίλεκα ... ην ίδην. 

ζν θαη αλ ζε θάπνηα ζεκεία εληνπίδνληαη πνιιά ζθάικαηα θαη ιάζνο ρεηξηζκνί, 

είλαη γεγνλφο ηφζν ην φηη άθεζε πίζσ ηνπ έλα πνιχ ηζρπξφ κεζνδνινγηθφ νπινζηάζην 

φζν θαη φηη ζπγθξφηεζε ζηα ζπιάρλα ηεο Κξηηηθήο Φπρνινγίαο ην εζσηεξηθά 

εηεξνγελέο ξεχκα ηεο Φεκηληζηηθήο Φπρνινγίαο.  

ηελ ίδηα γξακκή πιεχζεο θαη ην θίλεκα ηεο αληηςπρηαηξηθήο πνπ άζθεζε 

δξηκχηαηε θξηηηθή ζηνλ εγθιεηζκφ ησλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ, ηελ λννηξνπία ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηεο απφδνζεο ςπρηθήο «αζζέλεηαο – ηακπέιαο». ηελ ίδηα 

ινγηθή, ηνπνζεηείηαη θαη ε ζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηα ηειεπηαία 40 

ρξφληα, φπσο είδακε θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, ζηελ ζεκαζία ηεο γιψζζαο θαη ηνπ 

ιφγνπ σο κνξθή θνηλσληθήο δξάζεο. ηαλ νη πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο είραλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο γλσζηηθφ - πεηξακαηηθήο εμέηαζε ησλ πξαγκάησλ ήηαλ πξαγκαηηθά 

ρεηξαθεηεηηθή ε ζηξνθή ζην Λφγν, πφζν κάιινλ φηαλ άθελε πίζσ ηα θαη 

πξνζεγγίζεηο φπσο απηή ηνπ  θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ 

ξεαιηζκνχ. 

Καη εξρφκαζηε ζην ηψξα.. 

 φπνπ ε θξηηηθή ςπρνινγία ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζεη λα θάλεη απνδνκεηηθή 

εξγαζία φζνλ αθνξά ηελ απνθπζηνινγηθνπνίεζε ηεο ηξέρνπζαο ςπρνθνηλσληθήο, 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ. Αλ ινηπφλ δερηνχκε φηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ νπνία δνχκε εξκελεχεηαη σο θαπηηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο 

ηφηε ζηφρνο ηεο Κξηηηθήο ςπρνινγίαο ζην εμήο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλάδεημε ηεο 
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ινγηθήο κε ηελ νπνία ν θαπηηαιηζκφο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην κφλν δπλαηφ 

ζχζηεκα (Μεληίλεο, 2013).  

Δπηπιένλ ε ζχδεπμε ηνπ ςπρνινγηθνχ κε ην θνηλσληθφ θαη ε πνιηηηθνπνίεζε 

ηεο παζνινγίαο γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε, θαζψο κπνξεί λα επηθέξεη λέεο κνξθέο 

ρεηξαθεηεηηθψλ παξεκβάζεσλ αλεμάξηεηεο απφ ηηο θπξίαξρεο παξαδνζηαθέο πνπ 

ζηφρν έρνπλ λα θέξνπλ ην άηνκν ζηα «θπζηνινγηθά» επηηξεπηά πιαίζηα ελφο απφιπηα 

ειεγρφκελνπ ς-θφζκνπ γεκάην ζπκπιέγκαηα θαη λα ην θάλνπλ έλαλ παζεηηθά 

ιεηηνπξγηθφ εξγάηε γηα ράξε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Υξεηάδεηαη λα θάλνπκε 

έλα βήκα κπξνζηά απφ ηελ δξηκεία θξηηηθή ζηνλ κεζνδνινγηθφ αηνκηζκφ ηνπ 

θπξίαξρνπ θιάδνπ θαη ιφγνπ ζην ζέκα ηεο «ςπρηθήο αζζέλεηαο» θαη λα 

δηακνξθψζνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζεσξεηηθφ ζψκα, θαζψο πζηεξνχκε πνιχ ζε 

απηφ, κε δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο θαη θαηαλνήζεηο γηα ην είλαη θαη ηη φρη ςπρηζκηαθφ 

πξφβιεκα (Μεληίλεο, 2013).  Ζ πιεηνςεθία ηνπ ζεσξεηηθνχ έξγνπ ηεο Κξηηηθήο 

ςπρνινγίαο σο πξνο ην ηειεπηαίν, δηέπεηαη απφ κηα θαζεισκέλε δπηθή, εμσηεξηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία ε νπνία εκπνδίδεη λα αληηιεθζνχκε ην 

άηνκν σο «κηα εμαηνκηθεπκέλε δηαξξχζκηζε ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ θαη ηα ςπρηζκηαθά 

πξνβιήκαηα σο λνεηηθν-ζπλαηζεκαηηθά κνηίβα πνπ αληαλαθινχλ ηελ ςπρνθνηλσληθή 

δηαξξχζκηζε ζην ζχλνιν ηεο» (Μεληίλεο, 2013: 371,2). 

Υξεηάδεηαη λα γίλεη μεθάζαξν φηη νη Κξηηηθνί ςπρνιφγνη θαη φρη νη Κξηηηθνί Φ-

εηδηθνί πξνεηθνλίδνληαη κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα θαη απηφ απνηειεί ηελ ζέζε ηνπο 

θαη φρη κηα ζηνηβαγκέλε αξρή ζην πινχζην ζεσξεηηθφ ζψκα ακέηξεησλ ζειίδσλ 

θακθαξνινγίαο. Σα κέιε κηαο πξαγκαηηθά θξηηηθήο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο  

ρξεηάδεηαη λα ζθηαγξαθήζνπλ λέεο κνξθέο ππνθεηκεληθφηεηαο, λέεο κνξθέο 

νξγάλσζεο, λέεο θνηλφηεηεο. Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο φια ηα παξαπάλσ απφ ηελ 

απνθπζηνινγηθνπνίεζε ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ, ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηεο παζνινγίαο 

κέρξη ηελ πξνεηθφληζε κηαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε πσο ε 

Κξηηηθή ςπρνινγία είλαη θπξίσο Κνηλσληθή. Απνδερφκελνη φκσο, απηή ηελ πξνυπφ-

ζέζε, είλαη αλαγθαίν λα πάξνπκε πίζσ ηνλ φξν θνηλσληθφ απφ ηελ θπξίαξρε 

ςπρνινγία θαη λα ηνλ αλαλνεκαηνδνηήζνπκε. Υξεηάδεηαη λα ηνλ απειεπζεξψζνπκε 

απφ ηα δεζκά ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο θαζεζηεθπίαο α-θνηλσληθήο ινγηθήο πνπ 

αλαπηχρζεθε κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ακεξηθάληθνπ αηνκηθηζκνχ απφ ηνλ F. 

Allport. Απηνχ ηνπ είδνπο ε «Κνηλσληθή Φπρνινγία» δελ είλαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ 
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έλα ηερλνινγηθφ εξγαιείν πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο (Μεληίλεο, 

2013).  

Ζ ςπρνινγία, φκσο, πνπ νλεηξεπφκαζηε εκείο, είλαη κηα πνιπζχλζεηε 

επηζηήκε πνπ ζα ρξεηάδεηαη ηελ γλψζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ γηα λα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαη δελ ζα πεξηραξαθψλεηαη 

ζε κηα κνλνδηάζηαηε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ μεθνκκέλε απφ ηα παξαπάλσ. Δίλαη 

αλαγθαίν, αθφκα θαη αλ θαίλεηαη ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, λα ζθεθηνχκε 

ζνβαξά κηα κεγάιε απφζρηζε απφ ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, κηα ξήμε, πνπ ζα θέξεη 

ζην πξνζθήλην ηελ πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο κειέηεο ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ. 

Υξεηάδεηαη λα πάξνπκε ξίζθν γηα λα κπνξέζνπκε λα ζρεδηάζνπκε ηηο λέεο 

ξηδνζπαζηηθέο ςπρνινγίεο πνπ θαληαδφκαζηε. Μηα ςπρνινγία πνπ απαξηίδεηαη απφ 

θξηηηθά πλεχκαηα ηα νπνία ζέινπλ λα ηεο πξνζδψζνπλ έλα πξαγκαηηθά θξηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα πξέπεη λα θάλνπλ έλα βήκα πέξα απφ ηελ απνδφκεζε ηεο 

θπξίαξρεο ςπρνινγίαο θαη λα ρηίζνπλ έλα ζεσξεηηθφ ζψκα ην νπνίν ζα ηελ αλαδείμεη 

ζε κηα Κνηλσληθή Δπηζηήκε κε πξφηαγκα ηελ αλαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο θαη ηελ 

ζθηαγξάθεζε ηνπ κέιινληνο (Μεληίλεο, 2013).  
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