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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ ηζηνξία απνηειεί πεγή γλψζεο. Ζ ηζηνξία είλαη κηα επηζηήκε, ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο. Απηφ, γηαηί κειεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο, επηρεηξεί 

ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπο (Μπακπηληψηεο, 2008). 

Κάζε επηζηήκε έρεη ηελ ηζηνξία ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο. Μάιηζηα ν 

Ebbinghaus έιεγε φηη «ε ςπρνινγία έρεη καθξχ παξειζφλ, αιιά κφλν ζχληνκε ηζηνξία» 

(Ebbinghaus, παξαπ. ζηνλ Boring, 1950). Ζ άπνςε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί ακθηιεγφκελε, 

θαζψο ην λφεκα ηεο αιιάδεη αλάινγα κε ην πνηα πξφηαζε απφ ηηο δχν ζα απνηειέζεη ην 

επίθεληξν. Αλ εζηηάζνπκε ζην καθξχ παξειζφλ, ηφηε ζα επηρεηξεζεί κηα απφπεηξα 

θαηαλφεζεο ηεο ςπρνινγίαο, σο γίγλεζζαη, κηαο δπλακηθήο δειαδή ζην ρξφλν δηαδηθαζίαο 

θαη φρη σο κηαο έηνηκεο ζηαηηθήο θαηάζηαζεο (Γαθέξκνο, 2010). Δλψ ζηελ πεξίπησζε 

εμέηαζεο ηεο, σο κηα ζχληνκε ηζηνξία, ζα επέιζεη κηα απνζπαζκαηηθή θη επηιεθηηθή 

γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, ρσξίο ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπο. Παξά ηνλ ειιηπή θαη παξαπιαλεηηθφ 

ραξαθηήξα κηαο ηέηνηαο ζεψξεζεο ηεο ςπρνινγίαο, ν Danzinger ηζρπξίδεηαη φηη παξαδνζηαθά 

εθείλε έρεη θαηαζθεπαζηεί σο έλα κε ηζηνξηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, κε ηελ βνήζεηα κε 

ηζηνξηθψλ εξεπλεηηθψλ θαη ελλνηνινγηθψλ πξαθηηθψλ (Danzinger, 1994). πλεπψο, θαίλεηαη 

λα έρεη επηθξαηήζεη ε επηιεθηηθή θαη επηθαλεηαθή εμέηαζε ηεο ςπρνινγίαο, εθ κέξνπο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ζχγρξνλσλ ςπρνιφγσλ, δίρσο λα κειεηάηαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο ηεο (Γαθέξκνο, 2010). Ζ ηζηνξηθφηεηα απηή, αληαπνθξίλεηαη ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο, ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κεζφδνπ επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζχγρξνλε ςπρνινγία. Αθφκε έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ηζηνξηθά νη 

ςπρηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη νη έλλνηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε απηήλ αθξηβψο ηελ 

παξακειεκέλε πιεπξά ηεο ςπρνινγίαο, εζηηάδνληαο ζηε ζχλδεζε ζχγρξνλσλ ςπρνινγηθψλ 

ζεσξηψλ θαη ησλ θηινζνθηθψλ θαηαβνιψλ ηνπο. Θα εμεηάζνπκε ην παξειζφλ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, απφ ηελ πεξίνδν ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο, ηφηε πνπ ήηαλ γλσζηή σο 

ζεξαπεία ηεο ςπρήο, κέρξη ηελ ζχγρξνλε επνρή, φπνπ ν φξνο «ςπρνζεξαπεία» πιένλ 

θαζηεξψλεηαη.. Θα αλαθεξζνχκε κε ζπληνκία ζηελ ηζηνξία ησλ θπξίαξρσλ ςπρνινγηθψλ 

ξεπκάησλ (Φπραλάιπζε, πκπεξηθνξηζκφο, Αλζξσπηζκφο) θη έπεηηα ζηε δεκηνπξγία 

βαζηθψλ ζρνιψλ ςπρνζεξαπείαο. Ο ππξήλαο φκσο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ 

εμέηαζε ηνπ δπλακηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ παξειζφληνο θαη παξφληνο ηεο ςπρνινγηθήο 

γλψζεο, ε νπνία γίλεηαη γλσζηή κέζσ ζεσξηψλ. Οπζηαζηηθά, ζα εμεηάζνπκε ηηο βαζηθέο 
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εθαξκνζκέλεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ςπρνζεξαπεία, σο ζπλέρεηα ηεο 

ςπρνινγηθήο γλψζεο ηνπ παξειζφληνο, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ θηινζνθηθφ ζηνραζκφ. 

 Έηζη απνζθνπνχκε αξρηθά, ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο πνξείαο πνπ αθνινχζεζε ε 

ςπρνινγία, ψζηε λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο, θαζψο θαη ζηελ θαλέξσζε ηνπ 

δηαιφγνπ πνπ αθνξά ηελ πνξεία ηεο απηή. Δπηρεηξνχκε δειαδή λα αλαδείμνπκε ηνλ αληίινγν 

γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο κε ηελ παξνχζα κνξθή ηεο. 

Αθφκε, ζηνρεχνπκε ζηελ θαιχηεξε θαη εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ ςπρνινγηθψλ 

ζεσξηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο. Καηά ηελ άπνςε καο, θάηη ηέηνην 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ρσξίο ηε κειέηε ηνπ παξειζφληνο ηεο πξψηκεο ςπρνινγίαο. Δπεηδή 

αθξηβψο ε πξψηκε ςπρνινγία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θηινζνθία, ζηνρεχνπκε 

ζηελ αλάδεημε ηεο αδπλακίαο απνκφλσζεο κεηαμχ θηινζνθίαο θαη ςπρνινγίαο, παξ‟ φιε ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Αθφκε, ζθνπφ καο 

απνηειεί ε πηζαλή πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ, δεδνκέλνπ φηη ζα έρεη 

θαηαλνεζεί βαζχηεξα ε θηινζνθηθή βάζε ηνπο θαη ελ ηέιεη ε πιεξέζηεξε αληίιεςε θαη 

εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

Δπηπιένλ, ζηελ ζηνρνζεζία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εκπεξηέρεηαη ε πξνζπάζεηα καο λα 

δείμνπκε φηη ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ήζνπο ελφο ςπρνζεξαπεπηή. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

δειαδή πνπ εθηηκψληαη επξέσο φηη ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλαο ζσζηφο θαη πεηπρεκέλνο 

ςπρνζεξαπεπηήο, έρνπλ θη απηά ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ θηινζνθία. πλεπψο, ζηνρεχνπκε θαη 

ζηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εζηθήο θαη ςπρνινγίαο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη 

θηιφζνθνη κεηαμχ άιισλ κειέηεζαλ δηεμνδηθά ηελ εζηθή. Απνζθνπνχζαλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εζηθνχ ηξφπνπ δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ, αλαδεηψληαο έλαλ θνηλφ θψδηθά 

εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, αλ θαη φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ παξειζφλ θαη ηνπ 

παξφληνο ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο. Να ζεκεηψζνπκε φηη, ν δηάινγνο απηφο ιακβάλεη ρψξα 

κέζα ζην επξχηεξν πεδίν ηεο ηζηνξίαο ηεο ςπρνινγίαο, σο δηαθξηηνχ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο, 

ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηνπο Koch (1959), Boring (1963), λνκηκνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 1960- 

1970 θαη επηπιένλ θαζηεξψζεθε σο ππνδηαίξεζε ηεο ΑΡΑ (American Psychological 

Association) ην 1965. Οη ηζηνξηθνί ηεο ςπρνινγίαο, κεηαμχ άιισλ πνπ δελ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηε πξνθεηκέλε εξγαζία, εμεηάδνπλ πξσηίζησο ην καθξχ θηινζνθηθφ 

παξειζφλ ηεο ςπρνινγίαο θαη θηάλνπλ ζηελ πξφζθαηε πνξεία ηεο, σο απηφλνκνπ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. Ζ ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ηεο ςπρνινγίαο, πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, καο παξαπέκπεη ζηε ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ ε ςπρνινγία απνηεινχζε 

ηκήκα ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ θαη φρη ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ. Σν θηινζνθηθφ ηεο 
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απηφ ππφβαζξν δελ ζα πξέπεη λα καο εθπιήζζεη, θαζψο ε θηινζνθία αξρηθά πεξηιάκβαλε 

φινπο ηνπο ζηνραζκνχο γηα ηνλ άλζξσπν, ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία (Παηέιεο, 2009). Δλφζσ 

ζα εμεηάδνπκε ηελ εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη, 

νη ςπρνινγηθέο γλψζεηο ησλ πξσηφγνλσλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη νη έλλνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, αλαθεξφκελνη ζε εθείλεο, δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ ζχγρξνλσλ 

επηζηεκφλσλ.  

Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε απηή, ζα θαλεί φηη, ε κεηαηξνπή ηεο ςπρνινγίαο ζε αλεμάξηεηε 

επηζηήκε ζεκεηψζεθε θαηά ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα (Γαθέξκνο, 2010). Τπάξρεη κεγάιε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πνηνί ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζην λα επέιζεη ε «Νέα 

Φπρνινγία», θαη πνηνη επηδνθίκαζαλ ή απνδνθίκαζαλ ηελ κεηαηξνπή απηή, πνπ ζα ηνπο 

αλαθέξνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε αιιαγή απηή δελ ζπληειέζηεθε 

αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ πιαίζην εθείλεο ηεο επνρήο. Δπίζεο κηα 

πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζπλέβαιε ζηελ ελ ιφγσ κεηαηξνπή, αθνξά ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. Οη θπζηθέο επηζηήκεο παξνπζηάζηεθαλ σο πξφηππν 

επηζηεκνληθφηεηαο, ην νπνίν φθεηιαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Δθείλε 

ινηπφλ ηελ πεξίνδν δηαδφζεθε επξέσο ε ρξήζε κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ 

ςπρνινγία. Ζ ζεηηθηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο ςπρνινγίαο, νδεγεί ζηε κειέηε κφλν ηεο 

ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθαιψληαο έηζη 

δηάζπαζε κεηαμχ επηζηεκνληθήο θαη κε επηζηεκνληθήο γλψζεο. Δπηπιένλ, έρεη σο 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε, σο κηα έηνηκε θαηάζηαζε, αλαδπφκελε 

σο παξζελνγέλεζε, αληί κηαο ζχλζεηεο δπλακηθήο δηαιεθηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαμχ πξν-

επηζηεκνληθψλ αληηιήςεσλ ηνπ παξειζφληνο θαη ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ αληηιήςεσλ 

(Γαθέξκνο, 2010). Δπνκέλσο, ε ζεκεξηλή επηζηεκνληθή ςπρνινγηθή γλψζε, ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα εμεηάδεηαη σο ην απνηέιεζκα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πξν- επηζηεκνληθψλ 

θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ. Γηαηί θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δείμνπκε, νη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ πιεξέζηεξα θαη εκβξηζέζηεξα 

απφ έλαλ ςπρνιφγν, ν νπνίνο έπεηηα ζα είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθαξκφζεη ζσζηφηεξα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία ή αθφκα θαη λα ηηο πξνεθηείλεη.  

Πξναλαθέξακε φηη, κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηεο 

ςπρνινγίαο, ζα γίλεη εκθαλήο ε ηζηνξηθφηεηα ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

γλψζεο. Οη  κεηαζρεκαηηζκνί δειαδή ηνπ ςπρηζκνχ θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλνπ. ηελ 

ηζηνξηθφηεηα απηή δελ ζα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη, ψζηε λα θαλεί ε 

ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην πψο 

ζα πξέπεη λα είλαη ε ςπρνινγία σο επηζηήκε. 
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Πξνζεγγίδνληαο ινηπφλ ηελ ςπρνινγία ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλέρεηαο θαη φρη ηεο αζπλέρεηαο 

ηεο ηζηνξίαο ηεο, ππνζηεξίδνπκε φηη, ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο καο δείρλεη ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ έιεπζε ησλ ζεηηθηζηηθψλ θαη ηερληθψλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηεο 

ζχγρξνλεο δπηηθήο ςπρνινγίαο. πλεπψο, αλ πηνζεηήζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, ζα 

είκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίζνπκε, φρη απιά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε ςπρνινγία 

απνζρίζζεθε απφ ηελ θηινζνθία, αιιά θαη ηα γεγνλφηα εθείλα, ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ ρεηξαθέηεζε εθείλεο απφ ηελ θηινζνθία, ε νπνία ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα φηη είλαη κφλν 

θαηλνκεληθή. Έηζη, απμάλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθηηκνχκε απαξαίηεηε ηελ εμέηαζε 

ηεο ςπρνινγίαο σο ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, ζε αληίζεζε κε ηνλ Sarton (1970), ν νπνίνο 

παξνπζίαδε ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο σο απιή ζπζζψξεπζε γλψζεσλ, ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ. 

Αθφκα ε ζεσξία ησλ επηζηεκνληθψλ επαλαζηάζεσλ ηνπ Kuhn (1981), ζπλέβαιε ζηελ 

αλάδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο δελ είλαη γξακκηθή δηαδηθαζία 

εμειηθηηθήο ζπζζψξεπζεο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα εθείλνλ είλαη έλα εμαηξεηηθά 

ππνθεηκεληθφ εγρείξεκα πνπ ζπλδπάδεη ηελ αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δνκή ηνπ επηζηήκνλα (Hergenhahn, 2008). 

Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ εγείξνληαη εξσηήκαηα γηα ηελ θχζε ηεο ςπρνινγίαο. Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην κεηαμχ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θαζψο 

θαη επεηδή γηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν απνηεινχζε θιάδν ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, 

έρεη ηεζεί ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε ςπρνινγία είλαη επηζηήκε. Γηα λα πξνιάβνπκε ινηπφλ ην 

εξψηεκα απηφ θαη άιια, φπσο ε θχζε ηεο θηινζνθίαο, ε ζρέζε θηινζνθίαο- επηζηήκεο, 

ςπρνινγίαο-επηζηήκεο θαη ςπρνζεξαπείαο- θηινζνθίαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα 

ηθαλνπνηήζνπκε ζην πξψην θηφιαο θεθάιαην, πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ κειέηε ηεο πνξείαο ηεο 

ςπρνινγίαο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

Πξνζδνθψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ απηψλ, ζηελ δεχηεξε ελφηεηα, φπνπ ζα 

κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξψηκεο, ζα ιέγακε, θαη ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο, φπσο 

αλαδηαηππψζεθε παξαπάλσ, πξνζζεηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηηο πην γλσζηέο ζχγρξνλεο πιένλ 

ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ δξάζε ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

ην ηξίην θεθάιαην, ζα δείμνπκε ηηο βαζηθέο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη 

απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζεσξηψλ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Έπεηηα, ζα κειεηήζνπκε ην θηινζνθηθφ ππφβαζξφ πνπ ππνβφζθεη ζε θάζε κηα 

απφ απηέο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ εζηθή θαη ην ήζνο ηνπ ζεξαπεπηή. Θα 

εμεηάζνπκε ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα ππαθνχεη έλαο ζσζηφο 

ζεξαπεπηήο θαη ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ νη εζηθέο αξρέο απηψλ κε ηελ θηινζνθία. 
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Δπαλεξρφκελνη σζηφζν ζην δήηεκα ηεο ηζηνξίαο, ε ρξεζηκφηεηα απηήο, δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο θαη επξχηεξα ησλ επηζηεκψλ, θαζψο ε αμία ηεο 

έγθεηηαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο γεληθφηεξα. Σν αλζξψπηλν είδνο 

ζηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ έρεη πεξάζεη απφ πνιιά δηαθνξεηηθά ζηάδηα, πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ηηο αμίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δμεηάδνληαο ινηπφλ ηζηνξηθά 

ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, είκαζηε ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ ζε 

πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο. Ζ ηζηνξία, κε ηελ έλλνηα 

ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, είλαη θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο καο (Howard, 2000). 

Ζ επηθαηξφηεηα ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ Howard φηη, 

ε ζχγρξνλε επηζηήκε θαη ηερλνινγία έρνπλ πξνρσξήζεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

αλάπηπμεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ νη πξφγνλνη καο. κσο, ε αλάπηπμε απηή είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην επίπεδν εζηθήο, απηνγλσζίαο θαη απηνπεηζαξρίαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ. Καηαιήγεη έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε είλαη πνιχ ιηγφηεξν 

θαλεξή θαη φρη ηφζν αμηνδήιεπηε (Howard, 2000). Ο Howard γηα λα δείμεη ηελ κεγάιε 

απφθιηζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζε επίπεδν πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνγφλνπο ηνπ, ζην βηβιίν ηνπ, θαιεί ηνπο αλαγλψζηεο λα θαληαζηνχλ φηη ππάξρεη ε κεραλή 

ηνπ ρξφλνπ θαη πσο έλαο άλζξσπνο πνπ έδεζε πξηλ απφ 2.000- 2.500 ρξφληα, ηαμηδεχεη ζηελ 

δηθή καο επνρή, ηνλ 21
ν
 αηψλα. Ση πξφθεηηαη λα παξαηεξήζεη αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγηθή 

θαη επηζηεκνληθή  καο αλάπηπμε θαη ηη εηθφλα ζα δεκηνπξγήζεη γηα ην βάζνο ηεο ζθέςεο καο, 

ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ δνχλαη- ιαβείλ.           

χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ, είλαη παζηθαλέο φηη απ‟ ηνλ 20ν αηψλα, παξάιιεια κε ηελ 

άλζηζε ηεο ηερλνινγίαο, επλνήζεθε ε ηάζε πξνο ηελ ππεξνρή ηεο θηελψδνπο θχζεο καο, 

πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε γεληά ηεο αλζξσπφηεηαο. Δλψ είκαζηε πην 

έμππλνη θαη γλψζηεο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ, πζηεξνχκε ζε επίπεδν ζνθίαο θαη επζπιαρλίαο ή 

επαηζζεζίαο (Howard, 2000).  

Οη εμειίμεηο απηέο θαη ν ηξφπνο δσήο πνπ θαζηέξσζαλ δελ είλαη ηπραία γεγνλφηα. Θα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πεγή ηνπο θαη λα ηα εξκελεχζνπκε θαιχηεξα, αλ ιάβνπκε 

ππφςε καο ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ πξνεγήζεθαλ. Θα 

παξαηεξήζνπκε φηη ν 17
νο

 αηψλαο απνηέιεζε ζηαζκφ ησλ εμειίμεσλ. Ήδε απφ ηφηε ν 

ραξαθηήξαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο αιιάδεη. Γίλεηαη πην πξαθηηθφο θαη εθαξκφζηκνο, ελψ 

παξάιιεια αλαπηχζζνληαη εκπνξηθέο- ρξεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

δεκηνπξγψληαο ηελ παγθφζκηα αγνξά. Σψξα ε επηζηήκε αιιειεπηδξά κε ηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο θη έηζη εκπιέθεηαη κε ηνλ αλαπηπζζφκελν θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Σελ 

πεξίνδν εθείλε ν Francis Bacon, ππνζηήξημε φηη ε γλψζε είλαη δχλακε, θαζψο απέθηεζε 
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ππεξνρή ε ηδέα φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε 

πξαθηηθψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ ζηάζε απηή επλφεζε ηελ άλνδν πεηξακαηηθήο 

εκπεηξηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, άκεζα εθαξκφζηκεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

επηζηεκνληθή πξφνδνο ήηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηερληθή πξφνδν. Να 

ζεκεησζεί φηη νη εμειίμεηο απηέο επεξέαζαλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο, ηηο νπνίεο ζα 

εμεηάζνπκε. Αθνινπζνχκελν ην θίλεκα  ηνπ δηαθσηηζκνχ επλφεζε ηελ άλνδν 

θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη δηακφξθσζε αλεμάξηεηεο αηνκηθφηεηεο ζην πιαίζην ηεο 

αλαδπφκελεο αζηηθήο θνηλσλίαο (Γαθέξκνο, 2010). Έηζη ζηαδηαθά έπαςε λα ππάξρεη ην 

«θνηλνηηθφ εγψ», ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην «ηδηνηειέο εγψ» (Βαδηνπιηλ, 2004). ιεο 

απηέο νη εμειίμεηο ήηαλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ηελ επηθξάηεζε 

ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αλαπηχζζνληαη θπξίσο 

ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ε εξγαζία κεηαηξέπεηαη απφ δεκηνπξγηθή ζε λεθξή δηαδηθαζία, ψζηε 

πξνπάλησλ λα ππνηάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, ε φιε δνκή 

ηεο θνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ψζηε λα επδνθηκήζεη ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Έηζη 

θπξηαξρεί ε έλλνηα ηνπ ηδησηηθνχ θαη απμάλεηαη ν αηνκηθηζκφο (Βαδηνπιηλ, 2004).      

Αθνινπζνχκελε ε αλζξσπφηεηα απηήλ ηελ πνξεία, έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα αμηνινγεί ηνλ 

άλζξσπν κε βάζε ηα φζα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηνλ 21
ν
 αηψλα 

εμεγείηαη γηαηί ηα πνιπάξηζκα, πινχζηα πιηθά αγαζά, κηα πςειή θνηλσληθή ζέζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλαλ πςειφ κηζζφ, θαζηζηνχλ θάπνηνλ αλψηεξν θαη πξφζσπν άμην ζεβαζκνχ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παηδεία ηνπ. Μηα ηέηνηα φκσο εθηίκεζε πξνσζεί ηελ πεπνίζεζε φηη, ν 

ηζρπξφο έρεη πάληα δίθην. Πξνσζεί δειαδή ην λφκν ηεο δνχγθιαο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. 

Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα, νη θνηλσλίεο απηέο λα ράλνπλ ζηαδηαθά ηνλ αλζξσπηζηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα. Παχεη ε πίζηε ζηελ ηδέα θαη αμία ηνπ αλζξψπνπ σο ειεχζεξεο χπαξμεο, πνπ έρεη 

δηθαίσκα λα δήζεη, λα κνξθσζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κέζα ζε ζπληεηαγκέλε πνιηηηθή 

θνηλσλία (Σεγφπνπινο-Φπηξάθεο, 1993). Έηζη ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζηξέθεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, κε ζηφρν λα απνθηήζεη φζα πεξηζζφηεξα πιηθά 

αγαζά κπνξεί, αγλνψληαο ηνλ δηπιαλφ ηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Απφξξνηα απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, είλαη ε θαιιηέξγεηα ελφο αηνκηθνθεληξηθνχ θαη εγσθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

πλεπψο ε ζχγρξνλε επνρή έρεη νδεγεζεί ζε «πλεπκαηηθφ ζθνηαδηζκφ». 

 Δπηπξφζζεηα νη γξήγνξνη ξπζκνί δσήο δελ αθήλνπλ  ην πεξηζψξην γηα ζθέςε θαη κειέηε. 

Μάιηζηα ε λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα 

βξίζθεηαη ζε έμαξζε, βάιιεη ηνπο αλζξψπνπο ζ ΄ έλαλ θαζεκεξηλφ αγψλα επηβίσζεο πιένλ, 

θαζψο ε πνηφηεηα δσήο εθιείπεη ζπλερψο. Πξσηίζησο ν αληίθηππνο ηεο θξίζεο εθδειψλεηαη 

ζηε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ αλεπαξθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 
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Έηζη είλαη επαθφινπζεο ην λα αγλνείηαη ε κειέηε απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ 

θαη δε ε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. ην ζπκπέξαζκα απηφ πξνζζέηεη ν θαζεγεηήο 

θηινζνθίαο Βετθνο φηη « Οη άλζξσπνη πνπ είλαη αλαγθαζκέλνη λα κνρζνχλ θαζεκεξηλά γηα ην 

ςσκί ηνπο, δε κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ θηινζνθείλ. Αλαιίζθνληαη ζε 

θαζεκεξηλή εξγαζία ξνπηίλαο πνπ θπζηθά δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ζηνραζκφ»          

(Βετθνο, 1983, 126).  

ρεηηθά ινηπφλ κε ην πλεπκαηηθφ ηέικα ζην νπνίν έρεη ππνπέζεη ε επνρή καο, ν Howard 

αλαδεηά ιχζε γηα ην ηη ζα θάλνπκε, ψζηε λα αιιεινβνεζεζνχκε. Δθηηκάεη φηη ε απάληεζε 

βξίζθεηαη ζηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ παξειζφληνο. Δμεηάδνληαο ηζηνξηθά ηα ζηάδηα αλάπηπμεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη άλζξσπνη πάληα είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα, είηε απηά ήηαλ επηβίσζεο, είηε πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα «πνηνο είκαη», «ηη γλσξίδσ», «πνπ πάσ» θ.η.ι. Γηα λα επηιχζνπλ ινηπφλ νη 

πξφγνλνη καο ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη λα αλαθηήζνπλ ηελ ρακέλε εζσηεξηθή ηνπο αξκνλία, 

ζηξέθνληαλ ζηελ θηινζνθία (Howard, 2000). Μέζσ ηεο θηινζνθίαο νη άλζξσπνη έβξηζθαλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπο, ηνλ δξφκν ηνπο ζηε δσή θη έηζη ηελ έβιεπαλ σο κέζν ζεξαπείαο 

(Howard, 2000). « Ο θφζκνο είλαη βαξχο γηα λα ηνλ αληέρνπλ νη άλζξσπνη ρσξίο ζεσξία θαη 

νιηθά εμεγεηηθά ζρήκαηα πνπ ε θηινζνθία είλαη ε θπξηφηεξε πεγή ηνπο. Οη άλζξσπνη 

θαηαθεχγνπλ ζηε θηινζνθία φηαλ βξεζνχλ κπξνζηά ζε δχζθνια πξνβιήκαηα θαη δηιιήκαηα, 

ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ζην πφλν θαη ζηνλ ζάλαην (Βετθνο, 1983). Αθφκε ν Σζάηζνο 

πξνζζέηεη φηη, ε θηινζνθία δηδάζθεη ζηε ςπρή ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη ζε θάζε 

ρηχπεκα ηεο κνίξαο (Σζάηζνο, 1970). 

 Οη άλζξσπνη ινηπφλ, φηαλ αληηκεησπίδνπλ δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα θαη είλαη 

πεξηθπθισκέλνη απφ άζρεκα, απνκνλσηηθά ζπλαηζζήκαηα, αλαδεηνχλ ηνπο “ζχγρξνλνπο 

θηινζφθνπο” , ηνπο ιεγφκελνπο ςπρνιφγνπο. Γηαηί ην παξειζφλ ηεο ςπρνινγίαο, φπσο δείρλεη 

ε ηζηνξίαο ηεο, αλάγεηαη ζηελ θηινζνθία θαη ηδηαίηεξα ζηελ αξραία ειιεληθή. χκθσλα κε 

ηνλ Γεσξγνχιε, νη Έιιελεο είλαη νη πξψηνη κεγάινη ζηνραζηέο ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ 

έδσζαλ αμηφινγεο απαληήζεηο ζε κεγάια αλζξψπηλα πξνβιήκαηα. Έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ θηινζνθηθή θαη επηζηεκνληθή αλάπηπμε. Αθφκε ηνλίδεη φηη, κε ηελ ειιεληθή 

θηινζνθία αξρίδεη ε αιεζήο θαη γλήζηα θηινζνθηθή δηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο 

(Γεσξγνχιεο, 1975).    

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ηνπ παξειζφληνο, είηε ηεο ςπρνινγίαο είηε 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, ην νπνίν κειεηάηαη απφ ηελ ςπρνινγία, καο 

παξαπέκπεη ζηε ζχλδεζε απηψλ κε ηελ θηινζνθία. Πέξα δειαδή απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ςπρνινγηθή γλψζε μεθηλάεη απφ ηελ θηινζνθία, ζχγρξνλνη εθπξφζσπνη ηνπ πλεπκαηηθνχ 

θφζκνπ εθηηκνχλ φηη ν ζεκεξηλφο πλεπκαηηθφο μεπεζκφο ησλ αλζξψπσλ, νθείιεηαη ζηελ 
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απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηελ κειέηε ηεο θηινζνθίαο. Έηζη είλαη πηζαλφλ, φηαλ ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο απεπζχλεηαη ζηνλ ςπρνιφγν, λα αλαδεηά κε κε ζπλεηδεηφ ηξφπν έλαλ θηινζνθηθφ 

ηξφπν ζθέςεο γηα ηελ δσή.  Ο Βετθνο πξνζζέηεη φηη, ε θηινζνθία ρξεηάδεηαη γηα λα 

αλαπηπρζεί μαλά, θξηηηθφο ζηνραζκφο, ηθαλφο λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο ηνπ θφζκνπ (Βετθνο, 1983). Σν φθεινο ινηπφλ ηεο θηινζνθίαο κέζσ ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ. 
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1. ΔΞΔΣΑΗ ΣΗ ΥΔΗ ΑΝΑΜΔΑ ΣΗΝ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΣΗΝ 

ΔΠΙΣΗΜΗ, ΣΗΝ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ, ΣΗΝ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΙΑ  

Κξίλνπκε απαξαίηεην, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

γλψζεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο πξψηκεο ςπρνινγίαο κε ηελ ζχγρξνλε, λα απνζαθεληζηεί ε θχζε 

ηεο θηινζνθίαο θαη ε έλλνηα κε ηελ νπνία ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε εκείο εδψ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, λα δείμνπκε πψο ζρεηίδεηαη απηή κε ηελ επηζηήκε θαη έπεηηα ηελ ζρέζε ηεο επηζηήκεο 

κε ηελ ςπρνινγία, θαζψο γχξσ απφ απηήλ ηε ζρέζε έγηλε ν δηάινγνο θαη πάξζεθαλ νη ζέζεηο 

γηα ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο. Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα δείμνπκε ηελ ζρέζε ηεο 

θηινζνθίαο κε ηελ ςπρνζεξαπεία, ηελ εθαξκνζκέλε πιένλ ςπρνινγία.   

 

1.1.  Η θύζη και η έννοια ηηρ θιλοζοθίαρ 

Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηε γλψζε ηεο θηινζνθίαο απαηηείηαη έλαο ξηδηθά δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο ζθέςεο (Σζάηζνο, 1970). Βέβαηα, γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί 

πξψηα ε ίδηα ε θηινζνθία. χκθσλα κε ηνλ Κνπκάθε (1981), δελ ελδείθλπηαη έλαο εληαίνο 

απφιπηνο νξηζκφο ηεο θηινζνθίαο, παξά κφλν ζρεκαηηθά κπνξεί λα θαηαδεηρζεί ε ιεηηνπξγία 

ηεο. Παξάιιεια, καο αλαθέξεη ν Θενδσξαθφπνπινο, «ζα θαηαιάβσ ηη είλαη θηινζνθία, φηαλ 

δσ ν ίδηνο κέζα ηεο, φηαλ δειαδή θηινζνθψ» (Θενδσξαθφπνπινο, 1974).  Γηα απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ, νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί γηα ηελ θηινζνθία πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θηινζφθνπο. Αλ φκσο εκείο δερηνχκε ηελ πξφηαζε απηή, απηφ ζα ζεκαίλεη 

φηη ε θηινζνθία έρεη κφλν ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα θαη πνηέ επηζηεκνληθφ, νπφηε θαζίζηαηαη 

αδχλαηε λα πξνζθέξεη γλψζε ζην ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

επηζηεκνληθφ πεδίν. Κάηη ηέηνην φκσο δελ ζπκβαίλεη, φπσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ θηινζνθία κπνξεί λα είλαη κηα ελέξγεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο. Ζ ζπλείδεζε 

αληηκεησπίδεη ηνλ θφζκν θαηά δχν ηξφπνπο. Σνλ θέξλεη πξνο απηήλ, ηνλ ζεσξεί φηαλ ηνλ 

αλαζπγθξνηεί αθέξαην κέζα ηεο, ελψ αληίζεηα κπνξεί λα πάεη ε ζπλείδεζε πξνο ηνλ θφζκν, 

γηα λα ηε δερηεί εθείλνο κε ηηο πξάμεηο ηεο. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηνλ Σζάηζν, ε θηινζνθία 

ελεξγεί ζε ζεσξεηηθφ αιιά θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Κάηη ην νπνίν θαίλεηαη ζηνλ Πιάησλα. 

Ζ θηινζνθία είλαη ζεσξία ηνπ ιφγνπ θαη ζηεξίδεηαη ζηε λφεζε. Δίλαη ππνηαγκέλε ζηνπο 

λφκνπο ηνπ ιφγνπ θαη ζε ηίπνηα άινγν δελ ππαθνχεη. Σελ δηέπεη ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε, 

ε νπνία ηεο πξνζδίδεη  ηνλ επηζηεκνληθφ ηεο ραξαθηήξα (Σζάηζνο, 1970). Αθφκα ε 

θηινζνθία, ζηξέθεηαη πξνο ην φιν ηνπ θφζκνπ. πλππνινγίδνληαο ηα παξαπάλσ, καο 

δηδάζθεη φρη πσο είλαη ηα πξάγκαηα, αιιά πσο είλαη δπλαηφ ή πσο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη .Σα 

δχν κεγάια ηεο πξνβιήκαηα ήηαλ θαη ζα είλαη, ν θφζκνο θαη ν άλζξσπνο. Απφ ηε κία, εξεπλά 
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ηη είλαη ν θφζκνο ζηελ νπζία ηνπ θαη πσο ηνλ γλσξίδεη ν άλζξσπνο, θαη απφ ηελ άιιε, ηη είλαη 

ν άλζξσπνο ζηελ νπζία ηνπ θαη πσο θηάλεη ν ίδηνο ζηελ απηνγλσζία ηνπ.        

χκθσλα κε ηνλ Μπηηζάθε (1981), ε θαζεκεξηλφηεηα ηελ ίδηα ζηηγκή επηθαιχπηεη, αιιά θαη 

απνθαιχπηεη ηα κεγάια εξσηήκαηα γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Οη θνηλσληθέο 

αληηζέζεηο δεκηνπξγνχλ ζηνλ άλζξσπν ηελ απνξία. Απηή καδί κε ηνλ ζαπκαζκφ κπξνζηά 

ζηνλ θφζκν, απνηεινχλ θίλεηξα γηα ηνλ θηινζνθηθφ ζηνραζκφ. Μέζσ απηνχ δειαδή, ε 

ζπλείδεζε δηαπεξλά ηελ επηθάλεηα ησλ πξαγκάησλ θαη ζπιιακβάλεη ηε ιάκςε, ην κεγαιείν ή 

ηελ ηξαγηθφηεηα ηνπο. Δπίζεο ν άλζξσπνο, σο κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έξρεηαη 

θαζεκεξηλά αληηκέησπνο κε αληηζέζεηο. Βηψλεη θαζνιηθέο θαη πξνζσπηθέο ηξαγσδίεο, φπσο 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, αζζέλεηεο, ζαλάηνπο, πνιέκνπο, πνπ ζηαδηαθά ηνλ νδεγνχλ ζην 

εθήκεξν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Βηψλνληαο δειαδή ν άλζξσπνο ηελ δσή ηνπ, 

αληηκεησπίδεη εξσηήκαηα πνπ ηειηθά αθνξνχλ ηελ νπζία θαη ην λφεκα ηεο δσήο. Υξεηάδεηαη 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά γηα λα πνξεπζεί, νη νπνίεο δελ βξίζθνληαη πνπζελά αιινχ 

πέξαλ ηεο θηινζνθίαο. Έηζη ε θηινζνθία ρσξίδεηαη ζπλήζσο ζε ηξείο θαηεγνξίεο. ηε ζεσξία 

ηνπ Δίλαη, ζηε ζεσξία ηεο Γλψζεο θαη ζηε θηινζνθία ηνπ αλζξψπνπ (νληνινγία-

γλσζηνινγία-εζηθή). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε εδψ, φηη ε ςπρνινγία ζρεηίδεηαη κε απηήλ ηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ κειεηά ηελ νπζία θαη ην λφεκα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ, φηη ε θηινζνθία έρεη σο αθεηεξία ηεο, ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. Απηφ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζπζηεκαηηθήο ηεο δηεξεχλεζεο. Κάζε 

θηινζνθηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί, εκπλεχζηεθε απφ ην θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη 

ηζηνξηθφ ζπγθείκελν ηεο θάζε επνρήο θαη πξαγκαηψζεθε κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπγθπξίεο. Αλαιχνληαο ηε δνκή θάζε θνηλσλίαο, παξαηεξνχκε φηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο. Απφ ηηο παξαγσγηθέο δειαδή δπλάκεηο θαη 

ζρέζεηο πνπ αιιειεπηδξνχλ, ζρεκαηίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

Δπνκέλσο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάζε θηινζνθία πεγάδεη απφ ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή, 

ζρεηίδεηαη αλαγθαζηηθά θαη κε θάπνηα θνηλσληθή ηάμε. Ο θηιφζνθνο δέρεηαη έλλνηεο ησλ 

πξνθαηφρσλ ηνπ, ηηο νπνίεο εμειίζζεη θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, 

δεκηνπξγεί ην θαηλνχξην ηνπ ζχζηεκα. Έηζη ε θηινζνθία αδπλαηεί λα έρεη νπδέηεξν 

ραξαθηήξα. Αληηζέησο, γίλεηαη έθθξαζε θαη φξγαλν ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ          

(Μπηηζάθεο, 1981). Χο ηέηνηα, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ή ζηελ αλαηξνπή ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηεο επνρήο ηεο. ηαλ ινηπφλ ε θηινζνθία κε κηα πξψηε καηηά, 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν φπνπ επηθξαηεί ε ζχγρπζε, κε ηελ ελαζρφιεζε αλνχζησλ 

πξνβιεκάησλ, είλαη γηαηί απηή αληαλαθιά ηηο αληηθάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ.  

Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, πνπ ζπληζηά ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο 

θνηλσλίαο, θαζνξίδεη ηηο δηεξγαζίεο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο 
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επξχηεξα. Γηακνξθψλεη δειαδή ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζπλείδεζεο, θαζψο ε ζπλείδεζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Μπηηζάθε (1981), δελ είλαη νχηε έκθπηε, νχηε κεηαθπζηθή ηδηφηεηα, αιιά 

γίγλεζζαη. Πξνυπνζέηεη έλα θαηάιιειν βηνινγηθφ ππφβαζξν θαη κηα καθξά γελεηηθή 

αιιειεπίδξαζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ κε ηελ πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή 

δσή. Καηά ζπλέπεηα ε ζπλείδεζε είλαη θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα (Μπηηζάθεο, 1981, 31). ε 

θάζε θνηλσλία ινηπφλ παξαηεξνχληαη δχν κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Ζ κηα είλαη ε 

επηζηήκε, πνπ ζα ηελ εμεηάζνπκε παξαθάησ θαη ε άιιε είλαη ε ηδενινγία. Ζ δεχηεξε είλαη 

ακθηιεγφκελε έλλνηα, θαζψο γηα ηελ εξκελεία θαη ηνλ ξφιν ηεο δελ ππάξρεη νκνθσλία. 

Μάιηζηα βξίζθεηαη ζε ηππηθή αληίζεζε κε ηελ επηζηήκε, φπσο θαη ε θηινζνθία, ε νπνία καο 

πιεξνθνξεί ν Μπηηζάθεο (1981), φηη ζεσξείηαη «ε πην πςειή κνξθή ηδενινγίαο». Καηά 

ζπλέπεηα, εμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο, ζα θαηαλνήζνπκε βαζχηεξα θαη ηελ έλλνηα 

ηεο θηινζνθίαο. 

Γηα ηνπο κελ, ε ηδενινγία είλαη έλα ζχζηεκα ηδεψλ γηα ηνλ θφζκν, ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

αλζξψπηλε χπαξμε. Καζψο ινηπφλ ελαζρνιείηαη ην ζχζηεκα απηφ κε ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, 

δηαπλέεηαη απφ ηαμηθφ ραξαθηήξα. Έηζη πνιιέο θνξέο, ε ηδενινγία θαηαδεηθλχεη, φρη πσο 

είλαη, αιιά πσο ζα έπξεπε λα είλαη ηα πξάγκαηα ζηε θνηλσλία. Γηα απηφ  θη ν Σζάηζνο καο 

είπε παξαπάλσ φηη, ε θηινζνθία καο δηδάζθεη πσο ζα έπξεπε λα είλαη ηα πξάγκαηα. Ζ 

ηδενινγία, σο ην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ κηαο ηάμεο, κπνξεί λα αληαλαθιά είηε ηηο θπξίαξρεο 

ηάμεηο είηε ηηο θαηαπηεζκέλεο. Δπνκέλσο, δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιν ηεο. 

πκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα κηα ζρεηηθή απηνλνκία. Ζ 

ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, γίλεηαη ηδενινγία ηεο θάζε θνηλσλίαο. Ζ ηάμε δειαδή πνπ 

θαηέρεη ηα πιηθά κέζα επηβνιήο, θαηέρεη θαη ηα πλεπκαηηθά κέζα επηβνιήο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ, ε θηινζνθία, πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα εηδηθεπκέλσλ αλζξψπσλ ζε εηδηθή γιψζζα, 

γίλεηαη απξφζηηε ζηα ιατθά ζηξψκαηα θαη ηα αθήλεη αδηάθνξα, παξ‟ φιν πνπ επέδξαζε θαη 

επηδξά ζηα ίδηα θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ηδενινγηψλ ηνπο. Απηφ ζπλέβε ιφγσ ηνπ φηη 

άζθεζε ηελ θνηλσληθή ηεο ιεηηνπξγία κε ηξφπν έκκεζν, κέζα απφ ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο 

(Μπηηζάθεο, 1981). 

Ο Μπηηζάθεο καο παξαζέηεη ηηο απφςεηο ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο, φηη ε δηαθνξεηηθή ζρέζε κε 

ηα κέζα παξαγσγήο, ν θαηακεξηζκφο δειαδή ηεο εξγαζίαο, θαλεξψλεη νπζηαζηηθά ηνλ 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ πλεπκαηηθήο θαη πιηθήο εξγαζίαο. Έηζη ε κνξθή ζπλείδεζεο πνπ απαληά 

ζην πλεπκαηηθφ πεδίν (ηδενινγία) θαη φρη ζην πιηθφ (επηζηήκε), κπνξεί λα απνκαθξπλζεί απφ 

ηνλ θφζκν θαη λα κεηαηξαπεί ζε θαζαξή ζεσξία. Με ην λφεκα απηφ ε ηδενινγία είλαη γηα 

ηνπο δε «ε αθξσηεξηαζκέλε, αλαζηξακκέλε, ιεηςή αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δίλαη 

ε άξλεζε ηεο αιήζεηαο, ην κε επηζηεκνληθφ» (Μπηηζάθεο, 1981, 14). ια απηά καο ζπκίδνπλ 

επηρεηξήκαηα πνπ αληηηάζζνπλ νη ηερλνθξάηεο, ζεηηθηζηέο θαη ξεαιηζηέο απέλαληη ζηε 

ζεκαζία ηεο θηινζνθίαο. 
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 Παξαηεξνχκε ινηπφλ κε βάζε ηα φζα εηπψζεθαλ φηη, ε θηινζνθία κπνξεί λα πάξεη κνξθή 

νπηνπίαο, πνπ αθφκα θαη ηφηε ε νπηνπία εθθξάδεη πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ θάπνηε ίζσο 

ηθαλνπνηεζνχλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απιψο σο κνξθή 

ζπλείδεζεο. Απφ ηελ άιιε φκσο, κπνξεί ε θηινζνθία λα γίλεη επηζηεκνληθή, θαζψο 

ηξνθνδνηείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θη έηζη δελ ζπλδέεηαη κε ην 

αθεξεκέλν, αιιά κε ην ζπγθεθξηκέλν. Δθθξάδεη αληηθεηκεληθνχο λφκνπο ηεο θίλεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο αλαδεηθλχεη ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ θαη ηελ αλαγάγεη ζε πάιε ηδεψλ. 

Ζ θηινζνθία δειαδή, σο χςηζηε κνξθή ηδενινγίαο, απαληά ζηε ζθέςε γχξσ απφ ηνλ θφζκν 

επξχηεξα, φρη φκσο ηελ  αθεξεκέλε αβάζηκε ζθέςε, αιιά απηή πνπ μεθηλά απφ ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. Γηα απηφ θαη ζεσξείηαη,  φρη κφλν σο κηα κνξθή ζπλείδεζεο, αιιά σο κνξθή  

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Έρεη λα θάλεη ινηπφλ κε ηνλ ιφγν ελφο έιινγνπ φληνο, κέξνο κηαο 

θνηλσλίαο. Μηα ηέηνηα ζθέςε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη πινπνηήζηκε. Ζ πξαγκάησζε ηεο 

φκσο απηή, εμαξηάηαη πιένλ απφ ηελ θπξίαξρε ηάμε, αθνχ απηή φπσο είδακε θαηέρεη θαη ηα 

πλεπκαηηθά θαη ηα πιηθά κέζα επηβνιήο. Ζ θηινζνθία ινηπφλ είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρέδην 

πινπνίεζεο, φρη φκσο θαη γηα ηελ ίδηα ηελ πινπνίεζε.     

Βέβαηα, ε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο κε ηελ νπνία θαηαπηάλεηαη ε θηινζνθία, απνθαιχπηεηαη 

θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε ηεο θηινζνθίαο, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θιαζζηθή θη έηζη λα κελ απνηειεί ηζρπξφ επηρείξεκα γηα ηελ ζρέζε 

ηεο κε ηελ πξάμε, νπφηε φρη θαη ηφζν ρξήζηκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Παξ‟ φια απηά, αμίδεη 

λα ηελ εμεηάζνπκε θαη απφ απηήλ ηελ πιεπξά. 

Φηινζνθία ζεκαίλεη θηιία, αγάπε γηα ηε ζνθία (Σεγφπνπινο-Φπηξάθεο, 1993 ). Ζ ζνθία 

έπεηαη ηεο γλψζεο. Ζ εξκελεία απηή είλαη πνιχ θνληά ζε εθείλελ πνπ ηεο έδσζαλ νη αξραίνη 

Έιιελεο θηιφζνθνη. Καηά ηνλ Ππζαγφξα, θηινζνθία είλαη ην θπλήγη ηεο αιήζεηαο θαη αγάπε 

γηα ηε ζνθία. ρη φκσο θαη απφθηεζεο ηεο, θαζψο ε ζνθία απνηειεί πξνλφκην κφλν ησλ 

Θεψλ (Κνπκάθεο, 1981). Ο Πιάησλαο πνξεχηεθε κε ηελ ίδηα εξκελεία, πξνζζέηνληαο ηε 

θηινκάζεηα. πσο γξάθεη ζηελ Πνιηηεία ηνπ, «φπνηνο πνζεί ηελ αιήζεηα, δε πνζεί κέξνο ηεο, 

αιιά νιφθιεξε ηελ αιήζεηα θαη ζπλεπψο δηςάεη γηα κάζεζε» (θνπηεξφπνπινο, 2002 ). ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαθαιχςεη ν άλζξσπνο ηελ αιήζεηα, καο ιέεη ν Howard φηη, «θηινζνθία 

είλαη λα εμαθνινπζείο λα απνξείο θαη λα ξσηάο γηαηί, θάζε θνξά πνπ ζνπ δίλεηαη κηα 

απάληεζε» (Howard, 2000).  Γηα ηνλ Πιάησλα ε θηινζνθία πνηέ δε ζπδεηεί ηα πνξίζκαηα 

ησλ εηδηθψλ επηζηεκψλ. Γελ ηα θξίλεη θαηά πφζν είλαη πξαγκαηηθά, αιιά πνηα  είλαη ε 

απνζηνιή ηνπο ζηε δσή. Να ινηπφλ πφζν μεθάζαξα θαίλεηαη ε επαθή ηεο θηινζνθίαο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Απφ απηήλ πεγάδεη θαη κφλν απηή κπνξεί λα ηελ θξίλεη, κε ηελ επηβεβαίσζε 

ή απφξξηςε. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο, ν έζραηνο ζθνπφο, φπσο ιέκε ηδέα. Γη ΄ απηφ ε θηινζνθία 

ηνπ απνβιέπεη πξψηα ζηε λφεζε ησλ ηδεψλ θη έπεηηα δηα κέζνπ απηψλ ζηε λφεζε θαη θξίζε 

ηνπ θφζκνπ. Οη ηδέεο απηέο κπνξεί λα είλαη ε ηδέα ηεο αιήζεηαο, ηεο νκνξθηάο, ηεο εζηθήο, 
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ηνπ δηθαίνπ θ.η.ι. πνπ νξίδνπλ ηελ απνζηνιή ηεο δσήο καο. Ζ ζπλνιηθή έθθξαζε ησλ ηδεψλ 

απηψλ ππνδειψλεη ην πλεχκα. ην πλεχκα, δειαδή ηε πξαγκάησζε ησλ ηδεψλ απηψλ ζηε 

δσή καο, νθείιεη ν θφζκνο ηελ χπαξμε ηνπ. Αλ δελ ππήξρε ην πλεχκα πξνο ην νπνίνλ κπνξεί 

θαη πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη ν θφζκνο, δελ ζα ήηαλ θφζκνο αιιά ράνο. Θα ήηαλ ζσξφο απφ 

ηπραία γεγνλφηα. Γελ είλαη γηαηί ππάξρεη έζραηνο ζθνπφο, θαηεχζπλζε πξνο ην πλεχκα πνπ 

δίλεη έηζη λφεκα θαη αμία ζηε δσή καο. Αλαθέξεηαη ζηνλ θφζκν σο φιν, γηαηί ελψλεηαη θάησ 

απφ έλαλ εληαίν ηειηθφ ζθνπφ, ηε πξαγκάησζε ησλ απνιχησλ αμηψλ (Σζάηζνο, 1970). Ζ 

θηινζνθία ινηπφλ ζεσξεί ηνλ θφζκν, δειαδή ην φιν, δειαδή ην πλεχκα. Αιιηψο πάιη, ην 

πλεχκα ζεσξεί ηνλ θφζκν, ην πλεχκα ζεσξεί ην πλεχκα, δειαδή ηνλ εαπηφ ηνπ. πλεπψο, εδψ 

πξνθχπηεη ην αιεζηλφ λφεκα ηνπ «γλψζη ζ απηφλ». Καη επέθηαζε θη ν άλζξσπνο γηα λα 

θηάζεη ζηε γλψζε, πξέπεη πξψηα λα μέξεη ηελ ίδηα ηνπ γλσζηηθή ζπλείδεζε. Έηζη νδεγείηαη 

πάιη ζην «γλψζη ζ απηφλ». Δπνκέλσο ε θηινζνθία δε καο νδεγεί κφλν ζηε ζεσξεηηθή καο 

απηνζπλεηδεζία, αιιά γελλά θαη ηε πξαθηηθή καο απηνζπλείδεζε, θαζψο θαη ηελ αξηίσζε 

ηνπ εζηθνχ ζηνραζκνχ καο. Ζ πιαησληθή ινηπφλ θηινζνθία ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ 

αλεχξεζε ηεο αιήζεηαο ζην θφζκν ησλ ηδεψλ, κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ, ηελ νπνία 

ζεσξεί ηδαληθή γηα φπνηνλ ζέιεη λα νδεγεζεί πξνο ηελ απηνζπλεηδεζία (Σζάηζνο, 1970).    

ην ζχζηεκα ηνπ Αξηζηνηέιε, καζεηή ηνπ Πιάησλα, ε θηινζνθία ζεκαηνδνηεί ην μεθίλεκα 

απφ ηελ απνξία θαη ηε θίλεζε πξνο ην εηδέλαη. Απνθξίλεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα 

απνθχγεη ηελ άγλνηα. Δίλαη ν δξφκνο πξνο ηελ θαζαξή επηζηεκνληθή γλψζε θη φρη εθείλελ γηα 

ρξεζηηθνχο ιφγνπο. Μέζα απφ ηε θηινζνθία νδεγνχκαζηε ζηε θαζαξή γλψζε, ε νπνία 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εθπιήξσζε ηνπ θπζηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ, «ε επηζπκία ηεο 

ζεψξεζεο ησλ εηδψλ». Ζ επηζπκία απηή είλαη θαζνιηθή θη απηφ αθξηβψο ηε θάλεη λα κελ 

ππνδνπιψλεηαη ζε θάπνηνλ άιινλ ζθνπφ. Να κελ έρεη άιιν φθεινο παξά κφλν ηε θαζαξή 

γλψζε. Με ηελ εθπιήξσζε απηή ζεσξεί φηη δηεπθνιχλεηαη ε πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο κε ηνλ 

Θεφ. πγθεληξσηηθά ινηπφλ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, θηινζνθία είλαη ε θαζνιηθή θαη θπζηθή 

ηάζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο λα ππεξβεί ηελ άγλνηα ηεο θαη λα πςσζεί ζηε ζεσξεηηθή 

ελαηέληζε ηεο νληνινγηθήο ζεκειίσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Σζάηζνο, 1970). 

Με ηε θηινζνθία γίλεηαη θαλείο γλψζηεο ησλ πξψησλ αξρψλ θαη αηηηψλ. Δλψ θαη ν 

Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο ζπκθσλνχζαλ κε απηή ηε παξαδνρή, ε νπνία κε άιια ιφγηα 

θαλεξψλεη πσο ε πξψηε θηινζνθία ήηαλ θπζηθή, ζεσξία ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, κφλν ν 

δεχηεξνο ηελ εμέιαβε σο αθεηεξία. Καηέιεμε ζην φηη γηα λα ζπγθξνηεζεί ε θηινζνθία 

ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ εκπεηξία (Σζάηζνο, 1970). Απφ ηελ αξρή απηή μεθηλάεη 

κεηαμχ άιισλ θαη ε ςπρνινγία.  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ελψ θαη γηα ηνπο δχν απηνχο θηινζφθνπο ην λφεκα ηεο θηινζνθίαο 

είλαη ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ν θαζέλαο ζπγθξνηεί έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα κέζα ζην 
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νπνίν ιακβάλεη ρψξα ν ζθνπφο απηφο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη κεηέπεηηα φπσο καο θαλεξψλεη ε 

ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο. Παξ ΄ φηη δελ είλαη ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο λα θαηαδείμεη ηα 

θηινζνθηθά ζπζηήκαηα, ήζεια λα μεθηλήζσ απφ ηνλ Πιάησλα γηαηί, ν φξνο θηινζνθία 

απέθηεζε ηε θιαζζηθή ηνπ ζεκαζία κέζα ζην δηθφ ηνπ ζχζηεκα, θαζψο θαη ε δηαιεθηηθή ηνπ 

απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα επηζηεκνληθή κέζνδν. 

Αξθεηά κεηαγελέζηεξνη ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ καδί 

ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηεο θηινζνθίαο. Γηα παξάδεηγκα ν Δπίθνπξνο βιέπεη ηε κειέηε ηεο 

θηινζνθίαο ζα λα βξίζθεζαη θαζνδφλ πξνο ηελ αιήζεηα, νπφηε έηζη ηελ θαζηζηά σο κηα 

ελέξγεηα πλεπκαηηθή θαη πνηέ έξγν. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ν Heidegger αζπάζηεθε ηε 

ζεκαζία απηή, θαζψο θαη ν Jaspers ηφληζε φηη ε νπζία ηεο θηινζνθίαο βξίζθεηαη ζηε δήηεζε 

ηεο αιήζεηαο θαη φρη ζηε θαηνρή ηεο (Κνπκάθεο, 1981). 

 

1.2.  σέζη θιλοζοθίαρ και επιζηήμηρ 

Σν πξφβιεκα πνπ  ηαιαλίδεη αελάσο ηε θηινζνθία κέζα ζηελ ηζηνξία ηεο είλαη, ην αλ εθείλε 

απνηειεί επηζηήκε ή φρη. Ζ θηινζνθία ζεσξήζεθε εμαξρήο σο ε θαη‟ εμνρήλ επηζηήκε 

θαζψο, χζηεξα απφ ηηο κπζνινγηθέο εξκελείεο πεξί ηεο θχζεσο ηνπ θφζκνπ, ήξζε εθείλε 

πξψηε λα εξεπλήζεη ηελ νπζία ηνπ θαη ζπλάκα ηελ νπζία ηνπ αλζξψπνπ. Ο ιφγνο πνπ 

ζεσξείηαη ε κεηέξα φισλ ησλ επηζηεκψλ είλαη ίζσο επεηδή ε θηινζνθία δελ πεξηνξίδεη ηελ 

έξεπλα ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, φπσο θάλνπλ νη επηζηήκεο, αιιά ζηξέθεηαη πξνο ην 

φιν ηνπ θφζκνπ. Οπφηε πεξηθιείεη γλψζεηο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Χζηφζν θαηά 

ηνλ 19
ν
 αηψλα, ε εληππσζηαθή πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ θαη θπξίσο ησλ θπζηθψλ, 

ακθηζβήηεζε θαη ελαληηψζεθε ζηε κέρξη ηφηε θπξίαξρε αμία ηεο (Θενδσξαθφπνπινο, 1974). 

Πξάγκαηη νη επηζηήκεο θπξηάξρεζαλ πξννδεπηηθά ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξαδνζηαθψλ 

πεξηνρψλ ηεο θηινζνθίαο. Χζηφζν απηφ, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αληηθαηάζηαζε εθείλεο απφ ηηο 

επηζηήκεο (Μπηηζάθεο, 1981).   

Απαξαίηεηε βεβαίσο πξνυπφζεζε γηα λα εθηηκεζεί ζαθέζηεξα ε ζρέζε θηινζνθίαο θαη 

επηζηήκεο είλαη λα θαηαδείμνπκε ηη είλαη ε επηζηήκε. χκθσλα κε ηνλ Παηέιε, ε επηζηήκε 

είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή γλψζεο ηεο λνκνηέιεηαο πξαγκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

θαηλνκέλσλ (Παηέιεο, 1996).  Ζ επηζηήκε ζπγθιίλεη κε ηε θηινζνθία σο πξνο ην φηη 

απνηειεί θη απηή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο, πνπ δελ αθνξά φκσο 

ζηε θαζνιηθή γεληθή γλψζε ηνπ θφζκνπ, αιιά πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

(Θενδσξαθφπνπινο, 1974). Έηζη ηα φξηα ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ επηζηήκεο θαη θηινζνθίαο 

δελ είλαη απφιπηα. Απνηεινχλ θαη νη δχν ηκήκα ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο, θαζψο είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα, δηεπφκελεο απφ ηαμηθφ ραξαθηήξα θαη επίζεο 
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επηδεηνχλ ηελ γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Λέγνληαο φηη ε επηζηήκε απνηειεί ηκήκα 

θνηλσληθήο πξαθηηθήο ελλννχκε, ζχκθσλα κε ηνλ Μπηηζάθε (1981), φηη αλαπηχζζεηαη κε 

βάζε ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ε θπξίαξρε ηάμε επσκίδεηαη ηα 

απνηειέζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ ίδησλ ησλ επηζηεκφλσλ. Αλ θαη κπνξεί 

ινηπφλ κηα αλαθάιπςε, κέζα απφ ηελ πξάμε, λα πξνθαιέζεη επαλάζηαζε ζηηο ζρέζεηο 

παξαγσγήο, απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί κνλφπιεπξα, αθνχ είλαη δεδνκέλε ε ππνηαγή ηεο 

επηζηήκεο ζηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Βιέπνπκε δειαδή, φηη ιεηηνπξγεί θη ε 

επηζηήκε, φπσο πξναλαθέξζεθε, σο κνξθή θνηλσληθήο ζπλείδεζεο  ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο, νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ζεκειηψλνληαη ζε κηα ηδενινγηθή βάζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

αλαδεηείηαη. Απηή κπνξεί λα βξεζεί ζηηο πξνζέζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ επηζηεκφλσλ, πνπ 

φκσο ζπρλά απνζησπνχληαη θη έηζη θαζίζηαηαη δχζθνιε ε επηζήκαλζε ηεο ηδενινγίαο. 

Φαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε δπζθνιία χπαξμεο θαζαξήο επηζηήκεο θαη θαζαξήο 

ηδενινγίαο. Ο ξφινο ηεο ηδενινγίαο ζηε δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ ηδεψλ ησλ επηζηεκψλ, είλαη 

αλακθηζβήηεηνο. Μάιηζηα κε βάζε απηήλ γίλεηαη θαη ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ κεηέπεηηα. 

Οπφηε ε θηινζνθία θαη ε ηδενινγία ζπιιέγνπλ ζηε ζπλέρεηα, φηη νη ίδηεο θχηεςαλ ζηελ 

επηζηήκε, αιιά πνιιαπιάζην θαη θαηαμησκέλν κε ην «θχξνο» ηεο επηζηήκεο. Ζ επηζηήκε 

ινηπφλ απφ ηε κηα, πθίζηαηαη ηελ επίδξαζε ηεο ηδενινγίαο, απφ ηελ άιιε φκσο δεκηνπξγεί 

θαη ηε δηθή ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε επηζηήκε απνηειεί ηκήκα ηεο ηδενινγίαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα είλαη άκεζε παξαγσγηθή δχλακε (Μπηηζάθεο, 1981). 

  Οη επηζηήκεο ζεσξείηαη φηη αζρνινχληαη κε ην πψο θαη ε θηινζνθία κε ην ηη. Ζ δηάθξηζε 

φκσο απηή είλαη ζρεηηθή, γηαηί ην «πψο» είλαη ε έθθξαζε ηνπ «ηη» θαη ην «ηη» εμάγεηαη απφ 

ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο, κέζα απφ ηα δεδνκέλα ησλ εηδηθψλ επηζηεκψλ. Έηζη 

γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θηινζνθία κπνξεί λα δηαπνηηζηεί απφ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, ζην 

βαζκφ πνπ πξνυπνζέηεη ηηο επηζηήκεο, ελψ φκσο ηαπηφρξνλα ηηο ππεξβαίλεη, αθνχ δηαηππψλεη 

γεληθνχο λφκνπο ηεο θίλεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπλνιηθά (Μπηηζάθεο, 1981).  

Χζηφζν, ε πνξεία εμέιημεο ησλ επηζηεκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, παξνπζηάδεη θξίζηκα ζεκεία, φπνπ ε επηζηήκε ππφθεηηαη ζε πνηνηηθή 

κεηαιιαγή, πξνζπαζψληαο λα μεπεξάζεη ηελ ηδενινγηθή ηεο πιεπξά θαη απαληάηαη πιένλ κε 

ηνλ φξν «ζχγρξνλε επηζηήκε». Οη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχλ απφ κηα ηέηνηα ελέξγεηα είλαη λα 

ζεσξεζεί ε πνξεία ηεο γλψζεο κηα γξακκηθή δηαδηθαζία. Να μεπεξαζηνχλ θαη ελ ηέιεη λα 

μεραζηνχλ αξρέο θαη φξνη πξψηκνη ηεο ζεκεξηλήο κνξθήο ηεο επηζηήκεο. Ζ ζχγρξνλε 

επηζηήκε αλαπηχρζεθε σο ζπγθεθξηκέλε θαη πεπεξαζκέλε γλψζε. Γλσξίδεη φηη είλαη αηειήο 

θη φηη ζπιιακβάλεη κηα πιεπξά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πλεπψο απνηειεί ηελ απφδεημε φηη ε 

θαζνιηθή γλψζε είλαη αδχλαηε θαη αθαηφξζσηε γηα εθείλελ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

πνιινί «ζχγρξνλνη» επηζηήκνλεο απερζάλνληαη ηε θηινζνθία. Γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη ζε 

απηήλ θξχβεηαη ε απφιπηε γλψζε. Γελ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε ζρέζε θηινζνθίαο θαη 
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επηζηήκεο είλαη ακθίδξνκε θαη πσο ν ξφινο ηεο κηαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο, σο πξνο ηνλ 

ξφιν ηεο άιιεο. Έηζη κφλε ηεο ε «ζχγρξνλε επηζηήκε» δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ ξφιν ηεο θηινζνθίαο ζην έξγν θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. 

 Δίλαη ιάζνο, ζχκθσλα κε ηνλ Θενδσξαθφπνπιν, κε ηνλ νπνίν ζπκθσλνχκε, λα ηαπηίδνπκε 

ηε θηινζνθία κε ηελ θαζνιηθή γλψζε (Θενδσξαθφπνπινο, 1974). Ζ θηινζνθία, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, είλαη πξσηίζησο έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο. Ο ηξφπνο απηφο είλαη ν 

δηαιεθηηθφο. Δίλαη αλνηρηή θαη δέρεηαη λα ζπδεηήζεη πξνβιήκαηα πνπ ε επηζηήκε πνηέ δε ζα 

κπνξέζεη. Γελ ηεο ην επηηξέπεη ε θχζε ηεο. Δθείλε είλαη γηα λα απνδεηθλχεη απηφ πνπ 

γλσξίδεη, ελψ ε θηινζνθία κφλν δεηθλχεη ηα λνήκαηα ηεο, ηα θαλεξψλεη απιψο θαη θαιεί 

ηνπο αλζξψπνπο λα ηα ζθεθηνχλ. Οη πξνηάζεηο ή νη ζέζεηο ηεο θηινζνθίαο δελ επηδέρνληαη 

απφδεημε ή δηάςεπζε, κε ηελ έλλνηα ηνπ πεηξάκαηνο ηεο επηζηήκεο, αιιά ε ίδηα ε πξάμε, 

θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή ηηο επηβεβαηψλεη ή ηηο αλαηξεί (Μπηηζάθεο, 1981). Σα 

πξνβιήκαηα ζπλεπψο πνπ ζπδεηάεη ε θηινζνθία έρνπλ δσηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη ηελ χπαξμε ηνπ. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη απαληάεη ζε απηά κε απφιπην ηξφπν. 

πλδηαιέγεηαη καδί ηνπο, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε επηζηήκε, δηφηη ηα πξνβιήκαηα απηά 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ νξίσλ επηζηήκεο θαη θηινζνθίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ επηβάιιεηαη λα 

γλσξίδεη θαλείο ζαθέζηαηα ηη είλαη επηζηήκε, ψζηε λα κπνξεί λα θηινζνθεί, κα θαη απφιπηε 

ζαθήλεηα γηα ην πνπ είλαη ηα φξηα εθείλεο, δελ κπνξεί λα γλσξίδεη θάπνηνο αλ δελ θηινζνθεί 

(Θενδσξαθφπνπινο, 1974).  Ο Βετθνο καο ιέεη φηη ε θηινζνθία κνηάδεη κνλάρα κε ηελ 

επηζηήκε. Γελ είλαη νχηε θαζαξή ζεσξία, νχηε θαζαξή θξηηηθή. Μαο παξαζέηεη θαη ηελ 

άπνςε ηνπ James: « έλα ζπγθεληξσηηθφ φλνκα γηα εξσηήκαηα πνπ δελ έρνπλ απαληεζεί 

ηθαλνπνηεηηθά. Μφιηο απηφ ζπκβεί, νξγαλψλνληαη ζε ζψκαηα εηδηθήο επηζηήκεο θαη νξηαθά ε 

δηαδηθαζία απηή δηάζπαζεο ηεο θηινζνθίαο ζε μερσξηζηέο απηνηειείο επηζηήκεο, νδεγεί ζηε 

δηάιπζε ηεο» (Βετθνο, 1983, 24). Ζ άπνςε απηή καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη, νη εηδηθέο 

επηζηήκεο ελέρνπλ πάληα έλαλ θηινζνθηθφ ζπιινγηζκφ. 

Ο Βετθνο καο πιεξνθνξεί φηη, ε ζχγρξνλε επνρή ηεο αθκήο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

επηζηήκεο πεξηζσξηνπνηεί ηε θηινζνθία, κε ην επηρείξεκα φηη δελ ηθαλνπνηεί πηα ηηο 

ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ. Γηα απηφλ κάιηζηα ηνλ ιφγν, δελ επηηξέπεη ζηε θηινζνθία 

λα ζπληαηξηαζηεί καδί ηνπ, αλ απηή δελ ππεξεηεί απιψο ηηο επηζηήκεο (Βετθνο, 1983). 

Παξαηεξείηαη δειαδή πάιη ε αλάγθε αμηνιφγεζεο θαη ζπλαγσληζκνχ ηεο θηινζνθίαο κε ηελ 

επηζηήκε, θάηη ην νπνίν εθθξάδεη πιάλε. Έρνπκε ιαζεκέλε ηδέα, αλ ζεσξνχκε φηη ε 

πξναηψληα αληίζεζε ησλ δχν, αθνξά ηελ θπξηαξρία ηεο κηαο επί ηεο άιιεο. Ζ δηακάρε ηνπο 

αθνξά ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο θαζεκηάο, ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ηνλ ζθνπφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. κσο εληνπίζακε φηη ν θηινζνθηθφο θαη ν επηζηεκνληθφο 

ιφγνο εμεηάδνπλ ηελ ηάμε ησλ πξαγκάησλ, ζε θπζηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ δηαθνξά ηνπο 

ινηπφλ δελ βξίζθεηαη ζην αληηθείκελν κειέηεο ηνπο, αιιά ζην θέληξν εζηίαζεο πάλσ ζην ίδην 
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απηφ αληηθείκελν. Οη επηζηήκεο κειεηνχλ ηελ εηδηθή πεξηνρή, ε νπνία, φπσο εηπψζεθε 

πξνζθέξεη πεπεξαζκέλε γλψζε, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο απηνχ, νπφηε θαζίζηαηαη θαη 

ζρεηηθή, θαζφηη ηζρχεη κφλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ κειεηάεη.  Δλψ αληίζεηα ε 

θηινζνθία αλαδεηεί θαη δηαηππψλεη γεληθνχο λφκνπο γηα ηελ χπαξμε θαη θίλεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Βέβαηα, πνιχ ζσζηά ν Θενδσξαθφπνπινο ππνγξακκίδεη φηη, ε θηινζνθία είλαη θάηη πνπ 

ππάξρεη θαη κέζα ζηελ επηζηήκε θαη ρσξηζηά απφ απηήλ, δίρσο φκσο πνηέ λα ηελ αγλνεί, 

γηαηί ηφηε μεπέθηεη θαη γίλεηαη κχζνο. Ζ επηζηήκε ρξεηάδεηαη ηελ θηινζνθία γηαηί ρσξίο 

απηήλ θαηαιήγεη ζε θαηάπησζε, φπσο αληίζηξνθα θαη ε θηινζνθία ρξεηάδεηαη ηελ επηζηήκε 

γηα λα κελ ππνπέζεη ζηε κπζνινγία. Μαο επηζεκαίλεη δειαδή θη εθείλνο ηελ αλάγθε 

πξνυπφζεζεο ησλ επηζηεκψλ γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θηινζνθηθήο 

ζθέςεο. Χζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν δελ είλαη αξθεηή, αλ δελ μεθηλά απφ ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αθεηεξία δειαδή γηα ηελ θηινζνθία πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ 

ζθέςε, θαζψο θαη γηα ηελ επηζηήκε πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα 

είλαη ε θνηλσληθή πξάμε. Γηαθνξεηηθά θαη νη δχν, επηζηήκε θαη θηινζνθία, κπνξνχλ εμίζνπ 

λα νδεγεζνχλ ζηε κπζνινγία (Μπηηζάθεο, 1981). Ο Θενδσξαθφπνπινο αθφκε, ζεσξεί φηη ν 

πξαγκαηηθφο εξεπλεηήο ζπλαληά πάληνηε πξνβιήκαηα θηινζνθηθά, γηαηί θαηά βάζνο δελ 

ππάξρεη πξαγκαηηθή έξεπλα ρσξίο θηινζνθηθφ ζπιινγηζκφ πνπ νδεγεί ζε πξνβιεκαηηζκφ, 

αδηάθνξν αλ εθείλνο απαληάεη ζε απηά ή φρη ή αλ απαληάεη νξζά. Γελ γίλεηαη δειαδή θάπνηνο 

λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηελ πξάμε, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε επαλεμέηαζε ηεο ζεσξίαο ζηελ 

νπνία ζηεξίρηεθε ε πξάμε (Θενδσξαθφπνπινο, 1974).   Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη 

ε ζρέζε θηινζνθίαο θαη επηζηήκεο είλαη ακθίδξνκε, αιιά κε ιεζκνλψληαο πνηέ φηη θαη νη 

δχν ρξεηάδεηαη λα μεθηλνχλ απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ εηδηθψλ επηζηεκψλ, ηα νπνία 

φκσο ηαπηφρξνλα ππεξβαίλεη ε θηινζνθία.  

 

1.3.  σέζη τςσολογίαρ και επιζηήμηρ  

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε γηα ηε ζρέζε επηζηήκεο θαη θηινζνθίαο, θαζψο θαη 

ηε θχζε ηεο επηζηήκεο, εξρφκαζηε ζην εξψηεκα : Δίλαη επηζηήκε ε ςπρνινγία; Αλ ε 

ςπρνινγία είλαη επηζηήκε, απηφ ζα ζεκαίλεη φπσο θαηαδείμακε, φηη εκπεξηθιείεη θαη ηε 

θηινζνθία κέζα ηεο, ρσξίο απηφ λα δειψλεη φηη έηζη κεηψλεηαη ε επηζηεκνληθφηεηα ηεο, απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ ε ζεσξεηηθή ηεο βάζε, ε ηδενινγία ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλσληθή πξαθηηθή.  

Γηαθνξεηηθά, ζα απνηειεί έλαλ δηθφ ηεο μερσξηζηφ θιάδν, πνπ δελ ηελ εληάζζεη κήηε ζηε 

θηινζνθία, κήηε ζηηο επηζηήκεο. Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο φκσο δελ θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ κε ηε δηάθξηζε απηή, αιιά αληίζεηα έρνπλ ηε ηάζε λα παξεξκελεχνπλ ηελ νπζία 

ηεο θηινζνθίαο θη έηζη λα ηελ ζεσξνχλ αξλεηηθή επηξξνή, φηαλ βξίζθεηαη θνληά ζηελ 
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ςπρνινγία.  Έηζη ε ςπρνινγία απνθφπεθε απφ ηε θηινζνθία θαη κεηαηξάπεθε ζε αλεμάξηεηε 

επηζηήκε θαηά ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. κσο ε «λέα απηή ςπρνινγία» βξήθε πνιιέο 

αληηξξήζεηο, ηηο νπνίεο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

    Αμηνζεκείσην βέβαηα είλαη φηη ε αλεμαξηεηνπνίεζε απηή δε ζεκαίλεη φηη απνθφβεηαη ελ 

γέλεη απφ ηελ θηινζνθία, φπσο παξεξκήλεπζαλ νη κεηαγελέζηεξνη            

(Θενδσξαθφπνπινο, 1974).  Έηζη κεηαμχ άιισλ ν Herbart ηνλ 19
ν
 αηψλα, έρνληαο 

παξεξκελεχζεη, απφ ηε κηα ηελ νπζία ηεο θηινζνθίαο θαη απφ ηελ άιιε, ηελ ζεκαζία ηεο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο ςπρνινγίαο, αλαζθεπάδεη ηε γλψκε ηνπ Kant, φηη ηα καζεκαηηθά δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ςπρνινγία. Με απηφλ ηνλ ζπιινγηζκφ νδεγεί θη απηφο κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ηελ ςπρνινγία πεξηζζφηεξν πιεζηέζηεξα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

(Θενδσξαθφπνπινο, 1974).  χκθσλα κε ηνλ Hergenhahn,  ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη ζα 

ζπκθσλνχζαλ φηη ε ςπρνινγία είλαη κηα ζπιινγή δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζεσξηψλ, 

παξαδνρψλ, κεζνδνινγηψλ θαη ζηφρσλ γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο               

(Hergenhahn, 2008). 

Λνγηθή ζπλέπεηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο είλαη ε αιιαγή ηνπ 

αληηθείκελνπ ηεο. Απηφ πιένλ απαληά  ζηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη 

ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηελ ζπκπιεξψλνπλ (Hergenhahn, 2008). 

Γηαρξνληθφ σζηφζν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπρνινγίαο, είλαη ε πνηθηινκνξθία. ην καθξχ 

παξειζφλ ηεο, ην νπνίν μεθηλάεη κε ηελ επνρή ησλ νθηζηψλ θαη ηνπ σθξάηε, φπνπ 

ζηξάθεθε ην ελδηαθέξνλ απφ ηνλ θφζκν ζηνλ άλζξσπν,  δελ επηθξαηνχζε κηα ζεσξία γηα ην 

ηη είλαη ν άλζξσπνο θαη πσο δηακνξθψλεηαη (Θενδσξαθφπνπινο, 1974). Οη πεπνηζήζεηο ελφο 

θηινζφθνπ θαη ηνπ ξεχκαηνο πνπ δεκηνπξγνχζε, ήηαλ θπξίαξρεο κέρξη λα θαηαξξηθζνχλ απφ 

ηνλ επφκελν. Φηάλνληαο ζην έηνο 1921 ε ςπρνινγία κεηαηξάπεθε ζε αλεμάξηεηε επηζηήκε, 

ζεσξψληαο φηη απέρεη απφ ηελ θηινζνθία θαη δίλνληαο έηζη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 

θπζηνινγία ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ είρε πξνεγεζεί κεηαμχ άιισλ ε ηάζε ηνπ Herbart, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, λα νδεγήζεη ηελ ςπρνινγία πξνο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Χζηφζν θαη κεηά 

απφ απηήλ ηε «θαηλνηνκία», θαηά ην 20
ν
 αηψλα, δηαησληδφηαλ ε πνηθηινκνξθία ηεο 

ςπρνινγίαο, θαζψο εκθαλίζηεθε ν ζπκπεξηθνξηζκφο, ε ςπραλάιπζε, ε ςπρνινγία ηεο 

κνξθήο θαη ε αλζξσπηζηηθή ςπρνινγία. ( Hergenhahn, 2008). Κάζε κηα απφ απηέο ηηο ζρνιέο 

αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ άλζξσπν θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο. 

Δχινγα κηα ηέηνηα θαηάζηαζε νδήγεζε ζηε κεζνδνινγηθή θξίζε ηεο ςπρνινγίαο. Ζ 

πνηθηινκνξθία δειαδή θαη νη αληηζέζεηο πνπ απηή δεκηνπξγεί, ήηαλ θαη ίζσο είλαη ε αηηία 

πνπ ζχγρπδε θαη ζπγρχδεη ηνπο κειεηεηέο γηα ην πνπ πξέπεη λα θαηαηάμνπλ ηε ςπρνινγία. 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Kuhn, ηα πνιπάξηζκα απηά ζηξαηφπεδα ηεο ςπρνινγίαο 

(ζπκπεξηθνξηζηηθά, ιεηηνπξγηθά, γλσζηαθά, λεπξνθπζηνινγηθά, ςπραλαιπηηθά θαη 

αλζξσπηζηηθά) απνηεινχλ εκπφδην ζην λα ζεσξεζεί ε ςπρνινγία θαλνληθή επηζηήκε, θαη ηελ 
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θαζηζηνχλ ζην πξν-παξαδεηγκαηηθφ ζηάδην, έσο φηνπ θαηαθέξεη λα ελνπνηήζεη ηα 

δηαθνξεηηθά ηεο απηά ζηνηρεία (Staats, 1981, 1989, 1991). Αληίζεηα θάπνηνη άιινη ςπρνιφγνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη πγηήο απηή ε πνηθηινκνξθία, δηφηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιχκνξθε 

αλζξψπηλε θχζε θαη ζην γεγνλφο φηη θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθφο (Hergenhahn, 2008). 

  Ζ ςπρνινγία σο επηζηήκε, εθφζνλ έρεη πεξηνξίζεη ην αληηθείκελν ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

φρη ζην φιν ηνπ αλζξψπνπ, πνπ κεηέρεη θαη κηαο ςπρηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πέξαλ ηεο πιηθήο, 

έρεη αλαπηχμεη πνιπάξηζκεο ηερληθέο γηα λα κειεηάηαη θαιχηεξα ε εγθεθαιηθή αλζξψπηλε 

ιεηηνπξγία. Σέηνηεο ηερληθέο είλαη: ε ειεθηξνεγθεθαινγξαθία, ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, ε 

ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία θαη ε ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ. ηαλ φκσο ζηξεθφκαζηε 

ζηνπο βαζχηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: πνηνο είλαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, πψο ζρεηίδνληαη ην πλεχκα θαη ην ζψκα, ζε πνην βαζκφ 

ηα αίηηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη έκθπηα ζε αληίζεζε κε ηα εκπεηξηθά, πνηα είλαη 

ε πξνέιεπζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο, θαηά πφζν ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά επηιέγεηαη 

ειεχζεξα ή είλαη πξνθαζνξηζκέλε, δε κπνξνχκε παξά λα αλαθεξφκαζηε ζε θηινζνθηθά 

εξσηήκαηα (Hergenhahn, 2008).   

Αλ θαη είλαη θαλεξή ε πνιπθσλία γηα ηε ζέζε ηεο ςπρνινγίαο, ζχγρξνλνη κειεηεηέο φπσο ν 

Howard, δειψλεη φηη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ θαη ζα πξνβιεκαηίζνπλ φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, είλαη πξσηίζησο θηινζνθηθά 

θη αο αληηκεησπίδνληαη σο ςπρνινγηθά, αηνκηθά. Καηαδεηθλχεη κε ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ απηφ ν 

Howard φηη,  ε θηινζνθία ζέηεη εξσηήκαηα πνπ πξνδήισο καο αθνξνχλ φινπο θη έηζη θαηά 

θάπνην ηξφπν, φινη νη άλζξσπνη γηλφκαζηε θηιφζνθνη φηαλ εμαθνινπζνχκε λα ζέηνπκε έλα 

«γηαηί» γηα θάζε απάληεζε πνπ κφιηο καο δφζεθε (Howard, 2000). Σα εξσηήκαηα απηά, 

δηεηζδχνπλ ζην ςπρνινγηθφ θάζκα θαη ην ππεξβαίλνπλ. Αθφκε ζεσξεί φηη ε θηινζνθία 

απνηειεί έλαλ κεζνδνινγηθφ κεραληζκφ άκεζα εθαξκφζηκν γηα ηελ βειηίσζε ηεο δσήο καο 

(Howard, 2000). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα επαλεμέηαζε πξάμεσλ θαη 

αλαζηνραζκφ ηνπ παξειζφληνο, αλακθίβνια δαλεηδφκαζηε ζηνηρεία ελφο θηινζνθηθνχ 

ηξφπνπ ζχιιεςεο ησλ πξαγκάησλ. Μάιηζηα ε αλαδήηεζε κηαο δηαιεθηηθήο ελφηεηαο 

θηινζνθίαο θαη ςπρνινγίαο, ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ Vygotsky, ν νπνίνο αλαδεηνχζε  ηελ 

δηαιεθηηθή κεηαμχ κεζνδνινγίαο θαη πξαθηηθήο, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηζηεκνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ςπρνινγίαο (Γαθέξκνο, 2002). Ζ κεζνδνινγία βξίζθεηαη ζηνλ θηινζνθηθφ 

ηξφπν ζθέςεο θαη ε πξαθηηθή ζηελ επηζηεκνληθή εθαξκνγή.  

Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Howard, αλαθέξνπκε ηελ πεπνίζεζε ηνπ φηη, ε ςπρνινγία πνπ δελ 

κπνξεί λα αληέμεη ηα θηινζνθηθά εξσηήκαηα δελ αμίδεη λα δεη (Howard, 2000 ). Δίλαη θαλεξφ 

φηη έρεη επεξεαζηεί απφ ηνλ σθξάηε, ν νπνίνο έιεγε φηη, ε αλεμέηαζηε δσή δελ αμίδεη ζε 

άλζξσπν λα ηε δεη. Καηά αλάινγν δειαδή ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεη 
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ηηο ελέξγεηεο ηνπ, λα αλαζεσξεί ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη λα αλαζπγθξνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε 

λα θηάζεη φζν πην θνληά είλαη δπλαηφλ ζηελ απηνγλσζία ηνπ, φζν είλαη ελ δσή, έηζη θαη ε 

ςπρνινγία ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ζηε θηινζνθία, λα ηελ κειεηάεη θαη λα κειεηείηαη απφ 

απηήλ, ίζσο αθφκα θαη λα ζπκπνξεχνληαη, αλ είλαη δπλαηφ λα θαηαλνήζνπλ καδί πιεξέζηεξα 

ηελ αλζξψπηλε θχζε. Αλ είλαη ηθαλέο καδί λα δψζνπλ απαληήζεηο γηα ην λφεκα θαη ηνλ 

ζθνπφ ηεο δσήο. Αλ ε ςπρνινγία θνβάηαη λα δερηεί ηελ πξφθιεζε απηή, ηφηε θαιχηεξα λα 

κελ πθίζηαηαη σο επηζηήκε.   

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ,  κε δεδνκέλν φηη ε ζχγρξνλε ςπρνινγία έρεη πεξηνξίζεη ην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηεο ζηα πξντφληα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, δειαδή ζηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί επηζηήκε. Σα 

εξσηήκαηα βεβαίσο πνπ πξνεγνχληαη είλαη θηινζνθηθά. Αθφκα, ε ζχγρξνλε ςπρνινγία 

ζεσξείηαη επηζηήκε γηαηί παξαδέρεηαη φηη καο δίλεη γλψζε πεπεξαζκέλε, θαζψο αζρνιείηαη 

θπξίσο κε ηελ πιηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη ηελ άπιε. Δπίζεο ηελ θαζηζηά 

επηζηήκε ην φηη ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο έξεπλαο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλζξψπηλε ιεηηνπξγία. 

Αθφκα φκσο θαη νη ηερληθέο απηέο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, ρξεηάδεηαη λα βαζίδνληαη ζε 

έλαλ νξζά δνκεκέλν ηξφπν ζθέςεο. Αθφκε, φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο 

γλψζεο γηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπ αλζξψπνπ, θαηά αλάγθελ ζηξεθφκαζηε ζηε θηινζνθία. Γίλεηαη 

πιένλ μεθάζαξε ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θηινζνθίαο θαη επηζηήκεο πνπ πεξηθιείεηαη κέζα 

ζηε ςπρνινγία. Ζ ςπρνινγία είλαη επηζηήκε αλεμάξηεηε, ηεο νπνίαο φκσο ηα επξήκαηα, 

πάληα ζηεξίδνληαη ζε κηα ζεσξία. ηαλ βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε θαη ην θξίλεη απαξαίηεην, 

κπνξεί λα δερζεί βνήζεηα θαη λα απνθηήζεη πεξαηηέξσ γλψζε απφ ηνλ θηινζνθηθφ 

αλαζηνραζκφ. Μάιηζηα είλαη κεγάιε πξφθιεζε θαη έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, πσο κπνξεί 

έλαο ςπρνζεξαπεπηήο, ζηε πξάμε πιένλ, λα βνεζήζεη θάπνηνλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ςπρνινγηθά ηνπ εξγαιεία, αιιά θαη κέζσ κηαο θηινζνθηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα πξάγκαηα 

ηεο δσήο. Απηφ ζα ην εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

1.4.  σέζη τςσοθεπαπείαρ και θιλοζοθίαρ.      

Πέξα απφ ηηο ηερληθέο λεπξναπεηθφληζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο θαίλεηαη κέζα απφ  ηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ ςπρνζεξαπεία 

ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ζην  επφκελν θεθάιαην. Δδψ αο θξαηήζνπκε κνλάρα φηη ε 

ςπρνζεξαπεία, ζχκθσλα κε ηνπο Gelder, Lopez-lbor, Andreasen (2008) είλαη κέζνδνο 

ζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ ή δηαηαξαρψλ θη 

άιισλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο, θπξίσο κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε θαη  πξνπαληφο ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ θαξκάθσλ. Ζ ςπρνζεξαπεία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο δηάθνξεο 

ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ ππάξρνπλ. χκθσλα κε ην άξζξν ησλ Walsh θαη Peterson νη 
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ζεκαληηθφηεξεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ζρεηίδνληαη ζηελά κε θηινζνθηθά ζπζηήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα αλαιχνπλ ηε ζρέζε ηεο ςπραλάιπζεο κε ην ζχζηεκα ηνπ ηδεαιηζκνχ, ηνλ 

ζπκπεξηθνξηζκφ κε ηνλ εκπεηξηζκφ θαη ηελ αλζξσπηζηηθή ςπρνινγία κε ηνλ ππαξμηζκφ 

(Walsh & Peterson, 1985). Απφ απηέο ηηο ζεσξίεο, φπσο εηπψζεθε, ζπγθξνηήζεθαλ ηα 

δηάθνξα είδε ςπρνζεξαπείαο. πλεπψο  ε θηινζνθία δελ εκπιέθεηαη κφλν ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν ςπρνινγίαο, αιιά θαη ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ελδηαθέξεη άκεζα έλαλ ςπρνζεξαπεπηή. 

Πξνβιήκαηα πνπ εθ πξψηεο φςεσο δελ θαίλνληαη λα αλάγνληαη ζε θηινζνθηθή αλαδήηεζε, 

πξνβιήκαηα θαζεκεξηλά φπσο είλαη, νη δπζθνιίεο ζηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε, ν 

ρεηξηζκφο κηαο δχζθνιεο θαηάζηαζεο ή ε ιήςε κηαο κειινληηθήο θξίζηκεο απφθαζεο, 

κπνξνχλ θη απηά λα αληιήζνπλ θάηη απφ ηελ θηινζνθία, αλ φρη ηελ ιχζε ηνπο. Αξθεί λα κελ 

ιεζκνλνχκε φηη ε θηινζνθία μεθηλάεη απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Γηα λα αληαπεμέιζεη ζε 

απηφ ε θηινζνθηθή γλψζε πεξηιακβάλεη ινγηθή, εζηθή, αμίεο, λφεκα, εθινγίθεπζε, ιήςε 

απνθάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο κε ξίζθν, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο εμαηξεηηθά πνιχπινθεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή. Ο φξνο θηινζνθία ινηπφλ, δελ ζα 

πξέπεη λα καο θαίλεηαη αθεξεκέλνο, ζεσξεηηθφο, απφ ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν θαζέλαο καο 

έρεη κηα θηινζνθία πάλσ ζηελ δσή, δηακνξθσκέλε κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ           

(Marinoff, 2002). Σελ θηινζνθία απηή, κπνξεί ζηαδηαθά λα ηελ κεηαηξέςεη ζε ζηάζε δσήο 

θαη ηφηε επηρεηξείηαη ην πέξαζκα απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε.  αθψο ε θηινζνθία απηή 

δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ κεγάισλ δηαλνεηψλ, φκσο αλ απνπεηξαζνχκε λα ηελ αλαιχζνπκε 

θαη λα ηελ αλαπηχμνπκε, ζα θάλνπκε ζπλ ηνηο άιινηο έλα βήκα πξνο ηελ θαιιηέξγεηα 

θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ πνξεία ηεο δσήο καο. Απηή δειαδή ε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο κε 

δηαιεθηηθφ ηξφπν, είλαη θπξίσο θηινζνθηθή δηαδηθαζία. Απηφ έθαλαλ θαη νη κεγάινη ζνθνί. 

Αζρνιήζεθαλ κε ζέκαηα, φπσο ηα παξαπάλσ, θαη άιια ζπνπδαηφηεξα κε επξχηεηα 

πλεχκαηνο θαη ζε βάζνο, επεξεαδφκελνη απφ ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπο, αθήλνληαο ζε καο 

κηα αλεθηίκεηε θιεξνλνκηά, ε νπνία είλαη θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκε. 

Ζ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο, απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελφο 

θηινζνθηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο πάλσ ζηε δσή θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο. Δπνκέλσο, φηαλ κηιάκε 

γηα ηελ ζπκβνιή ηεο θηινζνθίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ελλννχκε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηεο, φπσο αλαδείρζεθε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ. Αλ ινηπφλ δελ κπνξέζνπκε λα αληιήζνπκε απφ 

απηήλ ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα καο, ζα βξνχκε σζηφζν, έλαλ ηξφπν ρεηξηζκνχ εθείλσλ, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε δσή καο (Marinoff, 2002). Ζ αμία ηεο θηινζνθίαο θαίλεηαη 

λα εθδειψλεηαη θαη απφ ηνλ Yalom κέζα απφ έλα πνιχ πεξηεθηηθφ θαη ιηηφ νξηζκφ πνπ 

έδσζε γηα ηελ ςπρνζεξαπεία. Σελ φξηζε σο κηα βαζηά θαη πεξηεθηηθή εμεξεχλεζε ηεο πνξείαο 

θαη ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο ηνπ θαζελφο (Yalom, 2002). Σν βάζνο θαη ε εμεξεχλεζε  φκσο 

ζπλεπάγνληαη έλαλ θηινζνθηθφ ηξφπν ζθέςεο. 
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2. ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

2.1. Η θεπαπεία ηηρ τςσήρ και ζημανηικοί ζηαθμοί ηηρ τςσολογικήρ γνώζηρ από ηη 

ππυηόγονη κοινυνία μέσπι ηην ελληνιζηική πεπίοδο. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηηο απαξρέο ηεο ζεξαπείαο ηεο ςπρήο, ηελ πνξεία ηεο 

κέζα ζηνλ ρξφλν, επηζεκαίλνληαο πεξηφδνπο ζεκαληηθέο γηα ηελ εμέιημε ηεο, πνπ νδήγεζαλ 

ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, πνπ απνδίδεηαη κε ηνλ φξν «ςπρνζεξαπεία». Βέβαηα, ην πεδίν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο εμαθνινπζεί κέρξη θαη ζήκεξα λα αλαπηχζζεηαη θαη λα επεθηείλεηαη, νπφηε ε 

ησξηλή ηνπ κνξθή δελ είλαη θαη ε νξηζηηθή (Ford, 2007). 

Ζ πξνζπάζεηα λα ζεξαπεχζεη θαλείο ηελ ςπρή, πξνυπνζέηεη φηη ε ςπρή βξίζθεηαη ππφ 

λνζειεία. πλεπψο, ππάξρεη αζζέλεηα ςπρηθή, ε νπνία κέζσ κειέηεο ηεο ηζηνξίαο θαίλεηαη 

λα έρεη δερζεί εμεγήζεηο βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ππεξθπζηθέο, ηηο νπνίεο ζα εθζέζνπκε. 

Ζ πξψηκε πξνζέγγηζε ηεο ζεξαπείαο ηεο ςπρήο, κεηαθξάδεηαη σο, θάζε πξνζπάζεηα αξσγήο 

πξνο έλαλ άλζξσπν κε ςπρηθή δηαηαξαρή. Ζ ρξήζε ηεο εκθαλίζηεθε απφ ηηο πξσηφγνλεο 

θηφιαο κνξθέο θνηλσλίαο. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ηφηε, ζχκθσλα κε ηνλ Tylor (1994) 

επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ζε θάζε άλζξσπν ελππάξρεη ε ςπρή, ε νπνία πξνζσξηλά ή 

κφληκα κπνξνχζε λα εγθαηαιείςεη ην ζψκα. Έηζη ζχκθσλα πάιη κε ηνλ ίδην, ν αληκηζκφο ή 

πλεπκαηνθξαηία, ην γεγνλφο δειαδή φηη πίζσ απφ θάζε θπζηθφ θαηλφκελν, ππάξρεη έλα άπιν 

πλεχκα, ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο. Οη ςπρέο παξνπζηάδνληαη σο ιεπηά 

άπια απεηθάζκαηα, νκνηψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ κνηάδνπλ κε ηνλ αέξα θαη ηελ ζθηά θαη 

απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο δσήο. Δπίζεο ζεσξνχληαη αφξαηεο, αλ θ γίλνληαη νξαηέο ζηνπο 

αλζξψπνπο ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, φπσο ζε θαηάζηαζε χπλνπ ή εγξήγνξζεο              

(Tylor, 1994). Χο αληηπαξάζεζε ζηνλ αληκηζκφ ηνπ Taylor, ν Λεθαηζάο ηνλίδεη φηη νη πξψηνη 

άλζξσπνη δελ ήηαλ εμαξρήο δπτζηέο. Γελ δηαρψξηδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε πιηθφ ζψκα θαη άπιε 

ςπρή. Αληίζεηα ηαχηηδαλ ηελ ςπρή ηνπο κε επηκέξνπο κέιε ηνπ νξγαληθνχ ζψκαηνο, φπσο ην 

αίκα, ην κπειφ, ην θεθάιη, ην ήπαξ, ηελ θαξδηά, ην ζάιην θ.η.ι. (Λεθαηζάο, 2000). Οη 

ςπρνινγηθέο ινηπφλ αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ηφηε ήηαλ αδηαρψξηζηεο απφ ηηο αληηιήςεηο 

γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν. Δπνκέλσο γίλεηαη θαλεξφ φηη ηφηε νη άλζξσπνη είηε πεξηέγξαθαλ ηηο 

ςπρηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, είηε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ έλλνηα ηεο «ςπρήο». 

  ηηο θνηλσλίεο απηέο, ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη, ην αίηην κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο νθείιεηαη 

ζε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Γηα απηφ αξκφδηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπλάκεσλ απηψλ, δελ 

ήηαλ απινί άλζξσπνη, αιιά νη ζακάλεο. Ο ζακαληζκφο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ καγηθψλ ηειεηνπξγηψλ ησλ πξσηφγνλσλ θπιψλ ηεο ηβεξίαο. Ήηαλ 

ζπκθηιησκέλνο κε ηελ αληίιεςε φηη νη ςπρέο κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ζψκα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη λα πεξηπιαλεζνχλ, λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα, παξαθξνζχλε αθφκα θαη 
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ζάλαην (Γαθέξκνο, 2010). Ο ζεξαπεπηήο φθεηιε λα αηρκαισηίζεη ηελ ςπρή θαη λα ηελ 

επαλαθέξεη ζην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ (Frazer, 1991). Δπίζεο θαινχληαλ λα απειεπζεξψζεη ην 

ζψκα εθείλνπ απφ ηα «θαθά πλεχκαηα» φηαλ εθείλα εηζρσξνχζαλ κέζα ηνπ. Γηα λα 

αλαδεηρζεί θάπνηνο ζε ζακάλνο απφ ηελ θνηλφηεηα,  ππνβαιιφηαλ ζε ζπκβνιηθφ ζάλαην θαη 

ε ςπρή ηνπ πνπ εμεξρφηαλ απφ ην ζψκα, πξαγκαηνπνηνχζε εθζηαηηθά ηαμίδηα θαη εξρφηαλ ζε 

επαθή κε ηηο ςπρέο λεθξψλ ή κε δαίκνλεο. ηηο ζακαληζηηθέο απηέο εκπεηξίεο, νη πξψηνη 

δπηηθνί εξεπλεηέο δηέγλσζαλ κνξθέο ςπρνπαζνινγίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, επηιεςία, 

πζηεξία, ζρηδνθξέλεηα θ.α. (Walsh, 2001). Χζηφζν, νη ζακάλεο δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλνη 

ςπρηθνί αζζελείο, θαζψο κπνξνχζαλ εθνπζίσο λα θηάζνπλ ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο, έρνληαο 

ηνλ έιεγρν. Παξ‟ φιν πνπ ζεσξνχληαλ αζζελείο, νη ζακάλεο γεληθά αληαπνθξίλνληαλ ζην 

ξφιν ηνπ ηεξέα, ηνπ ηαηξνχ θαη ηνπ ςπρνιφγνπ. 

Οη ζακάλεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο γηα 

λα ζεξαπεχνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Demetrio, 1967). εκαληηθφ ξφιν ζηε ζακαληζηηθή 

ζεξαπεία, θαηέρεη ε δξακαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ πνπ ζπληειείηαη απφ ηνλ 

ζακάλν θαη ζηελ νπνία ιακβάλεη κέξνο φρη κφλν ν αζζελήο, αιιά φιε ε θνηλφηεηα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζακαληζηηθήο ηειεηνπξγίαο ν αζζελήο εθθξάδεη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ, 

θηάλεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ θ νδεχεη  έηζη πξνο ηελ ζεξαπεία.  Οη 

ζακαληζηηθέο ινηπφλ πξαθηηθέο ζεσξήζεθαλ απφ πνιινχο εξεπλεηέο, σο νη πξψηκεο κνξθέο 

θνηλνηηθήο ςπρνζσκαηηθήο ζεξαπείαο (Beck, 1967` Καηέξε & Πνπξθφο, 2006). 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ρψξεο ηεο Αξραίαο Αλαηνιήο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα έρνπλ 

επηζθηαζηεί απφ ηελ Γχζε, είραλ θη απηέο ζεκαληηθή ςπρνινγηθή γλψζε, ε νπνία 

αλαδεηθλχεηαη ίζσο πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο αλζξσπηζηηθήο ζρνιήο ςπρνζεξαπείαο. Ζ ζθέςε 

δειαδή ζπλνιηθά ζηηο ρψξεο απηέο,  ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα νιηζηηθή ζεψξεζε θαη εξκελεία 

ηεο θχζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αλζξψπνπ. Έηεηλαλ ζηελ απεηθφληζε κηαο δπλακηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζην καθξφθνζκν θαη ηνλ 

κηθξφθνζκν. Σφληδαλ ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ζπκβάλησλ, θαη φρη ηελ επηιεθηηθή 

απνκνλσηηθή εμέηαζε ηνπο. Σειεπηαίν θνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, αθφκα δελ 

γηλφηαλ ιφγνο γηα ηνλ δπτζκφ ςπρήο θαη ζψκαηνο. Ζ παξαπάλσ ινηπφλ,  νιηζηηθή κε 

απζηεξά αηηηνθξαηηθή εξκελεία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, νξηνζεηείηαη απφ 

ηνπο αλζξσπηζηέο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 ζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο ηεο ςπρήο, ζηελ Αξραία Κίλα, ζηφρνο ήηαλ ε ςπρηθή 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαιεθηηθήο ηνπ Yang θαη Yin θαη ησλ πέληε 

ζηνηρείσλ (λεξφ, θσηηά, μχιν, κέηαιιν, γε), απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν θφζκνο. Αθφκε 

ππαθνχνληαο ζηνλ θνκθνπθηαληζκφ, νη αξραίνη Κηλέδνη έδηλαλ έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία ήηαλ ζεκαληηθή ε εθνχζηα ππνηαγή 
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ηνπ ζε έλα ηεξαξρεκέλν ζχζηεκα θνηλσληθήο νξγάλσζεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα επηθξαηεί αξκνλία. ηνλ αληίπνδα ηνπ 

θνκθνπθηαληζκνχ, ν ηαντζκφο εθθξάδεη ηελ αξρή ηεο κε- δξάζεο. Απνξξίπηεη ηελ εθνχζηα 

παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο θαη εμπκλεί ηελ 

απζφξκεηε, πεγαία θπζηθή νπζία ηνπ ζχκπαληνο. Με απηφ ν ηαντζκφο, δελ ππνλνεί ηελ 

αδξάλεηα, κα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ αηνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ηα πάζε θαη 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζηελ αηψληα πξαγκαηηθφηεηα (Γαθέξκνο, 2010). Ο ηλδηθφο πνιηηηζκφο 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλζξψπνπ θαη έηζη ρξεζηκνπνηνχληαλ ε 

πξαθηηθή ηεο απηναλάιπζεο θαη ελδνζθφπεζεο. Ζ yoga, σο ζρνιή ηεο Ηλδίαο, ζπγθέληξσλε 

πξαθηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο βνεζνχζαλ ζηελ έλσζε ηεο αηνκηθήο ςπρήο κε ην παγθφζκην 

πλεχκα, ηνλ Θεφ. Δπηπιένλ ε δηδαζθαιία ηνπ βνπδηζκνχ γηα ηηο ηέζζεξηο επγελείο αιήζεηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληίιεςε πεξί κνλαδηθνχ εαπηνχ, σο ςεπδαίζζεζε, αμηνινγήζεθε απφ 

αξθεηνχο δπηηθνχο ςπρνιφγνπο σο πηζαλνινγηθά εθαξκφζηκε ζηελ ςπρνζεξαπεία 

(Γαθέξκνο, 2010).     

Σνλ 3
ν
 π. Υ. αηψλα εκθαλίζηεθε ε βηνινγηθή αηηηνινγία γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. Αθνχ 

δειαδή ζηελ αξραία Διιάδα είρε πξνεγεζεί ε κεηάβαζε απφ ηνλ κχζν ζην ιφγν, επηθξάηεζε 

ε ξεαιηζηηθή ζθέςε, ε νπνία δηαθξίλεη πιένλ ην θαληαζηαθφ απφ ην πξαγκαηηθφ. Έηζη ε 

απφπεηξα εμήγεζεο ησλ θαηλνκέλσλ, γηλφηαλ ζηεξηδφκελε ζην ιφγν θαη φρη ζε ππεξθπζηθέο 

δπλάκεηο, φπσο πίζηεπαλ νη πξσηφγνλνη άλζξσπνη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε κεηάβαζε απηή 

ζπλδέζεθε κε ηελ πξψηκε εκθάληζε επηζηεκνληθήο γλψζεο. Δπηπιένλ, νδήγεζε ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ελλνηνινγηθήο, κέζσ παξαζηάζεσλ θαη αηζζεηεξηαθψλ απεηθαζκάησλ 

ζθέςεο, αληί ηεο αθεξεκέλεο πνπ ππήξρε πξσηχηεξα, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ελδφηεξεο ζπλνρήο ηεο νπζίαο ησλ πξαγκάησλ θαη φρη ηεο επηθάλεηαο ηνπο             

(Γαθέξκνο, 2010).  Ο Ηππνθξάηεο ινηπφλ δηεπφκελνο απφ απηφ ην είδνο ζθέςεο, ήηαλ εθείλνο 

πνπ απειεπζέξσζε ηελ ηαηξηθή θαη ηελ ςπρηαηξηθή απφ ηε καγεία θαη ζεψξεζε φηη ε ςπρηθή 

αζζέλεηα ζα πξέπεη λα έρεη θπζηθά αίηηα. Γηα εθείλνλ ε θαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ ήηαλ 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην αλ έλαο άλζξσπνο ήηαλ θπζηνινγηθφο ή φρη       

(Hergenhahn, 2008). 

 Πάλησο θαη νη πξνζσθξαηηθνί, πξνγελέζηεξνη ηνπ Ηππνθξάηε, πνξεχηεθαλ κε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά ζθέςεο, κειεηψληαο ηελ ςπρή. Σελ αληηιακβάλνληαλ σο πιηθή δχλακε, κε 

θνζκνινγηθφ ραξαθηήξα, πνπ δίλεη δσή ζηνλ θφζκν. πλεπψο ε ςπρή, πξνζεγγίδνληαλ κε 

λαηνπξαιηζηηθφ ηξφπν θαη ε ςπρνινγηθή γλψζε παξνπζηάζηεθε σο πηπρή ηεο θπζηθήο 

θηινζνθίαο. Με ηελ εκθάληζε ησλ ζνθηζηψλ θαη ηνπ σθξάηε, γίλεηαη ε ζηξνθή απφ ηελ 

θνζκνινγία ζηε δηεξεχλεζε ηνπ αλζξψπνπ (Σζάηζνο, 1970., Γεσξγνχιεο, 1975). Οη 

ζνθηζηέο ππνζηήξηδαλ ηελ ζρεηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο. κσο,  αλέδεημαλ ηνλ 

αληηζεηηθφ ραξαθηήξα ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη εληφπηζαλ ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ γηα ηελ 
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επηαμία ηεο ςπρήο. ηνλ σθξάηε (469-399 π. Υ.) νθείινπκε ηελ κέζνδν ηεο δηαιεθηηθήο, 

πνπ „‟γελλά‟‟ ηελ αιήζεηα, κηαο αλακθηζβήηεηα πνιχηηκεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ηερληθήο, 

θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο απηνγλσζίαο, ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ. 

Αλαθέξνπκε ελ ζπληνκία φηη, ν Πιάησλ (427-347 π. Υ.) πίζηεπε φηη ε ςπρή είλαη αηψληα, 

άθζαξηε θαη αζάλαηε νληφηεηα πνπ έρεη ελδηάκεζν ραξαθηήξα κεηαμχ ηνπ θφζκνπ ησλ ηδεψλ 

θαη ηνπ θφζκνπ ησλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ ην ζψκα ζεσξείηαη ζλεηφ, κεηαβιεηφ, 

πνιχκνξθν. Γη απηφ, φηαλ ε ςπρή θαη ην ζψκα είλαη ελσκέλα, ε ςπρή ζα πξέπεη λα άξρεη επί 

ηνπ ζψκαηνο. Φαίλεηαη δειαδή ε ηδέα πεξί επηθξάηεζεο ηνπ άπινπ επί ηνπ πιηθνχ. Ο 

Αξηζηνηέιεο αληίζεηα ζπιιακβάλεη ηνλ άλζξσπν σο ςπρνζσκαηηθή ελφηεηα, φπνπ ζψκα θαη 

ςπρή απνηεινχλ κηα εληαία νπζία. Δθείλνο ππνζηήξηδε φηη, ε ςπρή είλαη αθεηεξηαθή αξρή γηα 

ηελ νπζία ησλ έκβησλ φλησλ, θαη φρη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ γεληθφηεξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

έζεζε ην ςπρνθπζηνινγηθφ πξφβιεκα, ηεο ζχλδεζεο ςπρήο θαη ζψκαηνο ησλ έκβησλ φλησλ. 

Δπνκέλσο κειέηεζε ηελ ςπρή ππφ ηελ νπηηθή ηεο βηνινγίαο (Γαθέξκνο, 2010). Ζ 

αξηζηνηειηθή ςπρνινγία θαηαιακβάλεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ ςπρνινγία, θαζψο ν 

Αξηζηνηέιεο ζεσξείηαη ν πξψηνο θηιφζνθνο πνπ πξαγκαηεχηεθε πνιιά δεηήκαηα, ηα νπνία 

αξγφηεξα κειεηήζεθαλ απφ εθείλε. Μάιηζηα ην  έξγν  ηνπ «πεξί ςπρήο», απνηειεί ηελ πξψηε 

γλσζηή ζπγθξνηεκέλε απφπεηξα ζπγγξαθήο ηζηνξίαο ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο   

(Hergenhahn, 2008).  

Καηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή, ην ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ βέιηηζηνπ 

ηξφπνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη απαληάηαη ζηηο θηινζνθίεο ησλ επηθνχξεησλ, ησλ ζησηθψλ 

θαη ησλ ζθεπηηθηζηψλ. Με ηηο θηινζνθίεο απηέο ζα αζρνιεζνχκε αξγφηεξα ζηνλ βαζκφ πνπ 

ρξεηάδεηαη, ψζηε λα θαλεί ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ζχγρξνλε ςπρνινγηθή γλψζε. πλεπψο 

ππελζπκίδνπκε φηη δελ είλαη ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε αλάιπζε ησλ θηινζνθηθψλ 

ξεπκάησλ, παξά ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ζχγρξνλε ςπρνινγηθή γλψζε θαη κεζνιαβεί ε πνξεία 

πνπ απηή αθνινχζεζε γηα λα έρεη ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο. Γηα απηφ, αο ζεκεηψζνπκε φηη, 

θαηά ηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα εκθαλίζηεθε ε ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ζψκαηνο θαη ςπρήο, 

θαζψο θαη φηη, ζπγθξνηήζεθαλ ζεσξίεο πνπ ππνζηήξηδαλ ηε δηαθνξνπνίεζε απηή, ρσξίο 

φκσο λα θπξηαξρεί ν θηινζνθηθφο θαη επηζηεκνινγηθφο δπτζκφο (Γαθέξκνο, 2010). 

 

2.2.  Η θεπαπεία ηηρ τςσήρ και οι ζημανηικοί ζηαθμοί ηηρ τςσολογικήρ γνώζηρ, από 

ηην πεπίοδο ηος Μεζαίυνα μέσπι και ηον 18
ο
 αιώνα. 

Πάξα ην πέξαζκα απφ ην κχζν ζην ιφγν πνπ πξνεγήζεθε, θαηά ηνλ Μεζαίσλα, επαλήιζε ε 

ππεξθπζηθή πξνζέγγηζε ησλ αηηψλ ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ε πξνηηκψκελε ζεξαπεία 

απηήο ήηαλ θάπνηα κνξθή εμνξθηζκνχ. Απηφ γηαηί ζηε Υξηζηηαληθή Δπξψπε ζεσξνχζαλ φηη, 

ε καγεία θαη δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηνπ είδνπο, ήηαλ ππνιείκκαηα παγαληζκνχ. Χζηφζν, ην 
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θπλήγη ησλ καγηζζψλ δελ εκθαλίζηεθε πξηλ απφ ηνλ 14
ν
 αηψλα. Σφηε ε εθθιεζία αλεζχρεζε 

ηδηαίηεξα κε ηνπο κάγνπο θαη ηηο κάγηζζεο πνπ ήδε ππήξραλ, ψζηε άξρηζε ηελ καδηθή 

ζεζκνζεηεκέλε δίσμε ηνπο. χκθσλα κε ην “Malleus”, έλα απφ ηα πην δεκνθηιή βηβιία ηεο 

επνρήο, ηνπο βαζάληδαλ κέρξη λα νκνινγήζνπλ ηνλ φξθν θαη ηελ πίζηε ηνπο ζην δηάβνιν θη 

έπεηηα ηνπο έθαηγαλ δσληαλνχο ή ηνπο απαγρφληδαλ (Hergenhahn, 2008). 

Οη επηζηήκεο θαη ε θηινζνθία ηελ πεξίνδν εθείλε κεηαηξέπνληαη ζε ζεξαπαηλίδεο ηεο 

ζενινγίαο, θαζψο ε εθθιεζία παξνπζηάζηεθε σο ζεζκνθχιαθαο ηεο θεθηεκέλεο γλψζεο. 

ρεηηθά κε ηελ ςπρή, ηελ έβιεπαλ σο εζσηεξηθή ζεφζηαιηε ππφζηαζε, αζάλαηε, πνπ 

ζπλδέεηαη κε φιν ην ζψκα θαη φρη κε επηκέξνπο κέξε ηνπ. Φαίλεηαη έηζη φηη ε πιαησληθή θαη 

ηδηαίηεξα ε λενπιαησληθή ζεψξεζε ηεο ςπρήο, άζθεζε επηξξνή ζηε ζεκειίσζε ηεο 

ρξηζηηαληθήο ςπρνινγίαο (Γαθέξκνο, 2010). 

 

2.2.1.   Αναγέννηζη.    

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, κέζα 14
νπ

- 16
ν
 αηψλα, παξάιιεια κε ην θπλήγη ησλ 

καγηζζψλ, ππέθεξαλ θαη φζνη έπαζραλ απφ ςπρηθή αζζέλεηα, θαζψο ζεσξνχληαλ ζχκαηα 

καγείαο θαη ηνπο είραλ έγθιεηζηνπο ζε θξελνθνκεία. Σν πην γλσζηφ απφ απηά ήηαλ ην 

«Μπέζιεκ», φπνπ εθεί νη ηξφθηκνη ήηαλ αιπζνδεκέλνη, πθίζηαλην μπινδαξκνχο, 

ππνζηηίδνληαλ θαη απνηεινχζαλ κνξθή δηαζθέδαζεο γηα ην θνηλφ πνπ ηνπο επηζθέπηνληαλ. 

Σνλ 16
ν
 πεξίπνπ αηψλα ηξνθνδνηήζεθε ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο γηα ηα 

ππεξθπζηθά ζαηαληθά αίηηα έλαληη ησλ θπζηθψλ, βηνινγηθψλ γηα ηελ πξφθιεζε ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο. Έηζη κε πξσηνπφξν ηνλ ηαηξφ Παξάθειζν, απέθηεζε ηζρχ ε ηδέα φηη «νη κάγνη» 

δε δηαθαηέρνληαλ απφ ππεξθπζηθέο δηαβνιηθέο δπλάκεηο, αιιά φηη ε απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηελ νπνία επηδείθλπαλ θαη νη ςπρηθά δηαηαξαγκέλνη, νθεηιφηαλ ζε 

ζπλαηζζεκαηηθά ή ζσκαηηθά πξνβιήκαηα. Ο ίδηνο αλ θαη απέξξηπηε ηε δαηκνλνινγία, πίζηεπε 

ζε έλα «ζπκπαληηθφ πλεχκα» πνπ δηαπφηηδε ηε θχζε. ζν νη άλζξσπνη θείηνληαλ αξκνληθά 

πξνο απηφ ην πλεχκα, ήηαλ πγηείο, δηαθνξεηηθά λνζνχζαλ. Αθφκε, πίζηεπε φηη ε αξκνλία ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηε θχζε, νπφηε θαη ε πγεία ηνπ, κπνξνχζε λα επεξεαζηεί απφ ρεκηθέο νπζίεο, 

καγλήηεο θαη νπξάληα ζψκαηα. Παξά ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ απηέο, είλαη γλσζηή θαη νηθεία 

πιένλ ε ξήζε ηνπ φηη ππάξρνπλ δχν εηδψλ αζζέλεηεο ζηνλ άλζξσπν. Ζ ζσκαηηθή θαη ε 

ςπρηθή (Hergenhahn, 2008).  

Έηζη παξ‟ φιν πνπ απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα πεξίπνπ, γίλνληαλ πξνζπάζεηεο πεξηγξαθήο 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο (θαηάζιηςε), θαη 

πξνηάζεηο ζεξαπείαο ηνπο, κφιηο ηνλ 18
ν
 αηψλα άλζηζε ε ηδέα φηη, ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

ςπρηθή λφζν, ρξήδνπλ αλζξψπηλεο βνήζεηαο. Ο πξψηνο λφκνο πνπ επηθχξσζε ηελ ηδέα απηή, 
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πνπ καο παξαπέκπεη ζην πσο αληηιακβάλνληαλ ηελ ζεξαπεία ηεο ςπρήο νη πξψηκεο κνξθέο 

θνηλσλίαο, ίζρπζε ζηε Σνζθάλε ην 1774 (Ford, 2007 ). Αξγφηεξα ν Pinel ελδηαθεξφκελνο γηα 

ηελ ςπρηθή αζζέλεηα, έγξαςε άξζξα, αζθψληαο ζεκαληηθή επηξξνή γηα έλαλ πην 

αλζξσπηζηηθφ ηξφπν κεηαρείξηζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Έηζη ην 1793 δηνξίζζεθε δηεπζπληήο 

ηνπ αζχινπ Μπηζέηξ θαη κεηέπεηηα ηεο αιπεηξηέξ ζην Παξίζη. Απάιιαμε ηνπο ηξνθίκνπο 

απφ ηηο αιπζίδεο, ηηο αθαηκάμεηο, ελζάξξπλε ηελ εξγαζηνζεξαπεία θαη αλέπηπμε θάπνηεο απφ 

ηηο ζεκεξηλέο αξρέο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπγέλεηα πξνο ηνλ αζζελή, 

πξνζθνξά δεζηαζηάο θαη απνθαηάζηαζε ηεο ειπίδαο. Σα βήκαηα ηνπ αθνινχζεζαλ ν William 

Tuke ζηε Βξεηαλία θαη ν Chiarugi ζηελ Ηηαιία ((Hergenhahn, 2008). 

 Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα αλαδείμνπκε πεξαηηέξσ πιεπξέο ηεο Αλαγέλλεζεο, ψζηε λα 

θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε κεηέπεηηα πνξεία ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο. Αξρηθά ην θίλεκα απηφ 

ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηνλ Μεζαίσλα ζηνπο Νένπο Υξφλνπο, νη νπνίνη έζεζαλ ηηο 

ζεηηθηζηηθέο βάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο. Ήδε φκσο, απφ ηε κεηαβαηηθή απηή 

πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, παξαηεξείηαη αλάπηπμε ησλ πφιεσλ πνπ αγσλίδνληαλ ελαληίνλ 

ησλ θενπδαξρψλ, άλνδνο ηεο εκπνξηθήο αζηηθήο ηάμεο, θαζψο θαη ζπζζψξεπζε ηνπ πινχηνπ. 

Έηζη εθπιεξψζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ πεδίσλ. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε άλζηζε ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εκπεηξηθή, ηερληθή γλψζε. 

Χζηφζν, ε αλάδεημε απηή ηεο εκπεηξηθήο, πεηξακαηηθήο γλψζεο, πξνψζεζε ηελ ηάζε 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο επηζηεκψλ θαη ηνλ απνρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ θηινζνθία 

(Γαθέξκνο, 2010).  

Δπίζεο, επδνθίκεζε ε θαιιηέξγεηα ησλ θαιψλ ηερλψλ, νη νπνίεο ελίζρπζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξσπηζκνχ. Δθείλε ινηπφλ ε πεξίνδνο είλαη ηδηαίηεξα γλσζηή γηα ηελ αλζξσπνθεληξηθή ηεο 

ζηξνθή. ε αληηδηαζηνιή κε ην κεζαησληθφ δπτζκφ ςπρήο θαη ζψκαηνο, πξνηάζεθε ην 

πξφηππν ηνπ πνιχπιεπξα αλαπηπγκέλνπ, θαζνιηθνχ αλζξψπνπ. Σελ δπλακηθή απηνχ αθξηβψο 

ηνπ αλζξψπνπ, ζέιεζε λα αλαδείμεη ν Leonardo da Vinci κέζα απφ ηνλ πίλαθα ηνπ. Ο 

ζεβαζκφο ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο πνιπζρηδνχο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, αζπάζηεθε 

αξγφηεξα απφ ην θίλεκα ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνινγίαο. Δπηπιένλ ε ςπρνινγηθή γλψζε ηεο 

επνρήο, αληαπνθξηλφηαλ ζηελ επαλεκθάληζε ηνπ αξηζηνηειηθνχ έξγνπ «πεξί ςπρήο». Οπφηε 

ε κειέηε ηεο ςπρήο εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζηελ βηνινγηθή πξνζέγγηζε. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη εθείλε ηελ επνρή εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ν φξνο “psychologia” (Thomas 

Freigius, 1575). Γελ ζα επεθηαζνχκε ζε επηκέξνπο κνξθέο ηεο Αλαγέλλεζεο θαζψο δελ ην 

ζεσξνχκε ρξήζηκν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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2.2.2. Γιαθυηιζμόρ.  

Έηζη πεξλάκε ζηε πεξίνδν ησλ Νέσλ Υξφλσλ ή αιιηψο ζηα ρξφληα ηνπ δηαθσηηζκνχ. 

Έρνληαο αλνίμεη ήδε ν δξφκνο πξνο κηα πην αληηθεηκεληθή αλαδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν 

θαη ηνλ άλζξσπν, ηα έξγα αηφκσλ, φπσο ν Copernicus, o Kepler, o Galileo, o Hobbes, o 

Newton, o Bacon θαη ν Descartes, καο εηζαγάγνπλ ζηε πεξίνδν απηή (Hergenhahn, 2008). 

 Ο Copernicus (1473-1543) καο είλαη γλσζηφο γηα ηελ ειηνθεληξηθή ζεσξία. Ζ θπξηφηεξε 

ζπλεηζθνξά ηνπ Kepler (1571-1630) ζηελ επηζηήκε ήηαλ ε επηκνλή ηνπ φηη, φιεο νη 

καζεκαηηθέο αλαγσγέο πξέπεη λα επαιεζεχνληαη απφ εκπεηξηθή παξαηήξεζε. Ο Galileo 

(1564-1642), φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη δχν, ρξεζηκνπνηνχζε θαη ηφληδε ηε ζεκαζία ηεο 

εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο, θαζψο θαη ηελ αμία ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ. Χο πιαησληθφο 

ππεζηήξηδε φηη, νη αηζζήζεηο κπνξνχλ λα παξάζρνπλ κφλν κηα λχμε γηα ηε θχζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε ηειηθή εμήγεζε πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ άπνςε ηεο ινγηθήο ηάμεο 

πξαγκάησλ. Οη άλζξσπνη δειαδή, κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ ηελ αηζζεηεξηαθή εκπεηξία 

κφλν κε ηελ νξζνινγηθή ζχιιεςε ησλ καζεκαηηθψλ λφκσλ. Αθνινπζνχκελνο ν Newton 

(1642-1727), ρξεζηκνπνηνχζε θη εθείλνο ηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο, ηελ καζεκαηηθή 

παξαγσγή θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ λφκνπ ηεο βαξχηεηαο. 

Γίλεηαη εκθαλέο φηη φινη νη παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο 

έξεπλαο, απνηέιεζαλ ππφδεηγκα επηηπρίαο γηα πνιινχο κειεηεηέο πξνεξρφκελνπο απφ 

δηαθνξεηηθά πεδία. πλεπψο ε νξζνινγηθή επηζηήκε αλέβαηλε ζην πξνζθήλην     

(Hergenhahn, 2008). Αξγφηεξα ν Bacon (1561-1626) επέκεηλε θαη ηφληδε ηδηαίηεξα ηα 

ζηνηρεία ηεο παξαηήξεζεο, γηα λα πξνζδψζεη ζε θάηη επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα. Γπζπηζηνχζε 

πξνο ηνλ νξζνινγηζκφ, ιφγσ ηεο έκθαζεο ηνπ ζε ιέμεηο, επίζεο πξνο ηα καζεκαηηθά, ιφγσ 

ηεο έκθαζεο ηνπο ζε ζχκβνια. Έηζη εκπηζηεπφηαλ κφλν ηελ άκεζε παξαηήξεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο θχζεο. Απηφο ν άθξαηνο εκπεηξηζκφο ζηαδηαθά έθηαζε ζηνλ ζεηηθηζκφ. 

Οπφηε γηα εθείλνλ ε επηζηεκνληθή γλψζε, ζα έπξεπε λα ζπγθιίλεη κε ηελ πξαθηηθή, ηελ 

άκεζα εθαξκφζηκε πνπ δεηθλχεη ε εκπεηξία. 

 ηε ζπλέρεηα ν Descartes (1596-1650), άζθεζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επηξξνή ζην πεδίν ηεο 

ςπρνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνθπζηνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. πσο νη παξαπάλσ, είρε θαη εθείλνο ηελ πεπνίζεζε φηη, ε απφιπηε γλψζε 

είλαη πάληα καζεκαηηθή γλψζε. Απνγνεηεπκέλνο απφ ην πφξηζκα ηνπ, φηη επί αηψλεο νη 

θηιφζνθνη αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα, ρσξίο λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα νηηδήπνηε, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πάληα ζηε θηινζνθία κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ εθηφο 

απφ έλα κφλν πξάγκα. Σν γεγνλφο φηη κπνξνχζε λα ακθηβάιιεη. Ζ ακθηβνιία ζπλεπάγεηαη 

ζθέςε θαη ζπλεπψο έλα ζθεπηφκελν φλ. Έηζη θαηέιεμε ζην γλσζηφ “cogito ergo sum” 

(θέθηνκαη , άξα ππάξρσ) θαη αλαιχνληαο ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπ πεξηζζφηεξν, θαηέιεμε ζηε 
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ζεψξεζε ησλ έκθπησλ ηδεψλ ηεο ζθέςεο. Αθφκε, κε βάζε απηφλ ην ζπιινγηζκφ, απεθάλζε 

γηα ηε μερσξηζηή θχζε ζψκαηνο θαη ςπρήο. Ζ πιηθή ππφζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έθηαζε, 

αθνχ θαηαιακβάλεη ρψξν, ελψ ε πλεπκαηηθή ζπλίζηαηαη ζηε ζθέςε, πνπ δελ ηε δηαθξίλεη 

νχηε ρψξνο, νχηε χιε. Δίλαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ην ζψκα θαη φκσο αιιειεπηδξά κε 

απηφ. Έηζη ν Καξηέζηνο αληηκεηψπηζε άκεζα ην παλάξραην πξφβιεκα «ςπρήο- ζψκαηνο». 

Καζψο ζηεξηδφηαλ ζε ινγηθέο, αιιά θαη θαηλνκελνινγηθέο δηαδηθαζίεο, αληηιακβαλφηαλ ηνλ 

πιηθφ θφζκν, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ ζην ζχλνιν ηεο θαη κεγάιν κέξνο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο, κεραληζηηθά. Θεσξνχζε ηα λεχξα σο θνίινπο ζσιήλεο, πνπ πεξηείραλ ιεπηά 

λήκαηα, ηα νπνία ζπλέδεαλ ηνπο αηζζεηεξηαθνχο ππνδνρείο κε ηνλ εγθέθαιν. Σα λήκαηα 

απηά ζπλδένληαλ κε ηηο θνηιίεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ήηαλ γεκάηεο δσηθά πλεχκαηα. Έηζη φηαλ 

ηα δσηθά πλεχκαηα έξξεαλ ζηνπο θαηάιιεινπο κχεο, ηνπο εξέζηδαλ θαη πξνθαινχζαλ ηε 

ζπκπεξηθνξά.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πίζηεπε φηη ην αλζξψπηλν ζψκα ιεηηνπξγεί σο κεραλή, κε 

ηε βνήζεηα ησλ δσηθψλ πλεπκάησλ, ελψ ην πλεχκα δελ ππφθεηηαη ζε ηέηνηεο πιηθέο αξρέο. 

Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ σο δπτζηήο, θαη ν δπτζκφο ηνπ εμεγνχληαλ απφ ηελ ζεσξία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο, πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα κνλαδηθή δνκή ηνπ 

εγθεθάινπ, ην θσλάξην. Καζηέξσζε επνκέλσο θηινζνθηθά θαη επηζηεκνληθά, ην πξφβιεκα 

ηνπ δπηζκνχ πλεχκαηνο, αληί ςπρήο, θαη ζψκαηνο. Δηζήγαγε ηνλ φξν ηεο «ζπλείδεζεο» γηα 

ηελ κειέηε ηνπ εαπηνχ, θαζψο θαη ηεο «απηνζπλείδεζεο», ράξηλ πάιη ηνπ γλσζηνχ 

ζπιινγηζκνχ ηνπ (Γαθέξκνο, 2010). Δπίζεο, ν Καξηέζηνο εξεπλψληαο κεραληζηηθά ηελ 

αληαλαθιαζηηθή ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αξρή ηφζν ηεο ζεσξίαο πεξί 

εξεζίζκαηνο- αληίδξαζεο, φζν θαη ηεο ςπρνινγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αθφκε, νη πξαθηηθέο 

έξεπλεο ηνπ  ζηα δψα, γηα λα κάζεη πεξηζζφηεξα θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηνλ θαζηζηά ζεκειησηή ηεο θπζηνινγηθήο ςπρνινγίαο. πλνιηθά 

ινηπφλ ε θηινζνθία ηνπ αλαθέξεηαη ζπρλά, σο ε αξρή ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο.  Έγηλε 

εθηελέζηεξνο ιφγνο γηα ηηο ζεσξίεο ηνπ Καξηέζηνπ, δηφηη, νη θηινζνθηθέο ζεσξίεο πνπ 

αθνινχζεζαλ, ηνπ εκπεηξηζκνχ, ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ, ήηαλ θαηά θάπνην 

ηξφπν αληίδξαζε πξνο απηφλ, θαηαδεηθλχνληαο ελαξγέζηεξα ην θχξνο ηνπο         

(Hergenhahn, 2008).   

 

1.2.2.α. Δμπειπικοί θιλόζοθοι.  

Δλ ζπληνκία αλαθέξνπκε ην κνηίβν ζθέςεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ θηινζφθσλ ηνπ 

εκπεηξηζκνχ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ε ζχγρξνλε ςπρνινγία. Ο Hobbes (1588-1679), 

απινπνίεζε ηελ αληίιεςε ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ ηνπ Καξηέζηνπ, θξαηψληαο κφλν ηηο 

κεραληζηηθέο αληηιήςεηο, ν άλζξσπνο δειαδή σο κεραλή, ακθηζβεηψληαο έηζη ηηο 

ηδεαιηζηηθέο. Ο Locke (1632-1704), άζθεζε θξηηηθή ζηε ζεσξία πεξί έκθπησλ ηδεψλ, 
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αληηιέγνληαο φηη ν άλζξσπνο φηαλ γελληέηαη είλαη “tabula rasa” (ιεπθφ ραξηί), εμαίξνληαο 

έηζη γηα άιιε κηα θνξά ηε ζεκαζία ηεο αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο. Ο Berkeley (1685-1753), 

παξνπζηάζηεθε σο νπαδφο ηνπ άθξαηνπ εκπεηξηζκνχ. Δθηηκνχζε φκσο, φηη ε πιηζηηθή 

θηινζνθία ππνλφκεπε ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε θη έηζη αληηηάρζεθε ζηε παξαδνρή φηη ε χιε 

ππάξρεη.  Γηα εθείλνλ : «ππάξρσ ζεκαίλεη λα είκαη αληηιεπηφο». Τηνζέηεζε ηελ άπνςε ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ ηδεαιηζκνχ, ηελ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ελφο θαη κφλν αηνκηθνχ, 

αληηιακβαλφκελνπ θαη ζθεπηφκελνπ ππνθεηκέλνπ, ε νπνία ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Mach ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ππέξ ηεο «Νέαο ςπρνινγίαο» 

(Γαθέξκνο, 2010). Οπζηαζηηθά ν Berkeley δερφηαλ ηελ χπαξμε εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

κφλν κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αληίιεςεο, θαη φρη φηη απηή ζπλίζηαηαη ζε αδξαλή χιε, φπσο 

ππνζηήξηδαλ νη πιηζηέο. «ην Δίλαη ηαπηίδεηαη κε ην αληηιακβάλεζζαη» (Hergenhahn, 2008). 

Φαίλεηαη φηη ζέινληαο εθείλνο λα παηάμεη ηηο αηζζήζεηο, ηειηθά ηηο εμχςσζε.  

Ο Hume (1711-1776), ήζειε λα δεκηνπξγήζεη κηα επηζηήκε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Καζψο 

είρε εληππσζηαζηεί απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηα πεηξάκαηα θαη ζηελ 

επηζηήκε ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη ε γλψζε ζα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία κέζσ πξνζεθηηθήο 

παξαηήξεζεο. πλεπψο δερφηαλ ηελ απνδεηθηηθή γλψζε θαη ηελ εκπεηξηθή. Ζ πξψηε, 

ζπζρεηίδεη ηδέεο κε ηδέεο, φπσο ζηα καζεκαηηθά. Ζ γλψζε απηνχ ηνπ είδνπο είλαη αιεζηλή 

κφλν κέζσ απνδεθηψλ νξηζκψλ θαη δελ αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζε γεγνλφηα ή αληηθείκελα 

εθηφο ηνπ λνπ. Δίλαη πξντφλ θαληαζίαο, ην νπνίν φκσο αληηπξνζσπεχεη θαζαξή θαη επαθξηβή 

ζθέςε. Σν δεχηεξν είδνο γλψζεο βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη κφλν απηή κπνξεί λα 

θαζνδεγεί απνηειεζκαηηθά ηε ζπκπεξηθνξά καο ζηνλ θφζκν  (Hergenhahn, 2008). 

Ο James Mill (1773-1836), επεξεαζκέλνο θη απηφο απφ ηε θπζηθή ηνπ Newton, πξνζπάζεζε 

λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο, ζηε θαηαλφεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λνπ. Έηζη επέκελε φηη, θάζε 

λνεηηθή εκπεηξία, κπνξνχζε λα αλαιπζεί ζηηο απιέο ηδέεο πνπ ηε ζπγθξνηνχλ, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ λφκνπ ηνπ ζπλεηξκνχ, θαηά αλάινγν ηξφπν πνπ ην ζχκπαλ κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί, σο 

απνηεινχκελν απφ πιηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ θπζηθέο δπλάκεηο. Ο δηάδνρνο ηνπ, 

ν John Stuart Mill (1806-1873), παξά ην γεγνλφο φηη δελ επηζπκνχζε λα νλνκάδεηαη 

εκπεηξηζηήο, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνγελέζηεξνπο, πξνζπάζεζε λα «εθζπγρξνλίζεη» ηνλ 

θιαζζηθφ εκπεηξηζκφ, κέζσ ηεο ινγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο γλψζεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ 

εκπεηξηζκνχ κε ηελ αλάιπζε ηεο γιψζζαο ηεο επηζηήκεο, πξνεηνίκαζε ηελ κεηέπεηηα 

εκθάληζε ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ, πνπ επίζεο ζπλέβαιε ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο «Νέαο 

ςπρνινγίαο». Απφ ηελ άιιε φκσο, απέξξηςε ηελ κεραληζηηθή αλαγσγή ηνπ ηξφπνπ 

θαηαλφεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνπ θαη ζηε ζέζε ηεο, πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία «λνεηηθήο 

ρεκείαο», πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπ 

ζπλεηξκνχ (Γαθέξκνο, 2010). 
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1.2.2.β. θεηικιζηέρ θιλόζοθοι 

Ο  Auguste Comte (1798-1857), δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ θηινζνθία ηνπ εκπεηξηζκνχ 

(απφθηεζε γλψζεο κέζσ εκπεηξίαο), αιιά ηελ πξνέθηεηλε ζηε θηινζνθία ηνπ ζεηηθηζκνχ. 

χκθσλα κε απηήλ, ε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ βξίζθεηαη απιά ζηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα, αιιά πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απηά. Δπέκελε λα ζεσξεί σο έγθπξεο γλψζεηο κφλν 

απηέο πνπ παξέρεη ε εθαξκνζκέλε επηζηήκε, γη απηφ θαη πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα 

επηζηήκε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. πλεπψο θαίλεηαη φηη ν Comte ήζειε λα ζεκειηψζεη κηα δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

ςπρνινγία, λέα επηζηήκε θαη φρη λα επεξεάζεη ηε ζπγθξφηεζε ηεο. Έβιεπε ηελ επηζηήκε 

κφλν σο κέζν βειηίσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ζπγθιίλνληαο κε ηελ άπνςε ηνπ Bacon, 

ζεσξνχζε φηη ε γλψζε δελ είλαη ζεκαληηθή αλ δελ έρεη θάπνηα πξαθηηθή ζεκαζία. 

πκθσλνχζαλ ινηπφλ φηη ε επηζηήκε πξέπεη λα είλαη πξαθηηθή θαη κε ζεσξεηηθή 

(Hergenhahn, 2008). Αθφκε ν Comte ηεξαξρψληαο ηηο επηζηήκεο ζε έλαλ θαηάινγν, 

παξέιεηςε ηελ ςπρνινγία, θαζψο γηα εθείλνλ ε κειέηε ηνπ λνπ, κέζσ ελδνζθφπεζεο, 

ππάγεηαη ζηε κεηαθπζηθή. Παξ‟ φια απηά αλαγλψξηδε δχν κεζφδνπο αληηθεηκεληθήο κειέηεο 

ηνπ αηφκνπ. Σελ θξελνινγία, κηα πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ λνεηηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηελ 

αλαηνκία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη δεχηεξνλ, ηελ κειέηε ηνπ λνπ κέζσ ησλ 

πξντφλησλ ηνπ. Μέζσ δειαδή ηεο κειέηεο ηεο θαλεξήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο θνηλσληθήο. πλεπψο ζχκθσλα κε ηνλ Hergenhahn (2008), ν πξψηνο ηξφπνο 

αλήγε ηελ ςπρνινγία ζηε θπζηνινγία θαη ν δεχηεξνο ζηελ θνηλσληνινγία. Γίλεηαη έηζη 

αληηιεπηφ, φηη έλαο άλζξσπνο, ελδηαθεξφκελνο κφλν γηα έλαλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, ηελ 

ςπρνινγία ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θπζηνινγία, κπφξεζε λα επεξεάζεη ηε 

κεηέπεηηα κεηαηξνπή ηεο ςπρνινγίαο ζην ζχλνιν ηεο. Βέβαηα δελ ήηαλ κφλνο ηνπ ζε απηήλ 

ηε πξνζπάζεηα.  

Ο Ernst Mach (1838-1916),  εμίζνπ ζεηηθηζηήο, νδήγεζε θη απηφο ηελ ςπρνινγία πην θνληά 

ζηελ πεηξακαηηθή επηζηήκε. Ο ηχπνο ηνπ ζεηηθηζκνχ ηνπ Mach, απαληηφηαλ ζηελ ηζρχ ησλ 

αηζζήζεσλ. Οη αηζζήζεηο απνηεινχλ ην ηειηθφ αληηθείκελν γηα θάζε επηζηήκε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο θαη φρη ηα θπζηθά γεγνλφηα πνπ κπνξνχζαλ λα 

βησζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε παξαηεξεηή. Με άιια ιφγηα, ηφζν ν Comte, φζν θαη ν Mach 

πίζηεπαλ φηη νη επηζηεκνληθνί λφκνη έρνπλ ηζρχ θαη φηη απηνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία. 

O πξψηνο έδηλε έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα ζπκκεηέρεη απφ θνηλνχ 

κε άιινπο, ελψ ν δεχηεξνο εζηίαδε ζηηο ηδησηηθέο εκπεηξίεο, ρσξίο λα αξλείηαη ηε κέζνδν ηεο 

ελδνζθφπεζεο. Ο ζεηηθηζκφο γεληθφηεξα κεηεμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε ινγηθφ ζεηηθηζκφ, ν 

νπνίνο ελ ηέιεη επεξέαζε ηε δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο δξηκχηαηα (Hergenhahn, 2008). 
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1.2.2.γ. οπθολογιζηέρ θιλόζοθοι              

πσο είδακε, νη εκπεηξηζηέο θαη νη ζεηηθηζηέο ζηήξηδαλ θάζε γλψζε ζηελ εκπεηξία. Έηζη 

ππνβίβαδαλ ην λνπ ζηε ζέζε ελφο παζεηηθνχ δέθηε, πνπ ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα, βάζεη ησλ 

αηζζήζεσλ. Οη νξζνινγηζηέο αληίζεηα παξαδέρνληαλ ηελ χπαξμε ελφο λνπ πνιχ πην 

ελεξγεηηθνχ, ν νπνίνο δελ ελεξγεί απιά βάζεη αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, αιιά  πνπ 

επηπιένλ λνεκαηνδνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο πνπ δέρεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ.  αθήο 

δηάθξηζε κεηαμχ εκπεηξηζκνχ θαη νξζνινγηζκνχ δελ ππάξρεη. Δίλαη θπξίσο ζέκα έκθαζεο. Οη 

εκπεηξηζηέο ηφληδαλ ηε ζεκαζία ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη πξνυπέζεηαλ έλαλ 

ζρεηηθά παζεηηθφ λνπ, πνπ έηεηλε λα ιεηηνπξγεί κε κεραληζηηθνχο λφκνπο. Οη νξζνινγηζηέο 

ηφληδαλ ηε ζεκαζία έκθπησλ δνκψλ, αξρψλ, πνπ πξνυπέζεηαλ έλαλ ελεξγεηηθφ λνπ πνπ δίλεη 

λφεκα ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ αηζζήζεσλ. Σψξα ζα εμεηάζνπκε ην έξγν νξηζκέλσλ 

νξζνινγηζηψλ πνπ επεξέαζαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο         

(Hergenhahn, 2008).   

Ο Spinoza (1632-1677), εληππσζηάζηεθε απφ ηελ θαξηεζηαλή θηινζνθία, φκσο 

δηαθνξνπνίεζε ηε ζέζε ηνπ γηα ηε ζρέζε πλεχκαηνο- ζψκαηνο. Γηα εθείλνλ, ην ζψκα θαη ην 

πλεχκα ήηαλ φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο θαη ζπλεπψο αδηαρψξηζηεο κεηαμχ ηνπο. Έηζη 

ζπλέδεζε ηελ θπζηνινγία θαη ηελ ςπρνινγία ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, ραξαθηεξίδνληαο ην 

παξαπάλσ πξφβιεκα σο ςπρνθπζηνινγηθφ. Ζ ηδέα απηή πξνέθπςε απφ ηνλ παλζετζκφ ηνπ. 

Έηζη ν Θεφο είλαη ε θχζε, ζθέςε ζηεξηδφκελε ζε ζηστθή βάζε, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ χιε 

θαη απφ πλεχκα. Γηα απηφ νη άλζξσπνη θαηά εθείλνλ είλαη λννχζεο πιηθέο νπζίεο. Δπηπιένλ, 

αθνχ είλαη κέξνο ηεο θχζεο, ππφθεηληαη θη απηνί ζε λφκνπο, δειαδή είλαη πξνθαζνξηζκέλνη. 

Οπφηε ν Spinoza πηνζέηεζε ηελ ςπρηθή αηηηνθξαηία έλαληη ηεο ηειενινγίαο, ε νπνία 

επηθξάηεζε αξγφηεξα γηα φιεο ηηο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο (Hergenhahn, 2008). 

 Ο Leibniz (1646-1716), απέξξηςε ηνλ θαξηεζηαλφ δπτζκφ, θαζψο θαη ηελ αιιειεπηδξψζα 

ζρέζε πλεχκαηνο-ζψκαηνο. Δπέκεηλε ζηελ άπνςε ηνπ ςπρνθπζηνινγηθνχ παξαιιειηζκνχ, 

πνπ νξίδεηαη απφ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε αξκνλία. Ζ αξκνλία απηή, φπσο θαη ε αξκνλία 

φισλ ησλ κνλάδσλ, φισλ δειαδή ησλ έκβησλ φλησλ ηνπ ζχκπαληνο εμεγείηαη κέζσ ηεο 

έλλνηαο ησλ «αζπλείδεησλ αληηιήςεσλ». Ζ έλλνηα απηψλ παξνπζίαζε ελδηαθέξνλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο. Κάζε ζηηγκή δειαδή δερφκαζηε εληππψζεηο, πνπ δελ ηηο 

ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη δελ ηηο αλαζηνραδφκαζηε, είηε γηαηί είλαη πνιπάξηζκεο, είηε γηαηί δελ 

κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ιφγσ νκνηνκνξθίαο. Δληνχηνηο ζε απηέο νθείινπκε ηα 

ζπγθερπκέλα αηζζήκαηα θαη αληηιήςεηο (Γαθέξκνο, 2010). 

 ηε ζπλέρεηα ν Reid (1710-1796), πίζηεπε φηη επεηδή κπνξνχκε λα βηψζνπκε κφλν 

αηζζεηεξηαθέο εληππψζεηο, φια φζα κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

απηέο. Πάλσ ζε απηή ηελ άπνςε παξνπζίαζε ηε θηινζνθία ηνπ θνηλνχ λνπ. Θεσξνχζε φηη 
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κπνξνχκε λα εκπηζηεπφκαζηε ηηο εληππψζεηο καο απφ ηνλ πιηθφ θφζκν, επεηδή ν θνηλφο λνπο, 

καο ππαγνξεχεη λα ην θάλνπκε.  Έιεγε φηη είκαζηε απφ ηε θχζε καο πξνηθηζκέλνη κε ηηο 

ηθαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ θαηαλννχκε. Πάλσ ζε απηφ ζα 

επαλέιζνπκε παξαθάησ. Γηα απηφ, ππνζηήξηδε θαη ηνλ άκεζν ξεαιηζκφ, ηελ πεπνίζεζε φηη ν 

θφζκνο είλαη φπσο ηνλ βηψλνπκε άκεζα. Μηα πεπνίζεζε πνπ επίζεο ζα ηε 

μαλαζπλαληήζνπκε (Hergenhahn, 2008). 

 πλερίδνληαο ζπλαληνχκε ηνλ Kant (1724-1804). Δθείλνο επηρείξεζε λα απνδείμεη φηη 

νξηζκέλεο αιήζεηεο δε βαζίδνληαη κφλν ζηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία, φπσο ππνζηήξηδε ν 

Hume. Γηαπίζησζε φηη ηα ίδηα ηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ζθεθηεί θαλείο, δε 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ εκπεηξία, αιιά ελδερνκέλσο λα είλαη a priori. Γελ αξληφηαλ 

ηε ζεκαζία ησλ αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, αιιά πίζηεπε φηη ν λνπο σο ελεξγφο ζα πξέπεη λα 

πξνζζέηεη θάηη ζε απηά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί γλψζε. Δθεί ινηπφλ έξρνληαη νη έκθπηεο 

θαηεγνξίεο ζθέςεηο ηνπ λνπ, πνπ ηξνπνπνηνχλ απηφ πνπ έρεη βησζεί ππνθεηκεληθά, δίλνληαο 

ηνπ έηζη πιεξέζηεξν λφεκα. Σέηνηεο έκθπηεο θαηεγνξίεο ζθέςεηο ή έλλνηεο, αθνξνχζαλ ην 

ρξφλν, ην ρψξν, ηελ αηηηφηεηα, πηζαλφηεηα θ.η.ι. θαη ηζρπξηδφηαλ φηη, ζε απηέο ηηο έκθπηεο 

έλλνηεο νθείινπκε ηελ ηθαλφηεηα γελίθεπζεο. Γηα εθείλνλ, νη γλψζεηο καο δελ ζπλίζηαληαη 

κφλν ζε αηζζεηεξηαθέο εληππψζεηο ή ζπλδπαζκνχο απηψλ, αιιά πίζηεπε φηη απηέο νη 

εληππψζεηο ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο ζθέςεο θαη ζπλεπψο ε θαηλνκελνινγηθή 

εκπεηξία καο, είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

ζθέςεο (Hergenhahn, 2008). Ή αιιηψο, ε γλψζε πξνθχπηεη κέζσ ηεο ζπλέλσζεο λφεζεο θαη 

αηζζήζεσλ. Ζ γλψζε μεθηλά απφ ηηο αηζζήζεηο, θιηκαθψλεηαη κε ηε δηάλνηα θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ιφγν. Ο Kant δηέθξηλε ηελ εκπεηξηθή απφ ηελ νξζνινγηθή ςπρνινγία. 

Ζ νξζνινγηθή ςπρνινγία αζπάδεηαη ηε παξαδνρή φηη ε ςπρή είλαη άπιε, άθζαξηε, αηψληα, 

αζάλαηε ππφζηαζε πνπ δίλεη δσή ζην ζψκα. Δθείλνο δελ ακθηζβήηεζε ηελ χπαξμε κηαο 

ηέηνηαο ςπρήο, αιιά ηελ δπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεο γηα απηήλ, κέζσ ηνπ αγλσζηηθηζκνχ. 

Μφλν φκσο κε ηνλ θαζαξφ ιφγν είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, νπφηε ρξεηάδεηαη λα 

κειεηάκε ηελ ςπρή, ππφ ην πξίζκα ηεο εκπεηξίαο θαη ζπλεπψο λα δερφκαζηε κφλν ηελ 

εκπεηξηθή ςπρνινγία σο επηζηήκε γηα ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπλείδεζεο. Δπνκέλσο 

αληηκεηψπηδε κε επηθχιαμε ηε δπλαηφηεηα ηεο νξζνινγηθήο ςπρνινγίαο λα κειεηά ηελ ςπρή 

θαζεαπηή. Μάιηζηα ν ίδηνο ζην έξγν ηνπ «Μεηαθπζηθά ζεκέιηα ηεο θπζηθήο επηζηήκεο, 

1957», ζεσξνχζε φηη ε ςπρνινγία δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα γίλεη πεηξακαηηθή επηζηήκε, γηαηί 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα καζεκαηηθά γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

αηζζήζεσλ. Οπφηε ζα παξακέλεη απνθιεηζκέλε απφ ηηο αθξηβείο, θπζηθέο επηζηήκεο.       

Παξ‟ φια απηά, θαηά ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θάλεθε φηη, νη δπζθνιίεο απηέο μεπεξάζηεθαλ 

θαη ε ςπρνινγία κεηεηξάπε ζε πεηξακαηηθή επηζηήκε. Οη επηδξάζεηο ηνπ θηινζφθνπ θάλεθαλ 

ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (Γαθέξκνο, 2010). 
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 Μηα άιιε κνξθή πνπ επεξέαζε ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο ήηαλ ν Herbart (1776-1841). 

πκθσλνχζε κε ηελ άπνςε ηνπ Kant φηη, ε ςπρνινγία δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα γίλεη 

πεηξακαηηθή επηζηήκε, αιιά απφ ηελ άιιε, ζεσξνχζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνπ 

κπνξνχζαλ λα εθθξαζζνχλ καζεκαηηθά. Έηζη κε απηή ηελ έλλνηα, ε ςπρνινγία κπνξνχζε 

ηνπιάρηζηνλ λα γίλεη επηζηήκε. Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνην 

καζεκαηηθφ κνληέιν ζηε ςπρνινγία. Πίζηεπε φηη ζην λνπ ππάξρνπλ παξαζηάζεηο- ηδέεο, πνπ 

αγσλίδνληαη γηα λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε. ηαλ δελ ηα θαηαθέξλνπλ νη ηδέεο απηέο δελ 

παχνπλ λα ππάξρνπλ, απιψο θαζίζηαληαη αζπλείδεηεο. Ο Herbart ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν 

«νπδφ», ψζηε λα δηαθξίλεη ην φξην κεηαμχ ζπλεηδεηνχ θαη αζπλείδεηνπ. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηρείξεζε λα εθθξάζεη κε καζεκαηηθά ηελ παξαπάλσ ζρέζε. πλεπψο παξά ηελ 

άξλεζε ηνπ φηη ε ςπρνινγία κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε πεηξακαηηθή επηζηήκε, ε πνζνηηθή 

ηνπ πξνζέγγηζε γηα ηα λνεηηθά θαηλφκελα, βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο εμέιημεο απηήο.  

Κιείλνληαο κε ηνπο νξζνινγηζηέο, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Hegel (1770-1831). Ο Hegel 

ζεσξνχζε ην ζχκπαλ σο κηα αιιεινζπζρεηηδφκελε ελφηεηα, πνπ ηελ απνθαινχζε Απφιπην. 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο έηεηλε πξνο ηνλ Πιάησλα. Οη αηζζεηεξηαθέο εληππψζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ρξήζηκεο κφλν αλ εληνπίζνπκε ηηο γεληθέο έλλνηεο ησλ νπνίσλ είλαη 

δείγκα. Ζ δηαιεθηηθή ηνπ δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε κηα ζέζε, κηα αληίζεζε θαη κηα ζχλζεζε 

ησλ δχν (Hergenhahn, 2008). 

αο ππελζπκίδσ ζην ζεκείν απηφ, φηη ζηελ εηζαγσγή αλαθεξζήθακε ζηα επηζηεκνληθά 

επηηεχγκαηα ηνπ 17
νπ

 αηψλα πνπ παξνπζίαδαλ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα. Αθνχ ινηπφλ εθζέζακε 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ ηεο πεξηφδνπ απηήο, 

ιίγν λσξίηεξα, θαζψο θαη κεηέπεηηα, είλαη παζηθαλέο ε ηάζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πξνο 

κηα ηερληθή, πξαθηηθή γλψζε, γηα επίιπζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ. Ζ εκπεηξία δειαδή 

απνθηνχζε ππεξνρή έλαληη ηεο ζεσξίαο, θαζψο θαη ε πνζφηεηα έλαληη ηεο πνηφηεηαο. 

Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Hessen (1931), ε εκθάληζε ηεο λεπηψλεηαο θπζηθήο 

ζπλδεφηαλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο ηερλνινγηθέο αλάγθεο ηεο αλαδπφκελεο αζηηθήο ηάμεο. 

Με μερλάκε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Hergenhahn (2008), εηδηθά ε θπζηθή ηνπ Νεχησλα 

απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα πνιινχο κεηαγελέζηεξνπο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο ηνπο: 

Καξηέζην, James θαη John Stuart  Mill, Herbart, ησλ νπνίσλ ηα επηηεχγκαηα, αλ ηζρχεη ε 

άπνςε ηνπ Hessen, επίζεο δελ πξννξίδνληαλ γηα ηελ επηζηήκε θαζεαπηή, φπσο ελδερνκέλσο 

θαη ησλ αληίινγσλ ηνπο. Δχινγα ινηπφλ καο ιέεη φηη νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ηνπ 17
νπ

 αηψλα 

ζπλδένληαλ κε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα εθείλεο ηεο επνρήο. Αθφκε, ε 

θαηεχζπλζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο επεξεάζηεθε θαη απφ ηε κεηάβαζε ηεο  θενπδαξρίαο 

ζηελ θεθαιαηνθξαηία. Ζ κεηάβαζε απηή, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί λσξίηεξα, πξνθάιεζε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο πνπ ελέπιεμαλ θαη ηξνπνπνίεζαλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο. Σφηε επήιζε θαη ε ρεηξαθέηεζε ησλ επηζηεκψλ απφ ηελ θηινζνθία, 
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μεθηλψληαο κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Μεραληθή, Αζηξνλνκία θ.η.ι.), πξνεηνηκάδνληαο  έηζη 

θαη ηελ ρεηξαθέηεζε ηεο ςπρνινγίαο πνπ αθνινχζεζε ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα     

(Γαθέξκνο, 2010). 

 

2.3.  Η μεηεξέλιξη και μεηονομαζία ηηρ «θεπαπείαρ ηηρ τςσήρ» ζε «τςσοθεπαπεία» 

ηον 19
ο
 αιώνα  

χκθσλα κε ηνλ Richards (1992), ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο 

δηέθεξε ζε Γεξκαλία, Βξεηαλία θαη Γαιιία. Καζεκία ρψξα απφ απηέο, φπσο καο ιέεη ν 

Danzinger (1990) αθνινχζεζε θαη αλέδεημε δηαθνξεηηθνχο κεζνδνινγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ζηε κειέηε ηεο ςπρνινγίαο. Παξαηεξψληαο ινηπφλ ήδε ηελ πεξηθξφλεζε 

ηεο θηινζνθίαο, ηελ κεηαζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ ςπρή, ζηε ζθέςε θαη ζηε 

ζπλείδεζε, θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε ηάζε απάιεηςεο φξνπ πνπ παξαπέκπεη ζηε ζθαίξα 

ηνπ κεηαθπζηθνχ, ε εκθάληζε ηνπ φξνπ «ςπρνζεξαπεία» αθνινπζεί σο ινγηθή ζπλέπεηα.  

Ζ ςπρνζεξαπεία ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ δηαδηθαζία ζεξαπείαο ηεο ςπρήο, θαζψο 

ζεσξήζεθε πην ηαηξηαζηφο φξνο γηα λα ζπλνδεχζεη ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο ςπρνινγίαο. ηε 

Γεξκαλία επηθξάηεζε ε πεηξακαηηθή έξεπλα ηεο θπζηνινγίαο ησλ αηζζήζεσλ, ζηε Βξεηαλία 

ην κνληέιν έξεπλαο ηνπ Galton, βαζηζκέλν ζηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ θαη ζηε Γαιιία 

αλαδείρζεθε ε ηαηξηθή, θιηληθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο. πσο θαίλεηαη, ε ςπρνζεξαπεία 

πιένλ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Γαιιίαο. Δθεί ζηξάθεθε επηπιένλ ζηε 

ζεξαπεία, ζην πεδίν ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο, καθξηά απφ ηελ επηζηεκνληθή 

ςπρνινγία. Σν ελδηαθέξνλ ησλ ςπρνιφγσλ θέληξηδε ε κειέηε, αιιά θαη ε ζεξαπεία ησλ 

παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ςπρηζκνχ. Έηζη ε ςπρνινγία ζηε Γαιιία ζπλδέζεθε ζηελά κε 

ηελ ςπρηαηξηθή θαη εζηηάζηεθε ζηε κειέηε ησλ αζπλήζηζησλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ (Leahey, 2001). Νσξίηεξα είδακε ηε ζπκβνιή ηνπ Pinel, σο ζεκειησηή ηεο 

ζχγρξνλεο ςπρηαηξηθήο, πνπ πξνψζεζε κηα πην αλζξσπηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη έλαλ 

αλαδηνξγαλσκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αζχισλ γηα ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο.  Ήηαλ ινηπφλ 

ινγηθφ επφκελν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, λα επέιζεη ε πξνψζεζε ηεο 

ηαηξηθνπνίεζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Δδψ ηαηξηάδεη ίζσο θαη ε άπνςε ηνπ Jung (1990), φηη 

ε ςπρνζεξαπεία είλαη ηνκέαο ηεο ηαηξηθήο, ε νπνία αλαπηχρζεθε κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

απνθηψληαο κηα νξηζκέλε απηνηέιεηα θαη ε νπνία φκσο βαζίδεηαη ζηε δηαιεθηηθή δηαδηθαζία 

θαη φρη ζηα θάξκαθα. Λφγσ ηνπ ηαηξηθνχ ινηπφλ πξίζκαηνο, θπξηάξρεζε ε ηδέα φηη ηα ςπρηθά 

πξνβιήκαηα έπξεπε λα κειεηεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο θπζηθήο 

επηζηήκεο, εθφζνλ φπσο θαηαδείμακε θαη παξαπάλσ, απηέο ζεσξνχληαλ επηηπρεκέλεο. Με 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεραλνθξαηίαο, ηεο αηηηνθξαηίαο θαη ηνπ ζεηηθηζκνχ, αλαδεηνχζαλ θπζηθά 

αίηηα γηα θάζε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ, γηα κηα αθφκε θνξά, λα 
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επαλέιζεη ε ηδέα ηνπ Ηππνθξάηε θαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ έξεπλα ηνπ εγθεθάινπ γηα 

πηζαλή εληφπηζε βιαβψλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. 

 Ζ χπλσζε, σο κέζνδνο ζεξαπείαο ήηαλ πνιχ δεκνθηιήο ζηε Γαιιία, ψζηε ζρεκαηίζηεθαλ 

δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο έξεπλαο πάλσ ζε απηήλ. Με μερλάκε φηη είρε πξνεγεζεί ν 

κεζκεξηζκφο πνπ έζεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έιεπζε ηεο χπλσζεο ζην πεδίν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Οη θαηεπζχλζεηο ήηαλ, ε ζρνιή ηεο Nancy θαη ε ζρνιή ηεο θιηληθήο ηεο 

Salpetriere, κε δηεπζπληή ηνλ Charcot. ηελ πξψηε ζρνιή παξάγνληαο γηα λα πεξάζεη θάπνηνο 

ζε θαηάζηαζε χπλσζεο, απνηεινχζε ε ιεθηηθή ππνβνιή, ε ηθαλφηεηα πεηζνχο ηνπ 

ππλσηηζηή. Οπφηε ε χπλσζε δελ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα κε θπζηνινγηθά άηνκα 

(Roback, 2004). Αληίζεηα, ν Charcot, ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ πζηεξία θαη κειεηψληαο ηελ, 

θαηέιεμε ζην φηη ε πζηεξία είλαη αιεζηλή αζζέλεηα θαη φρη πξνζπνίεζε αζζέλεηαο, φπσο 

πίζηεπαλ πνιινί γηαηξνί. Παξαηεξψληαο φηη ηφζν ε χπλσζε, φζν θαη ε πζηεξία, 

ζπλνδεχνληαλ απφ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα, ζεψξεζε φηη ε επηδεθηηθφηεηα ζηελ χπλσζε, 

ππνδήισλε ηε παξνπζία πζηεξίαο. Ζ πεπνίζεζε ηνπ φηη νη δεθηηθνί ζηελ χπλσζε 

δηαθξίλνληαλ απφ ςπρηθή παζνινγία, ηνλ έθεξε ζε νμεία αληηπαξάζεζε κε ηε ζρνιή ηεο 

Nancy πνπ ππνζηήξηδε φηη, ζηελ χπλσζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη νη θπζηνινγηθνί 

(Hergenhahn, 2008, Γαθέξκνο, 2010). Λφγσ ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ ν Charcot αλαδεηνχζε ην 

λεπξνινγηθφ αίηην ηεο λφζνπ απηήο θαη θαζφηη δελ ην εληφπηδε, παξαηηήζεθε απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε, νπφηε επηθξάηεζε ε ζρνιή ηεο Nancy. πλερίδνληαο σζηφζν ν ίδηνο ηελ 

έξεπλα ηνπ, παξ‟ φηη εθθξαζηήο ηεο ζεηηθηζηηθήο ηαηξηθήο, πιένλ είθαδε φηη ηα πζηεξηθά 

ζπκπηψκαηα είραλ ςπρνινγηθή κάιινλ, παξά νξγαληθή πξνέιεπζε. Έηζη παξαηεξνχκε απφ 

ηελ κία, ηελ αληίζηαζε ζηε παξαδνρή φηη ην αίηην κηα αζζέλεηαο δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηηο αηζζήζεηο καο θη φκσο ππάξρεη, θαη απφ ηελ άιιε, ην εξέζηζκα γηα λα εηζαρζεί ζην πεδίν 

ηεο ςπρνζεξαπείαο, ε κειέηε θαη ε αλαδήηεζε ςπρηθψλ αηηίσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε 

ζσκαηηθψλ ή κε ζπκπησκάησλ κηαο αζζέλεηαο. Με ηελ παξάκεηξν απηή απνθάζηζε λα 

αζρνιεζεί ν Freud θη έηζη ε ζχγρξνλε ςπρνζεξαπεία, φηαλ δειαδή έγηλε ε ςπρνινγία 

αλεμάξηεηε πιένλ επηζηήκε, ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, μεθηλά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο ηνπ Freud. 

Μαδί κε ηνλ Charcot ινηπφλ, καζήηεπε κεηαμχ άιισλ θαη ν Freud, ν νπνίνο επεξεάζηεθε 

ζεκαληηθά απφ ηελ ηδέα ηνπ, φηη ε ζσκαηηθή αζζέλεηα κπνξεί λα έρεη ςπρνινγηθή πξνέιεπζε. 

Έηζη ν Freud άιιαμε πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ λεπξνινγία θαη επηθεληξψζεθε ζε ζέκαηα 

ςπρνπαζνινγίαο (Freud, 2006). Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηηο θιηληθέο παξαηεξήζεηο θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ηαηξνχ Breuer γηα ηε ζεξαπεία κέζσ χπλσζεο θαη ηε θάζαξζε, απνθάζηζε λα 

ζεξαπεχζεη πζηεξηθνχο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Άλλαο Ο, αζζελήο ηνπ 

Breuer. Με αθνξκή εθείλελ γελλήζεθε απφ ηνλ Freud ε κέζνδνο ηνπ ειεχζεξνπ ζπλεηξκνχ ην 

1896, αθήλνληαο έηζη πίζσ ηελ χπλσζε θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ ςπραλάιπζε ή αιιηψο ηελ 
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ςπρνινγία ηνπ αζπλεηδήηνπ, πνπ ηδξχζεθε επίζεκα σο ζρνιή ην 1895. Αλ θαη ε ςπραλάιπζε 

ζηξάθεθε θη αλέδεημε ηα ςπρηθά αίηηα κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, δελ έπαπε λα ππάξρεη ν 

ηαηξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ έηεηλαλ λα εθιακβάλνπλ ηα ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα ζε αλαινγία πξνο ηηο θπζηθέο αζζέλεηεο. Καηά ζπλέπεηα, κέρξη ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ε θπξίαξρε πεπνίζεζε ήηαλ φηη ην αίηην θάζε αζζέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ςπρηθήο, ήηαλ ε δηαηαξαγκέλε θπζηνινγία ή ρεκεία ηνπ εγθεθάινπ (Hergenhahn, 2008). Ζ 

ίδηα βέβαηα θπζηνθξαηηθή αληίιεςε έρεη εληνπηζηεί θαη πξνεγνχκελα, κε ηε ζπκβνιή ηνπ 

εκπεηξηζκνχ θαη ηνπ ζεηηθηζκνχ, γηα ην επξχηεξν πεδίν ηεο ςπρνινγίαο, πνπ έηεηλαλ λα 

πεξηνξίζνπλ ζηελ πεηξακαηηθή ςπρνινγία. Ο Freud έρνληαο ηαηξηθή εθπαίδεπζε, επηζπκνχζε 

λα εηζάγεη ηελ επηζηεκνληθή αμηνπηζηία ζηελ ςπρνινγηθή ζεξαπεία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ςπραλαιπηηθή ηνπ ζεσξία (Freud, 2006). ρη φκσο λα ηελ ηζρπξνπνηήζεη κφλν κέζσ ηεο 

ηαχηηζεο ηεο κε ηελ ηαηξηθή. Μέζσ δειαδή ρξεζηκνπνίεζεο κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ,  γηαηί φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζηελ Ακεξηθή ε θπζηνθξαηηθή απηή αληίιεςε 

νδήγεζε ζηελ ηαηξηθνπνίεζε θαη αληηθεηκελνπνίεζε ηεο ςπραλάιπζεο. Έηζη ζεσξήζεθε φηη 

κέζα ζε έλα πην θνηλφηππν ζηαζεξφ πιαίζην, φπσο απηφ ηεο ηαηξηθήο, ζα κπνξνχζε ε 

ςπρνζεξαπεία λα γίλεη επάγγεικα (Freedheim, 1992). 

 

2.4.  Η ποπεία ππορ ηη διαμόπθυζη ηηρ ζύγσπονηρ τςσολογίαρ, καηά ηον 19
ο
 αιώνα 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ηεο ςπρνινγίαο, σο επηζηήκε,  θαη 

ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ζρνιψλ ςπρνζεξαπείαο, θξίλνπκε 

αλαγθαίν λα ζπλερίζνπκε ηελ έθζεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηαζκψλ ζηε πνξεία ηεο 

ςπρνινγίαο, κέρξη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ θηινζνθία. Με ηελ εμέηαζε απηή, ζα 

θαηαλνεζεί πιεξέζηεξα ε αηηία γηα ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηεο ςπρνινγίαο, κα θαη ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Πξψηα απφ φια, είλαη ζεκαληηθφ λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν έιαβε ρψξα ε ηζρχνπζα κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο. 

ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ινηπφλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

θαη ηαπηφρξνλα θπξηάξρεζαλ νη θεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο. Οη εμειίμεηο απηέο 

πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζε θνηλσληθφ επίπεδν, θαζψο ελδπλάκσζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη 

ζρέζεηο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, φπνπ ε εξγαζία ηνπο κεηαηξάπεθε απφ 

δεκηνπξγηθή ζε λεθξή δηαδηθαζία, πξνο φθεινο ζπζζψξεπζεο ηεο παξαγσγήο θαη θαηά 

ζπλέπεηα πξνο φθεινο ηνπ θεθαιαίνπ. Ηζρπξνπνηήζεθε ε ηάζε εμαηνκίθεπζεο ηεο θνηλσλίαο, 

φπνπ θπξηαξρεί ε αλαδήηεζε ηεο αηνκηθήο επηηπρίαο ζην πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ, πνπ δεκηνπξγεί ε ηδενινγία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ (Βαδηνχιηλ, 2004). 

Δπηπιένλ, νη λέεο απηέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο επέθεξαλ αιιαγέο θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. 

χκθσλα κε ηνλ Marx (1994), ε θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή δεκηνπξγεί, γηα πξψηε θνξά, ηα 
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πιηθά κέζα ηεο έξεπλαο, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, νη 

άλζξσπνη ηεο επηζηήκεο σζήζεθαλ ζε αλαδήηεζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο 

επηζηήκεο ηνπο, κέζα ζε έλα θιίκα αληαγσληζκνχ. Έηζη εληαηηθνπνηήζεθε ε αλάπηπμε ησλ 

εθαξκνζκέλσλ πεηξακαηηθψλ επηζηεκψλ, αθνχ ζε απηέο ρξεζηκνπνηνχληαλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

κέζνδνη έξεπλαο. 

Καζψο ινηπφλ ε ηάζε εκπεηξηνθξαηίαο θαη ζεηηθηζκνχ έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα 

λα παξαηεξείηαη ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο, είλαη αλακελφκελε ε εμέιημε πξνο απηήλ ηε 

θαηεχζπλζε. Έηζη πέξαλ ηεο Μεραληθήο, πνπ ζεσξνχληαλ πξσηαξρηθή επηζηήκε, άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη έλα επξχηεξν πιέγκα θπζηθψλ πάληα επηζηεκψλ (Γεσινγία, Βηνινγία, Υεκεία 

θ.η.ι.) (Kedrov, 1985 παξαπ. ζηνλ Γαθέξκν, 2010). Απφξξνηα απηνχ, ήηαλ λα ζεσξεζνχλ 

απηέο νη λέν-εκθαληζζείζεο θπζηθέο επηζηήκεο ην πξφηππν επηζηεκνληθφηεηαο, ζην νπνίν νη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ζα ππάθνπαλ, αλ ήζειαλ λα ζεσξνχληαη επηζηεκνληθέο θαη παξαδεθηέο 

απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ επηζηεκνληθνχ ρψξνπ. Φπζηθά ε ςπρνινγία δελ έκεηλε 

αλεπεξέαζηε απφ ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Θα αλαθέξνπκε θάπνηα 

κφλν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ, πνπ ηελ επεξέαζαλ αθφκε 

βαζχηεξα ζηε δηακφξθσζε ηεο, δηφηη νπζηαζηηθά φιεο νη αλαθαιχςεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επνρήο εμαθνινχζεζαλ λα νδεχνπλ πξνο κηα αθφκα εληνλφηεξε ηάζε επηθξάηεζεο εμήγεζεο 

θαηλνκέλσλ κε βάζε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Άξα γηα ην ζθνπφ καο, δελ θξίλεηαη ζεκαληηθή ε 

αλάιπζε απνκνλσκέλσλ αλαθαιχςεσλ.   

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη, ν Michael Faraday (1791-1867), δεκηνχξγεζε ηε πξψηε 

ειεθηξνγελλήηξηα, ε αλαθάιπςε ηεο νπνίαο είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

πξψησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ςπρνινγίαο. πλεπψο εμππεξεηνχζε ηεο αλάγθεο ηεο πεηξακαηηθήο 

κφλν ςπρνινγίαο θαη φρη ηεο ςπρνινγίαο ζην ζχλνιν ηεο. Έπεηηα ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο 

ελέξγεηαο, απφ ηνλ Herman von Helmholtz (1821-1894), γλσζηή σο, ν πξψηνο λφκνο ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο, φπνπ έδεημε φηη ε ελέξγεηα νχηε δεκηνπξγείηαη απφ ην κεδέλ, νχηε 

θαηαζηξέθεηαη, αιιά αιιάδεη κνξθέο ελέξγεηαο, νδήγεζε ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο επξέσο 

δηαδεδνκέλεο αληίιεςεο, απφ ηελ πξνζσθξαηηθή ήδε επνρή, φηη ν άπινο λνπο αζθεί 

επίδξαζε ζε έλα πιηθφ ζψκα. Ζ απφπεηξα εθαξκνγήο ηεο αξρήο απηήο ζηε ςπρνινγία, 

ζπλέβαιε ζηε ζεκειίσζε κηαο πιηζηηθήο, αηηηνθξαηηθήο ςπρνινγίαο (Hilgard, 1987). Με 

βάζε δειαδή ηελ αξρή απηή, επηρεηξήζεθε ε εμίζσζε ηεο πιηθήο κε ηελ άπιε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Με άιια ιφγηα θαηαξγείηαη ν δπτζκφο ςπρήο- ζψκαηνο. 

 Αθφκε, ν ζεηηθηζκφο ηνπ Comte γηα ηελ επηζηήκε, ζηνλ νπνίνλ πξναλαθεξζήθακε, πνπ 

εδξάδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ, δίρσο πξφζβαζε ζηηο 

γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπο, απνξξίπηεη ηνλ κεηαθπζηθφ ραξαθηήξα ηεο ςπρνινγίαο εθείλεο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ ελδνζθνπηθή αλάιπζε ηνπ λνπ. πλεπψο αθπξψλεη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 
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κέρξη ζήκεξα, πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο. Μαδί κε ηνλ Mach 

ηζρπξίδνληαλ πσο, νηηδήπνηε δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηηο αηζζήζεηο καο, αλάγεηαη 

ζηε ζθαίξα ηνπ κεηαθπζηθνχ, νπφηε δελ έρεη ζέζε ζηελ επηζηήκε, φπσο θαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ πξαγκάησλ θαζαπηψλ. Δίλαη πξφδειν φηη, νη αληηιήςεηο απηέο πξνσζνχλ ηελ επηθάλεηα 

ηεο επηζηήκεο θαη γηα απηφ, δελ είλαη ηπραίν πνπ άζθεζαλ επίδξαζε ζηνπο Watson θαη 

Skinner, ζεκειησηέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη κε κεδακηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θηινζνθία, 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, φηη ν ζθνπφο ηεο επηζηήκεο είλαη ε πξφβιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Kitchener, 1996). Κάηη ζην νπνίν αληηζηάζεθαλ νη αλζξσπηζηέο ςπρνιφγνη. 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζεκεηψζεθαλ ζπνπδαία βήκαηα ζην πεδίν 

έξεπλαο ηνπ εγθεθάινπ πνπ νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο λεπξνεπηζηήκεο θαη ηεο 

ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο. Ο Gall (1757-1828), εθπξφζσπνο ζηνλ ηνκέα απηφ, απεθάλζε φηη ν 

εγθέθαινο είλαη ην φξγαλν ηνπ λνπ, νπφηε ζην έξγν ηνπ ε ςπρνινγία παξνπζηάδεηαη σο 

θιάδνο ηεο βηνινγίαο. Μηα νηθεία γηα ηελ Αλαγέλλεζε άπνςε, φπνπ θαη ηφηε επηθξαηνχζε 

εμίζσζε ηνπ πιηθνχ κε ην άπιν ζηνηρείν. πλερίδνληαο ν Flourens (1794-1867) ππνζηήξημε 

φηη, νη ςπρηθέο δηεξγαζίεο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ σο 

ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο. Γηαησλίδεηαη επνκέλσο ε ηάζε αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθψλ 

θαηλφκελσλ, ζαλ  λα είλαη θπζηθά.  

Αθνχ ινηπφλ φινη νη παξαπάλσ είραλ αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα ηελ πεηξακαηηθή ςπρνινγία, ε 

ζπκβνιή ηνπ Weber (1795-1878) θαη ηνπ Fechner (1801-1887) νινθιήξσζαλ ηε πνξεία 

απηή. Ο Hume θαη ν Kant είραλ θάλεη ήδε γλσζηφ φηη απηφ πνπ βηψλνπκε δηαθέξεη απφ ηελ 

ίδηα ηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ήηαλ απνδεθηφ απφ ηνπο επηζηήκνλεο φηη 

ζπλείδεζε ππάξρεη απιά δηαθέξεη. Δπεηδή φκσο έθξηλαλ φηη επηζηήκε ρσξίο κεηξήζεηο είλαη 

αδχλαηε, ν Weber, θπζηνιφγνο, επηρείξεζε λα κεηξήζεη ηε ζπλείδεζε, φπσο κεηξηέηαη ν 

πιηθφο θφζκνο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηηο αηζζήζεηο ηεο αθήο θαη ηεο 

θηλαηζζεζίαο (κπτθήο αίζζεζεο). Μέρξη ηφηε είραλ δηεμαρζεί έξεπλεο γηα ηελ φξαζε θαη ηελ 

αθνή. Δξεπλψληαο εθείλνο ηηο δεξκαηηθέο θαη κπτθέο αηζζήζεηο ησλ αλζξψπσλ, ζε ζρέζε κε 

ην πψο ηηο ληψζνπλ, ζα κειεηνχζε ηε ζχλδεζε ησλ λνεηηθψλ θαηλνκέλσλ (ζπλείδεζε ηνπ 

εξεζηζκνχ) κε ηα θπζηθά γεγνλφηα (αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο). Σν ζπκπέξαζκα ηνπ φηη, δελ 

ππήξρε αληηζηνηρία έλα πξνο έλα κεηαμχ απηνχ πνπ είλαη πιηθά παξφλ θαη απηνχ πνπ 

βηψλεηαη ςπρνινγηθά, θαηέιεμε λα νλνκαζηεί ν λφκνο ηνπ Weber, ν πξψηνο πνζνηηθφο λφκνο 

ζηελ ηζηνξία ηεο ςπρνινγίαο. Δμέθξαδε ηε πξψηε ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ζσκαηηθνχ 

εξεζηζκνχ θαη ςπρνινγηθήο εκπεηξίαο (Hergenhahn, 2008). Ο  Weber φκσο θαηά ηε γλψκε 

καο, κάιινλ παξαλφεζε ηε ζεκαζία ηνπ λνεηηθνχ θαη ηελ ππνβίβαζε ζηνλ πιηθφ θφζκν, 

κέζσ ηνπ πιηθνχ, ζσκαηηθνχ εξεζηζκνχ. Πάξα ηαχηα ν Fechner, επεμεξγάζηεθε ηνλ λφκν 

απηφ, δεκηνπξγψληαο ην πεδίν ηεο ςπρνθπζηθήο. Ξεθηλψληαο απφ ηε ζεσξία δηπιήο φςεσο 

γηα ηνλ λνπ ηνπ Spinoza, επηζπκνχζε λα ιχζεη ην πξφβιεκα ζψκαηνο-ςπρήο, κε ηξφπν πνπ ζα 
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ηθαλνπνηνχζε ηνπο πιηζηέο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο ηνπ, φπσο καο πιεξνθνξεί ν Hergenhahn 

(2008). πλεπψο καο πξντδεάδεη φηη ζα ζηξαθεί ζε έλαλ εκπεηξηθφ, κεηξήζηκν ηξφπν, καθξηά 

απφ ηελ θηινζνθία, φπσο θη έθαλε. Δπηλφεζε κηα εμίζσζε πνπ δείρλεη πνζνηηθά πφζν πξέπεη 

λα αιιάμεη ην ζσκαηηθφ εξέζηζκα γηα λα αιιάμεη θαη ε ςπρνινγηθή εκπεηξία.  

πλνιηθά ζχκθσλα κε ηνλ Hilgard (1987), ππήξμαλ ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηζηήκεο ηνλ 19
ν
 αηψλα πνπ επεξέαζαλ βαζχηαηα ηε δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο. Απηά 

είλαη ν αλαγσγηζκφο, ε κνλνδηάζηαηε αλαγσγή ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα επηρείξεζε ν John Mill, γηα ηε θαηαλφεζε ηνπ λνπ, 

επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Νεχησλα. Δπίζεο ν πνζνηηθνπνίεζε, κε ερεξφ παξάδεηγκα ην λφκν 

ηνπ Weber θαη ηε ςπρνθπζηθή ηνπ Fechner πνπ άλνημαλ ην δξφκν γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο ζηε ςπρνινγίαο, πάξα ηηο αξρηθέο αληηξξήζεηο ηνπ Kant θαη ηνπ Comte. 

Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξήζεθε ν νιηζκφο, ε ζεσξία ηνπ πεδίνπ. Δίρε δειαδή 

μεθηλήζεη λα θαίλεηαη ε αδπλακία ηεο κνλνδηάζηαηεο, αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζηξάθεθε ε έξεπλα ζηνπο γχξσ παξάγνληεο θαη ηνπο κεηαμχ 

ηνπο ζπζρεηηζκνχο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε θαη ε έλλνηα ηνπ «ςπρνινγηθνχ πεδίνπ ηνπ Lewin 

(1890-1947) (Γαθέξκνο, 2010). 

 

2.5.  Η τςσολογία υρ επιζηήμη    

Οη Helmholtz, Weber θαη Fechner ππήξμαλ πξσηνπφξνη ζηελ πεηξακαηηθή ςπρνινγία, φρη 

φκσο θαη ζεκειησηέο ηεο. Σνλ ηίηιν απηφ θέξεη ν Wundt, ν νπνίνο ην 1879 ζεκειίσζε ην 

πξψην εξγαζηήξην ςπρνινγίαο ζην Leipzig ηεο Γεξκαλίαο. Ζ εηζαγσγή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 

ρψξνπ ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο, ζεσξήζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηνλ απνρσξηζκφ ηεο 

ςπρνινγίαο απφ ηε θηινζνθία θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε αλεμάξηεηε επηζηήκε. Σν 1881, 

ίδξπζε ην πεξηνδηθφ κε ηίηιν: Φηινζνθηθέο κειέηεο, ην νπνίν απνηέιεζε ην πξψην πεξηνδηθφ 

αθηεξσκέλν ζηε πεηξακαηηθή ςπρνινγία (Hergenhahn, 2008., Γαθέξκνο, 2010). 

Ο Wundt ζεσξνχζε φηη, ε πεηξακαηηθή έξεπλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ησλ 

ζηνηρεησδψλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αλψηεξσλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ (Hergenhahn, 2008). πλεπψο ζπκθσλνχζε θαηά ην δεχηεξν 

κέξνο κε ηελ άπνςε ηνπ Kant, φηη ηα καζεκαηηθά δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

ςπρνινγία. Ή δηαθνξεηηθά δηαθσλνχζε πάιη ελ κέξεη κε ηνλ Comte θαη Herbart φηη ε 

ςπρνινγία δε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πεηξακαηηθή επηζηήκε. ηελ νπζία ν Wundt πίζηεπε 

αθξάδαληα φηη ε ςπρνινγία είρε γίλεη πεηξακαηηθή επηζηήκε, απιψο ε κέζνδνο ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ είρε πεξηνξηζκέλν ξφιν. Μπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο βαζηθέο 

ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, φρη φκσο θαη γηα ηηο αλψηεξεο. Γηα απηέο πξφηεηλε ηε «ςπρνινγία ησλ 
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ιαψλ». Χζηφζν γηα εθείλνλ, ν ξφινο ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Χο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο, σο επηζηήκεο, έβιεπε ηε κειέηε ηεο άκεζεο 

εκπεηξίαο ηεο ζπλείδεζεο. Ζ ςπρνινγηθή ηνπ έξεπλα εζηηάζηεθε ζην πσο ηα άηνκα 

πεξηέγξαθαλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζπλεηδεηήο ηνπο εκπεηξίαο.  Δπηρείξεζε λα αλαδείμεη 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ, φρη εξκελεπκέλεο σο θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, 

αιιά σο ζπλππάξρνπζεο κε απηέο. ηε πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο άκεζεο ζπλεηδεηήο εκπεηξίαο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, ν Wundt πηνζέηεζε ηελ ελδνζθφπεζε σο κέζνδν ςπρνινγηθήο έξεπλαο. Ζ 

κνξθή φκσο απηή ελδνζθφπεζεο δηαθέξεη απφ ηελ θηινζνθηθή, θαζψο δε βαζηδφηαλ ζηελ 

απηναλάιπζε θαη αλάιπζε ησλ εκπεηξηψλ ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, αιιά  έρεη κε ζπζηεκαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη εδξάδεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηα 

βησκέλα ζπκβάληα θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Δπηπιένλ ν Wundt, κέζσ ηεο «ςπρνινγίαο ησλ ιαψλ», έδεηρλε φηη 

αληηιακβαλφηαλ πσο νη αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο (γιψζζα, λφεζε θ.η.ι.), δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα κειεηεζνχλ κε ηηο κεζφδνπο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, νπφηε θαη κέζα ζην ρψξν 

ελφο εξγαζηεξίνπ. Σνπλαληίνλ, πίζηεπε φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο κέζνδνη 

έξεπλαο (ηζηνξηθή κέζνδνο, ζπγθξηηηθή αλάιπζε, επαγσγηθή παξαηήξεζε) (Goodwin, 2005).  

Σν γεγνλφο φηη ν Wundt ππήξμε ζεκειησηήο ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο δελ ζα πξέπεη λα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ηδέα φηη εθείλνο απέθνςε ηελ ςπρνινγία απφ ηε θηινζνθία. πσο είδακε ν 

ίδηνο δελ αζρνιήζεθε κε εθαξκνζκέλα πξαθηηθά δεηήκαηα, αιιά είρε θαζαξά αθαδεκατθφ 

ραξαθηήξα, ν νπνίνο δελ ππνλφκεπε ηελ αμία ηεο θηινζνθίαο, φπσο έθαλαλ νη ζεηηθηζηέο θαη 

εκπεηξηνθξαηίεο. Αληηζέησο παξαδέρηεθε φηη, ε πεηξακαηηθή κέζνδνο δελ είλαη παλάθεηα γηα 

φια ηα ςπρνινγηθά δεηήκαηα, ξίρλνληαο θψο ζηε ςπρνινγία ησλ Λαψλ. χκθσλα κε ηελ 

άπνςε ηνπ Γαθέξκνπ (2010), ηελ νπνία αζπαδφκαζηε, ε ζπκβνιή ηνπ Wundt, ζπλίζηαηαη 

θπξίσο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ςπρνινγίαο απφ ηελ θπζηνινγία, θαζψο εθείλνο αζρνιήζεθε 

κε ζέκαηα θπζηνινγίαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο λένπ επηζηεκνληθνχ 

θιάδνπ, ηεο ςπρνινγίαο. Γηα απηφ ηα επξήκαηα ηνπ, ελψ ζηεξίδνληαλ ζην πεδίν ηεο 

θπζηνινγίαο, ηα παξνπζίαδε σο ςπρνινγία (Leary, 1979). Παξάιιεια φκσο δεκηνπξγήζεθε 

θαη κηα ηάζε ζχγθιηζεο ηεο ππάξρνπζαο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο κε ηε θπζηνινγία.  

Δπηπξφζζεηα, νξζά παξαηεξεί ν Leary (1979), πσο ε αληίιεςε φηη ε ςπρνινγία έγηλε 

επηζηεκνληθή, φηαλ απνκαθξχλζεθε απφ ηε θηινζνθία απνηειεί ηε “κηζή αιήζεηα”, δηφηη έηζη 

ππνβαζκίδεηαη ε νπζηαζηηθή ζεσξεηηθή ζπκβνιή αξθεηψλ θηινζφθσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

επηζηεκνληθήο ςπρνινγίαο. Καηά ηε γλψκε καο, νχηε ηε κηζή αιήζεηα απνηειεί, δηφηη ζα 

θαλεί παξαθάησ φηη ην θηινζνθηθφ παξειζφλ ηεο ςπρνινγίαο είλαη δσληαλφ, παξ‟ φιν  πνπ νη 

ζεηηθηζηέο πξνζπάζεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αιιά εμαθνινπζνχλ θαη ζήκεξα αθφκε 

λα ην απνζησπνχλ. 
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Παξά ηηο απφςεηο ηνπ Wundt γηα ηηο αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, ν Ebbinghaus          

(1850-1909) ήηαλ ν πξψηνο ςπρνιφγνο πνπ κειέηεζε πεηξακαηηθά ηε κλήκε θαη ηε κάζεζε. 

Μηα ηέηνηα ελέξγεηα ελίζρπζε γηα κηα αθφκε θνξά ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ (Danzinger, 1979).  

Χζηφζν ν Brentano (1838-1917), επέζηξεςε ζηελ ηδέα φηη ε ςπρνινγία σο επηζηήκε, έρεη γηα 

αληηθείκελν ηεο ηε κειέηε ησλ ζπλεηδεζηαθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ πξαμηαθή ηνπ ςπρνινγία 

εζηίαδε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλείδεζεο (ζέαζε, αθξφαζε, θξίζε) θαη φρη ζηα ζπζηαηηθά ηεο 

ζηνηρεία, φπσο έθαλε ν Wundt. Παξαηεξνχζε φηη ηα ζπλεηδεζηαθά θαηλφκελα δελ απνηεινχλ 

έλα απιφ άζξνηζκα επηκέξνπο ζηνηρείσλ, αιιά εκθαλίδνληαη σο ελφηεηα. Οη ηδέεο ηνπ 

θαίλεηαη φηη πξντδέαζαλ ηεο εκθάληζε ηεο θαηλνκελνινγίαο. Έηζη ν Brentano ζεσξνχζε ηελ 

ςπρνινγία φρη πεηξακαηηθή, αιιά πεξηγξαθηθή επηζηήκε, κνινλφηη θαη ε πεξηγξαθή ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαζίζηαηαη αδχλαηε. 

Μηα αθφκε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο αληίιεςεο ηεο ςπρνινγίαο σο επηζηήκεο, δφζεθε 

απφ ηνλ Dilthey (1833-1911). Γηα εθείλνλ ήηαλ ζεκαληηθή ε δηάθξηζε  πνπ επηθξαηνχζε ζηε 

Γεξκαλία κεηαμχ «θπζηθψλ επηζηεκψλ» θαη «επηζηήκεο ηνπ πλεχκαηνο». Με βάζε ηνλ 

δηαρσξηζκφ απηφ δηέθξηλε δχν ηχπνπο ςπρνινγίαο. ε αληηδηαζηνιή δειαδή κε ηηο επξέσο 

δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο φηη ε ςπρνινγία απνηειεί εμ‟ νινθιήξνπ θπζηθή επηζηήκε, 

παξέζεζε ηελ εμεγεηηθή ςπρνινγία λα εδξάδεηαη ζην κνληέιν απηφ θαη ελ ζπλερεία, ηελ 

πεξηγξαθηθή ςπρνινγία αθηεξσκέλε ζηηο επηζηήκεο ηνπ πλεχκαηνο. Ζ εμεγεηηθή αλαιχεη ηελ 

ςπρηθή δσή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία (αηζζήζεηο, αληηιήςεηο θ.η.ι.) πνπ ζπλελψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο κέζσ ηνπ λφκνπ ησλ ζπλεηξκψλ, ελψ ε πεξηγξαθηθή επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηε 

ζπλνιηθή δνκή ηεο ςπρηθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Γαθέξκνο, 2010). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ φηη, πξηλ αλεμαξηεηνπνηεζεί ε ςπρνινγία σο επηζηήκε, 

δελ ππήξμε νκνθσλία, νχηε γηα ην αληηθείκελν ηεο, νχηε γηα ηελ κεζνδνινγία ζηελ νπνία ζα 

βαζίδεηαη απφ εδψ θαη πέξα. Έηζη, ηα ζέκαηα απηά πεξηπιέρηεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κεηά 

ηελ ππνηηζέκελε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο. Δπνκέλσο, κήπσο ηειηθά δελ ήηαλ ν Wundt πνπ 

ζεκειίσζε ηελ ςπρνινγία σο επηζηήκε; Σελ επξέσο απηή δηαδεδνκέλε άπνςε ακθηζβεηεί ν 

Gary Hatfield ζην άξζξν ηνπ. χκθσλα κε εθείλνλ, ε παξαδνρή φηη, ηφηε, ην 1879, 

εκθαλίζηεθε ε ςπρνινγία σο επηζηήκε, απνθξχπηεη ηελ ζεσξεηηθή ζπλέρεηα ηεο λέαο 

πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο κε κηα πξνεγνχκελε θπζηθή θηινζνθηθή ςπρνινγία. Μαο ιέεη φηη 

νη θπζηθέο επηζηήκεο, φπσο ε θπζηθή, ε βηνινγία θαη ε ρεκεία δελ έρνπλ εκεξνκελία 

ηδξχζεσο. εκεηψλνπλ ζεκαληηθά επηηεχγκαηα θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα νπνία 

ζεκαηνδνηνχλ κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο. Δπηζεκαίλεη αθφκε φηη νη 

ηζηνξηθνί ησλ επηζηεκψλ θαη απηνί πνπ ηηο εθαξκφδνπλ, φηαλ αλαινγίδνληαη γηα ην 

αληηθείκελν ηνπο, εθηηκνχλ γεληθά φηη ππήξρε ζηελ αξραηφηεηα (Hatfield, 2002).  
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Χο παξάδεηγκα, παξαζέηεη ηελ θπζηθή, ιέγνληαο φηη, ππήξρε ζην αξηζηνηειηθφ πιάλν γλψζεο 

θαη πσο απείρε απφ ηε καζεκαηηθή αζηξνλνκία, έλα αληηθείκελν ην νπνίν καο πάεη εμίζνπ 

πίζσ ζηνλ αξραίν θφζκν, ζηνλ Πηνιεκαίν. ηε ζπλέρεηα, νη αλαθαιχςεηο ηνπ Νεχησλα 

νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θπζηθήο, πνπ άθεζε ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο ζηε βηνινγία 

θαη ηα ζθεπηφκελα φληα ζηε ςπρνινγία. Οπφηε ηα επηηεχγκαηα ηνπ Νεχησλα ήηαλ έλα είδνο 

αξρήο πνπ αλαγλψξηζαλ νη θπζηθνί θη έηζη, ζα ήηαλ αλφεην λα πνχκε φηη εθείλνο ηελ 

μεθίλεζε σο πεδίν, αθνχ ππήξρε ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε. ηελ αλάπηπμε ηεο 

θπζηθήο επνκέλσο ζπλέβαιε θαη έλα ζεκειηψδεο ππφβαζξφ αξρψλ, πξνεξρφκελν απφ ηε 

θπζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε.  πλεπψο αθφκα θαη ζηελ επνρή ηνπ Νεχησλα, ε θπζηθή 

θηινζνθία ήηαλ έλα άιιν φλνκα γηα ηελ θπζηθή. Με απηήλ ηε ζχληνκε ηζηνξηθή έθζεζε ν 

Hatfield (2002) ζέιεη λα δείμεη φηη ηέηνην θηινζνθηθφ ππφβαζξν έρεη θάζε επηζηήκε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ινηπφλ πνπ θη εκείο ζειήζακε 

λα δείμνπκε ηελ πνξεία ηεο ςπρνινγίαο κέζα ζην ρξφλν ήηαλ θη απηφο. Να θαηαδεηρζεί 

δειαδή ε χπαξμε ηεο σο κέξνο ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, ψζηε θηάλνληαο ζηνλ Wundt λα 

θαλεί φηη ήηαλ κηα πξνζπάζεηα κεηάβαζεο ηεο παιηάο θπζηθήο θηινζνθηθήο ςπρνινγίαο ζε 

κηα λέα πεηξακαηηθή ςπρνινγία.  

Δίδακε φηη ζεκειηψδεο πεγή ηεο ςπρνινγίαο ζεσξήζεθε ην έξγν «πεξί ςπρήο» ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Ζ αξηζηνηέιεηα ςπρνινγία πεξηειάκβαλε ηε κειέηε δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ ςπρή θαη ηε κειέηε ησλ αηζζεηεξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζην ζψκα. Μεηαγελέζηεξνη ηνπ, ζπλέρηζαλ ηε κειέηε αηζζεηεξηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη πξφζζεζαλ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ππφ ηε κειέηε ηεο ςπρήο. Ζ 

ςπρνινγία ηνπ Καξηέζηνπ αληίζεηα, ή νπνία είπακε φηη απνηειεί ηελ απαξρή ηεο ζχγρξνλεο 

ςπρνινγίαο, κειεηνχζε ηηο αηζζήζεηο, ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ λνπ, 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε. Παξαηεξεί ινηπφλ ν Hatfield φηη, παξ‟ φιν 

πνπ πξνηάζεθε ε κειέηε πξντφλησλ ηνπ λνπ, κέζσ παξαηήξεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ, 

παξέιεηςαλ φηη ν λνπο παξακέλεη άπινο. Καηά ζπλέπεηα απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, 

εθδίδνληαλ εγρεηξίδηα ςπρνινγίαο ζηα νπνία έβξηζθε θαλείο πξψηκα πνζνηηθά πεηξάκαηα ζηα 

θαηλφκελα ηεο αίζζεζεο. πκπεξαίλεη φηη, απηή ε ξαγδαία ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ απφ ηνλ 

18
ν  

αηψλα θαη κεηά ήηαλ πνπ δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη κηα λέα επηζηήκε 

αλαθαιχθζεθε.  

Δπηζηξέθνληαο ζηε πνξεία ηεο ςπρνινγίαο, σο επηζηήκεο, παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ 

αληηπαξαζέζεηο ζηε Γεξκαλία, ε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ (1809-1882) ζηε Βξεηαλία, φηη ράξε 

ζηε θπζηθή επηινγή εμειίζζνληαη ηα είδε, έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ζηηο βηνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. Ζ ζηξνθή απηή άζθεζε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Δμαπιψζεθαλ 

λαηνπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ςπρηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ ε αλαγσγή ζηε θπζηθή 
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επηινγή γηα ηελ εμέιημε αλέηξεςε ηηο ηειενινγηθέο θαη ηδεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θχζεο, 

θαζηεξψλνληαο κηα ηδηφηππε βηνινγηθή αηηηνθξαηία. Δπίζεο επεξέαζε ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηζκνχ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ςπρνινγηθά ξεχκαηα, πνπ άθκαζε ζηηο ΖΠΑ. 

Αθνινπζνχκελνο ν Spencer (1820-1903), επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο 

ζηε κειέηε ησλ ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Έηζη παξνπζίαζε ηελ ςπρνινγία σο ηε κειέηε 

πξνζαξκνγήο ησλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, κε απνηέιεζκα γηα εθείλνλ, λα γίλεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά αληηθείκελν κειέηεο, αληί ηεο κέρξη ηφηε κειέηεο ηεο ζπλείδεζεο. Καηά 

εθείλνλ, ν ςπρηζκφο είλαη θη απηφο κέζν πξνζαξκνγήο ηνπ νξγαληζκνχ ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη επηρείξεζε λα ηνλ αμηνινγήζεη, κειεηψληαο ηελ έλλνηα ηεο “λνεκνζχλεο”, 

ηελ νπνία ν ίδηνο εηζήγαγε ζηε ςπρνινγία. Έθξηλε φηη ε εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ 

θαηεπζχλεηαη απφ απινχζηεξεο ζε  πην ζχλζεηεο, πιεξέζηεξεο κνξθέο αλάπηπμεο. Έηζη δηθή 

ηνπ ήηαλ ε αληίιεςε φηη ζηνλ αληαγσληζκφ βηψλνπλ νη ηζρπξφηεξνη, ε νπνία βξήθε κεγάιε 

απήρεζε ζηηο ΖΠΑ θαη πιένλ ζε νιφθιεξν ην Γπηηθφ θφζκν.  Ζ επεμεξγαζία ηεο έλλνηαο ηεο 

λνεκνζχλεο απφ ηoλ Galton (1822-1911), θαηέιεμε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ ηεζη κεηξήζεσο ησλ ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπσλ 

(Γαθέξκνο, 2010). 

     

2.5.1. Η “νέα τςσολογία” ζηιρ ΗΠΑ 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα εκθαλίζηεθε ε “λέα ςπρνινγία” ζηηο  ΖΠΑ, πνπ ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εθαξκνζκέλε πεηξακαηηθή έξεπλα. Οπφηε αληαπνθξηλφηαλ κφλν ζην 

πεδίν ηεο πεηξακαηηθήο ζεηηθηζηηθήο επηζηήκεο. Δθεί θπξηαξρνχζε ε ηάζε εμεηδίθεπζεο ηεο 

πξαθηηθήο γλψζεο. Μεγάιε επίδξαζε, φπσο πξνείπακε, ζηελ αλάπηπμε ηεο ακεξηθαληθήο 

ςπρνινγίαο, άζθεζε ε δαξβηληθή ζεσξία ηεο εμέιημεο, ζπλπθαζκέλε κε ην ξεχκα ηνπ 

ιεηηνπξγηζκνχ, ηελ εμέηαζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αλζξψπσλ ζην πεξηβάιινλ, ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη νπαδνί ηνπ ιεηηνπξγηζκνχ ζεσξνχζαλ φηη ε ςπρνινγία δελ απνηειεί 

“θαζαξή” επηζηήκε, αιιά πξαθηηθή κε εθαξκνγέο ζηε θαζεκεξηλφηεηα (Hergenhahn, 2008). 

Αληηθείκελν ηεο «λέαο ςπρνινγίαο» ήηαλ ε κειέηε ηνπ λνπ. εκαληηθή κνξθή ζεσξήζεθε ν 

William James (1842-1910), ν νπνίνο έζεζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ κέρξη 

θαη ζήκεξα ηελ ςπρνινγία: ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ζπλήζεηεο, πξνζσπηθφηεηα, πξνζνρή, 

κλήκε θ.α. Ο ίδηνο καδί κε ηνλ Lange (1834-1900), ζεκειίσζαλ κηα θαηλνχξηα αληίιεςε γηα 

ηα ζπλαηζζήκαηα, γλσζηή σο «ε ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ James θαη Lange», 

ζεσξψληαο φηη νη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο είλαη ε αηηία θαη φρη ην απνηέιεζκα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

 ε αληηπαξάζεζε κε ηνλ ιεηηνπξγηζκφ ήξζε ν δνκηζκφο, κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηνλ Titchener 

(1867-1927). Οη ππνζηεξηρηέο ηνπ δνκηζκνχ επηρεηξνχζαλ λα κειεηήζνπλ ηα επηκέξνπο 
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ζηνηρεία ηεο ζπλείδεζεο. Έηζη παξ‟ φιν πνπ πηνζεηήζεθε ε εξεπλεηηθή κέζνδνο ηνπ Wundt, 

o Titchener επεξεάζηεθε θπξίσο απφ ηνλ ζεηηθηζηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Αζπάζηεθε ηελ άπνςε 

ηνπ Mach, φηη φιεο νη επηζηήκεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κειέηε επηκέξνπο πηπρψλ ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Με απηφλ ην ζπιινγηζκφ έθξηλε φηη, ε θπζηθή θαη ε ςπρνινγία 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, κφλν ζην γεγνλφο φηη εμεηάδνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο. Δλ ηέιεη ν Titchener, απέξξηςε ηηο αξρέο ηεο ςπρηθήο αηηηφηεηαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζχλζεζεο, ζηηο νπνίεο ππαγφηαλ ην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ηνπ Wundt θαη 

πηνζέηεζε ηε ζεηηθηζηηθή αληίιεςε φηη ζθνπφο ηεο επηζηήκεο είλαη ε παξαηήξεζε θαη ε 

πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκψλ (Danzinger, 1979). 

Αθφκε είλαη ζεκαληηθή ε κλεία ζηνλ Hall (1844-1924), πνπ δηακφξθσζε ην νξγαλσηηθφ 

πιαίζην αλάπηπμεο ηεο ακεξηθαληθήο ςπρνινγίαο. Γηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

θαζηέξσζε ηεο ςπρνινγίαο σο επηζηήκεο. Δζηίαζε επνκέλσο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ 

εκπεηξηζκφ, πνπ έηζη ηνλ αλέδεημε σο κνλαδηθφ ηξφπν δηεμαγσγήο κηαο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο.  

ηαδηαθά απφ ηε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο έγηλε ην πέξαζκα ζηε κειέηε ηνπ λνπ, ην πείξακα 

θαηέιαβε ηε ζέζε ηεο ελδνζθνπηθήο κεζφδνπ θαη θπξηάξρεζαλ ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη. Απηφ 

πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα θξαηήζνπκε είλαη φηη, ζηηο ΖΠΑ αλαπηχρζεθε κνλνδηάζηαηα ε 

εθαξκνζκέλε έξεπλα εηο βάξνο ηεο αθαδεκατθήο βαζηθήο έξεπλαο. Πξνεγνχκελα αλαθέξακε 

ηξείο  βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο. Σα κνληέια απηά ζπκβαδίδνπλ κε ην 

θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηακνξθψζεθε ην θαζέλα. κσο απηφ πνπ 

θάλεθε είλαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ην εζσηεξηθφ ζπγθείκελν ηεο θαζεκηάο απφ απηέο, ε 

θεθαιαηνθξαηία, επλφεζε ηδηαίηεξα ηελ πξφνδν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κέζσ ηεο 

παξαγσγήο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ γηα απηέο. Δλψ αληίζεηα δελ αλέπηπμε θαη δελ βνήζεζε  

θακία πνηνηηθή κέζνδν λα αλζίζεη, ψζηε ε κεηαθπζηθή ςπρνινγία λα έρεη θαη απηή θάπνην 

θχξνο θαη επηρεηξήκαηα λα ζηεξίμεη ηελ έξεπλα ηεο, νπφηε πεξηζσξηνπνηήζεθε. 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ςπρνινγηθήο 

γλψζεο έγηλε απφ ηνλ Freud, πνπ είδακε λσξίηεξα, γηα ηε κειέηε ηνπ αζπλεηδήηνπ. Χζηφζν ε 

έλλνηα απηή δελ ήηαλ ηειεζίδηθε. ηε Ρσζία ήηαλ αξθεηά αλεπηπγκέλε ε ςπρνινγία, ε 

ζπγθιίλνπζα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ακθηζβεηνχληαλ ε κέζνδνο ηεο ελδνζθφπεζεο, κέρξη 

πνπ ν Bekhterev  ην 1991 ηελ απέξξηςε πξνηείλνληαο ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ςπρνινγίαο 

ζηε βάζε αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ πεηξακαηηθήο έξεπλαο. Αληηθείκελν ηεο ςπρνινγηθήο 

έξεπλαο ζχκθσλα κε εθείλνλ, δελ πξέπεη λα είλαη ε ζπλείδεζε, αιιά ε ζπκπεξηθνξά. Ζ 

άπνςε απηή καο ζπκίδεη ηνλ ιεηηνπξγηζκφ πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ δαξβηληθή ζεσξία ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ε ςπρνινγία ηεο ζπκπεξηθνξάο ή 

ζπκπεξηθνξηζκφο πνπ πξνέθπςε δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θάηη εληειψο θαηλνχξην, παξά 

επέθηαζε ησλ ππαξρνπζψλ ηάζεσλ (Hergenhahn, 2008). Παξ‟ φια απηά ν Watson 
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ζεσξήζεθε ζεκειησηήο ηεο ζρνιήο απηήο. κσο είρε πξνεγεζεί ν Pavlov (1849-1836), 

θπζηνιφγνο, πνπ ηζρπξηδφηαλ φηη είρε εληνπίζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, κέζσ 

ηεο αλάιπζεο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη πξέζβεπε ηελ πεηξακαηηθή αληηθεηκεληθή κέζνδν 

κειέηεο. Ο Watson επεξεάζηεθε απφ ηνλ θπζηνιφγν Loeb, θαζψο είρε θαηαδείμεη φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ απιψλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα εμεγεζεί σο απηνκάησο πξνθαινχκελε απφ 

εξεζίζκαηα. Ο Watson, φπσο νη πεξηζζφηεξνη Ρψζνη ςπρνιφγνη, απέξξηπηαλ ηελ 

ελδνζθφπεζε θαη ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ εμήγεζε ηεο θπζηνινγίαο ππνθάησ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα ηε θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ. Ζ επηξξνή ηνπ Pavlov 

αιιά ηδηαίηεξα ηεο θπζηνινγίαο ηνλ νδήγεζαλ ζηε ζέζε φηη, ην έξγν ηνπ πξψηνπ πάλσ ζην 

εμαξηεκέλν αληαλαθιαζηηθφ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγεζεί ηφζν ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ. Δπεμεξγάζηεθε πιήξσο κηα ςπρνινγία 

εξεζίζκαηνο- αληίδξαζεο γηα λα δηαηππψζεη ηε πξφβιεςε θαη ηνλ έιεγρν αληί ηεο εμήγεζεο  

ηεο ζπκπεξηθνξάο σο ζηφρνπο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνινγίαο. Αθφκε αζρνιήζεθε θη 

εθείλνο κε ην πξφβιεκα πλεχκα-ζψκα. Μέρξη ηφηε ππήξραλ ήδε ηέζζεξηο απφςεηο γηα ηε 

ζρέζε ζψκαηνο- πλεχκαηνο. Ζ κηα ήηαλ ε άπνςε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ Descartes θαη 

κεξηθέο θνξέο ηνπ James. Μηα δεχηεξε ήηαλ ν ςπρνθπζηθφο παξαιιειηζκφο, θαηά ηνλ νπνίν 

ηα λνεηηθά θαη ηα ζσκαηηθά γεγνλφηα είλαη παξάιιεια ρσξίο λα αιιειεπηδξνχλ. ε κηα ηξίηε 

άπνςε, ηα λνεηηθά γεγνλφηα είλαη ππνπξντφληα ζσκαηηθψλ γεγνλφησλ, δίρσο πξφθιεζε 

ζπκπεξηθνξάο, ή αιιηψο ηα ζσκαηηθά γεγνλφηα πξνθαινχλ λνεηηθά, αιιά φρη ην αληίζηξνθν, 

γλσζηή σο επηθαηλνκελαιηζκφο. Ζ ηειεπηαία ήηαλ ε ζπλεζέζηεξα ππνζηεξηδφκελε άπνςε 

θαηά ηελ επνρή ηνπ. Σέηαξηε ήηαλ ε άπνςε ηνπ πιηθνχ κνληζκνχ, ηελ νπνία θαη πηνζέηεζε ν 

Watson. Απέξξηπηε δειαδή ηελ νινθιεξσηηθή χπαξμε λνεηηθψλ γεγνλφησλ (ζπλείδεζεο). 

Απηφο είλαη ν ξηδνζπαζηηθφο ζπκπεξηθνξηζκφο ν νπνίνο αληηπαξαηαζζφηαλ ζηνλ 

κεζνδνινγηθφ ζπκπεξηθνξηζκφ ηνπ McDougal (1871-1938) πνπ πίζηεπε φηη κπνξεί θαλείο λα 

κειεηά ηα λνεηηθά γεγνλφηα αληηθεηκεληθά, παξαηεξψληαο ηελ επίδξαζε ηνπο ζηε 

ζπκπεξηθνξά. (Hergenhahn, 2008). Μήπσο ηειηθά ν ξηδνζπαζηηθφο ζπκπεξηθνξηζκφο ηνπ 

Watson ζεκαηνδφηεζε ηελ κεηαηξνπή ηεο ςπρνινγίαο ζε αλεμάξηεηε επηζηήκε;  

Μνινλφηη είρε γίλεη ε ςπρνινγία αλεμάξηεηε επηζηήκε, ήδε απφ ην 1930, φπσο καο 

πιεξνθνξεί ν Laurence D. Smith (1981), γηλφηαλ ζπδήηεζε επαλαζχλδεζεο κεηαμχ 

ςπρνινγίαο θαη θηινζνθίαο ζηελ ςπρνινγηθή βηβιηνγξαθία. Ο Watson έζεηε ην εξψηεκα:   

“ν θαιχηεξνο δεζκφο ηεο ςπρνινγίαο είλαη κε ηελ θηινζνθία ή ηηο θπζηθέο επηζηήκεο;”. φπνπ 

θαη πάιη ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ δελ ήηαλ ζπάληα κεηαμχ 1905-1910. ν J. MacBride 

Sterrett ζεκείσλε ζπκπηψκαηα ηεο απφζρηζεο κε ηε θηινζνθία, φπσο ην φηη εξγαζίεο 

πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο δεκνζηνπνηνχληαη ππφ ηνλ ηίηιν θπζηνινγία, φηη ε APA (American 

Psychological Association) έπαςε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ APA (American Philosophical 

Association) ε νπνία ηδξχζεθε ην 1901, γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Daniel J. Wilson 
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(1990), νη θηιφζνθνη ζηελ Ακεξηθή έλησζαλ θαηψηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ςπρνιφγνπο θαη 

γη απηφ απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ ηε δηθή ηνπο εηαηξία. Βέβαηα ην αίζζεκα απηφ 

θαησηεξφηεηαο απφ ηε πιεπξά ηεο θηινζνθίαο ην δηέςεπζε αξγφηεξα ν Ruckmich (1912), 

δείρλνληαο φηη κέρξη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο 

ππήξρε κηα θηιηθή ζρέζε κεηαμχ ςπρνινγίαο θαη θηινζνθίαο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ν Sterrett 

έθξηλε φηη ε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο “λέαο ςπρνινγίαο”, θηλδχλεπε λα ηελ δηαρσξίζεη θαη 

απφ ηελ ηζηνξία, ηελ εζηθή θαη ηε ινγηθή εθηφο ηεο κεηαθπζηθήο. Σαζζφηαλ καδί κε ηνλ 

Munsterburg θαη άιινπο, ππέξ ηεο επαλέλσζεο ηεο κε ηελ θηινζνθία, θαζψο ηφληδε ηε ρξήζε 

ελδνζθνπηθήο κεζφδνπ γηα ηε κειέηε γεγνλφησλ ηεο ζπλείδεζεο. Σα γεγνλφηα απηά δελ ζα 

κπνξέζνπλ πνηέ λα κειεηεζνχλ απφ ηε θπζηνινγία θαη ηελ βηνινγία. Έθξηλε φηη είλαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθή ε απνκάθξπλζε ηεο ςπρνινγίαο απφ ηελ θηινζνθία γηαηί ηφληδε φηη 

νπζηαζηηθά φιεο νη επηζηήκεο βαζίδνληαη ζε θηινζνθηθέο πξνυπνζέζεηο. Ο James Rowland 

Angell, θαζεγεηήο ηνπ Watson, αθνχ αλαγλψξηδε φηη ε ςπρνινγία είρε θηινζνθηθφ θαη 

βηνινγηθφ ραξαθηήξα, πξφηεηλε φηη εθείλε κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ηελ ελνπνίεζε 

θηινζνθηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Μάιηζηα απηή ηελ ελνπνίεζε ηελ έβιεπε σο 

ηελ απνζηνιή ηεο ςπρνινγίαο. Ο Sterrett φκσο παξαηήξεζε φηη νη πεηξακαηηθνί ςπρνιφγνη 

ησλ εξγαζηεξίσλ, φπσο ν Watson θαη ν Thorndike φρη απιά δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηε 

θηινζνθία, αιιά ακθέβαιαλ γηα ηελ αμία ηεο. πλεπψο ε απνζηνιή ηεο ςπρνινγίαο θαηά ηνλ 

Angell έκελε αλεθπιήξσηε. Οπφηε κέρξη ην 1930, ππνζηεξηδφηαλ ζζελαξά ε 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ςπρνινγίαο (Hatfield, 2002). 

Χζηφζν, ζηελ πξνεδξηθή ηνπ νκηιία ζηελ Ακεξηθαληθή ςπρνινγηθή εηαηξία ην 1938, ν 

Dashiell, πεξηέγξαςε ηελ επηζηξνθή ηεο ςπρνινγίαο ζηε θηινζνθία, φρη γηα ην πεξηερφκελν, 

αιιά γηα ηελ κεζνδνινγία θαη ηε ινγηθή ηεο. Σν 1939 ζην πεξηνδηθφ “Psychological 

Review”, κεηαμχ άιισλ, έγξαθαλ φηη φηαλ ε ςπρνινγία άθεζε ηε θηινζνθία πιήξσζε ην 

ηίκεκα ηεο απνθνπήο ηεο απφ ηε ινγηθή, αιιά απηφ ην πξφβιεκα ήηαλ ήδε πξνο επίιπζε. 

Αθφκα δηάβαδε θαλείο θαη ζε θηινζνθηθά πεξηνδηθά, φηη ην πξφβιεκα απηφ ζα πάςεη λα 

πθίζηαηαη. Γηα λα γίλεη ινηπφλ ε επαλέλσζε κεηαμχ ςπρνινγίαο- θηινζνθίαο, ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη αλάπηπμε θαη ζηα δχν απηά πεδία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ςπρνινγία έρνπλ 

επηηεπρζεί επηζηεκνληθά θαηνξζψκαηα θαη έηζη αθνχ έρεη πιεζηάζεη πεξηζζφηεξν ην ρψξν 

ηεο πεηξακαηηθήο επηζηήκεο, δελ είλαη πιένλ επάισηε ζηηο θηινζνθηθέο πξνζκείμεηο. 

Παξάιιεια, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ γηα ηελ έιεπζε ηνπ λέν- 

ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη ζπλδεδεκέλε κε κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Οπφηε ε επαλέλσζε 

απηή είλαη επηζπκεηή απφ ηνπο λεν-ζπκπεξηθνξηζηέο, κε ηελ έλλνηα, λα μεπεξαζηεί ν αθξαίνο 

ζπκπεξηθνξηζκφο ηνπ Watson. Ζ θηινζνθία απφ ηελ άιιε, νθείιεη λα αλαπηχμεη έλα λέν 

είδνο θηινζνθίαο κε επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη κηα ςπρνινγία 

κέζα ζε κηα επηζηεκνληθά πξνζαλαηνιηζκέλε θηινζνθία. Ο Hatfield ινηπφλ καο ιέεη φηη γηα 
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ηνλ Russell, ε θηινζνθία ζα πξέπεη λα πάςεη λα αλαδεηά ηελ απφιπηα γλψζε, γηαηί απηή 

αλήθεη ζε άιιν θφζκν θαη αληί απηνχ λα γίλεη ηκεκαηηθή θαη πξνζσξηλή, φπσο ε επηζηήκε.   

Ζ απάληεζε άξρηζε λα δίλεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ. Ζ επηξξνή ησλ 

ζεηηθηζηψλ Comte θαη Mach πνπ είραλ πξνζπαζήζεη λα θάλνπλ ηηο επηζηήκεο λα αζρνινχληαη 

κφλν κε φζα είλαη άκεζα παξαηεξήζηκα, είρε θαλεί. Σειηθά φκσο αλαγλσξίζζεθε σο κε 

ξεαιηζηηθή. Έηζη ρξεηαδφηαλ λα βξεζεί έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επηζηήκε (ςπρνινγία) λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζεσξία (θηινζνθία), ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα πέζεη ζηε κεηαθπζηθή 

εηθνηνινγία. Ο ηξφπνο απηφο ήηαλ ν ινγηθφο ζεηηθηζκφο. Με βάζε απηφλ, ε επηζηήκε 

δηαρσξίζηεθε ζε δχν κεγάια πεδία. Σν εκπεηξηθφ θαη ην ζεσξεηηθφ. Έρνπκε έηζη ηνπο φξνπο 

παξαηήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εκπεηξηθά γεγνλφηα θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο φξνπο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ απηφ πνπ παξαηεξείηαη. Γηα ηνλ ινγηθφ ζεηηθηζκφ ε χςηζηε 

απζεληία ήηαλ νη εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη νη ζεσξίεο ππνινγίδνληαλ κφλν φηαλ βνεζνχζαλ 

ζην λα εμεγεζεί ην παξαηεξνχκελν. Αλ αδπλαηνχζαλ απνξξίπηνληαλ, φζν εκπεξηζηαησκέλεο 

θη αλ ήηαλ. Σνλ ινγηθφ ζεηηθηζκφ ηνλ αζπάζηεθε κηα νκάδα θηινζφθσλ ζηε Βηέλλε                  

(ν θχθινο ηεο Βηέλλεο) γχξσ ζην 1924(Hergenhahn, 2008). Ζ ζθέςε ηνπο βαζηδφηαλ ζηνλ 

ζεηηθηζηή Mach θη έηζη επηζπκνχζαλ ηελ ελνπνίεζε ηεο επηζηήκεο θαη απέξξηπηαλ θη εθείλνη 

ηελ πλεπκαηηθή νξνινγία. Ο καξμηζηήο θνηλσληνιφγνο Otto Neurath, δελ πεξηνξίζηεθε ζε 

απηά θαη ήξζε λα ακθηζβεηήζεη ηελ χπαξμε επηζπκεηήο θαηλνκεληζηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ελλνψληαο ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο ζηελ ςπρνινγία. Έλησζε φηη έλα ηέηνην ππέδαθνο ήηαλ 

επηθίλδπλν γηαηί βξηζθφηαλ πνιχ θνληά κε ηελ ηδεαιηζηηθή κεηαθπζηθή. Φνβφηαλ φηη ε 

θαηλνκεληζηηθή γιψζζα ζα ηξνθνδνηνχζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε γεξκαληθή ζθέςε γηα ηε 

δηάθξηζε κεηαμχ θπζηθψλ θαη επηζηεκψλ ηνπ πλεχκαηνο. Ηζρπξηδφηαλ φηη, ν δηαρσξηζκφο 

απηφο ελαληησλφηαλ ζηε θνηλσληθή πξφνδν θαη δελ ήζειε λα ζπκβάιιεη ν θχθινο ηεο Βηέλλεο 

ζε απηή ηε θαηάζηαζε. Δπίζεο ν Karl Popper πνπ αιιειεπηδξνχζε κε ηα κέιε ηνπ θχθινπ, 

ηφληζε φηη θακία επηζηεκνληθή πξφηαζε δελ είλαη ηειεζίδηθα αιεζηλή. Πάξα φκσο ην γεγνλφο 

φηη νη παξαηεξήζεηο κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθέο, ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε κηα 

γιψζζα επηβεβαησηηθή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, παξά θαηλνκεληζηηθή. Έηζη ν θχθινο ηεο 

Βηέλλεο αθνχ εμίζσλε φιεο ηηο επηζηήκεο, ην 1930 πηνζέηεζε κηα νηθνπκεληθή γιψζζα ηεο 

επηζηήκεο, ηνλ θπζηθαιηζκφ. Σνλ νπνίν πξνψζεζαλ νη Carnap θαη Hempel.  Καηά απηφλ, ζα 

πξέπεη θάζε ςπρνινγηθή θξάζε λα κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζηε γιψζζα ηεο θπζηθήο, ρσξίο 

λα απαηηείηαη φκσο αλαινγία έλα πξνο έλα. Ζ πηνζέηεζε ηνπ θπζηθαιηζκνχ, σο ηε βάζε ηεο 

ελνπνηεκέλεο επηζηήκεο νινθιήξσζε ηε ζχλδεζε ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ, σο θηινζνθηθφ 

ξεχκα, κε ηελ ςπρνινγία. Γελ απέθιεηε ηηο πλεπκαηηθέο έλλνηεο θ αξρέο, εληνχηνηο φκσο 

ζχκθσλα κε ηνλ Stevens (1951, pp. 39-40), ην δφγκα ηνπ θπζηθαιηζκνχ θαίλεηαη φηη ζηφρεπε 

θαηεπζείαλ ελαληίνλ ηεο ςπρνινγίαο.  Έθξηλε φηη είρε ζπλεπαγσγέο αλππνιφγηζηεο αμίαο 

φηαλ θξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, κεηαθξάδνληαλ ζε θξάζεηο ζηε γιψζζα 
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ηεο θπζηθήο. Οπφηε δελ ρξεηάδνληαη δχν δηαθξηηά δηαθνξεηηθέο γιψζζεο γηα λα πεξηγξάςνπλ 

ηε θπζηθή θαη ηελ ςπρνινγία. Απηφ ζεσξνχζε φηη είλαη ην επηρείξεκα ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζηή 

γηα λα ππνζηεξίμεη φηη ε ςπρνινγία πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν Moritz Schlick, αλαγλσξηζκέλνο σο αξρεγφο ηνπ 

θχθινπ ηεο Βηέλλεο, ηζρπξηδφηαλ φηη ν θπζηθαιηζκφο είλαη πξάγκαηη εκπεηξηζκφο. Γηα απηφ 

ζεσξνχζε φηη ζα έπξεπε λα ηνλ κεηαρεηξίδνληαη πεξηζζφηεξν σο έλα παξάδεηγκα κεηαμχ 

άιισλ, παξά σο θηινζνθηθφ θίλεκα. Έηζη ν ίδηνο ζηγά ζηγά απνκαθξχλζεθε απφ ηνλ θχθιν. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη εθείλνο ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη νπζηαζηηθά πάιη ν ζεηηθηζκφο 

επηθξαηνχζε ζηε ςπρνινγία θαη ν θπζηθαιηζκφο ήηαλ κηα επηλφεζε γηα παξαπιαλεηηθφ 

ζθνπφ. 

 Απεπζπλφκελνη ινηπφλ ζε φζνπο έρνπλ ηελ άπνςε φηη ε ςπρνινγία κεηαηξάπεθε ζε 

επηζηήκε κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ηνπ Watson θαη ηνπ ζεηηθηζκνχ κε ηνλ 

πεηξακαηηζκφ, ν Hatfield (2002), καο παξαζέηεη ηελ άπνςε ηνπ Roback, ν νπνίνο 

αληηκεηψπηδε ηνπο θηινζφθνπο, σο άηνκα ηνπ πλεχκαηνο πνπ ζπλέβαιιαλ εμίζνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο βάζεο πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχκε θαη ζπδεηάκε γηα ηε πηζαλφηεηα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ειπίδα δεκηνπξγίαο κηαο ςπρνινγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα εθείλνλ 

εχινγα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε πεξίνδνο εθείλε ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο ςπρνινγίαο ζε 

κηα πεηξακαηηθή θάζε πνπ ηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ θηινζνθία. Δπηζήκαλε φκσο φηη θάζε 

επηζηήκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο, ππφθεηηαη ζε θηινζνθηθή εμέηαζε, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο ηεο θαη ηελ 

κεζνδνινγία ζηελ νπνία ππαθνχεη. Δπνκέλσο, επεηδή ε ςπρνινγία ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη 

θαη λα  ππάξρνπλ πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο, ζεσξνχκε φηη 

αλακθίβνια ππέβνζθε ε θηινζνθηθή ζθέςε θαη ηφηε.    

 Πάλησο ζεσξείηαη φηη ε εκθάληζε ηνπ λέν-ζπκπεξηθνξηζκνχ έγηλε φηαλ ν ζπκπεξηθνξηζκφο 

ζπλδπάζηεθε κε ην ινγηθφ ζεηηθηζκφ. εκαληηθνί εθπξφζσπνη ηνπ ήηαλ ν Tolman         

(1886-1959), ν Hull (1884-1952) θαη ν Skinner (1904-1990). Απηνί εζηίαζαλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά, θαζψο επίζεο απέξξηςαλ θαη αληηθαηέζηεζαλ ηε κέζνδν ηεο ελδνζθφπεζεο κε 

ην κεζνδνινγηθφ ζφθηζκα ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ, ηνλ θπζηθαιηζκφ. ηε πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, καο ιέεη ν Hatfield, φηη  θαη νη ηξείο απείραλ ζεκαληηθά απφ ηνλ θπζηθαιηζκφ. Αξρηθά 

ν Tolman δελ πηνζέηεζε ηνλ θπζηθαιηζκφ, αθνχ επέκελε λα εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά κέζσ 

κηαο ςπρνινγηθήο γιψζζαο. Αθφκε ζπκθσλνχζε κε ηνλ Watson φηη νη ζεκειηψδεηο εμεγήζεηο 

ζηε ςπρνινγία κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ λεπξνθπζηνινγηθψλ φξσλ. Ο Hull επέκελε ζηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ πλεπκαηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ν 

θπζηθαιηζκφο θείηνληαλ θηιηθά πξνο απηέο θαη ηέινο ν Skinner θαη ηνπο πλεπκαηηθνχο φξνπο 

απέξξηπηε θαη δελ ζπκθσλνχζε κε ηελ αλαγσγή ζηε γιψζζα ηεο θπζηθήο (Hatfield, 2002). Ζ 
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ζηάζε ηνπο φκσο παξέκελε ζεηηθηζηηθή θαη πξνο απηή ηε πνξεία ζηφρεπαλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο.    

Ζ επφκελε ινηπφλ πεξίνδνο αλάπηπμεο ηεο ςπρνινγίαο σο επηζηήκεο, ηελ θέξλεη ζχκκαρν κε 

ηελ γλσζηηθή επηζηήκε. Καζψο ε επηξξνή ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ζπκπεξηθνξηζκνχ κεησλφηαλ, 

εκθαλίζηεθε κηα αλαζεξκαζκέλε ηάζε πξνο ηε γλσζηηθή ςπρνινγία (Hergenhahn, 2008). Ο 

Hatfield (2002) καο ιέεη πσο ππήξρε ε άπνςε φηη απφ ην 1920 κέρξη ηα κέζα ηνπ 1950 ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο θξαηνχζε ζε απφζηαζε  απφ ηε πεηξακαηηθή ςπρνινγία ηα γλσζηηθά 

θεθάιαηα κειέηεο, ζηελ Ακεξηθή. χκθσλα κε ηνλ Hergenhahn (2008), o Miller 

επηρεηξεκαηνινγνχζε φηη ε ζχγρξνλε γλσζηηθή ςπρνινγία εθθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

ζπκπνζίνπ γηα ηε ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε πνπ επεξέαζε ηελ 

εμέιημε ηεο ζεσξίαο απηήο ην 1956. Ζ γλσζηηθή ςπρνινγία πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο ε 

κλήκε, ε δηακφξθσζε ελλνηψλ, ε πξνζνρή, ε έιινγε ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε 

θξίζε θαη ε γιψζζα. Χζηφζν, ε παξαπάλσ άπνςε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ 

κειεηψλ ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ Hatfield (2002). Οη νπαδνί ηεο ςπρνινγίαο ηεο κνξθήο, W. 

Kohler θαη K. Koffka, ήηαλ αληίζεηνη κε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ πνπ κειεηνχζε ηε ζθέςε θαη 

ηελ αληίιεςε κε θαηλνκελνινγηθέο κεζφδνπο. Αθφκε, ζε πνιιά θεθάιαηα πξνζπαζνχζαλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ αληίιεςε κέζα απφ έλλνηεο, φπσο ρξφλνο αληίδξαζεο θ.η.ι. Δπίζεο ζην 

καθξχ παξειζφλ ηεο ςπρνινγίαο, δηλφηαλ έκθαζε ζε θάπνηα κνξθή γλσζηηθήο δηεξγαζίαο. 

Μα θαη κεηέπεηηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο σο επηζηήκεο, είλαη γλσζηφ φηη, ε ζρνιή 

ηνπ δνκηζκνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηζκνχ επηθεληξψλνληαλ ζηε πεηξακαηηθή κειέηε ησλ 

γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Σν πφξηζκα ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ είλαη φηη ην λα ηζρπξίδεηαη 

θαλείο φηη ε ςπρνινγία εθείλε ηελ πεξίνδν έγηλε πεξηζζφηεξν γλσζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ή 

αθφκα ρεηξφηεξα φηη πην κπξνζηά δελ ππήξρε σο μερσξηζηφ πεδίν, είλαη αλαθξηβέο, θαζψο ε 

ςπρνινγία σο επηζηήκε ήηαλ ζρεδφλ πάληα, κε κηα πεξίνδν εμαίξεζεο ηνπ αθξαίνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ, γλσζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε (Hergenhahn, 2008).      

Δίλαη γεγνλφο φηη ε αθκή ησλ ππνινγηζηψλ θαη νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, έπιαζαλ θαηλνχξηα κνληέια θαη αλαινγίεο, πνπ 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ςπρνιφγνπο γηα ηε δφκεζε ζεσξηψλ πεξί επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη άιισλ γλσζηηθψλ ή ζεκάησλ αληίιεςεο. Έηζη ε εμέιημε απηή εθηφο 

ςπρνινγίαο, θαηφξζσζε λα ηελ επεξεάζεη ηφζν πνιχ, ψζηε λα αλαδπζεί ε ςπρνινγία 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Οη ππνζηεξηρηέο ηεο πίζηεπαλ φηη, ηφζν ν αλζξσπηλφο λνπο φζν 

θαη ηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ είλαη γεληθά ζπζθεπέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δπνκέλσο 

έςαρλαλ γηα νκνηφηεηεο κεηαμχ ππνινγηζηψλ θαη αλζξψπσλ θαη ζηε βάζε απηή 

ηξνπνπνηνχζαλ πξνεγνχκελνπο φξνπο. Ο φξνο «εηζεξρφκελν δεδνκέλν», αληηθαζηζηά ηνλ φξν 

«εξέζηζκα», ελψ ν φξνο «εμεξρφκελν έξγν», αληηθαζηζηά ηνλ φξν, «αληίδξαζε» θαη 

«ζπκπεξηθνξά». Σν είδνο απηφ ηεο ςπρνινγίαο ζπγθαηαιεγφκελν ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία, 
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αζρνιείηαη κε ιίγα ιφγηα, κε ην πψο νη άλζξσπνη πξνζιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο θαη πσο 

ηειηθά ηηο αμηνινγνχλ, ψζηε λα δξάζνπλ. ηε πξνζπάζεηα ηνπο απηή ζπλεξγάζηεθαλ κε 

θηινζφθνπο, αλζξσπνιφγνπο, γισζζνιφγνπο, λεπξνεπηζηήκνλεο, κεραληθνχο θαη 

επηζηήκνλεο ππνινγηζηψλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηε γλσζηηθή επηζηήκε (Hergenhahn, 2008).  

Ζ γλσζηηθή επηζηήκε φκσο απηή θαζεαπηή, καο ιέεη o Hatfield (2002) ζηε θιαζζηθή ηεο 

δηαηχπσζε είλαη έλα κείγκα ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη γισζζνινγίαο, πιεζηάδνληαο κελ 

θάπνηεο πεξηνρέο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, πξνζπαζψληαο δε λα ζπλδεζεί θαη κε ηε 

λεπξνεπηζηήκε, θάπνηεο θνξέο. Δπίζεο, ε ζεσξεηηθή βάζε ηεο παξαδνζηαθήο γλσζηηθήο 

επηζηήκεο βξίζθεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ 

ζπκβαίλεη κέζα απφ ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, αλάινγεο δειαδή κε απηέο ηνπ ππνινγηζηή. 

Χο απνηέιεζκα ε γλσζηηθή ςπρνινγία δερφηαλ πξφθιεζε απφ ηε γλσζηηθή επηζηήκε θαη ηε 

λεπξνεπηζηήκε, ε νπνία φκσο ηειηθά απεδείρζε αθίλδπλε, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

δηαθεθξηκέλνπ ςπρνιφγνπ ζην άξζξν ηνπ Hatfield (2002), απηφ πνπ ζπγθξνηεί ηελ 

ςπρνινγία ελσκέλε, παξά ηελ πνηθηιία ζεκάησλ πνπ ηελ απαζρνινχλ, είλαη ε πεηξακαηηθή 

ηεο πξνζέγγηζε. Ζ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ε ζπγθξφηεζε ζεσξηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε απηά, είλαη θνκβηθέο αμίεο γηα ηελ ςπρνινγία. Μπνξεί πξάγκαηη λα 

εηζέξρεηαη ζε άιια πεδία επηζηήκεο, αιιά ε ζπκβνιή  απηψλ ησλ άιισλ θηιηξάξεηαη πάληα 

απφ ηνπο ςπρνιφγνπο, ψζηε λα κελ αιινηψλεη ηελ ςπρνινγηθή καηηά. Αθφκε ινηπφλ θη αλ 

θάπνηνη ζεψξεζαλ φηη απηφ ήηαλ ην βήκα πνπ κεηέηξεςε ηελ ςπρνινγία ζε επηζηήκε 

απνθφπηνληαο ηελ απφ ηελ θηινζνθία, πάιη απαηψληαη θαηά ηε γλψκε καο. Με ηελ έλλνηα φηη 

ε ςπρνινγία κπνξεί λα εμειίρζεθε πξνο κηα πεηξακαηηθή θαη ζεηηθηζηηθή θαηεχζπλζε, αιιά 

απηφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη απνθφπεθε θαη απφ ηελ θηινζνθία. 

πκπεξαζκαηηθά, αλαγλσξίδνπκε ηελ χπαξμε ηεο ςπρνινγίαο ζηελ αξραηφηεηα θαη ην 

γεγνλφο φηη νη πξψηνη άλζξσπνη πνπ δίδαζθαλ ςπρνινγία ήηαλ θηιφζνθνη. Ζ δηαθνξά ηεο κε 

ηελ ζεκεξηλή ζχγρξνλε ςπρνινγία έγθεηηαη ζηε κνξθή θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο κε βάζε ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο.  Σφηε, φηαλ απνηεινχζε κέξνο ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, ε 

γλψζε ηεο ζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηηο επξχηεξεο γλψζεηο ελφο αλζξψπνπ γηα ηε δσή, φπνπ κέζα 

ζε απηέο ζπγθαηαιέγνληαλ γλψζεηο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε απφ 

ηελ βηνινγηθή καηηά, πνπ ηελ είρε εηζαγάγεη λσξίηεξα ν Αξηζηνηέιεο, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε 

ζηελή ζρέζε κε ηελ θπζηνινγία. πλεπψο ε ςπρνινγία ζπλερψο κεηαηξεπφηαλ ζε θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ήηαλ πξηλ, κέρξη λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. 

Δπεξεάζηεθε, φπσο είδακε, απφ πνιιά θηινζνθηθά ξεχκαηα, φκσο ν ζεκαληηθφηεξνο 

ζηαζκφο πνπ θξίλνπκε φηη ηελ επεξέαζε ψζηε λα μεθηλήζεη ε πνξεία ηεο πξνο ηνλ 

επηζηεκνληθφ ρψξν είλαη νη εμειίμεηο ηνπ 17
νπ  

αηψλα. Γηα απηφ θαη επηκείλακε ζηελ αλάδεημε 

ηνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο θαη κεηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθεξφκαζηε ζηηο αλαθαιχςεηο ηνπ Νεχησλα,  φρη φκσο ππφ ηελ νπηηθή πνπ ηηο εμέηαζε ν 
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Hatfield ζην άξζξν ηνπ. Με ηελ έλλνηα δειαδή ηεο θηινζνθίαο γηα ηε θχζε, ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ζεκειίνπ πάλσ ζην νπνίν αξγφηεξα βαζίζηεθαλ νη καζεκαηηθέο κεηξήζεηο. Γηαηί φπσο 

θάλεθε, φζνη επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ Νεχησλα, αλαθέξνληαλ κφλν ζηε ρξήζε ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο κέηξεζεο θαη φρη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πίζσ απφ απηά. Δκείο 

ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φρη ιφγσ ησλ πεηξακαηηθψλ ηνπο 

κεζφδσλ, αιιά ράξε ζην ζεσξεηηθφ νηθνδφκεκα ηεο ζθέςεο ηνπο, ην νπνίν δπζηπρψο νη 

ζχγρξνλνη ςπρνιφγνη θαίλεηαη λα έρνπλ παξαθάκςεη. Γηαθνξεηηθά ίζσο πξνζδίλαλε ζηελ 

ςπρνινγία πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, απφ φηη πνζνηηθφ. Αθνχ φκσο θαη ε 

ζεκειίσζε ηεο, σο επηζηήκε, επήιζε κέζα ζε έλα θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα πνπ θπξηαξρεί ε 

πνζφηεηα έλαληη ηεο πνηφηεηαο, καο δείρλεη φηη θαη ε ςπρνινγία αθνινχζεζε ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο απαμηψζεθε ίζσο ε δηάθξηζε θαη ε πηνζέηεζε ελφο 

θηινζνθηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, πνπ ζνπ δεκηνπξγεί ζπλερψο λέα εξσηήκαηα, απφ ηελ εληφπηζε 

ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ, φπσο πεξηθξνλεηηθά εηδψζεθε θαη ε χπαξμε ηεο ςπρήο καο, αθνχ 

δελ κπνξνχκε λα ηελ εληνπίζνπκε. 

 Αθφκε ε θηινζνθία ηνπ Καξηέζηνπ ήηαλ εθείλε πνπ  κε ηηο ζέζεηο ηεο ηξνθνδφηεζε ηνλ 

αληίινγν πνπ νδήγεζε ηελ ςπρνινγία ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο. Απνκαθξχλζεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ κειέηε ηεο ςπρήο θαη έζηξεςε ηελ πξνζνρή ζηε ζπλείδεζε. Ζ 

αληίιεςε απηή ζεσξνχκε φηη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ πεηξακαηηζκνχ 

σο κεζφδνπ κειέηεο. Καηαπηάζηεθαλ φινη κε ηε κειέηε ησλ πξντφλησλ ηνπ λνπ, 

ιεζκνλψληαο φηη ν λνπο παξακέλεη άπινο θαη σο εθ ηνχηνπ ε κειέηε ηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη 

κε πιηθά κέζα. Απφ φηη θαίλεηαη φκσο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ επηζηήκνλεο ζπζηάδνπλ ηε 

γλψζε θαη ηελ πξνζαξκφδνπλ ζηα κέηξα ηνπο. Δίλαη πνιχ πην έληηκν γηα ηελ ίδηα ηε γλψζε 

λα πνπλ νη εθπξφζσπνη ηεο φηη δελ μέξνπκε θαη φρη λα πξνζπαζνχλ λα εμειίμνπλ ηελ 

επηζηήκε κνλφπιεπξα. Ο αξραίνο θφζκνο αλαγλψξηδε φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη κφλν ζψκα, 

νη ζχγρξνλνη φκσο νινέλα νδεχνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αλ ζπλερίζνπλ φκσο είλαη 

πξνηηκφηεξν λα κεηνλνκάζνπλ ηελ ςπρνινγία ζε επηζηήκε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Γηαηί φζνλ αθνξά ην πεδίν απηφ, πξάγκαηη έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο 

έξεπλεο, φιεο απηέο φκσο κπνξνχκε λα πνχκε φηη αληαλαθινχλ ζηελ ςπρή; Μπνξνχλ δειαδή 

λα ζεξαπεχζνπλ ηελ ςπρή; Αλ φρη ηφηε κάιινλ θάηη δελ έρεη πάεη θαιά. Αο πάςνπκε ινηπφλ 

λα αλαδεηνχκε ηα φξηα, πφηε έγηλε επηζηήκε θαη αο δνχκε πφηε ε ςπρνινγία πξφζθεξε γλψζε 

θαη φρη επηζηεκνληθνχο ηίηινπο. Δμάιινπ θαλείο δελ καο εγγπάηαη φηη δελ ζα ηξνπνπνηεζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ εμαθνινπζνχλ λα κέλνπλ 

αλαπάληεηα. Γη απηφ απφ φζα ζηάδηα εμέιημεο θη αλ πεξάζεη, θαλέλα δελ κπνξεί λα ζβήζεη 

θαη λα ηελ απνθφςεη απφ ην θηινζνθηθφ παξειζφλ ηεο. Χζηφζν είδακε φηη ε θηινζνθία ηνπ 

εκπεηξηζκνχ ηελ απνκάθξπλε απφ ηελ κειέηε ηεο ςπρήο, θαζψο ζεσξνχζε φηη έηζη αλήθεη 

ζην πεδίν ηνπ κεηαθπζηθνχ. πλέβαιε ζην λα γίλεη επηζηήκε θαη ζήκεξα νη επηζηήκνλεο 
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ηζρπξίδνληαη φηη ε κειέηε ηεο ςπρήο αλήθεη ζηελ παξαςπρνινγία. πλεπψο θαη ε θηινζνθία 

ζα πξέπεη λα κειεηάηαη κε θξηηηθή ζθέςε. ε θακία πεξίπησζε δελ ππνζηεξίδνπκε φηη φια ηα 

ξεχκαηα ήηαλ δηαθσηηζηηθά γηα ηελ  εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο. Απηφ ζα ην δνχκε ζε θάπνην 

βαζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα, εληνπίδνληαο ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ 

θάζε ζχγρξνλε ζεσξία. Σν ζίγνπξν είλαη φηη θαη ζηηο κέξεο καο πνπ ε ςπρνινγία έρεη 

αλαπηπρζεί κνλφπιεπξα, πεηξακαηηθά, κπνξεί θαλείο κε πξνζεθηηθή κειέηε λα εληνπίζεη ηελ 

θηινζνθηθή ζθέςε ζηελ νπνία εδξάδεηαη ε θάζε εθαξκφζηκε ζεσξία.     

 

2.6.  Βαζικέρ τςσολογικέρ θευπίερ ηηρ ζύγσπονηρ πλέον τςσολογίαρ.   

2.6.1. Ο Sigmund Freud και η τςσανάλςζη  

ν Freud πξσηνπφξνο ζηελ «ζεξαπεία κέζσ ηνπ ιφγνπ», εηζήγαγε πνιιέο θαηλνχξηεο έλλνηεο 

ζηε ζεξαπεία. κσο θπξηφηεξε φισλ γηα ηελ ςπραλάιπζε, αιιά θαη γηα ηελ ςπρνζεξαπεία 

ήηαλ ε ζεσξία ηνπ γηα ηνλ αζπλείδεην λνπ. Μάιηζηα θαηέιεμε ζηελ άπνςε φηη ζε απηφλ 

ελππάξρνπλ κεραληζκνί άκπλαο.  Έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πξψηκεο εκπεηξίεο θαη ζρέζεηο 

ησλ αλζξψπσλ, εζηηάδνληαο ζηηο ηξαπκαηηθέο. Σα ηξαπκαηηθά απηά γεγνλφηα απσζνχληαη 

(κεραληζκφο άκπλαο) ζην αζπλείδεην αιιά θάλνπλ αηζζεηή ηελ χπαξμεο ηνπο κέζσ ησλ 

ησξηλψλ ζπκπησκάησλ κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Έηζη νη ζηφρνη ηεο ςπρνζεξαπείαο γηα ηνλ 

Freud είλαη λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα θαηνξζψζεη λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ ηελ 

απσζεκέλε απηή εκπεηξία, λα ππεξβεί δειαδή ηελ «αληίζηαζε» θαη λα εμεηάζεη ινγηθά ηηο 

πξψηκεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο((Hergenhahn, 2008). Απνθαζίζηαηαη ινηπφλ ε πγεία θάπνηνπ 

φηαλ κπνξέζνπκε λα εηζέιζνπκε ζην αζπλείδεην θαη ην θάλνπκε ζπλεηδεηφ. Θα δνχκε πην 

αλαιπηηθά παξαθάησ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ςπραλαιπηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

ςπρνζεξαπεία.  

Παξαηήξεζε φηη νη απσζεκέλεο αλακλήζεηο ζρεηίδνληαλ κε ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο θαη βαζηδφηαλ ζην λα γηαηξέςεη ηηο εκπεηξίεο απηέο. Αξγφηεξα φκσο 

απνθάλζεθε φηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο λεχξσζεο δελ ζρεηίδνληαλ άκεζα κε πξαγκαηηθά 

βηψκαηα, αιιά κε θαληαζηψζεηο επηζπκηψλ (Freud, 2006). Έηζη αζρνιήζεθε θαη αλέπηπμε 

ζεσξίεο γηα ηα ςπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, ηε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο 

ελνξκήζεηο, ηε ζεσξία ησλ ελζηίθησλ. Οη ζεσξίεο ηνπ απηέο φκσο δελ πξνήγαγαλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ςπρνζεξαπείαο. Αλάινγε ηχρε είρε θαη ην ςπραλαιπηηθφ χθνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, κε ηελ ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ θαλαπέ θαη ηνλ αλαιπηή λα βξίζθεηαη 

έμσ απφ ην νπηηθφ πεδίν ηνπ αζζελνχο, πίζσ ηνπ, ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη κε νπδεηεξφηεηα. 

Πάξα ηαχηα ν Freud πίζηεπε ζηε ζπκπφληα πξνο ηνλ αζζελή, ηε ζεκαζία εξκελεηψλ πνπ 

ζπκβάδηδαλ κε ην επίπεδν ελφξαζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ πειάηε, θαζψο θαη ζηελ αξκνληθή 
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ζρέζε κεηαμχ αλαιπηή θαη αζζελή (Ford, 2007). Απφξξνηα ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έδηλε 

ζηε ζρέζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ φξσλ κεηαβίβαζε θαη αληηκεηαβίβαζε.   

2.6.2. Η εξάπλυζη και η διάζπαζη ηηρ τςσανάλςζηρ 

Με ηηο ςπραλαιπηηθέο ηδέεο ηνπ Freud πνξεχηεθαλ κεηαγελέζηεξνη, φπσο ν Jung, ν Adler, ν 

Ferenczi θαη Rank. Οη θαηλνηφκεο ηδέεο φκσο πνπ εηζήγαγαλ απνηέιεζαλ αηηία γηα ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ παξαδνζηαθή ςπραλάιπζε. Ο Jung αλαδεηνχζε λα αλαπηχμεη κηα 

πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αγθάιηαδε θαη ηελ ςπρή θαη ηελ επηζηήκε. Οπφηε δίλνληαο 

εθείλνο έκθαζε ζηε ζχδεπμε ςπρνινγηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ ζηνηρείνπ, 

αλέπηπμε ηε ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπ ζρνιή, ηελ «αλαιπηηθή ςπρνινγία» (Ford, 2007). Ζ 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε θαη ζπλάκα ακθηζβεηήζηκε έλλνηα πνπ εηζήγαγε ήηαλ εθείλε ηνπ 

«ζπιινγηθνχ αζπλείδεηνπ». Απηφ απνηειεί ηελ θαηαγξαθή θνηλψλ εκπεηξηψλ ησλ αλζξψπσλ 

αλά ηνπο αηψλεο. Θεσξείηαη σο κηα θιεξνλνκεκέλε πξνδηάζεζε γηα ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εκπεηξηψλ((Hergenhahn, 2008). 

Δπίζεο, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε αληαπνθξηλφηαλ θαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ Adler γηα ηελ 

αλζξψπηλε θχζε θαη ςπρνπαζνινγία θαη ηειηθά ε ζπκβνιή ηνπ θάλεθε λα έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ςπρνζεξαπείαο, κε ζηξακκέλν  ην βιέκκα πξνο ηηο 

αλζξσπηζηηθέο ςπρνζεξαπείεο. Σφληδε ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

γηα ηελ πξφθιεζε, επηδείλσζε θαη δηαηήξεζε ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Σφληδε εμίζνπ ηελ 

κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, κηιψληαο γηα ηνλ «δεκηνπξγηθφ εαπηφ» θαη παξάιιεια ηελ 

αδηαηξεηφηεηα ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ 

(Ford, 2007). 

Ο  Ferenczi εληφπηζε θη αλέδεημε ηνλ θξίζηκν παξάγνληα ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ο παξάγνληαο 

απηφο ν νπνίνο ζεσξήζεθε απφ κφλνο ηνπ ηακαηηθφο είλαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Πξφηεηλε φηη 

ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγφο, απζεληηθφο θαη λα κεηαδίδεη δεζηαζηά, 

αληηκεησπίδνληαο ηνλ αζζελή ηζνδχλακν κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαηά ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ν Ferenczi ήηαλ ππέξκαρνο ηεο ελζπλαίζζεζεο  ζηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε (Ford, 2007). Δπηπιένλ πξφηεηλε φηη νη ςπραλαιπηέο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη νη ίδηνη ζε πξνζσπηθή αλάιπζε, γηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξν έιεγρν πάλσ 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, νπφηε θαη λα ηα ειέγρνπλ, απνθεχγνληαο έηζη ην θαηλφκελν ηεο 

αληηκεηαβίβαζεο θαη ηέινο λα είλαη ηθαλνί λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ αζζελή επθνιφηεξα.    

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Otto Rank ζηε ςπρνζεξαπεία βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη εθείλνο 

ελδηαθέξζεθε γηα βξαρείεο ζεξαπείεο, νη νπνίεο λα εζηηάδνπλ ζην εδψ θαη ηψξα ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ αλαιπηή θαη αζζελή θαηά ηελ ςπρνζεξαπεία. Έλα ζηνηρείν ην νπνίν εθαξκφδεηαη 

επξέσο απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο ζρνιέο. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ferenczi αλαθάιπςαλ 
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πεξαηηέξσ ηε θχζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ζ πξνζθνξά θαη ησλ δχν ζην πεδίν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, φπσο θαη ηνπ Adler λσξίηεξα επεξέαζαλ βαζχηαηα ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη 

ππαξμηζηηθέο ςπρνζεξαπείεο (Ford, 2007). 

 

2.6.3. Η διαπποζυπική θευπία ηος Sullivan. 

 Ο Harry Stack Sullivan απνκαθξχλζεθε απφ ηηο θξνυδηθέο ζεσξίεο θαη αλέπηπμε ηε ζεσξία 

ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο βαζηδφκελνο ζηηο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο. πσο ν 

Rank, απέδηδε θη εθείλνο θεληξηθή ζέζε γηα ηελ πγηή ςπρνινγηθή αλάπηπμε, ζηε ζρέζε 

κεηέξαο θαη βξέθνπο. Θεσξνχζε φηη ε θάιπςε ηεο πξψηκεο αλάγθεο γηα ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο ηνπ βξέθνπο απφ κέξνπο ηεο κεηέξαο, έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ κεηέπεηηα 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ηνπ παηδηνχ. Ζ κεηέξα δειαδή ήηαλ ππεχζπλε λα 

εκθπζήζεη ζην παηδί αίζζεκα δηαπξνζσπηθήο αζθάιεηαο πνπ αξγφηεξα ελδπλάκσλε ηε πίζηε 

ηνπ παηδηνχ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη πξνέθπςε «ε δηαπξνζσπηθή ςπραλάιπζε» θαη ε 

«δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία» (Ford, 2007). 

 

2.6.4. Η Anna Freud και η Melanie Klein για ηην τςσανάλςζη ηυν παιδιών. 

Ζ Anna, θφξε ηνπ Freud κειέηεζε παηδηά θπξίσο θαη νη απφςεηο ηεο ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε κε 

εθείλεο ηεο Klein, ε νπνία επίζεο κειεηνχζε παηδηά. Ζ Anna εμαθνινχζεζε λα δίλεη βάζε 

ζηα ςπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ελψ ε Klein ζηξάθεθε ζηηο πξψηκεο 

ελδνςπρηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Αλαγλψξηζε ηνλ ξφιν ηνπ παηρληδηνχ σο κέζν γηα ηελ είζνδν 

ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ (Hergenhahn, 2008). ηηο κέξεο καο επεθηάζεθε ε 

αλαγλψξηζε απηή θαη ζπλάκα κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο, 

δεκηνπξγήζεθε ην ςπρφδξακα, ην role play θαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη σο ςπρνζεξαπεπηηθέο 

ηερληθέο. 

 

2.6.5. Ο Winnicot και η έννοια ηηρ ςποηποπήρ. 

Μεηαμχ άιισλ ν Winnicot αλέπηπμε ηελ ηδέα ηεο ππνηξνπήο ζηελ ςπρνζεξαπεία. Έβιεπε ηελ 

ςπρνζεξαπεία σο ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλάθηεζε κηαο ζρέζεο, θαζηζηψληαο ηελ ηθαλή 

λα αλαπηπρζεί πγηψο. πνηε ινηπφλ δηαθνπηφηαλ ε πξνζπάζεηα απηή πγηνχο αλάπηπμεο, 

ζεσξνχζε φηη παξνπζηαδφηαλ ππνηξνπή, «ιάζνο» ζηε δηαδηθαζία. Πάιη ε ζρέζε απηή 

απνθαηάζηαζεο ζρεηηδφηαλ κε ηελ κεηξηθή θξνληίδα πξνο ην βξέθνο. Με ηελ πξνζπάζεηα 
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απνθαηάζηαζεο δειαδή ησλ ζρέζεσλ ηνπ ελήιηθα πξνζπαζνχζε λα πιάζεη ζην κπαιφ ηνπο 

κηα λέα «θαιή» πξψηκε κεηξηθή θξνληίδα πνπ ηνπο έιιεηπε (Ford, 2007). 

 

 

2.6.6. Η θευπία δεζμού ηος Bowlby. 

Οη παξαπάλσ ηδέεο γηα ηε ζεκαζία ηεο ζρέζεο κεηαμχ κεηέξαο- βξέθνπο απνηέιεζαλ ηξνθή 

γηα ηνλ Bowlby ν νπνίνο αλέπηπμε ηε ζεσξία δεζκνχ. Γηέθξηλε ηξία είδε ζρέζεσλ κεηαμχ 

κεηέξαο θαη βξέθνπο. Σνλ αζθαιή δεζκφ, ηνλ αλαζθαιή θαη ηνλ απνθεπθηηθφ. Θεσξνχζε φηη 

ην είδνο ηνπ δεζκνχ πνπ είρε αλαπηπρζεί πξψηκα ήηαλ θαζνξηζηηθφ γηα ηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο 

πνπ ζα αλέπηπζζε ν ελήιηθαο πιένλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ζεσξία απηή δεζκνχ 

εθαξκφδεηαη ζπρλά απφ δηαθφξσλ εηδψλ ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο(Ford, 2007) 

ζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, απηέο ήηαλ νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο κε βάζε 

ηελ ςπραλάιπζε. αθψο ππάξρνπλ θη άιινη αμηφινγνη κειεηεηέο φπσο ε Horney, Kohut θ.α. 

πνπ φκσο δελ άζθεζαλ αμηνπξφζεθηε επηξξνή ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο. ηε ζπλέρεηα ζα 

εμεηάζνπκε ζεκαληηθέο ζεσξίεο γηα ηελ ςπρνζεξαπεία απφ δηαθνξεηηθέο φκσο ζρνιέο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηεο ςπραλάιπζεο.  

 

2.6.7. ςμπεπιθοπιζηικέρ και γνυζηικέρ θευπίερ για ένα διαθοπεηικό είδορ 

τςσοθεπαπείαρ. 

Παξάιιεια κε ηελ ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία, βαζηδφκελε ζην αζπλείδεην, ηηο πξψηκεο 

εκπεηξίεο θαη ηα έλζηηθηα, πξνέθπςε έλα δηαθνξνπνηεκέλν είδνο ςπρνζεξαπείαο, καθξηά  απφ 

ηελ ελδνζθφπεζε. Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε πξνσζήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1910
 –

 1920, 

δαλεηδφκελε ζεσξίεο πεηξακαηηθήο θαη γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (Ford, 2007). Δχξνο 

ζεξαπεηψλ, φπσο ε ζπκπεξηθνξηζηηθή, ε γλσζηηθή, αιιά θαη ζεξαπείεο, φπσο γλσζηαθή θαη 

ινγηθν-ζπλαηζζεκαηηθή, πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλδπαζκφ ζεσξηψλ, ζπγθαηαιέγνληαη ζην είδνο 

απηφ ςπρνζεξαπείαο.  ηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη λα παξαρζνχλ αιιαγέο ζηε δνκή 

ησλ ππαξρνπζψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ θφζκν θαη ζπκπεξηθνξψλ, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα 

ζπκπηψκαηα θαη λα ιπζεί ην παξφλ πξφβιεκα. Πξνζπαζεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη πξάμεο κε έλαλ ιεηηνπξγηθφ θαη εππξνζάξκνζην. 

 Σν ζεκέιην ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηέο ηηο ζεξαπείεο, 

βξίζθεηαη ζηνπο Watson, Pavlov θαη Skinner πνπ αλέπηπμαλ θπξίσο ζεσξίεο κάζεζεο. Σηο 

ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνζεξαπείαο ζα ηηο εμεηάζνπκε ζηε 
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ζπλέρεηα. Παξαηεξήζεθε πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 1970, φηη ε θχζε ησλ ζεσξηψλ απηψλ, 

πεξηφξηδε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα νη θνβίεο, ηηο 

νπνίεο κειέηεζαλ πνιινί ζπκπεξηθνξηζηηθνί ζεξαπεπηέο, θαηέιεμαλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, νη νπνίεο φκσο δελ είραλ ην ίδην απνηέιεζκα ζε 

επξχηεξεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ηελ θαηάζιηςε  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ εδψ, φηη ην αξρηθφ αίηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε ςπρνζεξαπείαο αιιάδεη, 

νπφηε αληίζηνηρα αιιάδεη θαη ν ζθνπφο ηεο. Απηφ φκσο απφ φηη θάλεθε, δε ζεκαίλεη φηη ε κηα 

πξνζέγγηζε είλαη νινθιεξσηηθά θαιχηεξε απφ ηελ άιιε. Δπίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη 

ζπκπεξηθνξηζηέο δελ έδηλαλ πξνζνρή ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ηελ είραλ ππνηηκήζεη, γηα 

λα θαλεί ε έληνλε αληίζεζε ηνπο κε ηελ ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία. Χζηφζν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη αλαγλσξηζηεί ε αμία ηεο θαη απφ απηήλ ηε πξνζέγγηζε (Ford, 2007). 

ζνλ αθνξά ηηο γλσζηηθέο ζεξαπείεο, ν Albert Ellis θαη ν Aaron Beck, πνπ εμαζθνχζαλ ην 

επάγγεικα ηνπ ςπραλαιπηή, άξρηζαλ θαηά ην 1950
 
λα κειεηάλε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

αλζξψπσλ. Ο Ellis αλέπηπμε ην ABC πξφηππν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ελεξγνπνίεζε 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ ζηε δσή θάπνηνπ, πξνθαιεί επψδπλεο ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο, 

ιφγσ ησλ εζσηεξηθψλ παξάινγσλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρεη ζπλδέζεη κε ην γεγνλφο απηφ. Λφγσ 

δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ έρεη εξκελεχζεη ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. πλεπψο 

θαηέιεμε ζηε κεζνιάβεζε ησλ πεπνηζήζεσλ απηψλ, ψζηε λα ληψζεη θαιχηεξα ην άηνκν. Σν 

1993 έγηλε γλσζηή ε ζεξαπεία ηνπ σο ινγηθν-ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία. 

πλερίδνληαο ν Beck ηελ ηδέα απηή, πξφηεηλε φηη νη γλψζεηο πνπ ήδε έρνπκε επεξεάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο, ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο καο. 

Αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηνπ γλσζηηθνχ «ζρήκαηνο». Απηφ βαζίδεηαη ζε παξειζνχζεο εκπεηξίεο, 

νη νπνίεο εθιεθηηθά καο νδεγνχλ ζε αληηιήςεηο θαη εηθφλεο γηα ην πψο είλαη ηα πξάγκαηα 

ζηνλ θφζκν, εληζρχνληαο ην ζρήκα πνπ καο θαηέρεη. Καηέιεμε ζηελ άπνςε φηη, θαζψο ην 

γλσζηηθφ «ζρήκα» αλήθεη ζην ζπλεηδεηφ καο, κπνξνχκε λα παξέκβνπκε θαη λα ην αιιάμνπκε 

(Ford, 2007). 

 Γηα ηνλ Beck ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπλεξγαηηθή ζπκκαρία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηνλ πειάηε, λα ηνπ δηδάμεη πσο δνπιεχεη ε γλσζηηθή ζεσξία γηα 

λα βνεζεζνχλ θαη νη δχν ζηελ εχξεζε πην βνεζεηηθψλ «ζρεκάησλ», πνπ απαηηνχλ φκσο θαη 

έκπξαθηε εθαξκνγή. Πάξα ηαχηα, αθφκα ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε απφ κφλε ηεο δελ είρε ηελ 

βαξχηεηα πνπ απέθηεζε αξγφηεξα ζην δηεπξπκέλν πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο, ζην νπνίν 

ίζρπζαλ θαη επεθηάζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Ellis θαη Beck (Ford, 2007). 
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2.6.8. Η ανθπυπιζηική πποζέγγιζη. 

Ζ αληηπαξάζεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ηεο 

ςπραλάιπζεο θαη ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ηξίηεο θαηεχζπλζεο, 

ηεο αλζξσπηζηηθήο ή αιιηψο ηεο «ηξίηεο δχλακεο». Ζ πξνζέγγηζε απηή εκθαλίζηεθε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη δελ ζα πξέπεη λα ηελ ζεσξήζνπκε σο «ζσηήξηα ιχζε» ηεο 

αληηπαξάζεζεο, παξά σο κηα λέα νπηηθή ζηελ ςπρνινγία θη έηζη ηελ ζπγθξφηεζε κηαο αθφκε 

ζρνιήο ςπρνζεξαπείαο, κε ηηο ξίδεο ηεο λα βξίζθνληαη ζηε ςπραλάιπζε (Ford, 2007). 

χκθσλα κε ηνπο  αλζξσπηζηέο ςπρνιφγνπο, νη δχν πξνγελέζηεξεο ζρνιέο αγλννχζαλ 

ζεκαληηθά αλζξψπηλα γλσξίζκαηα. Απφ ηελ κία,  νη ςπραλαιπηέο επηθεληξψλνληαλ ζε 

ζπλαηζζεκαηηθά δηαηαξαγκέλνπο αλζξψπνπο, πνπ απφ κε θπζηνινγηθνχο πξνζπαζνχζαλ λα 

ηνπο θαηαζηήζνπλ θπζηνινγηθνχο κέζα απφ ηερληθέο. Απφ ηελ άιιε, νη ζπκπεξηθνξηζηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο δαλεηδφκελεο απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, αληηκεηψπηδαλ ηνπο 

αλζξψπνπο σο ξνκπφη, παξαβιέπνληαο ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπο. ε αληίζεζε ινηπφλ κε απηά, 

ε αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηνπο αλζξψπνπο σο πγηείο, πνπ φκσο ηνπο βνεζάεη 

γηα λα γίλνπλ πγηέζηεξνη. Δμαίξεη ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη εζηηάδεη ζηηο ζεηηθέο 

ηνπο πιεπξέο, φρη ζηηο αξλεηηθέο. Πηζηεχεη ζηελ ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία 

ζεσξεί φηη πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ έλαο ζεξαπεπηήο γηα λα θαηαλνήζεη ην αίηην πίζσ 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ. Γέρεηαη φηη νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ ηνλ δηθφ 

ηνπο ηχπν χπαξμεο θαη ζπλεπψο αληηηάζζεηαη ζηελ αηηηνθξαηία κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα, 

ησλ πξψηκσλ εκπεηξηψλ θαη ησλ παξειζνληηθψλ ζπλδέζεσλ. ηξέθεηαη ζην εδψ θαη ηψξα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Δπεηδή ινηπφλ δελ ηελ ηθαλνπνηεί ε κέρξη ηψξα θαηαλφεζε θαη 

επεμήγεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, αιιά θαη επεηδή απνξξίπηεη ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, σο ζηφρνπο ηεο ςπρνινγίαο, ζεσξεί φηη ε κειέηε ησλ 

αλζξψπσλ δελ αλήθεη ζην ρψξν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ηείλνπλ λα ηε θαηαηάμνπλ 

(Hergenhahn, 2008). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, νη άλζξσπνη δελ ζα πξέπεη λα κειεηνχληαη φπσο ηα 

αληηθείκελα θαη ε ςπρνζεξαπεία ζα πξέπεη λα απνθηήζεη έλαλ πην αλζξψπηλν ραξαθηήξα πνπ 

ζα βιέπεη ηνλ άλζξσπν ζηελ νιφηεηα ηνπ. Οη αλζξσπηζηέο ινηπφλ βξίζθνληαη πην θνληά ζε 

έλαλ αξραηνειιεληθφ ηξφπν ζχιιεςεο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, παξά ζηνλ 

ζχγρξνλν. 

ηφρνο ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο είλαη λα βνεζήζεη φζν κπνξεί πεξηζζφηεξν ηνλ 

θάζε άλζξσπν λα θηάζεη πην θνληά ζηελ εθπιήξσζε ηεο έκθπηεο ηάζεο ηνπ. Σελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ, φπσο ζεσξεί ν Maslow. Να πιεζηάζεη φζν κπνξεί 

πεξηζζφηεξν ζηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ, λα θαιχςεη κεγάιν βαζκφ εηιηθξηλνχο γλψζεο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ (Hergenhahn, 2008). Γηα λα γίλεη ην εγρείξεκα απηφ, ρξεηάδεηαη ην άηνκν λα 

εκπιαθεί ζε κηα δηαδηθαζία εκβξηζνχο αλαδήηεζεο ηνπ εαπηνχ, ζηξέθνληαο ηνλ θαζξέπηε 

πξνο ηα κέζα, αιιά θαη αλαδήηεζεο ηνπ εαπηνχ κέζα ζηνλ θφζκν. Ο εαπηφο δειαδή γηα ηνπο 
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αλζξσπηζηέο, δελ κπνξεί λα απνθνπεί απφ ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Θα πξέπεη λα 

θαηαλνεζεί σο κηα δηαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ θφζκνπ                           

(Hersen et al., 2002).  

Ζ Σξίηε δχλακε φπσο είπακε πεγάδεη απφ ηελ ςπραλάιπζε, κεηά-θξνυδηθή θπξίσο, αιιά 

επηπιένλ αλάγεηαη ζηα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη θπξίσο ηνπ ππαξμηζκνχ 

(Hergenhahn, 2008). Ζ θηινζνθία ησλ ξεπκάησλ απηψλ καο παξαπέκπεη ζηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο, ζηνπο νπνίνπο κάιινλ αλαηξέρνπκε γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα θάζε 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζρνιή, επνκέλσο γηα λα θαηαλνήζνπκε γεληθφηεξα ηελ ςπρνζεξαπεία. 

Δμάιινπ απηφο είλαη θαη ν ππξήλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζα εμεηαζηεί ζην 

επφκελν θεθάιαην. Δπηπξφζζεηα ε αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε επεξεάζηεθε απφ ηελ 

θαηλνκελνινγία θαη θαηά βάζε ηελ θαζαξή θαηλνκελνινγία ηνπ Husserl, ζηελ νπνία ην 

άηνκν είλαη ζηξακκέλν πξνο ηα κέζα, πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςεη ηελ νπζία ηεο 

ζπλεηδεηήο ηνπ εκπεηξίαο. Απηνχ ηνπ είδνπο ινηπφλ ε θαηλνκελνινγία, νδήγεζε ζηελ 

ππαξμηζηηθή ςπρνινγία. Σν έξγν ηνπ Heidegger, καζεηή ηνπ Husserl, «Δίλαη θαη ρξφλνο», ην 

1927 ζεσξείηαη γεληθά ε ζχλδεζε κεηαμχ ππαξμηζηηθήο θηινζνθίαο θαη ππαξμηζηηθήο 

ςπρνινγίαο (Hergenhahn, 2008). Θα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο 

κνξθέο ηνπ ππαξμηζκνχ. Πξνο ην παξφλ ινηπφλ ζα αλαθέξνπκε φηη κε βάζε ηελ ππαξμηζηηθή 

ςπρνινγία, πξνέθπςε ε αλζξσπηζηηθή κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Abraham Maslow. Βιέπνπκε 

επνκέλσο εδψ ζπλνπηηθά, πφζεο επηξξνέο δέρηεθε ε αλζξσπηζηηθή ςπρνζεξαπεία γηα λα έρεη 

ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. 

Ζ αλζξσπηζηηθή ςπρνζεξαπεία, αζπαδφκελε ηελ πειαηνθεληξηθή ζεσξία ηνπ Carl Rogers, 

θαζηέξσζε επηηέινπο ηελ ζεκαζία ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Σν αλζξψπηλν είδνο 

αληηκεησπηδφηαλ σο θαηά βάζε θνηλσληθφ θη έηζη αλαγλσξίζηεθε ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

αλζξψπσλ σο παξάγνληαο δπλεηηθά ςπρνπαζνινγηθφο. πλεπψο ε ίδηα ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

απνκνλσκέλε απνηέιεζε παξάγνληα ζεκαληηθφ γηα ηελ έθβαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

χκθσλα κε ηνλ Rogers, ν ζεξαπεπηήο έπξεπε λα θαηαβάιιεη κηα ελεξγφ πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνήζεη θαη λα απνδερζεί ηελ ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πειάηε, γηα λα 

ζπληειεζζεί θάπνηα πξφνδνο. Οη ηδέεο γηα ηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε ππήξραλ φπσο είδακε ζηελ 

ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία, αιιά κφλν κέζσ ηεο αλζξσπηζηηθήο επηθπξψζεθαλ           

(Ford, 2007). Οη εηζεγήζεηο ηνπ Rogers γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ζεσξήζεθαλ επαλαζηαηηθέο, 

θαζφηη εμάιεηθε ηηο αλάγθεο γηα δηάγλσζε, γηα ηελ αλαδήηεζε αηηηψλ ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη 

γηα θάζε ηχπν ραξαθηεξηζκνχ ησλ δηαηαξαρψλ (Hergenhahn, 2008). Παξ‟ φια απηά νη αξρέο 

ηνπ γηα ηελ ςπρνζεξαπεία επηθξάηεζαλ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο. 
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Δπεηδή φπσο πξναλαθέξζεθε ε αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε δέρηεθε επηξξνέο απφ ηελ 

θηινζνθία ηνπ ππαξμηζκνχ, ζα αλαθέξνπκε εδψ θάπνηα ζηνηρεία ηεο ππαξμηζηηθήο 

ςπρνζεξαπείαο. Οη ππαξμηαθνί ζεξαπεπηέο εθπαηδεχηεθαλ θη εθείλνη σο ςπραλαιπηέο, αιιά 

θαηέιεμαλ λα πηζηεχνπλ φηη πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Freud αδπλαηνχζαλ λα 

ζπιιάβνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηε ζεξαπεία. Φπζηθά δελ 

αξλνχληαη φηη νθείινπλ ηηο γλψζεηο ηνπ ζε εθείλνλ, νχηε φκσο φηη βξήθαλ ελαιιαθηηθέο 

δηαηππψζεηο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, ζην έξγν ηνπ ππαξμηαθνχ θηινζφθνπ Martin 

Heidegger, νη νπνίεο έδεηρλαλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε λννηξνπία ηνπ θιηληθνχ 

έξγνπ, επηηξέπνληαο ζηνπο ζεξαπεπηέο λα θαηαλνήζνπλ ακεζφηεξα θαη αθξηβέζηεξα ηηο 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν είδνο απηφ ςπρνζεξαπείαο απαηηεί θαη ελζαξξχλεη κηα δπλαηή 

απζφξκεηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε, πνπ λα κελ απνθεχγεη, γηα λα κελ πνχκε ππνζάιπεη ηελ 

ηδέα ηεο απνζχλζεζεο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, ε ππαξμηζηηθή πξνζέγγηζε εηζάγεη 

θαηλνχξηεο έλλνηεο θαη αξρέο ζηελ ςπρνζεξαπεία, φπσο είλαη «ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ», «ε 

επζχλε», «ε απζεληηθφηεηα», «ε χπαξμε». Μνινλφηη νη αξρέο απηέο γεληθά δελ ήηαλ 

θαινδερνχκελεο απφ πνιινχο ζεξαπεπηέο, νη αλζξσπηζηέο θείηνληαλ θάπσο πην θηιηθά 

απέλαληη ηνπο. Δληνχηνηο πνιιά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππαξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

έρνπλ απνηειέζεη ζεκαληηθά θνκκάηηα ησλ ςπρνδπλακηθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ αθφκα θαη 

γλσζηαθψλ-ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεξαπεηψλ (Hersen et al., 2002). 

Μηα απφ ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο ππαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηνπο Martin 

Heidegger, Ludwig Binswanger, Viktor Frankl, Martin Buber, Rollo May, Yalom θ.α.,  ζηηο 

νπνίεο παηάεη θαη ε αλζξσπηζηηθή ςπρνζεξαπεία είλαη ε άπνςε φηη ε αλζξψπηλε χπαξμε 

αληηκεησπίδεηαη σο νιφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Heidegger, ην «είκαη» ζεκαίλεη ππάξρσ θαη ην 

ππάξρσ δειψλεη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία. Σν λα ππάξρεη θαλείο σο άλζξσπνο ζεκαίλεη λα 

ππάξρεη κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ νηηδήπνηε άιιν. Να επηιέγεη, λα αμηνινγεί, λα δέρεηαη, λα 

απνξξίπηεη θαη λα δηεπξχλεη. Ζ χπαξμε ινηπφλ, είλαη κηα ελεξγφο δηαδηθαζία θαη νη άλζξσπνη 

δελ είλαη ζηαηηθνί νξγαληζκνί, αιιά γίλνληαη πάληα θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ 

πξνυπήξμαλ. Με άιια ιφγηα, ππάξρσ ζεκαίλεη θαζίζηακαη δηαθνξεηηθφο, αιιάδσ. Τθίζηαηαη 

έηζη ε πξνζσπηθή ειεπζεξία ηνπ θαζελφο, ε νπνία φκσο δέρεηαη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ηνλ άλζξσπν. Χζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο 

ελφο αλζξψπνπ, ν ίδηνο θηινδνμεί λα ηηο ππεξβεί. Να κελ γίλεηαη ζχκα απηψλ θαη ππνρείξην 

ηνπο. Να δηαθαηέρεηαη απφ αγσληζηηθφ πλεχκα πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηε κεηακφξθσζε ησλ 

πεξηζηάζεσλ ηεο δσήο, αζθψληαο ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ. Αθφκε, είλαη ζεκαληηθή ε 

αλαδήηεζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ην πξνζσπηθφ λφεκα ηεο δσήο ηνπ. Με φζα δεηλά θη αλ βξεζεί 

αληηκέησπνο ν άλζξσπνο, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ζα θαηαζηξαθεί. Δλζηεξλίδνληαη νη 

ππαξμηζηέο ηελ παξαδνρή ηνπ Nietzsche: «φηη δελ κε ζθνηψλεη, κε θάλεη πην δπλαηφ». Ζ 

δχλακε απηή πεγάδεη απφ ηελ αλεχξεζε λνήκαηνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζεηηθήο ρξνηάο, 
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αθφκα θαη ζε αξλεηηθέο εκπεηξίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλίδεηαη θαη ε ειεχζεξε επηινγή. 

Δπηιέγνληαο, κεηαβάιινπκε ηα λνήκαηα, ηηο αμίεο, ηελ εξκελεία πεξηζηάζεσλ    

(Hergenhahn, 2008). Μφλν ν ζάλαηνο αθπξψλεη ηελ επηινγή. Οπζηαζηηθά γίλεηαη ιφγνο γηα 

απηφ πνπ πνιινί ζεξαπεπηέο ιέλε «αλαπιαηζίσζε».  

Βεβαίσο εληνπίδνληαη θαη δηαθνξέο κεηαμχ ππαξμηζηηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο, 

αιιά εκείο ζα αλαθεξζνχκε κφλν ζε φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα θαλεί ην δηαθνξεηηθφ θέληξν 

εζηίαζεο ησλ δχν εηδψλ ςπρνζεξαπείαο. Οη ππαξμηζηέο επηκέλνπλ πνιχ ζην λφεκα ηνπ 

ζαλάηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Γελ δίλνπλ ζεηηθή ρξνηά ζηελ αλζξψπηλε θχζε, φπσο νη 

αλζξσπηζηέο, αιιά ηελ ζεσξνχλ νπδέηεξε, αθνχ αλάινγα ηελ επηινγή ηεο, ζα ζηξαθεί ζην 

θαιφ ή ζην θαθφ. Γηφηη είλαη αιήζεηα φηη νη παξαπάλσ ζεσξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπκθέξνληα εηο βάξνο άιισλ. Δίλαη θη απηέο, φπσο πνιιέο άιιεο, 

εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξεζηά ή θαη φρη. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν κάιηζηα λα 

κε ιεζκνλνχκε φηη θαη ν ίδηνο ν ππνζηεξηρηήο ηνπο, ν Heidegger, ήηαλ αθνζησκέλνο ζηνλ 

λαδηζκφ θαη αλακεκεηγκέλνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο     

(Hergenhahn, 2008). Δπίζεο, ίζσο πάιη ιφγσ απηήο ηνπο ηεο άπνςεο γηα ηε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ, λα κελ ζπκθσλνχλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ «πειάηε» αλαθεξφκελνη ζηα άηνκα 

πνπ δεηνχλ ζεξαπεία θαη λα πξνηηκνχλ ηνλ αξρηθφ φξν «αζζελήο». Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 

ζηφρνο ηεο ππαξμηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ άλζξσπν αλζεξφ. Απηφ 

ζεκαίλεη λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα δεη, ζηνραδφκελνο ην πεπεξαζκέλν, ηα φξηα ηεο χπαξμεο 

ηνπ. Να ζπκθηιησζεί δειαδή κε ηελ βεβαηφηεηα φηη θάπνηα κέξα ζα πεζάλεη. ηαλ ζα έρεη 

αληηκεησπίζεη επηηπρψο απηήλ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε, ηφηε ζα έρεη ελεξγνπνηεζεί λα αζθήζεη 

ηελ ειεπζεξία ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα χπαξμε κε λφεκα. Σφηε ινηπφλ ν ζεξαπεπηήο 

αμηνινγεί φηη ν άλζξσπνο έκαζε λα δεη απζεληηθά (Hergenhahn, 2008). Παξαηεξνχκε δειαδή 

φηη, ν ζηφρνο δεκηνπξγίαο κηαο δσήο κε λφεκα, κέζσ άζθεζεο ηεο ειεπζεξίαο, 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ζηφρν ηεο αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο παξαπάλσ, γηα ηελ εθπιήξσζε 

φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ θαζελφο.      

 

2.6.9. Οι θευπίερ ηηρ μοπθολογικήρ τςσολογίαρ 

Οη βάζεηο ηεο ζρνιήο απηήο βξίζθνληαη πάιη ζηελ ςπραλάιπζε. Αλαπηχρζεθε ην 1940 θαη 

θαζηεξψζεθε αξρηθά απφ ηνπο Frederic Perls, ηελ γπλαίθα ηνπ Laura Perls θαη ηνλ Paul 

Goodman (Ford, 2007). Έρεη δερζεί επηξξνέο απφ ηελ αλζξσπηζηηθή ζρνιή, θαζψο πηζηεχεη 

ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε κειέηεο ηνπ αλζξψπνπ. πλεπψο ελέρεη ζηνηρεία θαη ηεο 

ππαξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Γηαθνξεηηθά ε ζρνιή απηή νλνκάδεηαη «Gestalt» πνπ ζηα 

γεξκαληθά, ιφγσ ηνπ ηδξπηή ηεο, ζεκαίλεη φιν, κνξθή. Σν δεχηεξν γηαηί ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο 

ζεσξία. Οη ςπρνιφγνη ηεο κνξθήο, ζεσξνχλ φηη νη άλζξσπνη δελ είλαη παζεηηθνί απνδέθηεο 
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ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ γχξσ ηνπο, αιιά ελεξγνί πνπ νξγαλψλνπλ εθείλνη ηελ 

αληίιεςε ηνπο. Ζ αληίιεςε δειαδή δηαηξείηαη ζε δχν κέξε. ηε κνξθή, πνπ είλαη θαζαξή, 

εληαία θαη απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ηεο πξνζνρήο, θαη ζην ππφβαζξν πνπ είλαη δηάρπην 

θαη απνηειείηαη απφ φια φζα δελ πξνζέρνπκε. Σελ δηαίξεζε απηή ηελ νλνκάδνπλ ζρέζε 

κνξθήο- πιαηζίνπ. Απηφ πνπ ήζειαλ λα ηνλίζνπλ νη ςπρνιφγνη ηεο ζρνιήο απηήο, είλαη φηη 

αλάινγα ηελ πξνζνρή καο δηακνξθψλεηαη ε κνξθή θαη ην πιαίζην (Hergenhahn, 2008). 

Δπνκέλσο απηά δελ είλαη ζηαζεξά θαη παίδεη ξφιν ε ππνθεηκεληθφηεηα. Ζ ζεσξία απηή καο 

παξαπέκπεη ζηε ζεκαζία ηεο ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αλζξσπηζηψλ. Δπηπιένλ ε 

παξνχζα ζρνιή βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο πγηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, 

πνπ έρεη δπλαηφηεηα     απηφ-ξχζκηζεο.  Με απηφ ελλννχλ απφ ηελ κηα, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ λα παίξλεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ φηη έρεη αλάγθε, ππνλνψληαο ηελ θάιπςε 

βηνινγηθψλ, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, ελψ απφ ηελ άιιε, λα 

απνβάιιεη φηη ρξεηάδεηαη, φηη δελ ηνπ είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα επέξρεηαη ε ηζνξξνπία. 

πλεπψο νη πγηείο άλζξσπνη απφ ηελ θχζε ηνπο, πέξα απφ ηηο βηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο, 

ζέινπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο λα αθνπζηνχλ, λα ππνζηεξηρζνχλ, λα αλαπαξαρζνχλ, λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ. Αληίζηνηρα φκσο ζέινπλ θαη λα κηιήζνπλ, λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα θιάςνπλ, λα αγγίμνπλ. Έηζη αλαδεηθλχεηαη γηα άιιε κηα θνξά φηη ην 

άηνκν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φηη έηζη, δειαδή νιηζηηθά, ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. Καηά ηνπο ςπρνιφγνπο ινηπφλ ηεο κνξθήο, ε ζεσξία ηεο πγηνχο 

ιεηηνπξγίαο είλαη έκθπηε ζηνλ θαζέλα θαη ζπκβαίλεη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πνπ 

ελδερνκέλσο κπνξεί λα παξεκπνδηζηεί θαη λα δηαθνπεί.  Δθηηκνχλ φηη ε δηαδηθαζία απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηά ζηάδηα. Πξψηα είλαη ε ελεκεξφηεηα, επίγλσζε, κεηά  έξρεηαη ε 

απνζαθήληζε ηεο αλάγθεο ή ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη αθνινπζεί ε εθηίκεζε ησλ θπζηθψλ 

ζπλζεθψλ. Έηζη πεξλάκε ζηε δξάζε, κεηά ζηελ επαθή, χζηεξα ζηελ αθνκνίσζε θαη ηέινο 

ζηελ απνκάθξπλζε. Γηαθνπή κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη ν ξφινο ηνπ 

ζεξαπεπηή είλαη λα εληνπίζεη πην είλαη ην επίκαρν ζηάδην θαη πσο ζπληειέζζεθε ε δηαθνπή 

απηή (Hersen et al., 2002). 

Πάξα ηαχηα φκσο, ζθνπφο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ζπλερψο απμαλφκελε επίγλσζε. Ο 

ζεξαπεπηήο δειαδή ηεο κνξθνινγηθήο πξνζέγγηζεο δελ ζα εζηηάζεη κφλν ζηα ζπκπηψκαηα 

θαη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, αιιά αληίζεηα ζα πξνζπαζήζεη λα ηα δεη κέζα απφ έλα 

νιηζηηθφ πξίζκα, σο ηηο πξνζπάζεηεο θάπνηνπ πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηηο 

αληηκαρφκελεο αλάγθεο ηνπ ή ηηο αλάγθεο ηνπ πνπ αληηηίζεληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ αιιαγή θαζ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη μαθληθά, σο απνηέιεζκα ηεο 

απμαλφκελεο επίγλσζεο. Ζ αιιαγή ινηπφλ εδψ είλαη παξάδνμε, θαζψο δελ πξνθχπηεη ιφγσ 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα αιιαγή, αιιά έξρεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αλαθαιχςεη βαζχηεξα θαη λα δεη πιεξέζηεξα ηελ νπνηαδήπνηε ηξέρνπζα εκπεηξία. Δπνκέλσο 



66 
 

ε απμαλφκελε επίγλσζε νδεγεί ζε αιιαγέο θαη λέεο βιέςεηο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 

αιιειεπίδξαζε. Απηή θαζηζηά ην άηνκν ηθαλφ λα δέρεηαη εκπεηξίεο, λα ηηο δηαθξίλεη θαη λα 

πξάηηεη αλάινγα (Hersen et al., 2002). Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη θη απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ζεξαπεία, φπσο θαη ε αλζξσπηζηηθή βιέπνπλ ηνλ άλζξσπν θαηά βάζε σο θαιφ, θαζψο ε 

ζεκαληηθφηεξε παξψζεζε ζηε δσή ηνπ είλαη ε έκθπηε ηάζε γηα πγηή ιεηηνπξγία θαη ε έκθπηε 

ηάζε γηα απηνπξαγκάησζε αληίζηνηρα.  

Αμίδεη ινηπφλ λα ζπγθξαηήζνπκε κε βάζε ηα φζα εηπψζεθαλ, φηη ε ζπκβνιή ηνπ Freud ζηελ 

ςπρνζεξαπεία είλαη αδηακθηζβήηεηε, θάηη ην νπνίν αλαγλσξίδνπλ φιεο νη ςπρνζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Θεσξήζεθε ηδξπηήο θαη παηέξαο ηεο «ζεξαπείαο κέζσ ηνπ ιφγνπ», ε νπνία 

χζηεξα κεηνλνκάζηεθε θη έγηλε γλσζηή σο ςπρνζεξαπεία. Ο φξνο δειαδή «ςπρνζεξαπεία», 

δειψλεη ηελ ηαηξηθή ρξνηά, αθνχ πξνζδηνξίδεη φηη θάηη λνζεί θαη ρξεηάδεηαη ζεξαπεία. 

πγθεθξηκέλα ε ςπρή. Γελ καο γλσζηνπνηεί φκσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζεξαπεία. 

Σν πψο απηφ, κπνξεί κεξηθψο λα εμεγεζεί απφ ηνλ φξν «ςπραλάιπζε», θαζψο φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ν ηξφπνο ίαζεο βξίζθεηαη ζηνλ ιφγν (Pivnicki, 1969). Μάιηζηα εμεγείηαη 

κεξηθψο θαη φρη απνιχησο, δηφηη φπσο έγηλε θαλεξφ κε ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ 

πξνζεγγίζεσλ, πξνζηέζεθαλ ζηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηελ έθβαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ θπξίαξρε ζέζε πνπ έρεη ν ιφγνο. 

 

2.7.  Η εθαπμογή ηηρ τςσοθεπαπείαρ ππιν και μεηά ηον Β’ Παγκόζμιο Πόλεμο ζηην 

Αμεπική 

Ζ ςπρνζεξαπεία σο επίζεκε πιένλ κέζνδνο ζεξαπείαο, εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε 

ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1920- 1939. Σφηε εθάξκνδαλ ηελ ςπρνδπλακηθή 

θαηεχζπλζε, θαζψο ήηαλ ε πξψηε πνπ αλαπηχρζεθε θαη είρε ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ 

ςπρνζεξαπεία. Δπίζεο ηελ ίδηα ρξνλνινγηθή πεξίνδν, θέξδηζε ζέζε ζηα παλεπηζηεκηαθά 

θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο, ψζηε νη ζπνπδαζηέο ζε απηά λα δέρνληαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα εθπαηδεχνληαη πάλσ ζε ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο, 

θαζψο ηφηε είρε αλζίζεη θαη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία.  

Πάξα ηαχηα, ην γεγνλφο πνπ επηθχξσζε ηελ ςπρνζεξαπεία ζαλ φξν, αιιά θαη ζαλ πξαθηηθή 

κέζνδν ήηαλ νη επηπηψζεηο κεηά ηελ ιήμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ (Pivnicki, 1969). Με 

ηνλ πφιεκν αλαγλσξίζηεθε ε ςπρνινγηθή επίδξαζε παξαγφλησλ, φπσο ρξφλην άγρνο θαη 

βίσζε θαηαζηάζεσλ ηξφκνπ θαη βίαο, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ. 

Δθηηκάηαη φηη ηνπιάρηζηνλ δχν εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα ρξεηάδνληαλ ςπρηαηξηθή ή 

ςπρνινγηθή ζεξαπεία. Έγηλε παζηθαλέο φηη ν νπνηνζδήπνηε ζα κπνξνχζε λα εκθαλίζεη 

ςπρνινγηθά ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. πλεπψο 
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θαηαξξίθζεθε ν κχζνο ηνπ «αδχλακνπ ραξαθηήξα»                                                         

(Farrell & Appel, 1944, παξαπ. ζην Freedheim, 1992). Ίζσο ινηπφλ θαίλεηαη φηη ην 

ζπκπέξαζκα απηφ πξνψζεζε φρη απιά ηελ ςπρνζεξαπεία, αιιά ηελ αλζξσπηζηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε ςπρνζεξαπεία, θαζψο κεηά ηνλ πφιεκν πξνέθπςαλ πνιιέο ζεξαπείεο 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (Ford, 2007). Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηδξχζεθε ζρνιή 

ζηξαηησηηθήο λεπξνςπρηαηξηθήο, φπνπ εθεί εθπαηδεχνληαλ αξρηθά ςπρίαηξνη, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζηελ ηέρλε ηεο ςπρνζεξαπείαο. Βιέπνπκε 

δειαδή ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ ςπρνζεξαπεία εθείλε ηελ επνρή, ε νπνία 

εμαθνινχζεζε λα βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην θαη κεηαπνιεκηθά, αθνχ ε θπβέξλεζε δαπαλνχζε 

πνιιά δνιάξηα γηα λα ηελ εληάμεη ζε ζρνιέο θαη ζην ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο      

(Freedheim, 1992). Απηή ίζσο ε εμάπισζε θαη πξνψζεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο λα 

ηξνθνδφηεζε θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηεο. ήκεξα ππάξρνπλ θαη αζθνχληαη πεξίπνπ 400 

δηαθνξεηηθά είδε ςπρνζεξαπείαο. Δίλαη άξαγε πξάγκαηη απαξαίηεηε θαη επνηθνδνκεηηθή ε 

δηάζπαζε ηεο ζε ηφζεο ζρνιέο; Κη αλ φλησο είλαη, ηφηε γηαηί θάπνηεο πξνσζνχληαη 

πεξηζζφηεξν θαη θάπνηεο ιηγφηεξν;     

Μέρξη ηψξα έρνπκε εμεηάζεη ηηο ζπνπδαηφηεξεο ζεσξίεο θαη ζεξαπείεο, πνπ δηακφξθσζαλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο απφ ηελ πξσηφγνλε θνηλσλία κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Λείπεη αθφκα λα δνχκε ην πψο ζπληέζεθαλ νη ζρνιέο απηέο, γηα λα θηάζνπλ ζηε δεκηνπξγία 

ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Χζηφζν πξηλ απφ απηφ, ζεσξψ φηη είλαη θαίξην ζεκείν λα 

πξνζδηνξίζνπκε κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα ην αληηθείκελν ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

 

2.8.  Πποζδιοπιζμόρ ηος ανηικειμένος ηηρ τςσοθεπαπείαρ.  

 Θα πεξίκελε θαλείο φηη εθφζνλ έρνπκε εμεηάζεη δηεμνδηθά ηελ πνξεία ηεο ςπρνζεξαπείαο κε 

ηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο ηεο, είλαη δπλαηφλ λα απνθαλζνχκε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο. Αλ 

παξαηεξήζνπκε ηελ θάζε ζρνιή, ζα δνχκε φηη ππάξρνπλ κεηαβιεηέο πνπ δηαθνξνπνηνχλ 

ίζσο θάζε θνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Γηα παξάδεηγκα ην αίηεκα θάπνηνπ 

φηαλ αλαδεηά ςπρνζεξαπεία, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνλ ζθνπφ απηήο (Ford, 2007). πλεπψο 

θάζε ζρνιή πξνζδηνξίδεη ηελ ςπρνζεξαπεία αλάινγα κε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο. Δπηπιένλ 

φπσο θαηαδείμακε, έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθά αμηψκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, ηελ ςπρνπαζνινγία θαη αθνινχζσο ηελ αιιαγή. 

Έλα επίζεο κείδνλ πξφβιεκα γηα ηνλ ζαθή νξηζκφ ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ην γεγνλφο φηη 

έρεη ζηελή, πεξίπινθε θαη ζπρλά κε μεθάζαξε ζρέζε κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή. Παξ‟ φιν πνπ ε 

ςπρνζεξαπεία θαη ε ζπκβνπιεπηηθή είλαη δηαθνξεηηθέο, πάληα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κηα 

πεξηνρή αθαζφξηζηεο αιιεινεπηθάιπςεο (Gelder, Lopez, Ibor, Andreasen, 2008, 2). 
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Μάιηζηα ε ηδηαίηεξε απηή ζρέζε κεηαμχ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο, εληνπίδεηαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξαπεπηηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Ζ 

δεζηαζηά θαη ε αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ςπρνιφγνπ, ε δεκηνπξγία 

ελφο θιίκαηνο ηέηνηνπ, κέζα ζην νπνίν λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ε ειεπζεξία ηνπ πειάηε απφ θάζε είδνο πίεζεο ή αλαγθαζκνχ 

(Μαιηθηψζε- Λνίδνπ, 2009, 16)  αληαπνθξίλνληαη εμίζνπ θαη ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, φπσο 

εηζεγήζεθε ν Rogers. 

Μνινλφηη ινηπφλ είλαη δχζθνιν λα νξηζζεί ε ςπρνζεξαπεία, παξαζέησ εδψ ηνλ 

επηθξαηέζηεξν νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Φπρνζεξαπείαο        

(E.A.P., 2003). «Ζ άζθεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη κηα κε λφεκα θαη ελδηαθέξνλ 

πξνγξακκαηηζκέλε ζεξαπεία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ, ςπρνζσκαηηθψλ θαη ηαξαρψλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ή θαηαζηάζεσλ πφλνπ, κε επηζηεκνληθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, κέζσ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ζπλνκηινχλ θαη έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ςπρνζεξαπεπηέο, κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε ησλ ελνριήζεσλ, ηελ αιιαγή 

ζηάζεσλ/λννηξνπηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο σξηκφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πγείαο ηνπ 

ζεξαπεπκέλνπ αηφκνπ. Απηφ απαηηεί θαη κηα γεληθή θαη κηα εηδηθή εθπαίδεπζε». Χζηφζν, ν 

Pivnicki, (1969)  ζεσξεί φηη ην ζεκεξηλφ λφεκα ηεο ίδηαο ηεο ιέμεο «ςπρνζεξαπεία», κνηάδεη 

θησρφ ζε ζρέζε ίζσο κε ην λφεκα πνπ είρε ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα. Ζ πεπνίζεζε ηνπ απηή 

κάιινλ πεγάδεη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο έβιεπε ηελ ςπρή σο ηελ αηηία ηεο δσήο, 

ηε δχλακε λα αλαπλέεηο θαη λα αλαβηψλεηο. Με απηήλ ηελ εξκελεία, ε ςπρνζεξαπεία ίζσο 

είρε ην λφεκα ηεο ζεξαπείαο πνπ επαλαθέξεη ηε δσή. Θεξαπεχσ ζπλήζηδε λα ζεκαίλεη: 

αλαιακβάλσ θαη πεξηκέλσ, θξνληίδσ θαη θαιιηεξγψ, βνεζψ/ρξεζηκεχσ, αλαδεηψ θαη 

πηζηεχσ. Αληίζηνηρν λφεκα ινηπφλ έρεη θαη ε ζεξαπεία. ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πνην είλαη ην 

λφεκα ηεο ζεξαπείαο; Ση ζεκαίλεη; Καη επίζεο ηη ζεκαίλεη ην πξψην ζπλζεηηθφ ςπρν- ;  Δίλαη 

ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ ζεσξψ φηη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε, ηελ νπνία ζα 

επηρεηξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.9.  Η ενοποίηζη ηηρ τςσοθεπαπείαρ. 

Ζ ελζσκάησζε ζεσξηψλ ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο, απνηειεί έλα μερσξηζηφ θεθάιαην 

ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο, ην νπνίν θέξδηζε πξνζνρή θαη  έγηλε ελδηαθέξνλ κειέηεο ζηηο 

αξρέο πεξίπνπ ηνπ 1980. Έξεπλεο πάλσ ζην πεδίν απηφ δηεμάγνληαλ θαη λσξίηεξα, αιιά 

εθείλε ηελ δεθαεηία θνξπθψζεθαλ, δίλνληαο ηνπ ην φλνκα «ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία» 

(Freedheim, 1992). Απηή αθνξά ζηε ρξήζε θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ 

ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζηνηρείσλ δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζρνιψλ, επηηείλνληαο ηε 

ζπκβνιή ηεο έλσζεο, ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηηο αλάγθεο επξχηεξνπ πνηθηιφκνξθνπ πιεζπζκνχ 
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πνπ αλαδεηά ζεξαπεία. πλεπψο έηζη θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο ζα ζεσξείηαη 

πιεξέζηεξν θαη ίζσο ηθαλνπνηεηηθφηεξν (Freedheim, 1992., Hersen et al., 2002).  

Γηα λα θηάζεη φκσο ε ςπρνζεξαπεία ζην ζεκείν απηφ ρξεηάζηεθε λα μεπεξάζεη πνιιά 

εκπφδηα. Πξσηαξρηθφο παξάγνληαο κε αλαζηαιηηθή δξάζε, απνηεινχζε ην γεγνλφο φηη νη 

πξψηκνη ηδξπηέο πξνζεγγίζεσλ ζηε ςπρνζεξαπεία, νη κεηέπεηηα ζεξαπεπηέο θαη ζπνπδαζηέο 

ήηαλ ππεξβνιηθά απξφζπκνη λα κάζνπλ απφ δηαθνξεηηθή ζρνιή πέξαλ ηεο δηθήο ηνπο. Κάζε 

ζρνιή ςπρνζεξαπείαο είρε αλαπηπρζεί ζε θαηάζηαζε απνκφλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

ζρνιέο. Έηζη είρε επλνεζεί έλα θιίκα ερζξφηεηαο αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηρηέο δηαθνξεηηθψλ 

ζρνιψλ, ηφζν έληνλν πνπ ηνπο εκπφδηδε λα επσθειεζνχλ απφ θιηληθέο θαη ζεσξεηηθέο 

θαηλνηνκίεο, φηαλ απηέο πξνέξρνληαλ απφ ζπλάδειθν αληαγσληζηηθήο ζρνιήο. Μάιηζηα 

ιφγσ ηεο ζηάζεο ηνπο απηήο, θξαηνχζαλ καθξηά απφ ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο θαη 

ηνπο αζζελείο ηνπο. Ο Michael Mahoney ην 1985 εθηηκνχζε φηη ην ζρίζκα απηφ ζην πεδίν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ θιηληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία νπδέπνηε 

μερψξηζε θαη θαηέζηεζε αλψηεξε θάπνηα ζρνιή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Δπνκέλσο ε 

αληηπαιφηεηα απηή πηζαλφλ λα εμππεξεηνχζε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Δπηπιένλ απηή ε 

μεξνθέθαιε θαη επίκνλε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θάζε ζρνιήο, αληηβαίλεη ηελ 

θαηά ηα‟ άιια επάξεζηε δηάζεζε ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ λα κάζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

εμειίμεηο πνπ ζπληειέζζεθαλ ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηελ θηινζνθία, ηε 

ζενινγία, ηηο ηέρλεο θαη ηε ινγνηερλία (Hersen et al., 2002). Πξάγκαηη απηή ε αληίθαζε 

ηζρχεη κάιινλ θαη ζηηο κέξεο καο. 

Σειηθά, ε αληηπαιφηεηα απηή έπαςε λα ππάξρεη φηαλ κηα κηθξή νκάδα ζπνπδαζηψλ θαη 

λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ επηρείξεζε λα δηαβεί ηα ζρηζκαηηθά φξηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιψλ, 

θαηνξζψλνληαο έλαλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο. ηφρνο ήηαλ ε 

ζχλζεζε ησλ θαιχηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ζε έλα λέν είδνο 

ςπρνζεξαπείαο, πνπ απφ ηε ζχλζεζε απηή ζα αλέπηπζζε θαηλνχξηεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο 

ζεξαπείαο. ιεο ινηπφλ νη ζεξαπείεο πνπ είλαη απνηέιεζκα ζχλζεζεο αξρψλ ή πξαθηηθψλ 

κνηξάδνληαη θνηλφ ζθνπφ.  

Πξψηκεο θιηληθέο πξνζπάζεηεο ελνπνίεζεο κεηαμχ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ςπραλάιπζεο ζε 

κηα πξνζέγγηζε εηζεγήζεθαλ ην 1967 απφ ηνλ Bernard Weitzman, ηνλ νπνίνλ αθνινχζεζαλ 

αξγφηεξα θη άιινη. Σν ζπκπέξαζκα πνπ μεπήδεζε απφ ηηο πξνζπάζεηεο απηέο ήηαλ φηη, 

αζπλείδεηνη παξάγνληεο ςπρνπαζνινγηθνί κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζσ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 

κεζφδσλ, καδί κε ςπρνδπλακηθή εμεξεχλεζε θαη εξκελεία. Σν 1984 δεκνζηνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζπδήηεζε ελνπνίεζεο πέξαλ ησλ δχν παξαπάλσ ζρνιψλ. Έηζη ην 1993 

δεκνζηνπνηήζεθαλ ελνπνηεηηθά κνληέια ςπρνζεξαπείαο πνπ πεξηιάκβαλαλ ζηνηρεία 

αλζξσπηζηηθά, γλσζηηθά, νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ.  
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εληνπίδεηαη ζε 

ηξείο κνξθέο. Μέζσ ηνπ ηερληθνχ εθιεθηηζκνχ, ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ θαη ηεο ζεσξεηηθήο 

ελνπνίεζεο. Ο ηερληθφο εθιεθηηζκφο είλαη ν πεξηζζφηεξν θιηληθά θαη ηερληθά 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ηξφπνο ελνπνίεζεο. Αθνξά ζε ηερληθέο θαη κεζνιαβήζεηο πνπ 

αληινχληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ςπρνζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα. ηαλ εθαξκφδεηαη 

ελνπνίεζε κε βάζε ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο, απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη αλαγλψξηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ νπνηαζδήπνηε ζρνιήο. Γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηνπ ηξφπνπ απηνχ, ζπλππνινγίζηεθε ε ηδέα ηνπ Jerome Frank ην 1961, φια ηα ζπζηήκαηα 

ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο κνηξάδνληαη ζηαζεξά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θνηλσληθά 

επηθπξσκέλεο ηειεηνπξγίεο, ηελ παξνρή ηεο ειπίδαο θαη ηελ δεκηνπξγία πξνζδνθίαο γηα ηελ 

δσή πνπ ελζαξξχλεη ηνλ πειάηε. Σέινο ε ζεσξεηηθή ελνπνίεζε αλαθαίλεηαη σο ε πην 

πεξίπινθε θαη εμεδεηεκέλε κέζνδνο ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Υξήζηεο ηεο κεζφδνπ 

απηήο βαζίδνληαη ζηε ζχλζεζε αξρψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηελ 

ςπρνπαζνινγία θαη ηελ ςπρνινγηθή αιιαγή πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα. Απηέο νη ζπλζεηηθέο ζεσξίεο εμεγνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

εζσηεξηθή εκπεηξία κε φξνπο θπθιηθήο αιιειεπίδξαζεο. Δμεηάδνπλ δειαδή πσο 

πεξηβαιινληηθέο, ππνθηλνχκελεο, γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ θαη 

δέρνληαη επηξξνέο ε κηα απφ ηελ άιιε. Έλαο απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο ηχπνπ ζεξαπείαο πνπ 

εκπίπηεη ζηε κνξθή απηή ελνπνίεζεο είλαη ε γλσζηηθή- ζπκπεξηθνξηζηηθή. 

Φάλεθε φηη έπαημαλ πνιινί παξάγνληεο ξφιν, ψζηε λα νδεγεζεί ε ςπρνζεξαπεία ζην ζηάδην 

απηφ ηεο ζχλζεζεο. Θα ζπλνςίζνπκε εδψ θάπνηνπο απφ απηνχο. Ζ βειηησκέλε πνηφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηαπηφρξνλα κε ηελ έιιεηςε εκθαλνχο δηαθνξνπνίεζεο 

κεηαμχ ησλ ππαξρνπζψλ ζεξαπεηψλ, δεκηνπξγνχζε κηα επηθχιαμε γχξσ απφ ην πεδίν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Αθφκε, ν απμαλφκελνο ξπζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεξαπεηψλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζε δηαζεζηκφηεηα είρε σο απνηέιεζκα, έλα ζπλερψο απμαλφκελν θχκα ζεσξηψλ 

θαη ηερληθψλ, απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ε ζχλζεζε, θαζψο δηαπηζησλφηαλ ν 

απεξηφξηζηνο αξηζκφο ησλ παξαιιαγψλ. Δπίζεο ην ελδηαθέξνλ γηα βξαρχρξνλεο ζεξαπείεο, 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ ζεξαπεηψλ ζηνρεπφκελεο ζην πξφβιεκα, 

αλέδεημε ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο ζεξαπείεο. Έηζη ινηπφλ δξνκνινγήζεθε ε αλάπηπμε ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο, σο ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη θιηληθψλ 

ηερληθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο παξαδνζηαθέο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο, ζε 

κηα λέα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε (Hersen et al., 2002) 
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3. ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΣΗ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΦΙΛΟΟΦΙΚΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ. 

ην θεθάιαην απηφ ζα δηαθξίλνπκε φιεο ηηο παξαπάλσ ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην εχξνο εθαξκνγψλ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο θηινζνθηθέο απαξρέο ησλ ζεσξηψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ππξήλα ηεο θάζε θαηεχζπλζεο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο. 

Πξνηνχ μεθηλήζνπκε φκσο, ζα ήζεια λα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ, ηδσκέλε 

θηινζνθηθά, θαη απηφ γηαηί φπσο θάλεθε παξαπάλσ ε ζέζε ηνπ ιφγνπ ζηε ςπρνζεξαπεία 

θαηέρεη εμέρνληα ξφιν. 

 

3.1.  Η θιλοζοθική έννοια ηος λόγος και ηο βαθύηεπο νόημα ηος ζηην τςσοθεπαπεία. 

Ο ιφγνο, απνηειεί ηελ βάζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ σθξάηε θαη ηνπ Πιάησλα, θαζψο θαη 

πξνγελέζηεξσλ. Μεξηθνί δειαδή απφ ηνπο πξνζσθξαηηθνχο βαζίζηεθαλ ζε απηφλ γηα λα 

ζεκειηψζνπλ ηελ ζεσξία ηνπο. Παξαηεξνχκε έηζη, φηη μεθίλεζαλ απφ ηνλ φξν «ιφγν», ν 

νπνίνο ζηε ζθαίξα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζεκαίλεη «ιφγηα, θξάζεηο» θη επνκέλσο ην 

αθεηεξηαθφ ηνπο ζεκείν ήηαλ νηθείν ζε φινπο. Παξάιιεια φκσο, ν ίδηνο φξνο ζηελ 

θηινζνθηθή γιψζζα, αληαπνθξίλεηαη ζην λφεκα θαη ηελ αξκνλία ησλ πξαγκάησλ 

(Παηέιεο, 2009). Φαίλεηαη ινηπφλ αθφκε θη απφ απηφ ην παξάδεηγκα, φηη ε θηινζνθία 

βιέπεη, αιιά δηαπεξλά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θνηλσλίαο, δεκηνπξγψληαο έλα επξχηεξν 

πιαίζην εξκελείαο ηνπ φξνπ «ιφγνο». Έηζη μεθηλάεη απφ ην εηδηθφ γηα λα ην ππεξβεί θαη 

λα θηάζεη ζην γεληθφ, ην νπνίν είλαη εμίζνπ πξαγκαηηθφ θη φρη νπηνπηθφ. πλεπψο ε 

θηινζνθία ρξεζηκνπνηεί ηελ επαγσγηθή κέζνδν, ε νπνία θάζε άιιν παξά ζεσξεηηθή δελ 

είλαη.  

Οη πξνζσθξαηηθνί αλαδήηεζαλ λα κάζνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα, ην απφιπην γηα ηελ 

θχζε ηνπ θφζκνπ. Θεσξνχζαλ ηηο αηζζήζεηο αλαμηφπηζηεο γηα ην έξγν απηφ, θαζψο 

εθείλεο είλαη θεπγαιέεο θαη κεηαβιεηέο, νπφηε νχηε αιεζηλέο είλαη, νχηε δείρλνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθή αιήζεηα, ηελ νπζία ησλ φλησλ. Έηζη απνθάλζεθαλ φηη ε αιήζεηα βξίζθεηαη 

πέξα απφ ηηο αηζζήζεηο. Δίλαη θάηη ππεξαηζζεηφ. Χο ππεξαηζζεηφ δελ ην αηζζαλφκαζηε, 

αιιά ην ελλννχκε. Δίλαη απιψο λνεηφ. Πξνυπφζεζε γηα λα είλαη θάηη λνεηφ, είλαη ην 

ππνθείκελν πνπ λνεί, δειαδή ν λνπο. Ο λνπο ινηπφλ λνεί ηελ αιήζεηα (Σζάηζνο, 1970). Ο 

λνπο βξίζθεηαη ελ δπλάκεη κέζα ζην ιφγν ή αιιηψο ζα ιέγακε φηη απνηειεί ηελ αλψηεξε 

έθθξαζε ηνπ ιφγνπ. Έηζη ν «ιφγνο» είλαη ε αληίζεζε ζε θαζεηί ην αζπλαίζζεην, ην 

αλελεξγφ θαη αλεχζπλν, ην παξάινγν θαη άκνξθν ζηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ    

(Παηέιεο, 2009)  
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Ο Ζξάθιεηηνο αλαθέξεηαη ζηνλ ιφγν, σο ηνλ λφκν ηεο αηψληαο ξνήο. Γηα εθείλνλ φια 

ζηνλ θφζκν πεξλνχλ αδηάθνπα. Ζ νπζία είλαη ξνή. «Σα πάληα ξεί».  Σν κφλν πνπ δελ 

αιιάδεη είλαη ν λφκνο ηεο αηψληαο αιιαγήο. Ζ αιιαγή έρεη δχν εθθάλζεηο. Γέλεζε θαη 

θαηαζηξνθή. Απφ ηελ αλππαξμία πεξλάεη ζηελ χπαξμε θαη απφ ηελ χπαξμε μαλαγπξλάεη 

ζηελ αλππαξμία. Σα πξάγκαηα πνπ αιιάδνπλ είλαη αηζζεηά. Ζ δηαδηθαζία φκσο ξνήο 

κπνξεί λα ζπιιεθζεί κφλν λνεηά. Θα επαλέιζνπκε ζε απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ αξγφηεξα.  

Αληίζεηα γηα ηνλ Παξκελίδε, ν ιφγνο είλαη ν λφκνο ηεο αηψληαο ζηαζηκφηεηαο. 

Παξαηήξεζε φηη ην κε φλ είλαη ινγηθά αζχιιεπην. Μφιηο ζπιιεθζεί ην κε νλ απφ ηνλ 

ιφγν, ηε ζθέςε, γίλεηαη θηφιαο νλ. Αηζζεηά δελ ππάξρεη, αιιά δελ κπνξεί λα ππάξρεη 

νχηε γηα ηε ζθέςε, θαζψο απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλε ηνλ ζπιιακβάλεη παχεη λα είλαη κε 

νλ θαη κεηαηξέπεηαη ζε νλ. Γειαδή ν ιφγνο ηνπ δίλεη χπαξμε. πλεπψο πσο θάηη έξρεηαη 

απφ ηελ αλππαξμία ζηελ χπαξμε, αθνχ αλππαξμία δελ ππάξρεη; Αλάινγα, πσο ην κε νλ 

γίλεηαη φλ, αθνχ ην κε νλ δελ ππάξρεη; Γηα απηφ ν Παξκελίδεο έβιεπε ηνλ ιφγν σο ηνλ 

λφκν ηεο αηψληαο ζηαζηκφηεηαο. Λεηηνπξγεί ινηπφλ ν ιφγνο εδψ, σο ξπζκηζηηθφο θαλφλαο 

πνπ πξνζδίδεη ελφηεηα. ηελ αληηγλσκία απηή παξνπζηάζηεθε ν Δκπεδνθιήο 

πξνζπαζψληαο λα ελψζεη ηνπο δχν παξαπάλσ λφκνπο. Θεψξεζε φηη ε νπζία είλαη 

πάληνηε αλαιινίσηε, αιιά φηη ππάξρεη δηαξθήο κεηαβνιή, κφλν αλ εθιάβνπκε φηη γέλεζε 

θαη θαηαζηξνθή είλαη απιά ηξφπνη γηα λα εθθξαζηεί ε θίλεζε ηεο αλαιινίσηεο νπζίαο. 

Δλ ηέιεη γηα φιεο απηέο ηηο ζθέςεηο απνθάλζεθε ν Αλαμαγφξαο. Έθξηλε φηη ε ζρέζε απηή 

δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί παξά απφ ηνλ ιφγν ηνπ ζχκπαληνο, ηνλ λνπ. Έηζη αλέδεημε 

ηνλ δπηζκφ πλεχκαηνο. Απφ ηελ κία ν λνπο θαη απφ ηελ άιιε ε θφζκνο. χκθσλα ινηπφλ 

κε εθείλνλ, ν λνπο βάδεη ηάμε θαη αξκνλία ζηνλ θφζκν (Σζάηζνο, 1970). Απηφλ αθξηβψο 

ηνλ ζπιινγηζκφ επαλέθεξε ν σθξάηεο θαηά ηελ αηηηθή πεξίνδν δξάζεο ηνπ. Γίλεηαη 

θαλεξφ ινηπφλ πψο ε θηινζνθία μεθηλψληαο απφ ηα ιφγηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, πέξαζε 

ζηνλ ιφγν ηνπ ζχκπαληνο θαη ζηνλ λνπ. 

Ο σθξάηεο αληηηάρζεθε ζηε θηινζνθία ησλ ζνθηζηψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ην ράνο ησλ 

δνμαζηψλ ηνπο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ζα ην μεδηαιχλεη ν λνπο. Δθείλνο, σο 

ππεξαηνκηθή αξρή πνπ ηνλ δηέπεη ηάμε, ζα ιεηηνπξγήζεη σο λφκνο ζην ράνο ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπκε γηα απηέο. Παξαηεξείηαη δειαδή θαη πάιη ε 

ππεξνρή ηνπ ιφγνπ, έλαληη ηεο χιεο. Ο σθξάηεο δελ αγλφεζε ηελ αλαθάιπςε ησλ 

ζνθηζηψλ, ηελ αλάδεημε ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά δηαθνξνπνηήζεθε ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζπιιακβάλεη ην ππνθείκελν απηφ, ηε θχζε ηνπ. Θεψξεζε ινηπφλ φηη γηα λα δξα ν λνπο ζε 

έλα ππνθείκελν, απηφ ζα πξέπεη λα κελ είλαη κφλν κηα ςπρνθπζηθή χπαξμε, φπσο 

ζεσξνχζαλ νη ζνθηζηέο, αιιά έλα νλ ινγηθφ. Έλα ππνθείκελν πνπ λα ιεηηνπξγεί θαηά 

ινγηθνχο λφκνπο. πλεπψο γηα ηνλ σθξάηε ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεηαη θαη σο έιινγν 

νλ, πέξα απφ ηελ ςπρνθπζηθή ηνπ χπαξμε. Έλα ηέηνην νλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θάηη 
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αληηθεηκεληθφ, ζε κηα αιήζεηα πνπ ηζρχεη γεληθά. Θεσξνχζε φηη ε ινγηθή είλαη κηα θαη 

ηζρχεη γηα φινπο. Τπάξρεη θάπνην ζηνηρείν θνηλφ ζε φινπο, ε ινγηθή ιεηηνπξγία.  

Βέβαηα ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα ην πξνζαξκφζνπκε ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Υάξε 

ζηελ εμέιημε ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο, κπνξνχκε ζηηο κέξεο καο λα 

αλαγλσξίζνπκε αλ θάπνηνο γελληέηαη κε πξνζβεβιεκέλε ηελ ινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία ή 

αθφκα φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κπνξεί λα ηνπ ζπκβεί έλα αηχρεκα, ην νπνίν ζα 

ηνπ ζηεξήζεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ινγηθή ζθέςε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο νη άλζξσπνη έρνπλ έκθπηε ηελ ινγηθή ηθαλφηεηα, αθνχ είλαη έιινγα φληα, 

αλεμάξηεηα αλ ηελ θαιιηεξγνχλ ή φρη, θαζψο απηφ είλαη ζέκα παηδείαο. Έηζη ινηπφλ ν 

άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα βηνινγηθά, λα ζπιιακβάλεη αιήζεηεο ζηαζεξέο, 

αληηθεηκεληθέο, γεληθέο, λα δηαηππψλεη ινγηθά λνήκαηα, επηζηεκνληθά, πνπ ηα 

παξαδέρεηαη θάζε άιιε έιινγε ζπλείδεζε. Ζ ππεξνρή απηή, ηελ νπνία νθείιεη ν 

άλζξσπνο ζην λνπ ηνπ, καο παξαπέκπεη ζην ηειηθφ πιένλ πφξηζκα ηεο πξνζσθξαηηθήο 

θηινζνθίαο, φηη ην πλεχκα θπξηαξρεί ηνπ πιηθνχ θφζκνπ (Σζάηζνο, 1970). 

Αθνχ ινηπφλ κφλν ην ινγηθφ ππνθείκελν είλαη εθείλν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζηε γλψζε, 

ρξεηάδεηαη λα δνχκε πσο ζα ην επηηχρεη απηφ. Ο σθξάηεο καο ιέεη κέζσ ηεο «έλλνηαο». 

Ση ζεκαίλεη φκσο έλλνηα; Ο θαζέλαο απφ καο έρεη ηελ δηθή ηνπ αληίιεςε γηα θάπνην 

αληηθείκελν. κσο φζν θη αλ δηαθέξνπλ νη αληηιήςεηο καο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα θνηλά 

ζεκεία, φπνπ νη αληηιήςεηο ζπκπίπηνπλ. ε απηά ηα θνηλά ζεκεία βξίζθεηαη ε αιήζεηα, ε 

γλψζε ε αληηθεηκεληθή. Σα θνηλά απηά ζεκεία απαξηίδνπλ κηα ελφηεηα πνπ έρεη γεληθφ 

θχξνο, ρσξίο λα αιιάδεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Οη άλζξσπνη γηα 

λα θαηαιήμνπλ ζε «έλλνηεο» θη απφ εθεί ζηε γλψζε, πξέπεη πξψηα λα μέξνπλ ηελ ίδηα 

ηνπο ηε γλσζηηθή ζπλείδεζε. Έηζη αλαπφθεπθηα νδεγνχληαη ζηελ απηνγλσζία, ην «γλψζη 

ζ απηφλ», λα θαηέρνπκε ηνλ εαπηφ καο γλσζηηθά. Οπφηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

απηνγλσζία ιεηηνπξγεί σο κεζνδνινγηθφο θαλφλαο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

γλσξηκίαο κε ηνλ εαπηφ καο, ζα δηαπηζηψζνπκε ηελ ζρεηηθφηεηα ηνπ, ηελ αλεπάξθεηα ηνπ 

θαη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγία κε άιιεο ζπλεηδήζεηο, ψζηε λα απνθηήζνπκε 

γλψζε. Δπνκέλσο, δηαιεθηηθά θαλείο δεηάεη θαη βξίζθεη ηελ γλψζε, κέζσ ηεο                   

ζπλ-δεκηνπξγίαο ησλ «ελλνηψλ». Πξνυπφζεζε φκσο γηα λα δηαιερηεί είλαη λα γλσξίζεη 

ηελ ίδηα ηνπ ηελ γλσζηηθή ζπλείδεζε (Σζάηζνο, 1970). 

Αο θάλνπκε ινηπφλ ηψξα πην πξνζηηή ηελ θηινζνθία ηνπ σθξάηε ζηελ ςπρνζεξαπεία. 

Ζ νκνινγία φηη ν ιφγνο έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ ςπρνζεξαπεία, δείρλεη κε βάζε ηα φζα 

ιέεη ν σθξάηεο, φηη ε ςπρνζεξαπεία βιέπεη ηνλ άλζξσπν σο έιινγν φλ. ηεξίδεηαη θαη 

απεπζχλεηαη ζηε ινγηθή ηνπ θχζε. Καηαλνεί βεβαίσο ηελ άινγε, ηελ απνδέρεηαη, αιιά 

γηα ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ αλαδεηά λα εληζρχζεη ην ινγηθφ ηνπ. Φπζηθά ην ίδην ηζρχεη 
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θαη γηα ηνλ ζεξαπεπηή. ηαλ δειαδή αλαθεξφκαζηε ζηε ζεξαπεία κέζσ ηνπ ιφγνπ, δελ 

είλαη δπλαηφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ, ζεξαπεπηήο- πειάηεο, λα κελ έρνπλ ηελ 

βηνινγηθή ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο.  

Δπηπιένλ, θπξίσο ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, αλαθέξακε φηη δελ 

πθίζηαηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζεξαπεπηή σο γλψζηε, απφ ηνλ πειάηε σο αζζελή ή πνπ 

πιαλάηαη, αιιά φηη αληίζεηα είλαη ζπληαμηδηψηεο, φπσο ηνλίδεη ν Yalom, φπνπ θαλείο δελ 

είλαη άηξσηνο απφ ηηο εγγελείο ηξαγσδίεο ηεο χπαξμεο (Yalom, 2002). πλεπψο θαη νη 

δχν καδί ςάρλνπλ γηα ηελ αιήζεηα. Καηά παξφκνην ινηπφλ ηξφπν, ζεξαπεπηήο θαη 

πειάηεο αλαδεηνχλ ηηο «έλλνηεο» κέζα απφ ηνλ δηάινγν, πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ 

αιήζεηα. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλδηαιιάμνπλ γλψκεο, απαηηείηαη ν θαζέλαο λα γλσξίδεη 

θαιά ηνλ εαπηφ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, επιφγσο ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνλίδεηαη ζρεδφλ πάληα 

ην «γλψζη ζ απηφλ» θαη ε αμία ηνπ γηα ηνλ θάζε άλζξσπν, θαζψο ε απηνγλσζία απνηειεί 

θη έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Γεδνκέλνπ φηη έρνπλ θνηλφ ζηνηρείν ηελ 

ινγηθή ιεηηνπξγία, κνινλφηη ν ηξφπνο δξάζεο ηεο είλαη ππνθεηκεληθφο, κπνξνχλ λα λννχλ 

θαη ζπλεπψο λα θηάζνπλ ζηελ αιήζεηα. Δπνκέλσο, αλ έλαο άλζξσπνο ζηεξείηαη ηνλ ιφγν, 

κε ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο ζθέςεο, ε ζθέςε ηνπ εθκεδελίδεηαη (Σζάηζνο, 1970). Έηζη 

αδπλαηεί λα είλαη απηφ πνπ ηνπ φξηζε ε θχζε λα είλαη, άλζξσπνο, έιινγν νλ. Έηζη εμίζνπ 

αδπλαηεί λα εμειηρζεί, νπφηε παξακέλεη δψν. Καηαδείρζεθε ινηπφλ φηη, φπσο ν ιφγνο γηα 

ηελ αξρή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θφζκνπ αληαπνθξηλφηαλ ζην ξφιν ελφο ξπζκηζηηθνχ 

ελσηηθνχ θαλφλα, θαηά αλάινγν ηξφπν ζηελ ςπρνζεξαπεία, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν, θαζψο 

θαη ηελ θχζε φζσλ εκπιέθνληαη ζε απηήλ θαη θπζηθά ηελ πνξεία ηεο. 

Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηελ ζπλνκηιία ζεξαπεπηή- πειάηε, αλαδεηθλχεηαη κηα απφ ηηο 

ζπνπδαηφηεξεο κεζφδνπο ηεο ςπρνζεξαπείαο, ε δηαιεθηηθή, ε κέζνδνο ησλ 

εξσηαπνθξίζεσλ ηνπ σθξάηε πνπ ηελ ελζηεξλίζηεθε θαη ν καζεηήο ηνπ ν Πιάησλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο, ν ζπλνκηιεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε έλα γεληθφ εξψηεκα 

γηα ηελ θχζε ελφο πξάγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, πνηα είλαη ε θχζε ηεο δηθαηνζχλεο. ηαλ 

απαληά δέρεηαη έλα ή πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα ησλ νπνίσλ ηελ απάληεζε γλσξίδεη θαη 

δηαπηζηψλεη φηη αλαηξεί ηελ αξρηθή ηνπ γλψκε. Μέζα ηειηθά απφ δηαδνρηθέο απηφ- 

αλαηξέζεηο θαη ελδνζθφπεζε, θαηαιήγνπλ ζε θάπνηεο «έλλνηεο» ή «ηδέεο», θαηά ηνλ 

Πιάησλα, νπφηε ζε θάπνηεο αιήζεηεο. Ζ αιήζεηα ινηπφλ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ πειάηε θαη 

ν ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα ηελ εθκαηεχζεη. Γη‟ απηφ δηαθνξεηηθά ε ζσθξαηηθή κέζνδνο 

θαιείηαη καηεπηηθή. Απαξαίηεηε φκσο ζπληζηψζα γηα απηφ ην εγρείξεκα, είλαη ν ιφγνο, 

κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ σο νκηιία. Δμάιινπ φπνηνο ζθέθηεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο επηηαγέο ηνπ ιφγνπ, ηεο εηδνπνηνχο δηαθνξάο ηνπ αλζξψπνπ κε ηα άιια φληα, ε ζθέςε 

ηνπ ζα είλαη εμ‟ αλάγθεο νξζή. Δπεηδή φκσο ζηελ ςπρνζεξαπεία θαηαιπηηθφ ξφιν έρεη  ε 

πξάμε, πέξα απφ ηελ ζεσξία, φηαλ ε ζθέςε ελφο αλζξψπνπ είλαη νξζή, ππνηάζζεηαη ζην 
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ινγηθφ ηνπ, ηφηε αληίζηνηρα νξζή κπνξεί λα είλαη θαη ε πξάμε ηνπ. Αλεμάξηεηα αλ 

εθείλνο ηελ επηιέμεη ή φρη.  

ε έλα αθφκε βαζχηεξν επίπεδν αλάιπζεο ηεο ζέζεο ηνπ ιφγνπ κέζα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία, θξίλεηαη αλαγθαία ε θαηαλφεζε ηεο «ζπλνκηιίαο» κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη 

πειάηε. Γελ εμαληιείηαη δειαδή ε θαηαλφεζε ηεο, κφλν απφ ην γεγνλφο φηη δελ πξφθεηηαη 

γηα κηα απιή ζπδήηεζε, θαζψο ν ζεξαπεπηήο είλαη έλαο εηδηθά εθπαηδεπκέλνο άλζξσπνο 

πνπ δελ ιέεη απιψο ηε γλψκε ηνπ, αιιά ε ζπλνκηιία απηή έρεη πην εκβξηζέο λφεκα. Σν 

λφεκα απηφ ζα πξνζπαζήζσ λα αλαδείμσ επζχο ακέζσο. Ζ ζπλνκηιία είλαη ην δεηνχκελν 

ηεο ςπρνζεξαπείαο, κε ηελ εμήο έλλνηα: ζεξαπεπηήο θαη πειάηεο λα ζπλεπξεζνχλ ζηνλ 

θνηλφ θφζκν. Απηφ ζεκαίλεη γηα ηνλ ζεξαπεπηή λα κελ αθνχεη κφλν κε ηα απηηά ηνπ, 

αιιά θαη κε ην ζψκα ηνπ. Σν ζψκα ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε θσλή θαη ηα ιφγηα ηνπ 

πειάηε. ινο λα ηνλ αθνχεη θαη φινο λα ηνπ κηιάεη (Αζεκάθεο , 2001). Γηα λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφ απηφ, ζα ζαο παξαζέζσ έλα παξάδεηγκα απφ ηελ κνπζηθή. ηαλ θάπνηνο 

παίδεη θηζάξα, ην απνηέιεζκα δελ έγθεηηαη κφλν ζηα δάρηπια ηνπ πνπ θηλνχλ ηηο ρνξδέο, 

αιιά ζην φιν ηνπ σο άλζξσπνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάπνηνλ πνπ ηξέρεη ζην ζηίβν. Γελ 

κεηέρνπλ κφλν ηα πφδηα ηνπ, αιιά ε ζέιεζε ηνπ, ε αγσλία ηνπ, ε πξνζπάζεηα πνπ έρεη 

θαηαβάιεη κέρξη ηψξα, ε επηζπκία ηνπ. ηαλ ινηπφλ αλαθεξφκαζηε ζην ζψκα ηνπ 

ζεξαπεπηή, δελ αλαθεξφκαζηε ζην θπζηθφ ηνπ ζψκα, αιιά ζην λνήκνλ. Ζ ζπλνκηιία δελ 

είλαη θάηη άιιν απφ ην ζψκα, θάηη ην γισζζηθφ- πλεπκαηηθφ. Ζ ζπλνκηιία είλαη ε 

ζσκάησζε ηνπ ζψκαηνο, ηνπ λνήκνλνο ζψκαηνο (Αζεκάθεο, 2001). Γηα λα θαηαζηεί πην 

νηθείνο ν ζπιινγηζκφο απηφο, ν Αζεκάθεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο παξάζεζαλ ην 

παξάδεηγκα ηεο πξνζθψλεζεο. χκθσλα κε απηφ, ν Ηάπσλαο ζθελνζέηεο ηνπ ζεάηξνπ 

Toshiharu Takeuchi, ηνπνζεηνχζε δχν αλζξψπνπο αληηθξηζηά, φπνπ ν πξψηνο πξνζθσλεί 

ηνλ δεχηεξν κε κηα ζχληνκε θξάζε: « ζα πάκε βφιηα ην βξάδπ;». θαηφπηλ ν δεχηεξνο ηνπ 

γπξλάεη ηελ πιάηε θαη ν πξψηνο πξνζθσλεί ζηελ πιάηε ηνπ. Σν λφεκα είλαη ν δεχηεξνο 

λα γπξίζεη θαη λα απαληήζεη κφλν φηαλ πξαγκαηηθά ληψζεη φηη ν πξψηνο πξνζθσλεί 

εθείλνλ. Ζ πξνζθψλεζε δειαδή ζεκαίλεη φηη θαλείο κε ηελ θσλή ηνπ επηδξά ζηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπ θαη ηνλ κεηαβάιιεη. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ θαλείο δελ ζέιεη απιψο λα 

εθθξάζεη ην δηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα θαη ηελ δηθή ηνπ γλψκε, αιιά φηαλ μερλά ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θαη ζέιεη λα «αγγίμεη» ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Γελ αξθεί ινηπφλ ν δεχηεξνο 

λα δηαπηζηψζεη πσο πξνζθσλείηαη, αθνχγνληαο ην φλνκα ηνπ, αιιά ρξεηάδεηαη ην λνήκνλ 

ζψκα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην δηθφ ηνπ λα ηνλ αγγίμεη, λα ηνλ 

δηαπεξάζεη θαη λα επελεξγήζεη πάλσ ηνπ, φηαλ απηφο ην πξνζδερηεί. ε απηήλ ινηπφλ ηελ 

αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο «ζπλνκηιίαο», ζπκκεηέρνπλ φρη κφλν ηα ιφγηα ηνπ ελφο 

πξνο ηνλ άιινλ, αιιά ν λνπο ηνπ ελφο δίλεη ιφγν ζηνλ λνπ ηνπ άιινπ.  



76 
 

Με παξφκνην ηξφπν νη ζπγγξαθείο, εμεγνχλ ηελ κεηαβίβαζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή 

δελ ζπκβαίλεη πνηέ, φκσο πνιιέο θνξέο ε θσλή ηνπ πειάηε δελ πξνζθσλεί ηνλ 

ζεξαπεπηή, αιιά θάπνηνλ θνληά ή καθξηά απφ απηφλ. Αληίζηνηρα θαη ν ζεξαπεπηήο ζα 

πξέπεη λα αλαξσηηέηαη θαη λα ειέγρεη αλ φηαλ κηιάεη ζηνλ πειάηε ηνπ, πξνζθσλεί 

πξαγκαηηθά ηνλ ίδην. Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή ινηπφλ ζπλνκηιία επηηπγράλεηαη, φηαλ ν έλαο 

ζα κηιήζεη ζηνλ άιιν θαη κφλνλ ζε απηφλ, θη εθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα αθνχζεη ηνλ 

πξψην θαη κφλνλ απηφλ (Αζεκάθεο, 2001). 

Σν κέζν επηθνηλσλίαο ινηπφλ ζηελ ζπλνκηιία είλαη ε θσλή. Ζ θσλή είλαη πλνή, 

εκπλεφκελνο αέξαο. πλεπψο αθνχγεηαη ε θσλή κνπ, επεηδή αλαπλέσ. Ση είλαη δειαδή ε 

αλαπλνή; Μηα δσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Σελ δσηηθφηεηα ηεο φκσο απηήλ πνπ 

ηελ νθείιεη; Σν εξψηεκα απηφ αλαπφδξαζηα καο παξαπέκπεη ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο. 

Ζ ίδηα ε ιέμε αλα-πλέσ, δειψλεη πλέσ μαλά. Σελ αξρηθή ινηπφλ πλνή ηνπ αλζξψπνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ζηα νξθηθά έπε, ηελ θέξλνπλ νη άλεκνη θαη κπαίλεη κέζα ζην 

ζψκα καο απφ ην ζχκπαλ, φηαλ αλαπλένπκε (Αξηζηνηέιεο, 2006). Πλέσ ζηελ αξραία 

γιψζζα ζα πεη ςχρσ. Ζ πλνή ινηπφλ ζηελ νπνία ν άλζξσπνο ρξσζηά ηελ θσλή ηνπ, 

πεγάδεη απφ ηελ ςπρή ηνπ (Αζεκάθεο, 2001). Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Ζξάθιεηην ζα ιέγακε 

θαηά αληηζηνηρία φηη, ε θσλή απφ κφλε ηεο είλαη ην αηζζεηφ. Ζ θσλή πνπ επελεξγεί ζηνλ 

ζπλνκηιεηή, ζπιιακβάλεηαη κφλν λνεηηθά. Γη‟ απηφ κηιήζακε θαη πξνεγνπκέλσο γηα 

λνήκνλ ζψκα, ην νπνίν γίλεηαη πξνζηηφ κέζσ ηνπ ιφγνπ, κε ηελ έλλνηα φκσο ηνπ 

λνήκαηνο, φπσο είπακε ζηελ αξρή. Δίλαη δειαδή θάηη άπιν, πνπ απηφ φκσο δίλεη ηελ 

νπζία. Δπνκέλσο πέξα απφ φηη πιηθφ θαίλεηαη, ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή ππφζηαζε πνπ 

δελ θαίλεηαη, αιιά πνπ λνείηαη θαη πξνζδίδεη ελφηεηα. Μηα ηέηνηα ππφζηαζε είλαη θαη ε 

ςπρή. Ζ ςπρή δειαδή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ν άλζξσπνο νπζηψλεηαη, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ελζαξθψλεηαη, νπφηε έρεη ζψκα, αιιά θαη ιφγν, αθνχ είλαη άλζξσπνο. 

Μέζσ δειαδή ηεο χπαξμεο ηεο ςπρήο, πνπ ζπιιακβάλεηαη κφλν λνεηηθά, ζψκα θαη 

ιφγνο πεξηζπιιέγνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπο (Αζεκάθεο, 2001). Υάξε ζηνλ ιφγν ηνπ, 

κπνξεί  ν άλζξσπνο λα λνήζεη ηελ ςπρή ηνπ. πλεπψο εδψ εμεηάδακε ηνλ ιφγν, φρη κε 

ηελ έλλνηα ηεο δηάλνηαο, αιιά εθείλε ηνπ ελ δπλάκεη λνπ. Αλαθεξφκαζηαλ ινηπφλ ζηελ 

εμέιημε ηνπ ιφγνπ, πνπ φηαλ κπνξεί λα λνεί, ηφηε έρεη θηάζεη ηνλ λνπ. Απφ ηελ ςπρή ηνπ 

φκσο, πεγάδεη ν ιφγνο ηνπ. Άξα είλαη παζηθαλέο φηη ιφγνο θαη ςπρή είλαη αιιειέλδεηα 

θαη αιιειεπηδξνχλ. 

Απφ ηελ παξαπάλσ εξκελεία γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ςπρνινγηθή παξέκβαζε πνπ 

γίλεηαη ζηελ ζθέςε, ζηελ αληίιεςε, ζηε δξάζε, ζηε ζηάζε ελφο αλζξψπνπ απέλαληη ζηε 

δσή γεληθφηεξα, δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ ινγηθή ηνπ, αιιά κε ηελ ζπλνιηθή ηνπ 

ππφζηαζε, δειαδή θαη κε ηελ ςπρή ηνπ. πλεπψο ν άλζξσπνο, φπσο καο ιέλε θαη θάπνηνη 

ζχγρξνλνη ζεξαπεπηέο, ρξεηάδεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ςπρή ηνπ, λα ηελ θξνληίδεη, λα 



77 
 

ηελ ππεξεηεί. Κη έηζη μαλαγπξλάκε πάιη ζην λφεκα πνπ είρε ην ξήκα ζεξαπεχσ ζηελ 

αξραία καο γιψζζα, φπσο αλαθέξζεθε πξσηχηεξα. Να ινηπφλ γηαηί κηιάκε γηα ςπρν- 

ζεξαπεία. Ζ ζεξαπεία ηεο ςπρήο πξνζβιέπεη ζηα πάληα (Αζεκάθεο, 2001). Ζ ςπρή 

αθνινπζψληαο ηηο επηζπκίεο ζηξέθεηαη πξνο ηελ χιε, αθνινπζψληαο ηνλ ιφγν θνηηάδεη 

πξνο ηνλ «θφζκν ησλ ηδεψλ». ηαλ ιεηηνπξγεί σο αίζζεζε, ζηξέθεηαη πξνο ηελ χιε θαη 

ηφηε πεγαίλεη πξνο ην ξεπζηφ, ην πάληα ζρεηηθφ, πνπ γηα ηέξκα έρεη θάηη αλάμην. ηαλ 

ιεηηνπξγεί σο ιφγνο, ηφηε ζηξέθεηαη πξνο ην λνεηφ, ην ακεηάβιεην, ην απφιπην, πνπ έρεη 

ην αμηφηαην ηέξκα, ην αγαζφ. Έηζη ηξαβεγκέλε θαίλεηαη πσο ζα ζρηζζεί ζηα δχν θη έηζη 

ζα πάςεη λα είλαη ε εληαία ζπλείδεζε, πνπ φια ηα ζεσξεί θαη ηα πξάηηεη. Γηα απηφ ν 

Πιάησλαο αξέζθεηαη λα παξνκνηάδεη ηελ ςπρή κε άξκα, φπνπ είλαη δεκέλα δχν άινγα 

νξκεηηθά θαη πνπ ην ηξαβνχλ πξνο αληίζεηνπο δξφκνπο κέρξη λα ην θνκκαηηάζνπλ. Πάξα 

ηαχηα φκσο ε ςπρή κπνξεί λα δήζεη εληαία, γηαηί δελ έρεη κφλν αληίζεηεο ηάζεηο. Μηα 

ελέξγεηα κέζε, ν ζπκφο, ην ζπκνεηδέο, ην ελδηάκεζν ζηνηρείν πνπ ηηζαζεχεη ηηο νξκέο θαη 

ηηο δηνρεηεχεη πξνο ηνλ ρψξν ησλ ηδεψλ, πξνο ηνλ ιφγν, είλαη αξκφδην γηα ηελ ηζνξξνπία 

ηεο ςπρήο (Σζάηζνο, 1970). ηνλ θάζε άλζξσπν ινηπφλ κέζα, παιεχνπλ αληίξξνπεο 

δπλάκεηο θαη θαζήθνλ ηνπ ζεξαπεπηή είλαη λα εληνπίζεη θαη λα εληζρχζεη απηφ ην 

ελδηάκεζν ζηνηρείν, ην βνπιεηηθφ, θαηά ηνλ Πιάησλα, πνπ επηθέξεη ηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε ηνπο.  

                 

3.2.  Η τςσοδςναμική καηεύθςνζη. 

Ζ θαηεχζπλζε απηή ηεο ςπρνζεξαπείαο απαξηίδεηαη απφ ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ 

απαληψληαη ζε φιεο ηηο ςπραλαιπηηθέο ζρνιέο, παξαδνζηαθέο θαη κε. Σα ζηνηρεία απηά 

είλαη ηα εμήο: ν αλαιπηήο αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ αλαιπφκελν σο θάπνην πξφζσπν απφ 

ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ (κεηαβίβαζε). Έηζη ε ζρέζε κεηαμχ αλαιπηή- αλαιπφκελνπ 

γίλεηαη κηα πεηξακαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αθφκε νη δξάζεηο ηνπ αζζελή, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζεξαπείαο θαη έμσ απφ απηά, απνηεινχλ επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ηνπ παξειζφληνο 

ηνπ. Απηφο είλαη άιινο έλαο ηξφπνο λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ παξειζφληνο ζην 

παξφλ. Έλα άιιν θνηλφ θνκβηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ν άλζξσπνο δξα θαη ζε έλα άιιν κε 

ζπλεηδεηφ επίπεδν. Σέινο ε πεπνίζεζε ζηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη δηαθαηέρνληαη απφ ηελ 

επηζπκία λα θαηαλννχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, γηαηί φηαλ έρνπλ απηνγλσζία, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, ησλ δξάζεσλ ηνπο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Ζ ηειεπηαία απηή αξρή δελ ηνλίδεηαη νχηε ππνζηεξίδεηαη επαξθψο, 

κε ηελ έλλνηα φηη απηή ε εζσηεξηθή αλαδήηεζε αιιειεπηθαιχπηεη ην αζπλείδεην, ην 

νπνίν αλ ηειηθά καο είλαη γλσζηφ, αθπξψλεη ην ζψκα ηεο ςπραλάιπζεο                 

(Hersen et al., 2002).  
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη γελληέηαη έλα ηδηαίηεξν είδνο ζρέζεο κεηαμχ 

αλαιπηή θαη αζζελή, πνπ βηψλνπλ ηελ ακνηβαία επηζπκία λα κάζνπλ, λα εμεηάζνπλ 

βαζηέο θαη ζπρλά επψδπλεο ζπλαηζζεκαηηθά πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο αζζελή. Έηζη ε 

πξνζέγγηζε απηή δίλεη ηφζε βαξχηεηα ζηε ζρέζε κεηαμχ αλαιπηή θαη αζζελή, θαζψο 

απηή απφ κφλε ηεο, αλ θαηαλνεζεί ζα απνηειέζεη βαζηά γλψζε γηα παξειζνχζεο ζρέζεηο 

ηνπ αλαιπφκελνπ θαη πσο κπνξεί λα ηηο επεξεάζεη ηψξα. Δίλαη επζχλε ηνπ αλαιπηή λα 

δηδάμεη ζηνλ αζζελή φηη ην γεγνλφο φηη ηνλ βιέπεη ζαλ θάπνην νηθείν ηνπ πξφζσπν, 

απνξξέεη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θη έπεηηα ν αλαιπηήο ηνλ βνεζάεη λα θαηαλνήζεη ηελ 

ησξηλή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ςπρνδπλακηθή θαηεχζπλζε, εθηφο 

ηεο κεηαβίβαζεο- αληηκεηαβίβαζεο ζηελ νπνία ήδε αλαθέξζεθα. Ζ κέζνδνο ηνπ 

ειεχζεξνπ ζπλεηξκνχ, πνπ αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Freud, θάλεθε λα είλαη ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή. ηαλ δειαδή ν αζζελήο δερηεί ελζάξξπλζε απφ ηνλ αλαιπηή λα μεθηλάεη λα 

ιέεη φηη ηνπ έξρεηαη ζην κπαιφ, ρσξίο λα ινγνθξίλεη ηα ιεγφκελα ηνπ, εθείλνο 

απνθαιχπηεη πνιιψλ εηδψλ πιεξνθνξίεο, θαηαιήγνληαο θαη ζηελ απνθάιπςε κηαο 

ηξαπκαηηθήο πξψηκεο εκπεηξίαο. Έηζη θηάλεη ζην ζεκείν απηφ ζπλεηδεηά θαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ αλαιπηή ην επαλεμεηάδεη κε ινγηθφ ηξφπν. Καζψο ν αλαιπηήο βνεζάεη ηνλ 

αζζελή λα εμεηάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ 

ησξηλή ηνπ δσή, νθείιεη λα αθνχεη πξνζερηηθά ηη ιέεη ν αλαιπφκελνο, ψζηε λα εληνπίζεη 

ην ζπκβνιηθφ λφεκα ησλ ιέμεσλ πνπ πηζαλψο ρξεζηκνπνηεί ν αζζελήο. Θπκεζείηε, ην 

λνήκνλ ζψκα ηνπ ελφο, επηδξά ζην λνήκνλ ζψκα ηνπ άιινπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν 

αζζελήο κηιά γηα παηδάθηα ή ζθπιάθηα πνπ ρξεηάδνληαη αγάπε, ίζσο έηζη λα αλαπαξηζηά 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κηιά γηα ηελ δηθή ηνπ αλάγθε.  

Μηα άιιε ηερληθή είλαη ε αλάιπζε ησλ νλείξσλ ηνπ αζζελή. Σα φλεηξα ζεσξνχληαη ν 

δξφκνο γηα ην αζπλείδεην. Δλψ ν αζζελήο πεξηγξάθεη ην φλεηξν ηνπ ζηνλ αλαιπηή, ην 

έθδειν δειαδή πεξηερφκελν, ν αλαιπηήο πξνζπαζεί λα ην εξκελεχζεη. Να απνθαιχςεη 

δειαδή θαη λα θαηαλνήζεη ην ιαλζάλνλ πεξηερφκελν ηνπ.  

Ζ ηέηαξηε ηερληθή είλαη ίζσο θαη ε ζπνπδαηφηεξε, ε άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ιφγν, 

θαζψο αθνξά ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ρξήζεο ηνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ αλαιπηή θαη αζζελή πνπ απνηειεί θνξσλίδα γηα ηελ γεληθφηεξε έθβαζε ηεο 

ζεξαπείαο. χκθσλα κε ηνπο Hersen et al (2002), ν αλαιπηήο ρξεζηκνπνηεί γιψζζα 

αληηπαξαζεηηθή, δηεπθξηληζηηθή θαη βεβαίσο εξκελεπηηθή. Καηά αληηζηνηρία, ν αλαιπηήο 

δηαηεξεί έλα δεζηφ θιίκα αζθάιεηαο θαη κέζα ζε απηφ θέξλεη ηνλ αζζελή ελψπηνλ 

παξαηεξήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Γελ αληηπαξαηίζεηαη δειαδή ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή, 

αιιά αληίζεηα ηνλ θέξλεη αληηκέησπν κε πξφζθαηεο γηα εθείλνλ απνθαιχςεηο θαη φςεηο 
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ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ ηνπ θ.η.ι. Σν θάλεη απηφ, φρη γηα λα ελαληησζεί ζε 

απηέο ν αζζελήο, αιιά γηα λα πξνβιεκαηηζηεί θαη ηειηθά λα πξνρσξήζεη άιιν έλα βήκα 

πξνο ηνλ δξφκν ηεο απηνγλσζίαο. πλερίδνληαο, ν αλαιπηήο δεηάεη απφ ηνλ αζζελή λα 

ζπιινγηζηεί γηα θάπνηα ίζσο επηζπκία ηνπ, θάηη πνπ δήηεζε απφ ηνλ αλαιπηή θαη λα 

αλαξσηεζεί γηα ηελ πξφζεζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ. Καηά πφζν δειαδή ρξεζηκνπνηεί 

πξνζρήκαηα αληί λα πεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά επηζπκεί ή ζθέθηεηαη. Δπίζεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ δηεπθξηληζηηθνχ ιφγνπ είλαη θαη ε επαλάιεςε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ αζζελή απφ ηνλ 

αλαιπηή, ψζηε ν δεχηεξνο λα είλαη ζίγνπξνο φηη θαηαιαβαίλεη νξζά ηνλ πξψην. 

Κιείλνληαο κε ηνλ εξκελεπηηθφ ιφγν, ν αλαιπηήο πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα 

θαηαλνήζεη κε αθξίβεηα ην πψο ζθέθηεηαη θαη γηαηί ζθέθηεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Οπφηε 

θαη‟ επέθηαζε γηαηί ζπκπεξηθέξεηαη θαη ληψζεη αλαιφγσο. Έηζη πξνζπαζεί λα ηνπ δείμεη 

φηη κε ηελ εξκελεία, εκπιεθφκαζηε αλαπφθεπθηα ζηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αζπλεηδήηνπ θαη ζηελ πιήξε εξκελεία εμεγεί γηαηί θαη πσο ην αζπλείδεην 

ελεξγνπνηείηαη. πλεπψο ε εξκελεία πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ ζπλεηδεηνχ (ζθέςεηο), 

θαζψο θαη ηνπ αζπλείδεηνπ.       

 

3.2.1. Σο θιλοζοθικό ςπόβαθπο ηηρ τςσοδςναμικήρ καηεύθςνζηρ.  

Δμεηάδνληαο ηψξα ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηεο ςπρνδπλακηθήο θαηεχζπλζεο, αμίδεη λα 

αλαθεξζνχκε ζπληφκσο ζηε ζρέζε ηνπ πξσηνπφξνπ απηήο κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Ο 

ιφγνο γίλεηαη γηα ηνλ Freud ηνλ νπνίν έιθπε ε θνπιηνχξα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο 

θιαζζηθήο Διιάδαο. Σν θιίκα ηνπ πλεχκαηνο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, ηνλ 

19
ν
 αηψλα, ήηαλ επεξεαζκέλν απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη δελ άθεζε κεηαμχ άιισλ 

δηαλννχκελσλ ηεο επνρήο, αλέπαθν ηνλ Freud (Butler, 1935).  

Ζ ειιεληθή θαη ε ιαηηληθή γιψζζα απνηέιεζαλ κέξνο ηεο πξψηκεο εθπαίδεπζεο ηνπ. ην 

γπκλάζην δηδαζθφηαλ ηηο ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή. Καη ην 1873, ζηηο απνιπηήξηεο 

εμεηάζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ δεηήζεθε λα κεηαθξάζεη ζηίρνπο απφ ηνλ Οηδίπνδα 

Σχξαλλν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο, 

παξαθνινπζνχζε καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή Franz Brentano, ν νπνίνο παξέδηδε κεηαμχ 

άιισλ, καζήκαηα γηα ηελ θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε. Ο Freud πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Brentano ζηνλ Theodor Gomberz, θαζεγεηή θιαζζηθήο θηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην 

ηεο Βηέλλεο, γηα ηελ κεηάθξαζε θηινζνθηθψλ έξγσλ, εθείλσλ ηνπ Πιάησλα          

(Merlin, 1945). Έηζη ν Freud κέζσ ηεο ηξηβήο, εληππσζηάζηεθε απφ ηελ πιαησληθή 

θηινζνθία θαη μερψξηζε ην «πκπφζην», ην νπνίν, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ απνηέιεζε 

έκπλεπζε ησλ ζεσξηψλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα ν Freud ζχζηελε θαη ζε άιινπο πνπ 

ελδηαθέξνληαλ λα δηαβάζνπλ έλα θαιφ βηβιίν, βηβιία γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο 
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θηινζνθίαο. Δπίζεο, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ήηαλ βαζχηαηα εληππσζηαζκέλνο 

απφ ηελ κειέηε ηεο αξραίαο ηζηνξίαο, δείρλνληαο ηαπηνρξφλσο ηδηαίηεξε ηέξςε γηα ηηο 

αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο, φπσο εθείλεο ηεο Κλσζνχ ζηελ Κξήηε, ηεο Αθξνπφιεσο 

θ.α. 

Γηα ηελ δφκεζε ησλ ςπραλαιπηηθψλ ηνπ  ζεσξηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη επηξξνέο ηνπ 

απφ ηηο ηξαγηθέο θηγνχξεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη ηνπ δξάκαηνο. Έηζη πξνέθπςε 

ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα, θαζψο θαη ν φξνο «λαξθηζζηζκφο», πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζεμνπαιηθή δηαζηξνθή θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ ειιεληθφ κχζν ηνπ Νάξθηζζνπ.  

Αθφκε, είλαη αμηνζεκείσηε ε επηξξνή ηνπ γηα ηελ ζεσξία ησλ ελνξκήζεσλ δσήο θαη 

ζαλάηνπ. Μειεηψληαο ην «πκπφζην» ηνπ Πιάησλα, ν Freud θάλεθε λα ηαπηίδεη ηελ 

ελφξκεζε ηεο δσήο κε ηνλ έξσηα. Σν 1910 αλαθέξζεθε ζηνλ έξσηα σο ηνλ «δηαηεξνχληα 

παξάγνληα φισλ ησλ δσληαλψλ πξαγκάησλ». πλέδεζε ηνλ έξσηα κε κηα ελέξγεηα, πνπ 

ηελ νλφκαζε ιίκπηλην θαη ηεο απέδηδε δσηηθή αιιά θαη ζεμνπαιηθή ρξνηά. Θεσξνχζε φηη 

ε ελέξγεηα απηή ελεξγνπνηείηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο θαη έηζη λα επηκεθχλεη ηελ 

δσή, θηάλνληαο ζε έλα ζεκείν απνπζίαο αλαγθψλ, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ πιήξε 

ηθαλνπνίεζε. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε φκσο, νλνκάδεηαη ζάλαηνο. Έηζη εθηφο απφ ηηο 

ελνξκήζεηο δσήο, ππάξρεη θαη ε ελφξκεζε ηνπ ζαλάηνπ (Freud, 1905). Ζ εξκελεία πνπ 

ηειηθά ηεο πξνζέδσζε σο δχλακε δσήο είλαη πιεζηέζηεξε ζηελ πιαησληθή εξκελεία ηνπ 

έξσηα, ε νπνία βέβαηα απνθηά βαζχηεξν λφεκα, φπσο απνθαιχπηεηαη ζην «πκπφζην». 

Δθεί ν έξσηαο παξνπζηάδεηαη σο κηα εθδήισζε γεληθφηεξνπ θαηλνκέλνπ. Σεο νξκήο πνπ 

έρεη ε αλζξψπηλε θχζε λα μεπεξάζεη ηνλ εαπηφ ηεο, λα εληνπίζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

κέζα ηεο θαη γχξσ ηεο νξηζκέλεο αμίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

(πθνπηξήο, 204c-206a). Μέζα απφ ηνλ δηάινγν κεηαμχ Πιάησλνο θαη Αγάζσλνο, 

απνδεηθλχεηαη φηη ν έξσο είλαη θίλεζε, θίλεζε πξνο αλψηεξε κνξθή χπαξμεο, πξνο 

πξαγκαηνπνίεζε αμηψλ. Χο ηέηνηα, δελ πεξηνξίδεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ζλεηήο θχζεο 

θαη δελ απνηειεί ηθαλνπνίεζε θπζηθήο αλάγθεο. Έηζη ν έξσο είλαη θαηλφκελν αλζξψπηλν 

πξνο ηελ αθεηεξία ηνπ, ρσξίο λα έρεη ραξαθηήξα απνθιεηζηηθά ςπρνινγηθφ ή θνηλσληθφ, 

αιιά θαηεμνρήλ κεηαθπζηθφ (πθνπηξήο, 199c-201c). Δδψ ινηπφλ έγθεηηαη ην παξαπάλσ 

βήκα ηνπ Πιάησλα, ζε ζρέζε κε ηελ ζεψξεζε ηνπ Freud. ηνλ Πιάησλα ν έξσο δελ είλαη 

θαηάζηαζε ζηαηηθή, αιιά ιεηηνπξγία δπλακηθή, κεζνιαβνχζα θίλεζε κεηαμχ δχν 

θφζκσλ, ηεο ακάζεηαο θαη ηεο επηζηήκεο (πθνπηξήο, 201c-202b), ή αιιηψο ηνπ ζθφηνπο 

θαη ηνπ θσηφο. Καη‟ εθείλνλ, κέζα ζηνλ έξσηα ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο απνπζίαο ησλ 

αμηψλ, αιιά θαη ε θίλεζε πξνο απηέο. Κίλεζε πξνο ην σξαίν θαη αθνχ σξαίν θαη αγαζφ 

ζηελ πιαησληθή θαη ηελ θνηλή αληίιεςε ησλ Διιήλσλ ζπκπίπηνπλ, πξφθεηηαη γηα θίλεζε 

πξνο ηελ ελδεή αξεηή. Ζ ζρέζε απηή πξνο φηη δελ έρεηο αιιά πνζείο, δελ είλαη ζρέζε 
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εμσηεξηθή, ζηελ νπνία ην αληηθείκελν ηεο αγάπεο αληηηάζζεηαη πξνο ην εγψ σο θάηη 

αιιφηξην, αιιά είλαη ζρέζε ζπγγέλεηαο, εζσηεξηθή, φπνπ ν δέθηεο ηεο αγάπεο ζνπ είλαη 

θνκκάηη ηνπ εγψ ζνπ, ην θαιχηεξν ίζσο πνπ ζνπ αλήθε θάπνηε. Οπφηε δελ ζα ην 

απνθηήζεηο, αιιά ζα ην αλαθηήζεηο. Γηα απηφ ν έξσο είλαη γηφο ηεο Πελίαο θαη ηνπ 

Πφξνπ. Ζ θηψρεηα, ε έιιεηςε θαη ε δηαξθήο πξνζπάζεηα εχξεζεο δηεμφδνπ. Μέζα ηνπ 

ινηπφλ έρεη φρη κφλν ηελ ζηέξεζε, αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηδαληθνχ ηνπ. Απφ 

ηελ κεηέξα Πελία έρεη θιεξνλνκήζεη ηηο ζηεξήζεηο θαη ηελ αζρήκηα. Απφ ηνλ παηέξα ηελ 

επαχμεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ, ηελ δσηηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ εξσηεπκέλν. Έηζη φιε ηνπ ε δσή είλαη δηαξθήο παιίξξνηα κεηαμχ δσήο 

θαη ζαλάηνπ, ζαιεξφηεηαο θαη καξαζκνχ, ειπίδσλ θαη απνγνεηεχζεσλ, φπσο γεληθψο ε 

δσή θάζε πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ πνπ ε νξκή ηεο ςπρήο ηνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο 

ζλεηήο ηνπ χπαξμεο θη φκσο εθπεγάδεη απφ απηήλ (πθνπηξήο, 203b-204c).   

Θα κπνξνχζακε λα αλαιχζνπκε πνιχ εθηελέζηεξα ηελ ζεψξεζε ηνπ πιαησληθνχ έξσηα, 

αιιά ζθνπφο εδψ είλαη λα αλαδείμνπκε ην θηινζνθηθφ ππφβαζξφ επξχηεξα ηεο 

ςπρνδπλακηθήο πξνζέγγηζεο θαη φρη ηεο θξνυδηθήο. Χζηφζν εζθεκκέλα έθαλα ιφγν γηα 

ηνλ έξσηα ζηελ πιαησληθή αληίιεςε, θαζψο ε παξαπάλσ εξκελεία απηνχ είλαη αθφκα 

πιεζηέζηεξε ζηελ ζεψξεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, θαηά ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε. 

πσο δειαδή ζηνλ Πιάησλα ιεηηνπξγεί ν έξσο σο θηλεηήξηνο δχλακε, αλ κπνξνχκε λα 

ην πνχκε έηζη, γηα πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αηζζεηήο θαη ηεο ππεξαηζζεηήο ηνπ ππφζηαζεο, θαηά παξφκνην ηξφπν, ν Maslow 

αλαθέξζεθε ζηελ έκθπηε ηάζε πξαγκάησζεο ηνπ δπλακηθνχ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

νιφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ. Δίρε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ άλζξσπν, ζεσξψληαο φηη 

εθείλνο νινθιεξψλεηαη φηαλ εθπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ βηνινγηθψλ, ςπρηθψλ θαη 

λνεηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ. πλεπψο ε ηάζε απηή ελέρεη κεηαθπζηθφ ραξαθηήξα, θαζψο 

δελ είλαη δπλαηφ ν άλζξσπνο λα εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηεο χπαξμεο ηνπ ζηνλ αηζζεηφ 

θφζκν. Πηζαλφλ δειαδή νη αλζξσπηζηέο λα πξνζάξκνζαλ ζηελ δηθή ηνπο ζεσξία ηνλ 

ζπιινγηζκφ ηνπ Πιάησλα φηη, αλ φιε ε δσή είλαη κηα ηάζε πξνο έλαλ έζραην ζθνπφ, 

πξνο ην θνξχθσκα ηεο ην αγαζφ, ηφηε θαη φιε ε δσή είλαη έλαο κεγάινο έξσηαο ηνπ 

αγαζνχ (Σζάηζνο, 1970, 125). Οη αλζξσπηζηέο επνκέλσο, θαηαλφεζαλ θαιχηεξα ην 

βαζχηεξν λφεκα ηνπ πιαησληθνχ έξσηνο ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ Freud θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ 

θαη φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ν ππαξμηζκφο ζίγεη ην δήηεκα ηεο «παιίξξνηαο» πνπ 

εθπεγάδεη απφ ηελ κεηθηή αλζξψπηλε θχζε.   

Δμεηάδνληαο ινηπφλ ηηο ηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ππφ θηινζνθηθφ πξίζκα, κπνξνχκε 

λα εξκελεχζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο δηάθνξεο αιιαγέο θαη αληηθάζεηο ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη δξάζεο καο. Έηζη, απνθηνχκε επίγλσζε ηνπ ηη καο ζπκβαίλεη θαη ζηαδηαθά 

κεηψλεηαη ε ηαξαρή καο, απέρνληαο ζεκαληηθά απφ ην ζεκείν εκθάληζεο 
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ςπρνπαζνινγίαο. Ζ θηινζνθηθή επνκέλσο ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ, έγηλε κε βάζε 

πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο θη φρη ηδεαηνχο. Ξεθίλεζε απφ ηελ παξαηήξεζε θαη 

πξννδεπηηθά πξνρψξεζε ζην κεηαθπζηθφ πεδίν. Έηζη ην πξαθηηθφ φθεινο πνπ έρεη κηα 

θηινζνθηθή πξνζέγγηζε, είλαη ε δηακφξθσζε ζηάζεο απέλαληη ζε φηη καο ζπκβαίλεη. 

χκθσλεο κε απηήλ ζα είλαη θαη νη πξάμεηο καο. Γηα απηφ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ ην πψο 

ζθεθηφκαζηε ηα πξάγκαηα γχξσ καο, πνηα ζεσξία έρνπκε ή αιιηψο θηινζνθία, ε νπνία 

είδακε πφζν αξκνληθά ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε. Ζ γλψζε θηινζνθίαο επνκέλσο, καο 

βνεζάεη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηελ παξνρή ςπρνινγηθψλ 

εξγαιείσλ, φπσο θαιιηέξγεηα ςπρξαηκίαο, ζπλαηζζεκαηηθήο απνθφξηηζεο, ππνκνλήο, 

πίζηεο ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηνπο αλζξψπνπο γεληθφηεξα. 

Παξαηεξήζακε πξνεγνπκέλσο φηη ε ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ζην ζχλνιν ηεο 

ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο θνηλέο αξρέο, ζηηο νπνίεο ππαθνχλ νη εθπξφζσπνη 

ηεο. Ζ θπξηφηεξε απφ απηέο, ηεο νπνίαο νη βάζεηο αλάγνληαη ζηε θηινζνθία είλαη ε εμήο: 

Ζ δξάζε ηνπ αλζξψπνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε έλα ζπλεηδεηφ επίπεδν, αιιά 

πξνεθηείλεηαη θαη ζε έλα ππεξβαηηθφ ή αζπλείδεην επίπεδν, φπσο νλνκάζηεθε απφ ηνλ 

Freud θαη πνπ είλαη γλσζηφ κέρξη ζήκεξα.  

Πξηλ εμεγήζνπκε ηελ ζεκαζία ηνπ αζπλεηδήηνπ, ρξεηάδεηαη λα ππνγξακκίζνπκε ην 

γεγνλφο φηη ν Freud θαη νη νπαδνί ηεο ςπρνδπλακηθήο θαηεχζπλζεο πηζηεχνπλ ζε έλαλ 

δπηζκφ. ηνλ δπηζκφ ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. ην ζχλνιν ηνπ δειαδή έλαο άλζξσπνο 

δηέπεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ είλαη γλσζηά, ζπλεηδεηά, αιιά θαη απφ θάπνηα πνπ 

δελ ηα γλσξίδεη θη έηζη πνιιέο θνξέο ληψζεη φηη πξάηηεη αζπλείδεηα. Θεξκνί 

ππνζηεξηρηέο ηνπ δπηζκνχ ππήξμαλ ν Πιάησλαο, αιιά θαη ν Αξηζηνηέιεο, παξ‟ φιν πνπ 

ζηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηνλ δάζθαιν ηνπ. 

Ο Πιάησλαο ινηπφλ επεξεαζκέλνο απφ ηνπο ππζαγφξεηνπο θαη πηζηφο καζεηήο ηνπ 

σθξάηε πίζηεπε φηη ε αληηθεηκεληθή γλψζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θάηη ακεηάβιεην, 

πέξα απφ ηηο αηζζήζεηο. Έηζη παξαδέρηεθε ηελ χπαξμε ελφο αηζζεηνχ θαη ελφο 

ππεξαηζζεηνχ θφζκνπ. Γηα εθείλνλ, φπσο θαη γηα ηνλ σθξάηε, πνπ εμεηάζακε 

παξαπάλσ, ν Λφγνο έρεη θπξίαξρε ζέζε, θαζψο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα θηάζεη 

θαλείο ζηνλ λνπ θαη λα κπνξέζεη λα λνήζεη ηελ αιήζεηα, θάηη ππεξαηζζεηφ. Απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο σο έιινγν φλ κπνξεί ελ δπλάκεη λα θηάζεη ζηε λφεζε, απηφ 

ζεκαίλεη φηη κέζα ηνπ ελππάξρεη ε χιε θαη ην πλεχκα, ην πιηθφ ζψκα θαη ε αζψκαηε 

ςπρή. Δλ ηνχηνηο ν Πιάησλαο πηζηεχεη ζηνλ δπηζκφ ηνπ ζχκπαληνο, αηζζεηφο θφζκνο 

απφ ηελ κηα, «θφζκνο ησλ ηδεψλ» απφ ηελ άιιε, θαζψο αλάινγα πηζηεχεη θαη ζηνλ 

δπηζκφ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, πιηθφ ζψκα κελ, άπιε ςπρή δε.  
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ηε ζπλέρεηα ν Αξηζηνηέιεο δηαησλίδεη ηελ χπαξμε ηνπ δπηζκνχ ηεο δσήο. ην ζχζηεκα 

ηνπ θάζε φλ, φπσο θαη ν άλζξσπνο, απνηειείηαη απφ χιε θαη κνξθή. Ζ δεχηεξε απνηειεί 

ηελ νπζία γηα ηνλ Πιάησλα, ηελ ηδέα, ρσξίο φκσο εδψ λα ππνβηβάδεηαη ε χιε. Ζ χιε 

είλαη δπλάκεη νλ, ρσξίο λα είλαη πξαγκαηηθφ νλ. Κιείλεη εληφο ηεο δπλαηφηεηεο πνπ ηηο 

επηηξέπνπλ λα θηάζεη σο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ ζπληξέμνπλ νξηζκέλνη φξνη. Ζ ελέξγεηα 

πνπ ρξεηάδεηαη ε χιε γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφ νλ πξνέξρεηαη απφ ηελ κνξθή. ηε κνξθή 

βξίζθεηαη ε πεγή ηεο δσήο ηεο χιεο. ζν ε χιε γίλεηαη κνξθή, ηφζν πιεζηάδεη ζηελ 

νπζηαζηηθή χπαξμε. Ζ χιε ρσξίο ηελ κνξθή ζα ήηαλ κφλν κηα δπλαηφηεηα γηα χπαξμε, 

φπσο θαη ε κνξθή ρσξίο ηελ χιε, ζα ήηαλ κηα ελέξγεηα, πνπ ζα ηεο έιιεηπε εθείλν ζην 

νπνίν ζα έπξεπε λα επελεξγήζεη. Παξ‟ φιε δειαδή ηελ ππεξνρή ηεο κνξθήο έλαληη ηεο 

χιεο, γηα λα ππάξμεη ε γέλεζε ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο ηελ κνξθή θαη ηελ χιε. Ζ νπζία 

ινηπφλ ππάξρεη εθεί φπνπ ζπλζέηνληαη χιε θαη κνξθή. Σφηε γελληέηαη θη ν άλζξσπνο. 

Ο Αξηζηνηέιεο πιαησληθφο ζηελ ξίδα ηνπ, δελ αξλείηαη θπζηθά πσο ε κνξθή είλαη νλ θαη 

νπζία, αιιά αξλείηαη ζε απηήλ ηελ νπζία ηελ απζππαξμία. Με απηή ηελ παξαηήξεζε 

ζέισ λα πσ φηη ζαθψο θαη ππήξμαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θηινζνθηθψλ 

ζπζηεκάησλ, αιιά ζθνπφο καο εδψ, φπσο έρσ μαλαπεί δελ είλαη λα αλαιχζνπκε ηα 

θηινζνθηθά ζπζηήκαηα, παξά λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο αξρέο πνπ άζθεζαλ επίδξαζε ζηελ 

εμέιημε ησλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο. Σέηνηα αξρή 

είλαη ε χπαξμε ηνπ δπηζκνχ ζψκαηνο-ςπρήο, χιεο-κνξθήο, ζπλεηδεηνχ-αζπλείδεηνπ.  

Ακέζσο ηψξα κε ηελ επεμήγεζε ηνπ αζπλεηδήηνπ ζα θαλεί φηη ε πιαησληθή επηξξνή 

ήηαλ κάιινλ ηζρπξφηεξε. ην αζπλείδεην επίπεδν βξίζθνληαη νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηηο έρεη απσζήζεη, θαζψο είλαη νδπλεξέο θαη δελ είλαη έηνηκνο λα ηηο 

αληηκεησπίζεη. Σα βηψκαηα απηά φκσο δελ μερληνχληαη. Αληηζέησο, ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ θαη γηα λα γίλεη αηζζεηή ε χπαξμε ηνπο, πξνθαινχλ ζπκπηψκαηα πνπ είλαη 

αληηιεπηά ζην ζπλεηδεηφ επίπεδν. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα εθιείςνπλ ηα ζπκπηψκαηα 

απηά θαη λα θαηαζηεί ν άλζξσπνο πγηήο, είλαη λα αληηκεησπίζεη ην απσζεκέλν, επψδπλν 

πιηθφ, λα ην θάλεη δειαδή ζπλεηδεηφ θαη λα αζρνιεζεί καδί ηνπ ινγηθά        

(Hergenhahn, 2008). πλεπψο ε γλψζε πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα επαλαθάκςεη 

θξχβεηαη κέζα ηνπ θη έηζη ε ζεξαπεία εζηηάδεη ζην αζπλείδεην, ή κε πιαησληθνχο φξνπο 

ζηελ ςπρή ηνπ.  

πσο δειαδή ζηελ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, βξίζθεηαη ην αζπλείδεην ζην επίθεληξν, 

έηζη θη ν Πιάησλαο ζεσξνχζε φηη ν άλζξσπνο, αλ ζέιεη λα κάζεη ηελ αιήζεηα θαη λα 

απνθηήζεη γλψζε γηα ην είδνο ηνπ, ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρήο ηνπ. 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ άθζαξηνπ, ηνπ άπινπ θαη ηνπ αηψληνπ, πνπ δελ ην βιέπνπκε κε ηηο 

αηζζήζεηο καο, φπσο αθξηβψο δελ βιέπνπκε θαη ην αζπλείδεην, πνπ  φκσο απφ εθεί, φπσο 
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θαη απφ ηελ ςπρή καο, πεγάδνπλ νη ελέξγεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα καο πνπ  

εθδειψλνληαη ζηνλ επίγεην θφζκν θαη ζηα νπνία έλαο ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα 

παξέκβεη. Αθφκε ν Πιάησλ επεξεαζκέλνο θαη πάιη απφ ηελ ππζαγφξεηα ηδέα γηα ηελ 

αζαλαζία ηεο ςπρήο, ζεσξνχζε φηη θάζε γλψζε είλαη έκθπηε θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλν κέζσ ελδνζθφπεζεο, κέζσ δειαδή ηεο έξεπλαο ησλ εζσηεξηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ 

αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν επξείαο εθαξκνγήο ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

πλεπψο γηα ηνλ θηιφζνθν, ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ αλάκλεζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ είρε ε 

ςπρή, πξηλ εηζέιζεη ζην ζψκα (Hergenhahn, 2008).  

Ζ ςπρνδπλακηθή ζρνιή κπνξεί λα κελ δέρεηαη ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε γλψζε θξχβεηαη εληφο ηεο, ηνπλαληίνλ δέρεηαη ηελ αζαλαζία ηνπ 

αζπλεηδήηνπ θαη πηζηεχεη φηη ε γλψζε θξχβεηαη ζε απηφ, ρσξίο φκσο λα εμεγεί ην γηαηί 

λα βξίζθεηαη εθεί. Δπηπιένλ αζπάδεηαη ηελ ελδνζθφπεζε σο κέζνδν πνπ ζα θέξεη ηελ 

γλψζε ζηνλ ζπλεηδεηφ αηζζεηφ θφζκν. Ζ κέζνδνο απηή ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ φιεο νη 

ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο, άιιεο ιηγφηεξν, φπσο ε γλσζηηθή- ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη 

άιιεο πεξηζζφηεξν, φπσο ε ςπρνδπλακηθή, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ γλσζηή ζε 

φινπο απηνγλσζία. 

Δίλαη ινηπφλ θαηά ηελ γλψκε καο, νινθάλεξν ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηεο 

ςπρνδπλακηθήο ζρνιήο, φζνλ αθνξά ηνλ δπτζκφ ζπλεηδεηνχ- αζπλείδεηνπ θαη ηεο 

κεζφδνπ ηεο ελδνζθφπεζεο. Παξ‟ φια απηά ε ζχγρξνλε ςπρνινγία, ελψ δέρεηαη θαη 

δηδάζθεη σο επηζηεκνληθή ηελ ζεσξία πεξί αζπλεηδήηνπ, ρσξίο λα έρεη απνδεηρηεί 

πεηξακαηηθά ε χπαξμε ηνπ, αξλείηαη ή παξακειεί ηελ χπαξμε ηεο ςπρήο, κε ην 

επηρείξεκα φηη δελ έρεη απνδεηρηεί ε χπαξμε ηεο. Γηα πνηφλ ιφγν θξαηά ε ςπρνινγία 

απηήλ ηε ζηάζε;  

Κιείλνληαο κε ηελ ςπρνδπλακηθή θαηεχζπλζε, αληηιακβαλφκαζηε κέζα απφ απηήλ ηελ 

δηεξεχλεζε φηη, ζεσξίεο πνπ θαηλνκεληθά δείρλνπλ λα κελ έρνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο, 

κπνξνχλ ηειηθά κέζσ ησλ θηινζνθηθψλ θαηαβνιψλ ηνπο λα ζπλππάξμνπλ θαη λα 

ζπληαηξηαζηνχλ. Καηαιήγνπκε ζπλεπψο εδψ ζε δχν ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηελ κία, 

πξνδήισο νη θηινζνθηθέο ξίδεο  ησλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ είλαη δηάρπηεο θαη απφ ηελ 

άιιε νη ξίδεο απηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο θάλνπλ ζπλαγσληζηηθέο θαη φρη 

αληαγσληζηηθέο. Ζ κειέηε ηνπο κπνξεί λα πξνζθέξεη βαζχηεξε γλψζε ζε έλαλ 

ςπρνζεξαπεπηή, αιιά θαη ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά λα γλσξίζεη ηελ 

αλζξψπηλε θχζε. Έηζη ίζσο θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

400 ζρνιέο λα απνδεηρζεί πεξηηηφο θαη αλνχζηνο. Σα  φξηα επνκέλσο κεηαμχ ηνπο 

γίλνληαη φιν θαη πην ακπδξά θη έηζη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα κπνξνχζε λα αθεζεί πίζσ ε 
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έκκνλε πξνζθφιιεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε. Ζ θηινζνθία έηζη ζα ιέγακε φηη 

βνεζάεη ηνπο πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο ησλ ίδησλ ησλ ζεξαπεπηψλ λα δηεπξπλζνχλ.    

  

3.3.   Η γνυζηική-ζςμπεπιθοπιζηική καηεύθςνζη. 

Δπφκελε ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία 

(CBT). Ζ πξαθηηθή απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ελνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ αξρψλ απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξα παξαδνζηαθά ςπρνινγηθά ζπζηήκαηα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη σο 

ηέηνηα, εμεγεί ηελ ζπκπεξηθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ην πεξηβάιινλ. 

Κεληξηθή ηδέα ζηελ πξνζέγγηζε απηή είλαη φηη, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αιιαγή κε 

εμππεξεηηθψλ, δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ πειάηε, επηθέξεη 

κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαη βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ (Hersen et al., 2002). Απηή ζηεξίρζεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη ε 

άπνςε θαη ε ζηάζε θάπνηνπ απέλαληη ζε κηα θαηάζηαζε ή γεληθά ζηα πξάγκαηα γχξσ 

ηνπ, νθείιεηαη ζην πψο ζθέθηεηαη γηα απηά θαη ζην φηη, ε πνηφηεηα ηεο ζθέςεο θαζνξίδεη 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε απηήλ ηελ ζθέςε. Ζ 

βάζε δειαδή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο καο ζπκίδεη ηελ ζεσξία ζρεκάησλ ηνπ Beck θαη ηελ 

ινγηθν-ζπλαηζζεκαηηθή ζεσξία ηνπ Ellis. Γελ καο θάλεη εληχπσζε απηή ε ζχλζεζε 

γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κε ζπκπεξηθνξηζηηθέο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, θαζψο 

ηνλίζακε απφ ηελ αξρή φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ είλαη δεκηνχξγεκα 

ζχλζεζεο επηκέξνπο ζεσξηψλ. 

  Ζ γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

πειάηε θαη ηνπ ζεξαπεπηή. Μαδί δηαιέγνπλ ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο, ζπδεηνχλ θαη 

ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ην πψο απηνί ζα θαηνξζσζνχλ (Αζεκάθεο, 2001). Ο ζεξαπεπηήο 

δειαδή εμαξρήο εμεγεί ζηνλ πειάηε ηνπ φηη δελ γλσξίδεη ηα πάληα θαη φηη γηα λα ιπζνχλ 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Έπεηηα ν ζεξαπεπηήο 

αλαιακβάλεη λα δηδάμεη ζηνλ πειάηε ηα γλσζηηθά κνληέια, ψζηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ζεξαπεπηή λα θαηαιάβεη ν πειάηεο ηελ αηηηνινγία, αιιά θπξίσο ηελ δηαηήξεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ. Ζ παξαηήξεζε ινηπφλ απφ κέξνο ηνπ πειάηε, είλαη παξάγνληαο 

θιεηδί, γηα λα μεπεξάζεη εθείλνο κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζεξαπεπηή ηηο δπζθνιίεο ηνπ. Αθνχ 

εληνπίζνπλ θαη νη δχν ηελ αηηηνινγία ησλ ζπκπησκάησλ, γηα λα ληψζεη αλαθνχθηζε ν 

πειάηεο ζα πξέπεη λα δνθηκάζεη θαηλνχξηεο εκπεηξίεο, γηα λα κάζεη λα εμεηάδεη ηνλ θφζκν 

ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ απηψλ εκπεηξηψλ (Hersen et al., 2002). 
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 Βιέπνπκε ινηπφλ φηη εδψ, ελ αληηζέζεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζεξαπείεο, ππεξέρεη ε πξάμε 

θαη ε ζθέςε έλαληη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαζψο ζεσξεί φηη ην ζπλαίζζεκα είλαη παξάγσγν 

ηεο ζθέςεο (Αζεκάθεο, 2001). Με άιια ιφγηα, φηαλ ν πειάηεο δνθηκάδεη λέεο εκπεηξίεο, 

λέα εξεζίζκαηα, ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ηα ζπλδέζεη κε έλαλ ζεηηθφηεξν ηξφπν ζθέςεο, 

νπφηε θαη κε ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Να αιιάμεη δειαδή ην ζρήκα πνπ ήδε έρεη, ηελ εηθφλα 

πνπ έρεη δηακνξθψζεη γηα ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ, κέζσ ηεο νπνίαο γλσξίδεη ηνλ θφζκν 

(Ford, 2007). Δηζάγεη ινηπφλ ν ζεξαπεπηήο ηνλ πειάηε ζε κηα δηαδηθαζία 

απηνπαξαηήξεζεο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπ θαη αθνχ εληνπίζεη θαη αληηιεθζεί 

πνηεο δελ είλαη βνεζεηηθέο, πξνζπαζεί καδί κε ηνλ ζεξαπεπηή λα ηηο αλαδνκήζνπλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο καζαίλνπλ εκπξάθησο κε ηνλ θαηξφ λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο 

ηεο CBT κε φιν θαη ιηγφηεξε θαζνδήγεζε, ψζηε ηειηθά λα γίλνληαη νη ίδηνη ζεξαπεπηέο 

ηνπ εαπηνχ ηνπο, δηαηεξψληαο ηελ «ηδηφηεηα» απηή θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο 

(Hersen et al., 2002). 

ην ζεκείν απηφ εθδειψλεηαη ε ζπκβνιή ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ, κε ηελ 

θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε λα θαηαιακβάλεη πεξίνπηε ζέζε, θαζψο πξνζπαζεί ν 

ζεξαπεπηήο λα κάζεη ζηνλ πειάηε λα ζπλδέεη έλα νπδέηεξν κέρξη ηφηε εξέζηζκα κε κηα 

ζεηηθή ζθέςε θαη ζρήκα. Δπίζεο εμίζνπ ζεκαληηθή εθηηκάηαη θαη ε ζπληειεζηηθή 

κάζεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ γλψκε φηη, νη ζπκπεξηθνξέο ηείλνπλ λα εθδειψλνληαη 

απζφξκεηα θαη ν έιεγρνο ηνπο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη. Έηζη νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαιήγνπλ λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, έρνπλ ηελ ηάζε λα 

επαλαιακβάλνληαη, ελψ φζεο θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθά, λα απνθεχγνληαη               

(Hersen et al., 2002). Γηα ην ζεηηθφ ηνπο δειαδή απνηέιεζκα θαίλεηαη λα ρξεηάδνληαη νη 

λέεο εκπεηξίεο, πνπ είδακε λσξίηεξα, ψζηε ην άηνκν λα πάξεη επραξίζηεζε θαη λα ηηο 

επαλαιάβεη ή λα είλαη απηέο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζε κηα κειινληηθή ελδερφκελε 

δχζθνιε ζηηγκή. 

Αμίδεη ινηπφλ λα ζεκεηψζνπκε φηη, ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία δελ 

αζρνιείηαη κε ην πφζν αιεζηλφ είλαη θάηη, αιιά πφζν δπζιεηηνπξγηθφ. Οπφηε δελ ςάρλεη 

ηηο πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ εθείλσλ πνπ έξρνληαη γηα ζεξαπεία, αιιά βαζηδφκελε ζην 

ηψξα πξνζπαζεί λα ηα επνπιψζεη. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη επηθξαηήζεη λα ζεσξείηαη θαη 

ε θπξίαξρε ςπρνινγία, κνινλφηη έρεη παξαηεξεζεί φηη έρεη ζπγθεθξηκέλν θάζκα 

εθαξκνγήο.   
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3.3.1. Σο θιλοζοθικό ςπόβαθπο ηηρ γνυζηικήρ-ζςμπεπιθοπιζηικήρ θεπαπείαρ. 

Οη θηινζνθηθέο ξίδεο ηεο γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο, βξίζθνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ζηελ ζησηθή θηινζνθία. Απηή αλήθεη ζηνπο κεηαθιαζηθνχο 

ρξφλνπο θαη παξ‟ φιν πνπ ην πλεχκα ηεο ζπλέπεζε λα ζπγγελεχεη κε ηελ λννηξνπία ηνπ 

ξσκατθνχ θφζκνπ θαη ηελ ηζρχ ηεο Ρψκεο επί ηνπ θφζκνπ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ηειηθά 

πεγάδεη απφ θαζαξά ειιεληθέο πεγέο. 

Ζ ζησηθή ζρνιή ήηαλ κηα απφ ηηο πνιπάξηζκεο ζρνιέο ηεο ζσθξαηηθήο θηινζνθίαο. Ηδξπηήο 

ηεο  ν Εήλσλ, ν νπνίνο καδί κε ηνλ Υξχζηππν, ηνλ Δπίθηεην, ηνλ Κηθέξσλα, πνπ θαηά βάζε 

ήηαλ λενπιαησληζηήο, ηνλ ελέθα θαη ηνλ Μάξθν Απξήιην, ππήξμαλ κεξηθνί απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ηνπ ξεχκαηνο απηνχ. Αθεηεξία γηα ηνπο ζησηθνχο απνηειεί ν 

θπξίαξρνο Λφγνο. Γηα εθείλνπο ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεηαη σο έιινγν νλ, πνπ ε ζπλείδεζε 

ηνπ θπβεξλάηαη απφ ηνλ ιφγν ηνπ θη έηζη κπνξεί λα θηάζεη ζηελ γλψζε, θαζψο θαη ζηελ νξζή 

πξάμε. Ζ βάζε δειαδή ηνπ σθξάηε θαη ηνπ Πιάησλα είλαη παζηθαλήο. Οη ζησηθνί φκσο 

απέδσζαλ επξχηεξεο ηδηφηεηεο ζηνλ ιφγν. Θεσξνχζαλ φηη απηφο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί 

κφλν κέζα ζηα ινγηθά φληα θη έηζη επέθηεηλαλ ηελ θπξηαξρία ηνπ. Ο ιφγνο βξίζθεηαη παληνχ. 

Απνθαιχπηεηαη έηζη ε παληαρνχ παξνπζία ηνπ, σο ξπζκηζηηθφο λφκνο. Αο καο επηηξαπεί εδψ 

λα ζεκεηψζνπκε φηη, ε αληίιεςε απηή πεξί ιφγνπ καο παξαπέκπεη πίζσ ζηνπο θπζηθνχο 

θηινζφθνπο. Οπφηε θαίλεηαη πάιη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλέρεηα ησλ θηινζνθηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ. ηελ θηινζνθία φκσο ησλ ζησηθψλ ην 

παλ είλαη ε χιε. Δδψ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ζσθξαηηθή-πιαησληθή βάζε ηνπο, φπσο θαη ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή-γλσζηηθή ζεξαπεία απνκαθξχλζεθε απφ ηελ εηο βάζνο εμέηαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ πειάηε. Χζηφζν ν ιφγνο είλαη ν λφκνο πνπ πξνζδηνξίδεη φηη γίλεηαη ζηελ 

χιε, ζην ζχκπαλ. Γηα απηφ ν ιφγνο είλαη παληνχ, γηαηί φπνπ ππάξρεη χιε, ππάξρεη θαη ν 

ιφγνο πνπ ηελ ξπζκίδεη. χκθσλα κε ηνλ Υξχζηππν, αληηπξνζσπεχεη ν ιφγνο ηνλ θαζνιηθφ 

λφκν ηεο δσήο θαη ηνλίδεη πσο είλαη ε αξρή ηεο δσήο θαη πσο φια θπβεξληφληαη απφ απηφλ. 

Αιιηψο νη ζησηθνί ηνλ απνθαινχλ εηκαξκέλε, αθνχ ζεσξνχλ φηη ν ιφγνο είλαη αηηία φζσλ 

γίλνληαη ζηνλ θφζκν, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά γίλνληαη. Έηζη θαληάδεη γηα 

απηνχο σο κηα απφιπηε λνκνηέιεηα πνπ θπβεξλά ηνλ θφζκν (Σζάηζνο, 1970).  

Καζψο ινηπφλ ε δσή αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα λνκνηειεηαθφ θαζεζηψο, φπνπ ην 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο εληάζζεηαη κέζα ζε απηήλ ππφ απαξάβαηνπο 

θαλφλεο θαη ππάξρεη γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ιφγν, εκείο νη άλζξσπνη δελ κπνξνχκε λα 

ακθηζβεηνχκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. Έηζη ν Δπίθηεηνο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζησηθήο θηινζνθίαο, φηη, «Γελ καο 

ελνρινχλ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

ζθεθηφκαζηε γηα απηά». πλεπψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα καο πεγάδνπλ ηειηθά απφ ηηο ηδέεο 
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θαη ηηο θξίζεηο καο. Να ινηπφλ πνχ ζηεξίρηεθαλ ν Ellis θαη ν Beck γηα ηηο ζεσξίεο ηνπο. 

Δπηπιένλ νη Αλαηνιηθέο θηινζνθίεο, φπσο είλαη ν ηαντζκφο θαη ν βνπδηζκφο, έρνπλ ζαλ 

θεληξηθφ ηνπο αμίσκα, ηελ πεπνίζεζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη βαζηζκέλα ζηηο ηδέεο. 

Σελ  πξψηε απηή αξρή ηεο ζησηθήο θηινζνθίαο, ηελ νπνία αζπάζηεθε θαη ε CBT, ηελ 

αθνινχζεζε κηα δεχηεξε εμίζνπ ζεκαληηθή. Δθθξαζηήο ηεο πάιη ν Δπίθηεηνο έιεγε φηη 

«Κάπνηα πξάγκαηα εμαξηψληαη απφ καο, ελψ θάπνηα άιια φρη». Σν λφεκα πνπ ήζειε λα 

δψζεη ζε απηήλ ηελ θαηά ηα άιια γλσζηή ζε φινπο καο αξρή, είλαη λα ηνλίζεη ην πνχ θαη ζε 

πνηα πξάγκαηα κπνξεί ε αλζξψπηλε δχλακε λα παξέκβεη θαη λα πξνθαιέζεη αιιαγέο. Ση είλαη 

δειαδή απηφ πνπ ππφθεηηαη ζηηο δπλάκεηο θαη ηνλ έιεγρν κνπ θαη ηη φρη. Παξαδερφηαλ φηη 

εμσηεξηθά γεγνλφηα, θπξίσο πεγέο πινχηνπ θαη ππφιεςεο, είλαη ζηα ρέξηα ηεο κνίξαο, νπφηε 

νη άλζξσπνη πξέπεη λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο θαθνπρίεο πνπ ηνπο 

ζπκβαίλνπλ, δίρσο λα επηδεηθλχνπλ εηηνπάζεηα. Αληίζεηα, απηφ ην νπνίν εκπίπηεη ζην θάζκα 

ησλ δπλαηνηήησλ καο, δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ γλψκε καο. Σελ ίδηα 

πεπνίζεζε κε ηνπο ησηθνχο θάλεθε λα έρεη αξγφηεξα, ηνλ 17
ν
 αηψλα ν Καξηέζηνο. Πίζηεπε 

φηη εληειψο ζηελ εμνπζία καο ηίπνηα άιιν δελ είλαη, παξά νη ζθέςεηο καο. Αθνχ έρνπκε 

θάλεη φηη θαιχηεξν κπνξνχζακε απέλαληη ζηα πξάγκαηα πνπ καο είλαη εμσηεξηθά, θη αθφκα 

δελ είκαζηε επηπρηζκέλνη, απηφ πνπ ιείπεη, είλαη ζρεηηθά κε καο απφιπηα αδχλαην  

(Descartes, 1974).  Έηζη ην λα εθπαηδεπηεί θαλείο ζηελ ζησηθή θηινζνθία ζεκαίλεη λα κάζεη 

πνηα πξάγκαηα είλαη ζην ρέξη ηνπ θαη πνηα δελ είλαη. Απηφ έρεη ζαλ ινγηθφ επφκελν ηελ 

θαιιηέξγεηα ζπλερνχο απηνγλσζίαο θάπνηνπ πάλσ ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο θξίζεηο, πνπ ζα ηνλ 

νδεγήζεη ζην λα θξαηάεη κηα θηινζνθηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Θα κάζεη δειαδή λα 

δέρεηαη θαη λα απνδέρεηαη φηη θάπνηα πξάγκαηα δελ κπνξεί λα ηα ειέγμεη. ζνλ αθνξά ηα 

ζπλαηζζήκαηα, αθνχ είδακε φηη θαη απηά ζπλδένληαη κε ηελ θξίζε, φηαλ απνξξνθεζνχκε απφ 

θάπνην εμσηεξηθφ γεγνλφο θαη ην αθήζνπκε λα καο επεξεάζεη, παξακειψληαο ηελ πεπνίζεζε 

φηη, εκείο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη γηα ην ίδην ην γεγνλφο, ηφηε αθήλνπκε θαη ην 

ζπλαίζζεκα καο απξνζηάηεπην. Απηφ δηαηαξάζζεηαη, αθνχ δηαηαξάρζεθε θαη ε θξίζε καο, 

αθήλνληαο καο λα αζρνιεζνχκε θαη λα εκπιαθνχκε ζπλαηζζεκαηηθά κε θάηη ην νπνίν είλαη 

πέξα απφ ηνλ έιεγρν καο. Κάηη ηέηνην ινηπφλ κφλν απψιεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

(Robertson, 2010). 

Απηφ επνκέλσο πνπ νθείιεη λα θάλεη έλαο «καζεηεπφκελνο» ζηε ζησηθή θηινζνθία καο ιέεη 

ν Δπίθηεηνο, είλαη λα θάλεη ην θαιχηεξν πνπ πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ θαη λα αθήζεη ηα 

ππφινηπα ζηε θχζε. χκθσλα κε ηνπο ζησηθνχο κε απηφλ ηνλ ηξφπν καζαίλεη θαλείο λα δεη 

κε θνπξάγην θαη απνθηά ζνθία. Μάιηζηα ν Robertson καο αλαθέξεη φηη κνληέξλνη ζεξαπεπηέο 

αλαγλσξίδνπλ έλαλ ηέηνηνλ ηξφπν ζχιιεςεο ηνπ θφζκνπ θαη δξάζεο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε 

απηφλ, λα απνηειεί ηελ βάζε ησλ Αλψλπκσλ Αιθννιηθψλ θαη άιισλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ απηφ-βνήζεηαο. Πξνζπαζνχλ δειαδή λα θαηαιάβνπλ θαη λα απνδερηνχλ πνηα 
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πξάγκαηα δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, νπφηε ζε απηά ε ζπλαηζζεκαηηθή εθδήισζε κφλν πφλν 

κπνξεί λα θέξεη, λα απνθηήζνπλ θνπξάγην γηα λα αιιάμνπλ φζα κπνξνχλ θαη απνδψ θαη ζην 

εμήο λα γλσξίδνπλ πάληα ηελ δηαθνξά. Πάλησο είλαη γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα νη εμαξηήζεηο 

ζην ζχλνιν ηνπο, αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κε κεζφδνπο ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ε γλσζηηθή-

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία (Robertson, 2010). 

Δπηζηξέθνληαο πάιη ζηνλ ζησηθηζκφ, ην δφγκα ηνπ Εήλσλα ήηαλ λα δνπλ νη άλζξσπνη 

αθνινπζψληαο ηελ θχζε, ελλνψληαο λα δηαρσξίδνπλ ηη ππφθεηηαη ζηνλ δηθφ ηνπο έιεγρν θαη 

ηη φρη (Robertson, 2010). Σν δφγκα απηφ πηζαλφλ λα εμεγεί γηαηί ε γλσζηηθή-

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία δελ αζρνιείηαη κε ηελ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπσλ. 

Πξνζνρή εδψ, δελ ελλννχκε λα θαηαπηαζηεί κε ηελ αλάιπζε ηνπ παξειζφληνο, αιιά λα 

εληνπίζεη ην αίηην, ψζηε λα θξνληίζεη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. Δπεξεαζκέλε δειαδή 

απφ ηνλ ζησηθηζκφ δέρεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ θάζε άλζξσπν, είλαη 

αλεμάξηεηα ησλ δηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ. Κάπνηα αλψηεξε δχλακε, ε θχζε, ν Λφγνο ηα 

πξνθάιεζε θαη ζπλεπψο εκείο νη άλζξσπνη δελ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε ζε απηά παξά κφλν 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο πνπ ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δηθφ καο ινγηθφ. Δδψ πάιη ηνλίδεηαη ην 

έιινγν φλ, ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ησλ άιισλ δψσλ. πλεπψο θαη απηφ ην 

είδνο ςπρνζεξαπείαο αλ θαη αξρηθά θαίλεηαη λα εζηηάδεη ζην ηη είλαη δπζιεηηνπξγηθφ ηειηθά 

επηθεληξψλεηαη ζην έιινγν ζηνηρείν. Οπφηε πηζηεχεη φηη κφλν ην ινγηθφ είλαη ηθαλφ λα 

απειεπζεξψζεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη κάιηζηα πάιη κέζα απφ ηελ 

απηνγλσζία πνπ αλαπφδξαζηα επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ελδνζθφπεζεο. Άξα φηαλ ν 

ζεξαπεπηήο δεηά απφ ηνλ πειάηε λα παξαηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, νπζηαζηηθά ηνπ δεηάεη λα κπεη 

ζε κηα δηαδηθαζία ελδνζθφπεζεο. 

Οη πεπνίζεζε ζησηθηζκνχ θαη CBT φηη δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα, αιιά νη ηδέεο 

καο πάλσ ζε απηά, αλαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα θαη δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ αλζξψπσλ, 

θαζψο θαη ηεο ιήςεο επζχλεο απέλαληη ζηηο ζθέςεηο καο θη έηζη ηελ δχλακε ηνπ αλζξψπνπ 

γηα ζηαδηαθή αιιαγή. Ζ επηινγή ζχκθσλα κε ηνπο ζησηθνχο είλαη κέζα ζηηο αλζξψπηλεο 

δπλάκεηο θη φιεο νη πξάμεηο ησλ εμαξηψληαη απφ ηηο επηινγέο ηνπο (Hergenhahn, 2008). 

Πξσηαξρηθή ινηπφλ ζεκαζία γηα λα αιιάμεη θαλείο ηε γλψκε ή ηελ ζηάζε πνπ έρεη γηα θάηη, 

είλαη λα επηιέμεη ηελ ίδηα ηελ αιιαγή. Ζ έκθαζε απηή ζηελ επηινγή καο ζπκίδεη ηελ ζεψξεζε 

ησλ αλζξσπηζηψλ θαη θπξίσο ησλ ππαξμηζηψλ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, φηη ν άλζξσπνο ν 

ίδηνο επηιέγεη γηα ηελ πνξεία ηνπ. Δπίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή ζηνλ πειάηε 

ηνπ, θαζψο είπακε πξνεγνπκέλσο φηη απαηηείηαη ζπλεξγαζία θη έηζη κφλνο ηνπ ν ζεξαπεπηήο 

δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. Υξεηάδεηαη ν πειάηεο λα επηιέμεη λα βνεζεζεί. Αθνχ ινηπφλ ην 

επηιέμεη απηφ, ν πειάηεο εηζέξρεηαη κε ηνλ ζεξαπεπηή ζηελ γλσζηηθή αληηκεηψπηζε. Σνπ 

καζαίλεη λα δηαρσξίδεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζθέςεηο απφ ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα. Μαζαίλεη 

δειαδή ηη κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηη δελ είλαη δπλαηφ. Έηζη καζαίλεη ζηγά-ζηγά λα ειέγρεη ηηο 
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αηθλίδηεο απηφκαηεο ζθέςεηο, θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί φηη απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ δηθή ηνπ 

ππνθεηκεληθή ζηάζε θαη φρη απφ ηα αληηθεηκεληθά γεγνλφηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο 

βξίζθεηαη ελψπηνλ πνιιψλ αλζξψπσλ θαη ζθέθηεηαη φηη ζέινπλ ην θαθφ ηνπ θαη φηη ζα 

θξηηηθάξνπλ ηα ιεγφκελα ηνπ, ζπλεηδεηνπνηεί ζηαδηαθά φηη απηέο είλαη πξνζσπηθέο ηνπ 

ζθέςεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ δηθή ηνπ ζηάζε φηη νη άλζξσπνη είλαη θαθνί θαη φρη απφ ηελ 

αληηθεηκεληθή αιήζεηα φηη νη άλζξσπνη είλαη πξάγκαηη θαθνί. Γηα απηφ ιέλε νη ζεξαπεπηέο 

ζηνπο πειάηεο ηνπο φηαλ ληψζνπλ άζρεκα κε κηα θαηάζηαζε, λα κε θαηεγνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ηελ ίδηα, αιιά ηελ αμία πνπ πξνζδίδνπλ εθείλνη ζε απηήλ. Έηζη ην πφξηζκα ηνπ 

Δπίθηεηνπ είλαη φηη αλ ζέιεη θαλείο θάηη θαιφ, λα ην πάξεη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ 

απφθηεζε απηφ-ειέγρνπ θαη απηνγλσζίαο γηα έλαλ άλζξσπν είλαη ην θαιχηεξν δψξν πνπ 

κπνξεί λα απνθηήζεη (Robertson, 2010). 

Δπηπιένλ ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία έρεη σο θνηλφ κε ηνπο ζησηθνχο ηελ έλλνηα 

ησλ αζθήζεσλ θαη  ηελ εθπαίδεπζε θάπνηνπ πάλσ ζε ηξία αιιειεπηδξψληα αληηθείκελα. Οη 

ζησηθνί ζεσξνχζαλ φηη γηα λα κάζεη θαλείο λα δεη ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο ζησηθέο 

αξρέο, ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζε πλεπκαηηθέο αζθήζεηο. Γηα λα δείμνπλ ηελ δχλακε θαη 

ζεκαζία ηεο άζθεζεο, ηελ παξαιιήιηδαλ κε ηελ ζσκαηηθή άζθεζε. πσο δειαδή κέζσ ηεο 

θπζηθήο άζθεζεο γίλεηαη θαλείο πην κπψδεο θαη πην δπλαηφο, έηζη κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο 

άζθεζεο, εληζρχεη θαλείο ην κπαιφ ηνπ θαη ηνλ ιφγν ηνπ, αιιά θαη ηελ ςπρή ηνπ. Έηζη 

ινηπφλ ν Μάξθνο Απξήιηνο ηφληζε φηη θάπνηνο νθείιεη λα εθπαηδεπηεί πάλσ ζε ηξία 

αληηθείκελα. ηελ πεπνίζεζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν, ζηελ δξάζε ηνπ κέζα ζηελ 

θνηλσλία, ηεο νπνίαο είλαη κέινο, θαη ζηε γλψζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Παξαηεξνχκε φηη νη ηξείο 

απηέο κεηαβιεηέο αληηζηνηρνχλ κε ηα ηξία επίπεδα ζηα νπνία παξεκβαίλεη έλαο ζεξαπεπηήο 

ηεο CBT. Πξνζπαζεί λα βξεη ηελ αμία πνπ δίλεη ν ζεξαπεπηήο ζηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ, ηηο 

δπζιεηηνπξγηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο θαη ζθέςεηο πνπ πξνθαινχλ θαη ηα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ελ ηέιεη ηελ αιιαγή απηψλ κέζσ πξνζπάζεηαο γλσξηκίαο κε ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ζ παξέκβαζε  απηή πάλσ ζην θνκκάηη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηψξα απφ κέξνπο ηνπ ζεξαπεπηή 

γίλεηαη αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο. Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε, ε απνζηξνθή θαη ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ελίζρπζε. Δπίζεο ν 

ζεξαπεπηήο αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ζηνλ πειάηε ηνπ, ηηο νπνίεο ζα 

ζπδεηήζνπλ καδί ζηελ επφκελε ζπλεδξία ηνπο (Αζεκάθεο, 2001). 

Δθηφο απφ ηελ δεζπφδνπζα ζησηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηεο γλσζηηθήο-

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο, κηθξφηεξν κέξνο θαηαιακβάλεη ε θαηλνκελνινγία. Ζ 

πξνζπάζεηα δειαδή πνπ θαηαβάιεη ν ζεξαπεπηήο λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην 

ππνθεηκεληθφ λφεκα πνπ δίλεη ζηα πξάγκαηα ν πειάηεο ηνπ, ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ αιιαγή 

ηνπ, δηεπθνιχλεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο αλαθνξέο ηνπ πειάηε. Καζψο ινηπφλ ε 
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θαηλνκελνινγία εζηηάδεη ζην ππνθεηκεληθφ λφεκα πνπ δίλεη ν θαζέλαο ζηα βηψκαηα ηνπ, γηα 

λα ηνλ θαηαλνήζεη θαιχηεξα, έηζη θαη ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία δίλεη έκθαζε 

ζηηο απηφ-αλαθνξέο ηνπ πειάηε γηα ηα βηψκαηα ηνπ θαη γηα ην πψο ζθέθηεηαη γηα απηά. 

Δζηηάδεη ζπλνιηθφηεξα ζην πσο δνκεί ηνλ θφζκν κέζα ηνπ, ψζηε λα θαηαλνήζεη πψο κπνξεί 

απηή ε δνκή λα επεξεάδεη ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα πξνβεί ζηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο βνήζεηαο (Αζεκάθεο, 2001). Με απηφλ ηνλ ηξφπν εκθαλίδεηαη πάιη ην 

θαηλφκελν, δηαθνξεηηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο  πξνζεγγίζεηο λα έρνπλ θνηλφ θηινζνθηθφ 

ππφβαζξν. Οη επηξξνέο δειαδή ηεο θαηλνκελνινγίαο θαη ηνπ ππαξμηζκνχ πνπ γίλνληαη νξαηέο 

θαη ζηελ παξνχζα ζεξαπεία αιιά θαη ζηελ αλζξσπηζηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη κεηέπεηηα. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη θαη ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε δηέπεηαη απφ βάζνο, 

θαζψο επηθεληξψλεηαη ζην ινγηθφ ελφο αλζξψπνπ, ζηελ δηαδηθαζία απηνγλσζίαο θαη 

ελδνζθφπεζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε απηφ. Πάξα ηαχηα φκσο θαηαηάζζεηαη ζηηο 

βξαρχρξνλεο ζεξαπείεο, νη νπνίεο δελ πξνζθέξνληαη γηα έξεπλα ησλ πξνβιεκάησλ εηο βάζνο, 

αιιά αληί απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο. Δπηπιένλ θαίλεηαη φηη ε 

γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, εκπεξηέρνληαο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζηηο ζρέζεηο εξέζηζκα-αληίδξαζε θαη αίηην-απνηέιεζκα, φηαλ εξεπλνχλ ηνλ 

άλζξσπν θαη ηε δξάζε ηνπ, κάιινλ ηνλ ζεσξεί ζαλ κηα ξπζκηδφκελε κεραλή. Βξίζθνληαο ηα 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα ηνλ ειέγρεη θαη επνκέλσο έηζη ππνηηκάεη ην αλζξψπηλν είδνο θαη 

αδηαθνξεί γηα ηελ ςπρή ηνπ. Γειαδή ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί ίζσο, ππνηηκάεη ηνλ ιφγν 

ηνπ, αιιά έπεηηα απαηηεί απφ ην άηνκν λα βαζηζηεί ζε απηφλ. Θεσξεηηθά κφλν θαίλεηαη λα 

εθηηκά ηελ ινγηθή ηνπ, θαζψο ηνλ θαηεπζχλεη. Σνλ πξνηξέπεη λα εληζρχζεη ηελ γλσζηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, αιιά κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο ππνδείμεηο. Δάλ ε πξφθιεζε κηαο πξάμεο 

είλαη θαζαξά ζέκα ηνπ θαηάιιεινπ εξεζίζκαηνο, ηφηε νη άλζξσπνη πεξηνξίδνληαη ζην λα 

θάλνπλ ηα πάληα απιά γηα λα αληακεηθζνχλ ή λα απνθχγνπλ ηνλ πφλν (Marinoff, 2002). 

Δπνκέλσο ζηελ πξάμε, πνχ θαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα απηνγλσζία; 

ιεο απηέο νη αληηθάζεηο νθείινληαη πηζαλφλ ζην θηινζνθηθφ ηνπο ππφβαζξν. Οη ζησηθνί κε 

ην λα ζεσξήζνπλ ηνλ ιφγν σο αηηία γηα ηα πάληα, απηνκάησο εθθχιηζαλ ηε θχζε ηνπ. Γελ 

είλαη δπλαηφλ δειαδή ν ιφγνο λα είλαη ππεχζπλνο γηα ην θαθφ πνπ ππάξρεη ζηνλ θφζκν. Έηζη 

θαη νη άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα πξάηηνπλ αλήζηθα πξάγκαηα, παξά ηνλ ιφγν, θαη λα 

ηζρπξίδνληαη φηη ππεχζπλε γηα απηά είλαη ε έιινγε θχζε ηνπο. Πξνθιήζεθε ζπλεπψο 

ζχγρπζε γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, γηα ην θαιφ θαη ην θαθφ. Αθφκε είδακε φηη ε ινγηθή ελφο 

αλζξψπνπ είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ ςπρή ηνπ. Σν ζχζηεκα φκσο ησλ ζησηθψλ ήηαλ 

πιηζηηθφ. Γελ ππάξρεη γηα εθείλνπο ε ςπρή (Hergenhahn, 2008). Οπφηε πσο ππάξρεη ν ιφγνο 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη πψο απηφο είλαη παξάιιεια ζπλδεδεκέλνο κε ηελ γλψζε θαη ην θαθφ; 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απνθαιχπηεηαη φηη ε ζησηθή ζρνιή παξ‟ φιε ηελ πιαησληθή ηεο 

βάζε, ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηηο δηθέο ηεο ζεσξήζεηο, αθήλνληαο ηελ θνηλσλία απαίδεπηε 
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γηα ηελ ζσθξαηηθή θηινζνθία. Έηζη νη ζησηθνί έρνπλ κείλεη ζηελ ηζηνξία πεξηζζφηεξν σο 

ξήηνξεο θαη φρη σο θηιφζνθνη. ξν πνπ θαη νη ίδηνη ηνλ απέξξηπηαλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

αληηηίζνληαλ ζηελ πξαθηηθή θηινζνθία ή ηελ γλήζηα αγάπε γηα ηελ ζνθία. πλεπψο ε ζησηθή 

ζρνιή αλήθεη πεξηζζφηεξν ζηηο θιαζζηθέο ζρνιέο ξεηνξηθήο, παξά ζηελ θηινζνθία κε ηελ 

ζσθξαηηθή έλλνηα ηεο ιέμεο (Robertson, 2010).  

Γηα άιιε κηα θνξά ινηπφλ αλαδεηθλχεηαη ε έληνλε επηξξνή ηεο θηινζνθίαο ζηε δηακφξθσζε 

ςπρνινγηθήο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. Μφλν πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 

ςπρνζεξαπεπηηθή απηή πξνζέγγηζε, αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν κε έλαλ πνιχ απιντθφ ηξφπν, 

κέλνληαο ζηελ επηθάλεηα ησλ πξαγκάησλ, ελψ ίζσο ε αξρηθή ηεο πξφζεζε λα κελ ήηαλ 

ηέηνηα. Δπνκέλσο έρνπλ ππάξμεη θαη θηινζνθηθά ξεχκαηα ηα νπνία δελ επλφεζαλ ηελ γλψζε 

λα ζπλερίζεη. πλεπψο παληνχ ζε φια ηα πεδία, ππάξρνπλ απηνί πνπ πξνρσξνχλ ηελ γλψζε θη 

εθείλνη πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζηάζηκε, γηα λα κε πνχκε φηη ηελ εθθπιίδνπλ. Ζ ξεηνξεία πάλησο 

ησλ ζησηθψλ ηαηξηάδεη κε ην αμίσκα ηεο CBT φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην αιεζηλφ. πσο θαη 

λα έρεη, απηφ πνπ είλαη απνξίαο άμην είλαη ην γηαηί επλνείηαη θαη πξνσζείηαη κηα πξνζέγγηζε 

πνπ έρεη έλα ηφζν ακθηιεγφκελν ππφβαζξν, αιιά θαη πνπ ηελ ίδηα αλ θάπνηνο ηελ εμεηάζεη 

πξνζεθηηθφηεξα, κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο αληηθάζεηο ηεο.     

Πέξα φκσο απφ ηελ απνκφλσζε ηνπ θηινζνθηθνχ ξεχκαηνο ησλ ησηθψλ θαη ηνπ 

ζπληαηξηάζκαηνο ηνπ ηδίνπ κε ηελ πξαθηηθή ηεο CBT, θαίλεηαη πφζν πνιχ ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο ςπρνζεξαπείαο βαζίδεηαη ζηελ θηινζνθία, σο κνξθή θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Δίδακε 

φηη ε γλσζηηθή- ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηελ ζθέςε. ηελ ζθέςε πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θη έπεηηα ζηελ αιιαγή απηήο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα πάιη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα πξφθεηηαη γηα ηελ 

ζεσξία πνπ έρεη πιάζεη θάπνηνο απφ ηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. πλεπψο ε CBT ππνινγίδεη ηελ θηινζνθία εθείλε πνπ μεθηλάεη απφ ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ εμαίξεη κε ην λα ηελ βιέπεη σο παξάγνληα αιιαγήο, γηα 

ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ. Ζ λέα ζεσξία πνπ πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη ζηελ ζθέςε 

ηνπ πειάηε, βαζίδεηαη θη απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Άξα άζεια ηεο ε CBT δηακνξθψλεη κηα 

επηζηεκνληθή θηινζνθία. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί, λα επαλαμηνινγεί ηηο αξρέο θαη 

αμίεο ηνπ αηφκνπ, απαληάεη ζε έλαλ θηινζνθηθφ, δηαιεθηηθφ ηξφπν ζθέςεο.  Παξ‟ φιν  

ινηπφλ πνπ  ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεξαπείαο δείρλεη λα ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά, ην κεηξήζηκν, ηελ πξάμε, θαηαδεηθλχεη κε ζαπκαζηφ ηξφπν, ην πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη λα έρνπκε σο αθεηεξία καο κηα νξζή ζεσξία, ζηελ νπνία ζα 

πξνζαξκφδνληαη νη πξάμεηο καο.  Αλ θαη κε κηα βξαρεία εμέηαζε, θαίλεηαη φηη ε γλσζηηθή- 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην απνηέιεζκα, θαη νη ππνζηεξηρηέο 

ηεο ζέινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ θηινζνθία, απνηειεί σζηφζν αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα 
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ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ  ζεσξίαο θαη πξάμεο, θηινζνθίαο θαη 

επηζηήκεο.  

 

3.4.  Η οικογενειακή θεπαπεία, ειζαγυγή και ηο ξεκίνημα ηηρ. 

Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ςπρνζεξαπείαο. Ζ 

νηθνγέλεηα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζεζκφο ηεο θνηλσλίαο καο. πκβάιιεη ζηε κεηάδνζε ησλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ θαη θαλφλσλ, εδξαηψλεη ην ζχζηεκα αμηψλ ζην νπνίν ππαθνχνπλ ηα κέιε 

ηεο, ηφζν κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη έμσ απφ απηφ. Ζ νηθνγέλεηα ηθαλνπνηεί 

ηηο εζηθέο, νηθνλνκηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη άιιεο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο. 

Δμάιινπ απηή γελλά ηα πην ζπγθινληζηηθά, βαζχηεξα, πξνζσπηθά θαη ηα πιένλ 

απνθαιππηηθά ζπλαηζζήκαηα καο. Μέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο δειαδή βηψλνληαη θαη ζεηηθά, 

αιιά θαη απνκνλσηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί παγθφζκην ζεζκφ, πνπ έρεη 

ζηφρν ηελ παηδεία, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κειψλ ηεο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Αθφκε εθείλε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί θη έηζη πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

(Εαθείξεο, Εαθείξε, Μνπδαθίηεο, 1999). 

Χζηφζν, θαζψο ε νηθνγέλεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσλία πνπ ηελ πεξηβάιιεη, νη αιιαγέο ζε 

απηήλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ επηδξάζνπλ θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Έηζη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο 

δσήο άιιαμε ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αιινηξίσζε ησλ ζρέζεσλ. Ο 

αληαγσληζκφο, ν εγσθεληξηζκφο, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, νη μελφθεξηεο ζπλήζεηεο, είλαη 

θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ απνδπλάκσζαλ ηηο παξαπάλσ αξρέο, γηα ηηο νπνίεο 

αγσλίδνληαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ψζηε λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά. Έηζη έγηλαλ ζπρλφ 

θαηλφκελν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, νη εληάζεηο, νη θξίζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απέθηεζαλ 

δηαζηάζεηο ηέηνηεο, ψζηε λα ρξήδνπλ επαγγεικαηηθήο ςπρνινγηθήο βνήζεηαο. Λνγηθφ επφκελν 

κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο, ήηαλ λα ζηξαθεί ε πξνζνρή απφ ην «άξξσζην/ πξνβιεκαηηθφ» 

άηνκν, ζην ζχλνιν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (Εαθείξεο, Εαθείξε, Μνπδαθίηεο, 1999). 

Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ ν Freud, παξ‟ φιν πνπ εθάξκνδε αηνκηθή ζεξαπεία, αλαγλψξηδε φηη ε 

αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη ζε θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

φρη ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή. Έηζη εηζήγαγε ηελ ηδέα κφλν ηεο «αλάκεημεο ηεο νηθνγέλεηαο» ζηελ 

ζεξαπεία ησλ κειψλ ηεο, γηαηί ζηελ πξάμε, απνζάξξπλε ηελ παξέκβαζε επαγγεικαηηψλ 

ςπρηθήο πγείαο ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο νπνηαζδήπνηε νηθνγέλεηαο. Κάηη ηέηνην 

απνηεινχζε ηφηε ηακπνχ.  
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ηε ζπλέρεηα ν Adler ήηαλ εθείλνο πνπ εζηίαζε ζηε ζεκαζία ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αηφκνπ. πλεπψο αλέδεημε θαη ελέπιεμε ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

αηφκνπ. Αλ θαη νη δχν ςπραλαιπηέο πξνζέγγηζαλ, απείραλ πνιχ απφ ηνλ θνξκφ ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. Δθείλε φκσο ππνινγίδεη ζήκεξα ηελ «Αηνκηθή ςπρνινγία» ηνπ 

Adler γηα ην έξγν ηεο (Αζεκάθεο, 2001). 

Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία εκθαλίζηεθε σο κέζνδνο ςπρνζεξαπείαο ζηα ηέιε ηνπ 1940 θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 1950. Πξψηε θνξά εθαξκφζηεθε ζε νηθνγέλεηα αηφκσλ κε ζρηδνθξέλεηα. Σελ 

πξνψζεζε ην γεγνλφο φηη επαγγεικαηίεο απφ δηάθνξα πιαίζηα ςπρηθήο πγείαο, έλησζαλ 

απνγνεηεπκέλνη απφ ηηο θαζηεξσκέλεο ςπρηαηξηθέο κεζφδνπο ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζε παηδηά κε κε ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο ηα νπνία παξαθνινπζνχληαλ ζηηο 

θιηληθέο θξνληίδαο παηδηψλ. Κάζε θνξά πνπ πξνζπαζνχζαλ λα ζεξαπεχζνπλ έλα άηνκν, 

ππήξρε έλα κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δελ εκθαληδφηαλ. 

 Γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, ζεκαληηθφ ξφιν 

έπαημαλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ αλζξσπνιφγνπ, Gregory Bateson, ηνπ Haley θαη ηνπ Donald 

Jackson, γηα ηνλ ηδηαίηεξν ηχπν επηθνηλσλίαο πνπ εκθαληδφηαλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

παηδηψλ κε ζρηδνθξέλεηα. Παξαηεξήζεθε δειαδή, φηη ην κήλπκα εξρφηαλ ζε αληίθαζε κε ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθείλν δηλφηαλ (ζεσξία δηπινχ δεζκνχ). Μέρξη θαη ζήκεξα ππάξρνπλ 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε πξνβιεκαηηθψλ κνληέισλ επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νηθνγέλεηα. Αθφκε ζηα κέζα ηνπ 1940 ν ςπρίαηξνο Whitaker, 

θαζηέξσζε ηερληθέο, πνπ ζήκεξα είλαη πιένλ δεδνκέλεο ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, φπσο ε 

παξαηήξεζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε νηθνγέλεηα ζπλεδξηψλ, ε δσληαλή επνπηεία θαη ε 

επεμεξγαζία ηεο ππφζεζεο κε ηνλ ζπλ-ζεξαπεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ην 1950, ν Bell, θαζεγεηήο ςπρνινγίαο, έθαλε ιφγν γηα 

πξνβιεκαηηθά πξφηππα αιιειεπίδξαζεο ζε νηθνγέλεηεο εθήβσλ κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. Σνλ ίδην ρξφλν δηεμήρζεθαλ πεηξάκαηα πάλσ ζηα δπλακηθά πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ νηθνγέλεηα. Έηζη ζηαδηαθά ν ςπρίαηξνο Bowen, άξρηζε λα δηακνξθψλεη 

ηελ αληίιεςε φηη ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία πξνζέγγηδε ηνλ πειάηε σο έλα ζχζηεκα. Απηφο 

ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ άξρηζε λα παξαπέκπεη νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα ζε έλαλ ζεξαπεπηή. 

Δπίζεο αλαθέξζεθε ζηελ δηεξγαζία κε βάζε ηελ νπνία κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά ε 

δπζιεηηνπξγία πνπ ππάξρεη ζε κηα νηθνγέλεηα. Σν 1964 ε Virginia Satir, θνηλσληθή 

ιεηηνπξγφο εμέδσζε ην βηβιίν ηεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, πνπ έγηλε απνδεθηή πιένλ 

σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο. ε απηφ αλαδείθλπε ηελ ζεκαζία επίγλσζεο, θαηαλφεζεο θαη 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο. Γηα ηνλ 

ςπρίαηξν φκσο Salvador Minuchin, θαη ηηο έξεπλεο ηνπ ην 1960, πξνθιήζεθε ακθηζβήηεζε 

ησλ παξαπάλσ θαη σο αληίινγν πξφβαιιε ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ζηνηρεία δειαδή πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πγεία ή ηελ παζνινγία απηήο είλαη ηα φξηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, νη 
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ζπκκαρίεο αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα θαη ε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

νηθνγέλεηαο (Εαθείξεο, Εαθείξε, Μνπδαθίηεο, 1999). 

Οη ζεσξίεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή αιιειεπίδξαζε δηεπξχλζεθαλ, ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

κεηαζρεκαηίζηεθαλ, ψζηε λα εθαξκφδνληαη ζε έλα επξχηεξν θάζκα πξνβιεκάησλ. Σελ 

δεθαεηία ηνπ 1970 παξαθνινπζνχληαλ νηθνγέλεηεο απφ ζεξαπεπηέο νη νπνίνη είηε 

επηθεληξψλνληαλ θπξίσο ζην άηνκν, είηε ζηελ νηθνγέλεηα, θάλνληαο πεξηζηαζηαθά αηνκηθέο 

ζπλαληήζεηο κε θάπνηα απφ ηα κέιε ηεο. ήκεξα ππάξρεη ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ 

ηάζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη εηδηθνί ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο παξνηξχλνπλ ηνπο 

ζεξαπεπηέο ηνπ θιάδνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, πνπ ζα 

εμεγήζνπκε επζχο ακέζσο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ νηθνγέλεηα 

(Εαθείξεο, Εαθείξε, Μνπδαθίηεο, 1999). 

 

3.4.1. Βαζικέρ έννοιερ ηηρ οικογενειακήρ θεπαπείαρ.  

Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, φπσο ζα έρεη γίλεη αληηιεπηφ, παξέρεη ζηνλ εηδηθφ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεη θαη λα πξνζεγγίζεη ζεξαπεπηηθά ηα άηνκα κέζα ζην πιαίζην 

ησλ πην ζηελψλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Σν θέληξν εζηίαζεο ηνπ ζεξαπεπηή 

βξίζθεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, αληηιακβαλφκελε σο ελφηεηα, εληαίν ζχλνιν. ηνρεχεη ζην 

λα παξαηεξεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα κέιε ηεο θη φρη αηνκηθά, ην ππνδεηθλπφκελν 

απφ ηελ νηθνγέλεηα κέινο, σο αζζελήο. Δδψ δελ πθίζηαληαη αηνκηθά πξνβιήκαηα, παξά 

κφλν νηθνγελεηαθά. χκθσλα κε απηήλ ηε πξνζέγγηζε, ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ νηθνγέλεηα ηα δηαηεξεί θαη ηα θαιιηεξγεί. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, απνηειεί ε 

θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ κνηίβσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πεξηηξηγπξίδνπλ ην πξφβιεκα (Ford, 2007). 

Ζ νηθνγέλεηα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο κηα νιηζηηθά νξγαλσκέλε νληφηεηα πνπ 

ζπληζηά θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηεο. Ζ έλλνηα ηεο νιφηεηαο 

ππνδειψλεη φηη είλαη αλεπαξθήο ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, φηαλ ην 

ρσξίδνπκε ζε κηθξφηεξα κέξε πνπ ην ζπγθξνηνχλ θαη ηα κειεηνχκε μερσξηζηά. Δπίζεο 

εμίζνπ ειιηπέο είλαη λα κειεηήζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

ζχζηεκα, ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηε ζρέζε ηεο κε ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. πλεπψο ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, θαζψο επίζεο ν έλαο επηδξά πάλσ ζηνλ άιινλ, έκκεζα ή άκεζα. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ κηιάκε γηα ζχζηεκα.  



96 
 

Κάζε ζχζηεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θχζε, αλαπηχζζεη πάληα κεραληζκνχο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη αξκνλία, έλα επίπεδν ηζνξξνπίαο πνπ νλνκάδεηαη νκνηφζηαζε. Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν κηα νηθνγέλεηα πξνζπαζεί λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο, κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί, σο ν κνλαδηθφο ηεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ 

νκνηφζηαζε ηεο, αλεμάξηεηα αλ πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ησλ κειψλ 

ηεο.  

Μέζα ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα παξαηεξνχληαη ππνζπζηήκαηα. Σν ππνζχζηεκα ησλ 

γνλέσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πξνο ην 

ππνζχζηεκα ησλ αδεξθψλ, πνπ αληίζηνηρα δηέπεηαη απφ ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

Αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ζρεκαηίδεηαη κηα ηεξαξρεκέλε δηάηαμε θαη 

αζθνχληαη επηξξνέο πνπ επηδξνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Αθφκε, θάζε νηθνγέλεηα 

ζέηεη ηα φξηα ηεο. Καζνξίδεη δειαδή πνηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζε ηη θαη κε πνηφλ ηξφπν ή 

θάησ ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο. Σα ζαθή θαη δηαπεξαηά φξηα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, απνηξέπνπλ ηελ ζχγρπζε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε 

ελφο ζηαζεξνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Μέζσ ησλ νξίσλ ειέγρεηαη ε εηζξνή θαη 

εθξνή πιεξνθνξηψλ θαη ξπζκίδεηαη ε ξνή ηνπο. ηαλ ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα είλαη 

αλνηρηφ, επηηξέπεη ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηαθνξεηηθά νη νηθνγέλεηεο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ ξνή απηή κεηαηξέπνληαη ζε θιεηζηά ζπζηήκαηα (Εαθείξεο, Εαθείξε, 

Μνπδαθίηεο, 1999). 

Απηέο ινηπφλ είλαη νη βαζηθφηεξεο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νηθνγελεηαθή ζπζηεκηθή 

ζεξαπεία. Βιέπνπκε φηη πξνέξρνληαη απφ ηνπο πξφδξνκνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηειηθά αζξνίζηεθαλ ζηελ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

ζπζηεκηθή ζεξαπεία νηθνγέλεηαο. Βεβαίσο κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιιεο 

πξνζεγγίζεηο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. ιεο φκσο ζπκθσλνχλ φηη, ην πξφβιεκα έρεη 

εδξαησζεί θαη δηαηεξεζεί απφ κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνέθπςαλ απφ αλεπαξθείο, 

ζθεηεξηζηηθέο, δπζιεηηνπξγηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Sledge & Hersen, 2002).             

 

3.4.2. Σο θιλοζοθικό ςπόβαθπο ηηρ οικογενειακήρ θεπαπείαρ.    

Ζ νιηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία θαη θπξίσο 

ε ζπζηεκηθή κέζνδνο, ζπλαληάηαη ζηελ έζραηε κνξθή ηεο, ζηελ θηινζνθία ηνπ 

ππαξμηζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο- ππαξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ςπρνζεξαπείαο. 
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 Χζηφζν ε πεγή ηεο βξίζθεηαη αθφκε πην πίζσ ρξνληθά. πγθεθξηκέλα ζαο ζπκίδσ ηελ 

ξήζε ηνπ Ζξάθιεηηνπ: «Σα πάληα ξεί». Ο Ζξάθιεηηνο πίζηεπε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα 

κφληκν πνπζελά ζην ζχλνιν ηεο χπαξμεο. Σα πάληα είλαη ξνή, δηαδηθαζία. ηα πάληα 

αιιάδνπλ θαη γίλνληαη θάηη άιιν, δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ήηαλ πξσηχηεξα. 

Δληνχηνηο, ηα πάληα αιιεινζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινεπεξεάδνληαη, εθφζνλ ην 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζηνλ θφζκν δελ κπνξεί λα νξηζηεί μερσξηζηά απφ ηα πξάγκαηα θαη 

ην πιαίζην πνπ ην πεξηβάιιεη (Howard, 2000). πλεπψο ν άλζξσπνο εκπιεθφκελνο ζε 

απηφ ην γίγλεζζαη, πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη αηφθηνο θαη αθέξαηνο; Γηα απηφ ν 

Ζξάθιεηηνο ακθηζβεηνχζε ην απφιπην ησλ νξίσλ κεηαμχ εαπηνχ θαη θφζκνπ. Σελ νπηηθή 

ηνπ γηα ηελ αζηακάηεηε ξνή πνπ ππάξρεη ζηνλ θφζκν, καο ηελ απνηππψλεη κέζσ ηεο 

εηθφλαο ελφο πνηακνχ. Έιεγε φηη «Καλείο δελ κπνξεί λα κπεη δχν θνξέο ζην ίδην πνηάκη, 

γηαηί ην ξεχκα θέξλεη ζπλερψο λέα λεξά πάλσ ηνπ» (Ζξάθιεηηνο, 1999), έηζη θη ν 

απνδέθηεο ησλ λεξψλ απηψλ δελ είλαη ν ίδηνο. Σελ δεχηεξε θνξά ηα λεξά είλαη άιια θη 

έηζη ηνλ θαζηζηνχλ θη απηφλ αιιηψηηθν.  

Ζ νπηηθή απηή, ζχκθσλα κε ηνλ Howard, φληαο εθαξκφζηκε ζηελ ςπρνζεξαπεία, δείρλεη 

φηη θάπνηνο δελ κπνξεί λα παξαηεξήζεη λα είλαη ν ίδηνο δχν θνξέο. Γελ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη δχν θνξέο έλαλ παλνκνηφηππν εαπηφ (Howard, 2000). Δπνκέλσο απηή ε 

αέλαε θίλεζε πξαγκάησλ ζηνλ θφζκν, έρεη αληίθηππν θαη ζηνλ εαπηφ, θαζηζηψληαο ηνλ 

έηζη κεηαβιεηφ θαη φρη κηα ζηαζεξή νπζία. Δίλαη πεξηζζφηεξν κηα κεηαβιεηή «Υ», ζηνλ 

ρψξν ηεο άιγεβξαο, παξά κηα ζηαζεξά. Ο εαπηφο πθίζηαηαη αιιαγέο, κε ηελ έλλνηα φηη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη. Γηα απηφ 

ηειηθά ν εαπηφο δελ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. πσο ην πνηάκη δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην πεξηερφκελν ηνπ, γηαηί ε ξνή ηνπ 

λεξνχ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηφ θπιάεη, νθείινληαη γηα ηελ χπαξμε ηνπ, έηζη κε 

ηελ ίδηα έλλνηα δελ κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα άηνκν απφ ην γχξσ ηνπ πεξηβάιινλ, 

αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα ην θαηαλνήζνπκε. Σφζν δσηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη. Σν 

πιαίζην κνξθνπνηεί ην άηνκν (Howard, 2000). 

πλεπψο νη ζεξαπεπηέο γηα απηφλ ηνλ ιφγν πηνζεηνχλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Γηα λα 

θαηαλνήζνπλ έλα άηνκν θαιχηεξα, ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ, θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζπλνιηθά. ε απηά ζα βξνπλ 

θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα γλσξίζνπλ ηνπο ζηελνχο ηνπ θίινπο, 

ηνπο δαζθάινπο ηνπ θηι., γηα λα έρνπλ κηα αθφκε πην νιηζηηθή εηθφλα. 

Οιηζηηθή αληίιεςε γηα ην άηνκν εμέθξαζε θαη ν Πιάησλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ κε 

πνιινχο ηξφπνπο. ληαο εθπξφζσπνο ηνπ ηδεαιηζκνχ, ηφληδε ηελ ππεξνρή ηνπ 

πλεχκαηνο, ηνπ ππεξαηζζεηνχ, έλαληη ηνπ αηζζεηνχ. πλεπψο πίζηεπε φηη ν άλζξσπνο 



98 
 

απνηεινχκελνο απφ αηζζεηφ ζψκα θαη ππεξαηζζεηή ςπρή, δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί 

πιήξσο φζν είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζηελ κία απφ ηηο δχν ππνζηάζεηο ηνπ, φζν βξίζθεηαη 

δειαδή ζηνλ αηζζεηφ θφζκν. Έηζη θείηνληαλ πξνο κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρήο ηνπ, ζηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ςπρήο ηνπ απφ ηα δεζκά ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ηεο κεδακηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ απεξαληνζχλε ηεο χπαξμεο (Σζάηζνο, 1970). 

Δπηπιένλ, ν νιηζηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ αλζξψπνπ, θαίλεηαη θαη απφ έλα πην 

θαζεκεξηλφ επηρείξεκα ηνπ ηδίνπ. Ο Πιάησλ έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο, ζην πνιίηεπκα ηεο κε ην νπνίν γαινπρείηαη θαλείο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Πξνζσπηθή αλάπηπμε δελ λνείηαη, ρσξίο ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

νπνίαο είλαη θάπνηνο κέινο. Γηα ηνλ θηιφζνθν, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ λένπ δελ 

δηαρσξηδφηαλ απφ ηα θαζήθνληα πνπ είρε πξνο ηελ θνηλσλία ηνπ, απφ ηνλ ηξφπν 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα θνηλά, ν νπνίνο έδεηρλε ην πνιηηηθφ ηνπ θξφλεκα. Ζ ςπρνινγία 

ζήκεξα, φπσο θαη ηφηε νη άλζξσπνη, ζεσξνχζαλ φηη νη βάζεηο ηεο πξνζσπηθήο απηήο 

αλάπηπμεο ησλ λέσλ βξίζθνληαλ ζηελ αλαηξνθή ηνπο. Έηζη είλαη θαλεξή θαη ε εκπινθή 

ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην επίπεδν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, δειαδή αξρψλ, ήζνπο, ζηάζεσλ, 

εθπαίδεπζεο, πγείαο, ησλ λέσλ κειψλ ηεο (Howard, 2000). 

πσο καο ιέεη ινηπφλ ν Πιάησλαο ζηελ «Πνιηηεία» ηνπ, ν άλζξσπνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάπνην πνιίηεπκα. Θα είλαη θάπσο αλάινγνο κε απηφ. Έηζη κε ιίγα ιφγηα, ζε έλα 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη, κε αδέζκεπηε έθθξαζε γλψκεο, 

φπνπ ν θαζέλαο έρεη ηελ εμνπζία λα θάλεη φηη ζέιεη. Έλα ηέηνην πνιίηεπκα είλαη 

επράξηζην, άλαξρν θαη παξδαιφ, πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο πάληεο κε έλα είδνο ηζφηεηαο, 

ίζνπο θαη κε ίζνπο. Απηφ ην πιαίζην ινηπφλ δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη, φηαλ 

ζέινπκε λα εμεηάζνπκε έλαλ άλζξσπν επαξθψο. Γηαηί κέζα ζε απηφ εθείλνο αιιάδεη 

κέζα ηνπ (Howard, 2000). ην δεκνθξαηηθφ δειαδή πνιίηεπκα πνπ εμεηάδνπκε κε βάζε 

ηνλ Πιάησλα, ν άλζξσπνο κπνξεί λα παξαδνζεί ζηηο κε αλαγθαίεο επηζπκίεο, 

μεινγηάδεηαη θαη παξαζχξεηαη απφ εθείλνπο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ηέηνησλ 

επηζπκηψλ. Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ίζν κε ηνλ παηέξα ηνπ, κε ηνλ δάζθαιν ηνπ, ρσξίο 

ληξνπή, θφβν ή ζεβαζκφ. Με ηελ παξακηθξή ππνςία φηη θάπνηνο θαηαπηέδεηαη, 

αγαλαθηεί, δελ ην αλέρεηαη θαη ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνπο λφκνπο, γξαπηνχο θαη άγξαθνπο, 

ψζηε λα κελ έρεη θαλέλαλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ (θνπηεξφπνπινο, 2002, 557b-558). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηά, απνθαιχπηνπλ θαη ην επίπεδν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο. Σν νπνίν βεβαίσο εθδειψλεηαη θαη ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο εξγαζίαο θηι.  
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ε έλα δηαθνξεηηθφ είδνο πνιηηεχκαηνο, φπσο ηελ ηπξαλλία, ν εαπηφο θάπνηνπ ζα 

κνξθνπνηεζεί αιιηψο. Δθεί ν έλαο αζθεί ηελ εμνπζία θαη αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ 

αξρεγνχ. Αλ θαη αξρηθά ηνλ θεξχηηεη ν ιαφο, απηφο κφιηο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ δχλακε 

πνπ πιένλ θαηέρεη, θέξεηαη ζαλ απφιπηνο κνλάξρεο. Τπνηάζζεηαη ζην άινγν ηεο ςπρήο 

ηνπ, ππνθχπηνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε θάζε πάζνπο. Έηζη θάλεη ηα πάληα γηα λα 

απνθηήζεη πεξηζζφηεξα. Πεξηζζφηεξα πινχηε, εδνλή, δφμα θ.α. εηο βάξνο ηνπ ιανχ. 

πλεπψο έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ζα θέξεη ηελ αζιηφηεηα θαη ηελ αδηθία ζηελ θνηλσλία. 

Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζα δηαζπάζεη ηνπο πνιίηεο. Θα είλαη εθείλνη πνπ ζέινληαο λα 

έρνπλ ηελ εχλνηα ησλ αξρφλησλ, ψζηε λα δέρνληαη απνιαβέο, ζα θάλνπλ ηα ζειήκαηα 

εθείλσλ, θαζηζηψληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο ζπλεξγνχο γηα ην θαθφ ηεο θνηλσλίαο. Άιινη ζα 

θξαηήζνπλ ην ήζνο ηνπο ςειά θαη ηηο αξρέο ηνπο αθιφλεηεο, πξνζπαζψληαο έηζη λα 

αληηπαιέςνπλ ηελ εμνπζία, ελψ άιινη, είηε ιφγσ άγλνηαο, είηε ιφγσ απειπηζίαο, ζα 

πξάηηνπλ αηηκίεο. Κινπέο, δηαξξήμεηο, ζα γίλνληαη ηεξφζπινη, ζσκαηέκπνξνη θαη ζα 

δσξνδνθνχληαη (θνπηεξφπνπινο, 2002, 573-576). ε πνηα θαηεγνξεί ζα εληαρζεί ν θάζε 

άλζξσπνο, εμαξηάηαη απφ ηελ αλαηξνθή ηνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε, ε νπνία 

φκσο είπακε εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσλία. Οπφηε ε ζρέζε θνηλσλίαο- εαπηνχ είλαη 

ακθίδξνκε.  Ο άλζξσπνο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ απηήλ, θαζψο ην ίδην ζπκβαίλεη 

θαη κε ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο ηνπ.  

Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη, ζην ζχζηεκα ηνπ Πιάησλα ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά. 

Δθείλνο δελ ζπκθσλνχζε κε ηνλ πξφζθαην δηαρσξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θάπνηνπ, απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθξίλεηαη απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Ο 

εαπηφο δελ επεξεάδεηαη απιψο, αιιά δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ε 

θνηλσλία απφ ηνλ εαπηφ. Γηα εθείλνλ επνκέλσο, είλαη αδχλαην έλαο εζηθφο λένο λα 

θέξεηαη αλήζηθα απέλαληη ζηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο. Γηα απηφ ινηπφλ ζηελ 

νηθνγελεηαθή ζεξαπεία αληηκεησπίδεηαη ην άηνκν νιηζηηθά, φπνπ δεηείηαη ζπκκεηνρή ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Γηαηί αλ ζήκεξα ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ζπκβαίλεη, νη 

ζεξαπεπηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηνπο ιφγνπο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λένπ, αιιά κάιινλ θαη ζηα ζεκαληηθά πξφζσπα γχξσ ηνπ, θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία απηφο αλαπηχζζεηαη. 

Ο Αξηζηνηέιεο ήηαλ εθείλνο πνπ είπε φηη ν άλζξσπνο είλαη δψν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηελ θχζε ηνπ έλαο άλζξσπνο θείηεηαη πξνο άιινπο αλζξψπνπο θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Howard, κέζσ απηή ηεο ζπζρέηηζεο κε ηνπο γχξσ ηνπ ν άλζξσπνο, 

καζαίλεη πεξηζζφηεξα απφ φηη κέζσ ηεο ελδνζθφπεζεο θαη ηεο απνκφλσζεο. 

 Έηζη ν Αξηζηνηέιεο δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ. Γηα εθείλνλ, φπσο θαη γηα ηνλ Πιάησλα, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε επηηπγράλεηαη 
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κέζσ ηεο θνηλσλίαο. Μηα θνηλσλία, γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ρξεηάδεηαη πνιηηηθή. Υξεηάδεηαη 

δειαδή έλαλ θαιά νξγαλσκέλν ηξφπν δξάζεο ησλ πνιηηψλ γηα ην θνηλφ θαιφ, 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θνηλά θαη θπζηθά ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ, ψζηε λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ φινπο, ν 

Αξηζηνηέιεο ζπλδέεη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ. πλεπψο ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θχζεο γίλεηαη ζπλάκα κε ηελ πνιηηηθή θη 

έηζη νη δχν καδί απνηεινχλ θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ θαζελφο. Γηα απηφ ν 

Αξηζηνηέιεο ππνζηήξηδε φηη βξίζθνπκε ηνπο εαπηνχο καο, φρη κφλνη καο ζηελ κνλαμηά, 

θνηηάδνληαο ζην εζσηεξηθφ καο, νχηε κέζσ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο ζε δεπγάξηα, αιιά 

κέζα ζηελ θνηλσλία, ηελ πφιε θαη ηελ νηθνγέλεηα καο. ε νκάδεο δειαδή κέζα ζηηο 

νπνίεο νη άλζξσπνη γελληνχληαη, αλαπηχζζνληαη, σξηκάδνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

κέιε εθείλσλ (Howard, 2000).  

Θεσξνχζε φηη απηή ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ ήηαλ ε πιένλ θαηάιιειε, γηαηί 

κέζα ζηηο νκάδεο απηέο βξίζθεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, ηεο 

εκπινθήο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο. Αλαιακβάλεη επζχλεο, αθνινπζεί θαλφλεο, ζρεκαηίδεη 

θξίζε, καζαίλεη ηελ έλλνηα ηνπ κνηξάζκαηνο θαη ηνπ δνχλαη ιαβείλ. Φαίλεηαη επνκέλσο 

φηη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε πξάμε έρεη θπξίαξρε ξφιν γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

εαπηνχ. Μάιηζηα,  ε πξάμε απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζα ζηελ θνηλσλία 

θαη ζε κηθξφηεξεο ππννκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη ν άλζξσπνο απφ ηελ ζηηγκή ηεο 

γέλλεζεο ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ (Howard, 2000). Γηα απηφλ ινηπφλ ηνλ ιφγν νη 

νηθνγελεηαθνί ζεξαπεπηέο ζήκεξα εζηηάδνπλ, φρη κφλν ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο, αιιά επηκέλνπλ ζηελ αλαθάιπςε θαη έπεηηα ζηελ αιιαγή 

ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο, αλάκεζα ζηα κέιε ηεο. 

πλερηζηήο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αηφκνπ ηνλ 16
ν
 αηψλα, ππήξμε ν Υνκπο. 

Θεσξνχζε φηη ε θνηλσλία είλαη ην ζεκέιην γηα ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα, ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ επδσία. Δθείλνο δελ εμέηαζε ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, αιιά επηθεληξψζεθε 

απεπζείαο ζην θνηλσληθφ, θαζψο ην εξψηεκα πνπ ηνλ ηαιάληδε ήηαλ πψο κπνξνχλ νη 

άλζξσπνη λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ρσξίο δηελέμεηο κέζα ζε κηα θνηλσλία. 

Σειηθά θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ 

κηαο θεληξηθήο εμνπζίαο. Ο Howard ζρνιηάδεη φηη ε άπνςε απηή αθνχγεηαη ίζσο 

θαζηζηηθή, γηαηί ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε εμνπζία είλαη ζθιεξή θαη αθιφλεηε. Σν 

λφεκα φκσο πνπ έδηλε ν Υνκπο ζηελ εμνπζία είλαη φηη εθείλε ππνδεηθλχεη έλα 

«ζπκβφιαην», πνπ αλ ηεξείηαη απφ ηνπο πνιίηεο ζα επηθξαηεί ε ηάμε (Howard, 2000). 

Σελ παξνπζηάδεη δειαδή ζαλ θάηη αλαγθαίν θη φρη ζαλ θάηη θαιφ ή θαθφ. Πίζηεπε ινηπφλ 

φηη εάλ νη άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ κηα θνηλή ηζρπξή εμνπζία, ηφηε ππαθνχνπλ ζε απηήλ 

θαη ηα πεγαίλνπλ θαιά κεηαμχ ηνπο. Σα φξηα δειαδή πνπ φινη ζέβνληαη πεξηνξίδνπλ ηηο 
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πξνζηξηβέο (Marinoff, 2002). Παξ‟ φιν ινηπφλ πνπ θη ν Υνκπο αθνινχζεζε ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ, κεγαιχηεξε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ησλ νξίσλ. Δθείλνο αλέδεημε πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε ζαθψλ θαλνληζκψλ, κε ίδηα ηζρχ γηα φινπο, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη δηακάρεο. Γηα λα ππαθνχνπλ φκσο φινη ζε απηνχο, ζα πξέπεη λα 

αζθνχληαη απφ θάπνηα εμνπζία πνπ εκπλέεη θχξνο θαη δένο. Έηζη ινηπφλ δείμακε ζηελ 

αξρή ηνπ θεθαιαίνπ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε θαη ε ηήξεζε ζαθψλ νξίσλ κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε θαη λα επηθξαηεί ε ηζνξξνπία. Ζ 

εμνπζία πνπ  ζα πξέπεη λα νξίδεη ηα φξηα απηά είλαη νη γνλείο. Δηδηθά φηαλ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε αλήιηθα παηδηά. ηαλ απηά ελειηθησζνχλ κπνξνχλ καδί κε ηνπο γνλείο λα 

βάδνπλ φξηα ζηελ νηθνγέλεηα, γηαηί φπσο είπε θαη ν Υνκπο ε νπζία είλαη ζην λα 

αλαγλσξίδνπλ νη άλζξσπνη ηελ αμία απηψλ γηα λα ηα ηεξνχλ θηφιαο. ζν ηα παηδηά είλαη 

αλήιηθα ζεσξείηαη φηη, δελ έρνπλ ηελ σξηκφηεηα γηα λα δνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

νξίσλ, πνπ θαη ηφηε φκσο εθηηκνχλ ηελ χπαξμε ηνπο, παξ‟ φιν πνπ αληηδξνχλ ζε απηά. 

Με ηα φξηα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη ηνπο βνεζνχλ ζην λα δεκηνπξγνχλ ηνλ αληίινγν ηνπο. 

Αλ δελ ππάξρνπλ απηά, νη έθεβνη δελ έρνπλ θάηη ζην νπνίν λα αληηπαξαηεζνχλ, θάηη πνπ 

λα ηνπο δείρλεη μεθάζαξα ηη επηηξέπεηαη θαη ηη φρη, αζρέησο αλ ζα ζπκκνξθσζνχλ κε 

απηφ, θη έηζη ζπγρχδνληαη απνπξνζαλαηνιίδνληαη θαη είλαη πηζαλφ λα ςάμνπλ δηέμνδν, 

κέζσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ρξήζεο νπζηψλ θ.α. (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2000). 

Κάηη αλάινγν ινηπφλ ελλννχζε πηζαλφλ θη ν Hobbes φηαλ έιεγε φηη, «Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ, πνπ νη άλζξσπνη δνπλ ρσξίο δεκφζηα εμνπζία, γηα λα ηνπο εκπλέεη δένο, 

ηφηε βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε, ε νπνία θαιείηαη πφιεκνο» (Marinoff, 2002). 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ εμέηαζε ησλ θηινζνθηθψλ πξνδξφκσλ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, 

ζεηξά έρεη ν Spinoza, ν νπνίνο ραξαθηήξηζε σο πιάλε ηελ αίζζεζε δηαρσξηζκνχ ηνπ 

εαπηνχ  απφ ηα γχξσ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Ζ νπηηθή ηνπ ήηαλ παξφκνηα κε εθείλε ηνπ 

βνπδηζκνχ θαη ηνπ ηλδνπηζκνχ, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα αλαδείμνπλ ηελ πιάλε απηή. 

Χζηφζν, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Spinoza επεθηάζεθε ζην ζχκπαλ. Σν έβιεπε ζαλ κηα 

νιφηεηα, πνπ ηελ έρεη δηαζπάζεη ε δηθή καο ινγηθή γηα λα κπνξέζεη λα ηελ θαηαλνήζεη, 

ρσξίο φκσο εθείλν λα είλαη πξάγκαηη δηαζπαζκέλν ζε θνκκάηηα πνπ αιιειεπηδξνχλ. 

Οπφηε ηα πάληα κέζα ζε απηφ απνηεινχλ ελφηεηα. Έηζη ε ηάζε γηα δηαρσξηζκφ ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, εμππεξεηεί κνλάρα ηελ αλάγθε ηεο ινγηθήο πνπ 

ζέιεη λα ηα ηαμηλνκεί φια, ψζηε λα ηα θαηαλνήζεη. Σεο είλαη πην εχθνιε ε δηαδηθαζία 

απηή δηάζπαζεο. Ο Spinoza πίζηεπε φηη κφλν κέζσ κηαο ηέηνηαο νιηζηηθήο ζεψξεζεο ηνπ 

ζχκπαληνο, κπνξεί ν άλζξσπνο λα βξεη ην λφεκα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο χπαξμεο ηνπ 

(Howard, 2000). Απφ ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη καο παξαπέκπεη ζηνλ ππαξμηζκφ θαη 

ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε, νπφηε ζα επαλέιζνπκε ζε εθείλνλ ζηελ ζπλέρεηα. Μέρξη 
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ηψξα εμεηάζακε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηινζφθνπο πνπ είραλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηνλ άλζξσπν, ρσξίο φκσο λα αλαθεξζνχκε ζηνπο αλζξσπηζηέο θαη ζηνπο ππαξμηζηέο, 

πνπ εθείλε ήηαλ ην ζεκέιην ηεο θηινζνθίαο ηνπο. Πξνηίκεζα λα εμεηάζσ ηηο ζεσξίεο 

εθείλσλ, φηαλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο πεγέο ηεο αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο, θαζψο 

ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε απηήλ. ηαλ ινηπφλ εμεηάζνπκε θαη ηελ ηειεπηαία απηή 

πξνζέγγηζε ζα θαλεί φηη ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ελέρεη ζηνηρεία αλζξσπηζηηθή 

ζεξαπείαο, φπσο ηειηθά ζρεδφλ φιεο νη πξνζεγγίζεηο. Πξηλ απφ απηφ φκσο, αο 

εμεηάζνπκε έλαλ αθφκε κεραληζκφ ή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νηθνγελεηαθή 

ζεξαπεία θαη πεγάδεη απφ ηελ θηινζνθία. 

Ο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ κέζνδν ηξηγσλνπνίεζεο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Bowen. 

Δηζήγαγε ηελ άπνςε φηη, ην ηξίγσλν ζπκβνιίδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δνκηθή δηάηαμε 

ηξηψλ αλζξψπσλ θαη απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα θάζε ζπλαηζζεκαηηθφ ζχζηεκα. 

ρεκαηίδεηαη ζηελ εμήο πεξίπησζε: ηαλ ζε έλα ζχζηεκα δχν αλζξψπσλ ππάξρεη άγρνο, 

αληθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, λα 

βξνπλ δειαδή ηελ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηφηε ε δπάδα ηξαβά κέζα ζην ζχζηεκα έλαλ 

ηξίην. Σν θάλεη απηφ γηαηί έλαο ηξίηνο, κε άκεζα εκπιεθφκελνο κε ην ζχζηεκα ησλ δχν, 

δελ είλαη πηεζηηθφο θη έηζη ζα αλαθνπθίζεη ηελ δπάδα                                          

(Εαθείξεο, Εαθείξε, Μνπδαθίηεο, 1999). Γηα παξάδεηγκα ε κεηέξα κηαο νηθνγέλεηαο δελ 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ζχδπγν ηεο, δελ ληψζεη απφ εθείλνλ ζηήξημε θη έηζη 

ζηξέθεηαη πξνο ηνλ γηφ ηεο. Σνπ εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο, 

πεξηκέλνληαο απφ εθείλνλ ηελ ζηήξημε πνπ δελ ηεο δείρλεη ν ζχδπγνο ηεο. Ζ κεηέξα 

δειαδή, κε κε ζπλεηδεηφ ηξφπν, ηξαβάεη ηνλ γηφ ηεο κέζα ζηε ζρέζε εθείλεο θαη ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο, ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα ηξίγσλν. Ο γηφο πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζηα 

θαζήθνληα ηνπ σο «παηέξαο», ψζηε λα αλαθνπθηζηεί ε κεηέξα ηνπ. Γεκηνπξγείηαη 

δειαδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ιαλζαζκέλε ηζνξξνπία, αλ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε 

έηζη ηελ θαηλνχξηα θαηάζηαζε. Γηαηί λαη κελ νη γνλείο δελ ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο, 

αθνχ ε κεηέξα παίξλεη ηελ πξνζνρή πνπ ρξεηάδεηαη θαη θαηλνκεληθά είλαη φινη 

ηθαλνπνηεκέλνη, αιιά κέρξη πφηε ζα αληέμεη ν γηφο ζε ξφιν παηέξα; Οπφηε ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ν ζεξαπεπηήο θαιείηαη λα επαλαθέξεη ηνπο ζσζηνχο ξφινπο ζηα αξκφδηα 

πξφζσπα. Μφλν ηφηε ε νηθνγέλεηα ζα είλαη πγηήο. 

Ζ κέζνδνο ηψξα απηή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο πεγάδεη απφ ηνλ Ππζαγφξα. Ο θηιφζνθνο 

απηφο θαη ζπλάκα καζεκαηηθφο πίζηεπε ζηελ ηζρχ ησλ αξηζκψλ. Γηα εθείλνλ ν ιφγνο 

είλαη αξηζκφο. Καηαιαβαίλνπκε απφ απηφ φηη, δελ έβιεπε ηα καζεκαηηθά σο έλα κάζεκα 

εθπαίδεπζεο, μεθνκκέλν απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο θαη ηνπ ζχκπαληνο. Αληηζέησο 

πίζηεπε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ, ζηελ αξκνλία πνπ δεκηνπξγνχζαλ, ε νπνία 

ζεσξνχζε φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αξκνλίαο ηνπ ζχκπαληνο. Ο 
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Ππζαγφξαο ηφηε καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, αλαθάιπςε αξηζκεηηθέο ζρέζεηο πνπ 

κπνξνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ θαηλφκελα ηεο δσήο. Μέζσ ηνπ ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο, 

κέζσ ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ πιεπξψλ ηνπ, 

θαηέιεμε ζηελ ηξηγσλνπνίεζε σο κέζνδν, ηδαληθή γηα ηελ κέηξεζε ζρέζεσλ. Θεψξεζε 

δειαδή φηη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε δσή καο, ηα θαηλφκελα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ, θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δσή καο, κπνξνχλ λα έρνπλ έλα 

πην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα, αλ ηηο εμεηάζνπκε ζηε βάζε κηαο ηξηγσληθήο ζρέζεο. 

Φπζηθά απφ απηφ θαίλεηαη φηη θ ν Ππζαγφξαο πηνζεηνχζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηα πξάγκαηα. Μέζσ ηεο ηξηγσληθήο ζρέζεο αλέδεημε φηη φηαλ ζέινπκε λα κάζνπκε θάηη, 

ην κπζηηθφ δελ είλαη ε αλάιπζε ηεο νπζίαο ηνπ, αιιά πσο ζπλδέεηαη κε ηα γχξσ ηνπ. 

Πνηνπο παξάγνληεο ινηπφλ ζα βάινπκε ζηηο άιιεο δχν πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ, ψζηε ε 

εμίζσζε πνπ ζα πξνθχςεη λα καο δείμεη ηελ αιιεινζπζρέηηζε (Howard, 2000). Έηζη 

ινηπφλ μεθίλεζε ε κέζνδνο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο, πνπ φπσο είδακε έρεη εθαξκνγέο θαη 

ζηελ ςπρνζεξαπεία. 

Δδψ έγηλε γηα άιιε κηα θνξά έθδειν ην γεγνλφο, φηη ε θηινζνθία κπνξεί λα απνηειέζεη 

κνξθή θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Ξεθηλά απφ ηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο 

παξαηεξεί ηη ζπκβαίλεη ζηε θχζε, ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία θαη έπεηηα ςάρλεη θνηλά 

ζεκεία κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δεη αλ, πνχ θαη κε πνηφλ ηξφπν ζπλδένληαη. Αθνχ ην 

θαηνξζψζεη απηφ, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη γεληθνχο λφκνπο επηβεβαησκέλνπο απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θέηεη δειαδή ε θηινζνθία σο αξρή ηεο ηα δεδνκέλα ησλ εηδηθψλ 

επηζηεκψλ, ηεο θπζηθήο, ηεο γεσκεηξίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

Πξνζπαζεί λα κεηαθξάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο απφ ην έλα πεδίν ζην άιιν, ρσξίο φκσο 

λα πξνζθνιιάηαη ζην ζέκα ηεο γιψζζαο, φπσο έθαλαλ νη επηζηήκνλεο κεηέπεηηα. Σηο 

ζηαζκίδεη, φπσο ζα ιέγαλε ζήκεξα νη ζχγρξνλνη ςπρνιφγνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ηεζη 

πνπ ζέινπλ λα ην εθαξκφζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ. Έπεηηα ηηο ππεξβαίλεη, 

ζρεκαηίδνληαο θαζνιηθνχο λφκνπο θαη νινθιεξψλνληαο ελ ηέιεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ο 

θαζνιηθφο λφκνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη ε χπαξμε επηξξνήο ηνπ πιαηζίνπ 

πάλσ ζε νπνηνλδήπνηε έκςπρν νξγαληζκφ.    

 

3.5.  Η ανθπυπιζηική τςσοθεπαπεία και οι βαζικέρ θευπίερ ηηρ. 

Ζ ηειεπηαία θαη ζπνπδαηφηεξε θαηά ηελ γλψκε καο, θαηεχζπλζε ηεο ςπρνζεξαπείαο 

είλαη ε αλζξσπηζηηθή. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θάπνηεο απφ ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο, νπφηε εδψ ζα ζαο ππελζπκίζσ κεξηθέο απφ απηέο, ελψ ζα 

ζπκπιεξψζσ θαη κε θάπνηεο θαηλνχξηεο, επηηπγράλνληαο κηα πην αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο. 
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Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρνιήο απηήο είλαη ν αλζξψπηλνο ραξαθηήξαο ηεο, ν 

νπνίνο έγηλε θαλεξφο ζηελ πξάμε, κέζσ ηεο πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ 

πξνζσπνθεληξηθή ή αιιηψο, κε θαηεπζπλφκελε, πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πξνηάζεθε 

απφ ηνλ Carl Rogers. Ο Rogers ελδηαθεξφηαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

αλαδεηψληαο θαηλνχξηεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηελ ςπρνζεξαπεία (Hergenhahn, 2008). 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζεσξείηαη ν θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο, 

θαζψο ζπγθεληξψλεη κέζα ηεο ζηνηρεία, φπσο ηελ αιεζηλή, ηζφηηκε θαη θαηά ην δπλαηφ 

ηζνδχλακε ζρέζε κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη πειάηε (Αζεκάθεο, 2001). Ζ ζρέζε απηή ζα 

πξέπεη λα δηέπεηαη απφ αίζζεκα αζθάιεηαο, δεζηαζηάο θαη εκπηζηνζχλεο. Σα ζηνηρεία 

απηά ζεκειηψλνπλ θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε θη έηζη απφ πνιινχο ν Rogers 

ζεσξείηαη ν «παηέξαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο». Πίζηεπε φηη ν πειάηεο μέξεη ηη ηνλ πνλάεη, 

νπφηε ν ζεξαπεπηήο θαιείηαη λα ηνλ αθνινπζήζεη, ψζηε λα θαηεπζχλεη ν πξψηνο ηελ 

δηαδηθαζία κε ηελ βνήζεηα ηνπ δεχηεξνπ θη φρη ην αληίζηξνθν, πνπ γίλεηαη ζε 

πξνζεγγίζεηο φπνπ ν ζεξαπεπηήο ζεσξείηαη εηδήκνλαο. Δδψ ζεξαπεπηήο θαη πειάηεο είλαη 

ζπληαμηδηψηεο, φπσο καο ιέεη θη ν Yalom, εθπξφζσπνο ηεο ππαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο. 

Πνξεχνληαη καδί θη έηζη ν ζεξαπεπηήο ειέγρεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ζρέζε θη φρη ηνλ ίδην ηνλ πειάηε (Μαιηθηψζε- Λντδνπ, 2009). 

χκθσλα πάιη κε ηνλ Rogers, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ απφ κέξνο ηνπ ζεξαπεπηή ηξείο 

επηπιένλ ζπλζήθεο. Ζ «άλεπ φξσλ» απνδνρή ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο ηνπ πειάηε, φρη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, σο ζεβαζηήο θαη αμηφηηκεο. Ο ζεξαπεπηήο δειαδή, ζα πξέπεη λα 

βιέπεη ηνλ άλζξσπν ζηελ νιφηεηα ηνπ, ρσξίο λα ηνλ δηαζπά ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, 

αμηνινγψληαο ηα κεκνλσκέλα. Αληηζέησο, ρξεηάδεηαη λα δερηεί φηη ην ζθνηεηλφ ζεκείν 

ηνπ πειάηε είλαη θη απηφ δηθφ ηνπ, απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη δελ είλαη θάηη μέλν 

πνπ έξρεηαη απφ έμσ. Ζ απνδνρή απηή απφ ηνλ ζεξαπεπηή, αλαπαξηζηά ηελ θνηλσλία. 

Έηζη αλ ηελ θαηνξζψζεη ν ζεξαπεπηήο, ζα κεηψζεη ηελ αίζζεζε απνκφλσζεο ηνπ πειάηε 

θαη ζα ηνλ ελζαξξχλεη λα επαλεληαρζεί ζηελ θνηλσλία ηνπ, απφ ηελ νπνία πηζαλψο λα 

είρε πεξηζσξηνπνηεζεί. Παξάιιεια ζα ηνλ βνεζήζεη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απνδερηεί 

ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ. Αθφκε απαηηείηαη γλεζηφηεηα. Ζ ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ ζεξαπεπηή 

λα έρεη επίγλσζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ θαη ηνλ έιεγρν απηψλ, θαζψο 

παξαθνινπζεί θαη πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ πειάηε ηνπ. ην ζηνηρείν 

απηφ πξνζηίζεηαη επίζεο ε δηαθάλεηα, απζεληηθφηεηα. Καζψο ν ζεξαπεπηήο είλαη ζε ζέζε 

λα δηαθξίλεη ηα δηθά ηνπ εζσηεξηθά ζπλαηζζήκαηα απφ εθείλα ηνπ πειάηε ηνπ, νθείιεη λα 

γλσξίδεη πφηε απηά ηνλ εκπνδίδνπλ ζην λα είλαη αλνηρηφο, πξνζηηφο θαη επηθνηλσληαθφο 

κε ηνλ πειάηε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππα, γεληθεχζεηο, ηαμηθέο 

δηαθξίζεηο είλαη νη ζπλεζέζηεξνη παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ δηαθάλεηα ηνπ 

ζεξαπεπηή. Απηή απνηειεί έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο 
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ζεξαπεπηήο γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνο, πέξα απφ ηελ πξνεξγαζία κε ηνλ δηθφ ηνπ εαπηφ, 

λα αλαγλσξίδεη ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ γελληνχληαη ζε θάζε ζηηγκή ηεο ζεξαπείαο 

(Αζεκάθεο, 2001). Δμίζνπ απαξαίηεηε είλαη ε ηθαλφηεηα ελζπλαηζζεηηθήο αλαγλψξηζεο 

ηεο ππαξμηαθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε. Ζ ελζπλαίζζεζε, 

εξκελεπκέλε σο ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα κπεη ζηελ ζέζε ηνπ πειάηε θαη λα δεη 

κε ηα δηθά ηνπ κάηηα, λα βηψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, έρνληαο ηελ πξφζεζε λα ηα 

απαιχλεη θαη λα ηνλ αλαθνπθίζεη, απνηειεί ηνλ πην βαζηθφ παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ηεο έθβαζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο (Μαιηθηψζε- Λντδνπ, 2009). 

Δπηπξνζζέησο, ε αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε ηνπ Rogers, θαζψο 

θαη ηνπ αλζξσπηζηή Maslow γηα ηελ ηάζε απηνπξαγκάησζεο ηνπ αλζξψπνπ. Ο Maslow 

κε ηνλ φξν απηφ, ελλννχζε ηελ επίηεπμε ηνπ πιήξνπο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπεηδή 

φκσο είλαη αδχλαην γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε άλζξσπν λα πξνζεγγίζεη νινθιεξσηηθά ην 

δπλακηθφ ηνπ, γηα λα ην θαηνξζψζεη ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπ επηηξέπεη ε πιηθή ηνπ 

ππφζηαζε, απαηηείηαη βαζηά αλαδήηεζε γλψζεο ηνπ εαπηνχ (Hergenhahn, 2008). 

πλεπψο ε πξνζσπηθή επζχλε θαη ε ειεπζεξία επηινγήο, ζηνηρεία πξνεξρφκελα θαη 

δαλεηδφκελα θπξίσο απφ ηνλ ππαξμηζκφ, φπσο έρνπκε δεη παξαπάλσ, ζπλνδεχνπλ θαηά 

ηνπο αλζξσπηζηέο- ππαξμηζηέο, θάζε άλζξσπν γηα ην αλ θαη πψο ζα αλαπηχμεη ή ζα 

παξακεξίζεη ηελ ηάζε απηή. 

Οξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη ε ζθέςε ηνπ Rogers δελ επεξεάζηεθε, αιιά κάιινλ ζπλέπεζε 

κε ηελ θηινζνθία ηνπ Λάν Σζε θαη ηνπ ππαξμηζκνχ (Μαιηθηψζε-Λντδνπ, 2009), ελψ 

άιινη φηη ήηαλ βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηνλ ππαξμηζκφ (Αζεκάθεο, 2001). πνηα 

πιεπξά θαη λα έρεη δίθην, ην ζίγνπξν είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ζηελ 

θηινζνθία ηνπ ππαξμηζκνχ βξίζθνληαη νη ξίδεο ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο. ε 

απηήλ εμαίξεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δίλεηαη κεγάιε 

βαξχηεηα ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο. Πψο δειαδή ην ίδην ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη ην βίσκα ηνπ. Δπνκέλσο ε αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη επεξεαζηεί θαη 

απφ ηελ θαηλνκελνινγία, πνπ εμπςψλεη ην πξνζσπηθφ λφεκα ηεο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ. 

Χζηφζν, ε αδηακθηζβήηεηε επηξξνή ηνπ Rogers, φπσο θαη νξηζκέλσλ ππαξμηζηψλ, ήηαλ 

ν Otto Rank. Θεσξείηαη φηη ηνλ επεξέαζαλ νη απφςεηο εθείλνπ ζρεηηθά κε ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπ αλζξψπνπ (Μαιηθηψζε-Λντδνπ, 2009). Οη 

απφςεηο απηέο ίζσο ζπλέβαιαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηε ζθέςε ησλ αλζξσπηζηψλ 

ζεξαπεπηψλ, ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη ν άλζξσπνο σο θαιφο απφ ηελ θχζε ηνπ, πνπ ηνλ 

δηαθαηέρεη ε έκθπηε ηάζε απηνπξαγκάησζεο. πσο επίζεο θαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη, 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην λα βξεη ην πξνζσπηθφ λφεκα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπ, θαζψο 

θαη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπ, πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ πξνο ηελ 

επίηεπμε απηψλ. 
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ζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηνπ ππαξμηζκνχ, γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηλίζνπκε φηη, ε ππαξμηζηηθή ζθέςε αλαπηχρζεθε δηαθνξεηηθά ζηελ Ακεξηθή ζε 

ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Οη Δπξσπαίνη ππαξμηζηέο δηαπλένληαλ εληνλφηεξα απφ ηελ 

βαξχηεηα ηεο χπαξμεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζάλαην θαη ηεο ππαξμηαθήο ελνρήο. Πίζηεπαλ 

φηη ε ππαξμηαθή ελνρή μεθηλά απφ ηελ γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη αλαπφθεπθηε, 

εθφζνλ πνηέ δελ ζα κπνξέζνπκε λα εθπιεξψζνπκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε. Με 

θάζε επηινγή πξαγκαηνπνηνχκε κηα, αιιά ηαπηφρξνλα απνθιείνπκε πνιιέο θη έηζη ε 

ελνρή γηα φζεο δελ πξαγκαηνπνηνχκε, δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα εμαιεηθζεί. Αθφκε γηα 

εθείλνπο, ν άλζξσπνο είλαη άλζξσπνο, επεηδή αθξηβψο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο. 

πλεπψο απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμεο ηνπ, αληηκεησπίδνπλ ηελ θχζε ηνπ σο νπδέηεξε θαη 

φρη σο απαξαίηεηα θαιή, θαζψο κπνξεί λα επηιέμεη λα θηλεζεί είηε πξνο ην θαθφ, είηε 

πξνο ην θαιφ. Αληίζεηα, νη Ακεξηθαλνί ππαξμηζηέο πίζηεπαλ πεξηζζφηεξν φηη ν άλζξσπνο 

απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη θαιφο, θαζψο γελληέηαη κε κηα έκθπηε ηάζε απηφ-εθπιήξσζεο, ε 

νπνία ηνλ πξνηξέπεη λα απνθηήζεη ε δσή ηνπ λφεκα θαη λα βξεη ηνλ ζθνπφ ηεο. 

Δπνκέλσο ν ππαξμηζκφο ηεο Ακεξηθήο κε ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπο Rollo May θαη 

Irvin Yalom, είλαη πην θνληά ζηελ αλζξσπηζηηθή ζρνιή.  

Ο ππαξμηζκφο επίζεο ππεξηηκά ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ αηνκηθή επζχλε θαη ηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε. Γηα λα θαηαλνεζνχλ φια απηά θαιχηεξα, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

αλζξσπηζηηθή ζρνιή, επζχο ακέζσο ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθφηεξα ηνλ Ρνκαληηζκφ, ηελ 

Φαηλνκελνινγία θαη ηδηαίηεξα ηνλ ππαξμηζκφ. Σα ξεχκαηα δειαδή πνπ εκπεξηθιείνληαη 

ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε. 

 

3.5.1. Σο θιλοζοθικό ςπόβαθπο ηηρ ανθπυπιζηικήρ ζσολήρ. 

2.5.1.α. Ο Ρομανηιζμόρ. 

Ο Ρνκαληηζκφο εκθαλίζηεθε σο θηινζνθηθφ ξεχκα ζε κηα πεξίνδν ηεο θηινζνθίαο, πνπ 

νλνκάζηεθε Γηαθσηηζκφο. Ο φξνο «δηαθσηηζκφο» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αληηηαρζεί ζηελ 

πεξίνδν ηνπ ζθνηαδηζκνχ θαη ησλ δεηζηδαηκνληψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα. 

Άλνημε ηηο πχιεο ηεο κε έξγα ησλ Copernicus, Kepler, Galileo, Hobbes, Newton, Bacon θαη 

Descartes. Ηδεψδε ηεο επνρήο εθείλεο ήηαλ ε θπξηαξρία ηεο ινγηθήο. Απηή ζεσξνχληαλ ην 

βαζηθφ αλζξψπηλν γλψξηζκα, κεηψλνληαο έηζη ηελ αμία ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ 

αλνξζνινγηθψλ πιεπξψλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, φπσο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη αηνκηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, παξακεξίδνληαλ ζε ζρέζε κε ην θνηλφ γλψξηζκα ηεο 

ινγηθφηεηαο ηνπο. Σα ηδεψδε απηά ηα ελζηεξλίζηεθαλ νη εκπεηξηζηέο θη έηζη νη αηζζεηεξηαθέο 

εκπεηξίεο απέθηεζαλ κεγάιε αμία ηελ πεξίνδν εθείλε, φπσο θαηαδείμακε θαη παξαπάλσ. 
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Ο αληίινγνο ινηπφλ απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ ζπζπεηξψζεθε ζηε θσλή ησλ Ρνκαληηθψλ 

θηινζφθσλ. Δθείλνη άξρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ φηη, ε αλζξψπηλε θχζε δελ έγθεηηαη κφλν ζηε 

δηάλνηα θαη ζηηο εκπεηξίεο, αιιά θαη ζε κηα πνηθηιία αλνξζφινγσλ αηζζεκάησλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη δηαηζζήζεσλ (Hergenhahn, 2008). Ζ άξλεζε απηψλ θαζηζηά ηνλ 

άλζξσπν έλα θησρφηεξν φλ, φπσο καο ηνλίδεη θαη ν Fromm (Fromm, 1974). Αληέδξαζαλ 

ζηνλ πιηζκφ θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ σο γξαλάδη κηαο κεραλήο, ζέηνληαο ζην 

επίθεληξν, ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, ηελ ζεκαζία ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

δχλακε ηεο ηέρλεο (Marinoff, 2002). Λφγσ απηψλ ηνπο αθξηβψο ησλ πεπνηζήζεσλ, 

νλνκάζηεθαλ Ρνκαληηθνί. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Ρνκαληηθνχο, ε έιινγε ζθέςε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πίζηε ζηηο αηζζήζεηο είλαη παξαπιαλεηηθή (Hergenhahn, 2008).  

Ο Πιάησλ ελδερνκέλσο ζα έιεγε αλέθηθηε. Γηαηί ε έιινγε θχζε, φπσο δείμακε παξαπάλσ 

θαζνδεγείηαη απφ ηνλ λνπ θαη φρη απφ ηηο αηζζήζεηο. Οη αηζζήζεηο αλήθνπλ ζηνλ πιηθφ 

θφζκν, φκσο ε εμέιημε ηνπ ιφγνπ, νδεγεί ζηαδηαθά ζηνλ λνπ θαη ν λνπο ζηνλ θφζκν ησλ 

ηδεψλ, ζηε γλψζε. Δθείλνο είλαη έλα απφ ηα θνκβηθά ζεκεία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, εθ κέξνπο ηνπ ζεξαπεπηή, αιιά ζηελ πνξεία θαη εθ κέξνπο ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ. Δμεηάζακε λσξίηεξα ηελ «ζπλνκηιία» θαηά ηελ ςπρνζεξαπεία, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο. Με ην λφεκα φκσο φηη εθείλε εγθπκνλεί ηνλ 

ελ δπλάκεη λνπ, ν νπνίνο θαηαθηηέηαη θαη γίλεηαη ελ ελεξγεία κέζα απφ κφρζν θαη 

πξνζπάζεηα, θη φρη κε ην λφεκα ηεο εμέιημε ηεο ζε δηάλνηα ή επθπΐα. Απηή δελ είλαη αξθεηή 

γηα ηε ζεξαπεία ηεο ςπρήο. Δπνκέλσο νη Ρνκαληηθνί είραλ ζε απηφ ην ζεκείν θάπνηα 

πιαησληθή επηξξνή. Έηζη ινηπφλ εθηηκνχζαλ φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςεη 

θαλείο πσο είλαη πξαγκαηηθά ν άλζξσπνο είλαη λα ηνλ κειεηήζεη ζην ζχλνιν ηνπ. Σνλ ιφγν 

ηνπ σο δηάλνηα, αιιά θαη ηνλ ιφγν ηνπ σο ελ δπλάκεη λνπ. ηελ πξάμε φκσο, φπσο είδακε 

παξαπάλσ, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πεξηνξίζηεθαλ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπνπ.   

Παηέξαο ηνπ Ρνκαληηζκνχ ζεσξήζεθε ν Ρνπζψ. Έθξηλε φηη ν άλζξσπνο δελ ρξεηάδεηαη 

θάπνηνλ λα ηνλ θπβεξλά, αιιά αλ δελ κπνξνχζε λα ην απνθχγεη, πίζηεπε φηη ην είδνο 

θπβέξλεζεο κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ νη άλζξσπνη, ζα ήηαλ εθείλν πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπε λα αλαπηχμνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο, θαζψο θαη λα εθθξάδνπλ απφιπηα ηελ 

ειεχζεξε βνχιεζε. Βέβαηα εθείλνο δηέθξηλε ηελ βνχιεζε ζε δχν ππνθαηεγνξίεο. Σελ 

ηδησηηθή βνχιεζε, ηελ ηάζε δειαδή πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο λα δξα γηα ην δηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ηελ γεληθή βνχιεζε, ηελ ηάζε δειαδή πάιη ηνπ θάζε αηφκνπ λα δξα 

γηα ην ζπιινγηθφ θαιφ. Γηα λα επηθξαηεί αξκνλία ζε κηα θνηλσλία, ν άλζξσπνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ γεληθή βνχιεζε, ελψ λα αλαζηέιιεη ηελ ηδησηηθή 

(Hergenhahn, 2008). Απφ ηε άιιε φκσο, πξνθαινχζε ν ίδην αληηθάζεηο ζην ζχζηεκα ηνπ, 

αθνχ ππνζηήξηδε ηελ ειεχζεξε εθδήισζε ησλ ξνπψλ ηνπ αλζξψπνπ, ζπκίδνληαο καο ηνπο 
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αξραίνπο θπληθνχο, νη νπνίνη δελ πξνζέθεξαλ ηίπνηα ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ο Ρνπζψ 

αζπαδφηαλ ηελ πεπνίζεζε φηη, νη άλζξσπνη είλαη θαινί εθ θχζεσο θαη έθξηλε φηη γίλνληαη 

θαθνί απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο. Μπνξεί νη απφςεηο ηνπ Υνκπο φπσο είδακε λα 

ζπγθξνχνληαη κε απηέο ηνπ Ρνπζψ, φκσο ελ ηέιεη θαη ηνπο δχν ηνπο απαζρφιεζε ε θνηλσληθή 

θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηα πιαίζηα ζηα νπνία απηή εθδειψλεηαη. Γηα δηαθνξεηηθνχο δειαδή 

ιφγνπο θαηέιεμαλ θαη νη δχν πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ην γχξσ πεξηβάιινλ ησλ αλζξψπσλ. 

Έηζη ίζσο παξ‟ φιε ηελ αληίζεζε ηνπο, ζπλέβαιαλ θαη νη δχν, κεηαμχ άιισλ, ζην λα 

αληηκεησπίδεηαη ν άλζξσπνο νιηζηηθά, εμεηάδνληαο επνκέλσο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δεη, σο δπλεηηθά παζνγφλν.     

 

2.5.1.β. Ο Τπαπξιζμόρ και ππώιμοι ςπαπξιζηέρ. 

Έλα άιιν θηινζνθηθφ ξεχκα πνπ επίζεο αληηπαξαηίζελην ζηνλ νξζνινγηζκφ, ηνλ εκπεηξηζκφ 

θαη ηελ αηζζεζηνθξαηία, ήηαλ εθείλν ηνπ ππαξμηζκνχ. Ο ππαξμηζκφο εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπνπ είρε ζεκεησζεί κηα γεληθή πλεπκαηηθή θαηάξξεπζε (Marinoff, 2002). Ζ 

επηθξαηνχζα πεπνίζεζε φηη ν άλζξσπνο είλαη θαηά βάζε έλα ινγηθφ νλ, πνπ ιεηηνπξγεί 

κεραληζηηθά, ψζεζε θαη επηθχξσζε ηελ ηζρχ ηεο επηζηήκεο,  ππεξεθηηκψληαο ηελ 

(Hergenhahn, 2008). Έηζη, ελψ νη ππνζηεξηρηέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ έλησζαλ φηη πξνζέγγηδαλ 

ζεκαληηθά ηελ γλψζε ηνπ ζεσξεηηθνχ, ηνπ θπζηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζκνπ, δηαςεχζηεθαλ (Marinoff, 2002). 

Ζ θηινζνθία ηνπ Arthur Schopenhauer, ελφο Γεξκαλνχ θηινζφθνπ, γηα ηελ ζεψξεζε ηνπ 

αλζξψπνπ, ηα γλσξίζκαηα πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ θαη ηνλ ηαπηίδνπλ κε ηα άιια φληα, έγεηξε 

έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ εξσηεκάησλ. Σα εξσηήκαηα απηά έζεζαλ θαη πάιη ζην πξνζθήλην 

ηελ έξεπλα γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, ηελ εζηθή, ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ ειεπζεξία 

(Hergenhahn, 2008). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θηινζνθία ηνπ δηαθσηηζκνχ, αθνχ έθηαζε ζην 

απφγεην ηεο, ηαξαθνπλήζεθε απφ ηελ θηινζνθία ηνπ Schopenhauer, δίλνληαο ην πεξηζψξην 

γηα πεξαηηέξσ ακθηζβεηήζεηο. Καζψο ινηπφλ απνθαιχθζεθε ην αλέθηθην ηνπ απφιπηνπ θαη ε 

αηειήο γλψζε ζε φια ελ ηέιεη ηα επηζηεκνληθά πεδία, αθνξψληαο έλα παξαπάλσ ζηνλ 

ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν, παξνπζηάζηεθε ν ππαξμηζκφο (Marinoff, 2002).  

Ο ππαξμηζκφο απέξξηςε ηελ νπζηνθξαηία, ηδέα πνπ αλήθεη ζηνλ Πιάησλα θαη πνπ 

θπξηαξρνχζε ζηελ θηινζνθία κέρξη ηφηε. Αληί απηήο, εμχςσζε ηελ χπαξμε. Πίζηεπε δειαδή 

φηη, απηφ πνπ βιέπεηο είλαη απηφ πνπ ππάξρεη, δελ ππάξρεη ηίπνηα θξπκκέλν πίζσ απφ απηφ, 

θακία νπζία. Ζ χπαξμε πξνεγείηαη ηεο νπζίαο. Απηή ήηαλ κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

ππαξμηζκνχ. Λέγνληαο νπζία, ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ελλννχκε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαληψληαη ζην αλζξψπηλν είδνο ζην ζχλνιν ηνπ. Αληίζεηα ν φξνο 
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χπαξμε, γηα εθείλνλ, αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ ηχπν ηνπ θάζε αλζξψπνπ. ε 

αληίζεζε κε απηά, ε χπαξμε καο γηα ηνπο ππαξμηζηέο, δελ είλαη δεδνκέλε, αιιά 

δηακνξθψλεηαη ζπλερψο. Οη εκπεηξίεο, ηα βηψκαηα ηνπ θαζελφο ηελ κεηαβάιινπλ, φπσο 

κεηαβάιινπλ θαη ηνλ εθάζηνηε εαπηφ.  

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ δηάθξηζε ηεο ππαξμηζηηθήο ζθέςεο ζηελ επξσπατθή θαη ηελ 

ακεξηθάληθε, ν ππαξμηζκφο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ζε δχν αθφκε ηάζεηο. Δθείλε ηνπ 

ζετζηηθνχ θαη εθείλε ηνπ άζενπ ππαξμηζκνχ, πνπ ππαγφξεπζαλ δχν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο εζηθήο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Σψξα ζα εμεηάζνπκε ηελ θηινζνθία ησλ  

Kierkegaard θαη Nietzsche ησλ πξψησλ ππαξμηζηψλ ηνπ ζετζηηθνχ θαη ηνπ άζενπ ππαξμηζκνχ 

αληίζηνηρα (Hergenhahn, 2008). 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ππαξμηζηέο θηιφζνθνπο θαη εηζεγεηήο ηνπ ζετζηηθνχ ππαξμηζκνχ 

ήηαλ ν Γαλφο θηιφζνθνο Soren Kierkegaard (1813-1855). Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ 

ζενθνβνχκελνο θαη ν ίδηνο ζπνχδαζε αξρηθά ζενινγία, έπεηηα ινγνηερλία θαη θηινζνθία. Χο 

ζπνπδαζηήο είρε δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ εθείλεο πνπ ηειηθά αθνινχζεζε ζηε δσή ηνπ. Ο 

Kierkegaard καο είλαη γλσζηφο γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Υξηζηηαληζκφ, φρη φκσο κε ηελ έλλνηα 

πνπ ηνπ απέδηδε ε ζεζκνπνηεκέλε εθθιεζία. Ζ επίζεκε δειαδή εθθιεζία πνπ εθθνζκίθεπε 

ηνλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Ήηαλ αληίζεηνο κε έλα ηέηνην ζχζηεκα θξαηηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

απερνχζε πνιχ απφ ηελ δηθή ηνπ νπηηθή. Δθείλνο πίζηεπε φηη ε ζρέζε κε ηνλ Θεφ ήηαλ κηα 

ζρέζε θαζαξά πξνζσπηθή, ζηελ νπνία θαηέιεγε θαλείο κέζσ ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ θη 

φρη απφ ηελ επηβνιή ηεο εθθιεζίαο, ελφο θξαηηθνχ νξγάλνπ. Έηζη απέξξηςε ηνλ Hegel θαη 

ηελ επηζηήκε, δηφηη έθξηλε φηη απηή ε έκθαζε ζηε ινγηθή, γλσζηηθή πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ 

εηο βάξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ άινγεο θχζεο, εκπφδηδε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλζξψπσλ, σο ζπλαηζζεκαηηθά θαη έρνληα ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο φληα. Σνπο απνκαθξχλεη 

απφ ηελ απφθαζε ηνπο λα ελζηεξληζηνχλ ηνλ Θεφ θαη λα δερζνχλ ηελ χπαξμε ηνπ, ρσξίο ηελ 

πξνυπφζεζε ινγηθήο. Γηα απηφ αλεζπρνχζε φηη πνιινί άλζξσπνη δελ έρνπλ κηα αιεζηλή 

ζρέζε κε ηνλ Θεφ, αιιά πξνζεχρνληαη κεραληζηηθά (Hergenhahn, 2008).  

Γηα λα κελ παξεξκελεπηνχλ ηα ιεγφκελα ηνπ, ν Kierkegaard δελ αζπαδφηαλ ην δφγκα 

«πίζηεπε θαη κε εξεχλα», αιιά πξνέηξεπε ηνπο αλζξψπνπο λα κελ παξακεξίδνπλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θχζε θαη λα εκπηζηεχνληαη ηηο δηαηζζήζεηο ηνπο, ρσξίο λα νδεγνχληαη 

κφλν απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Γηαηί γηα απηφλ θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ, νη αλνξζφινγεο πιεπξέο 

κπνξνχλ λα δψζνπλ γλψζε, θαζψο θαη λα νδεγήζνπλ ζην πην πιήξεο λφεκα ηεο δσήο ελφο 

αλζξψπνπ, ην νπνίν εθείλνο εμνκνίσλε κε ηελ ζχλδεζε κε ηνλ Θεφ. Δπηπιένλ καο δείρλεη φηη 

ην αιεζηλφ είλαη ην πξνζσπηθφ, ην ππνθεηκεληθφ. Έηζη πίζηεπε φηη ε αιήζεηα πξέπεη λα 

βησζεί. Αλαθεξφκελνο ηδηαίηεξα ζηελ ζθαίξα ηεο ζξεζθείαο δηαπίζησλε φηη φζν πην ινγηθνί 

είκαζηε, ηφζν πην δπζλφεηε γίλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ Θενχ. Δλψ ε πίζηε ζηνλ Θεφ, δελ 
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ζηεξίδεηαη ζηελ ινγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη δελ ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο απνδείμεηο  

(Hergenhahn, 2008).  

Απηή ινηπφλ ε έκθαζε ηνπ πξνζσπηθνχ βηψκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ αλέδεημε θαη ηελ 

θαηλνκελνινγία, πνπ αθνξά απηφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζπλείδεζε θη φρη απηφ πνπ ππνβφζθεη 

ή πνπ ζα έπξεπε λα εκθαλίδεηαη, ζχκθσλα κε θάπνηα πεπνίζεζε, ζεσξία ή πξφηππν. Ο 

ππαξμηζκφο ινηπφλ ρξεζηκνπνίεζε ηελ θαηλνκελνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαζαξή 

θαηλνκελνινγία ηνπ Edmund Husserl. Σν είδνο απηφ θαηλνκελνινγίαο αλαθέξεηαη ζην άηνκν 

πνπ είλαη ζηξακκέλν πξνο ηα κέζα. Αζρνιείηαη δειαδή κε ην πψο ην ίδην ην άηνκν αμηνινγεί 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Έηζη ε θαηλνκελνινγία, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ εκπεηξηψλ εθείλσλ, πνπ ηα 

άηνκα ζεσξνχλ ζεκαληηθέο, βνεζά ηνλ ππαξμηζκφ ζηελ εχξεζε απάληεζεο ηνπ εξσηήκαηνο, 

ηη ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ν ππαξμηζκφο σζνχζε ηνλ άλζξσπν ζηελ βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίζεη θαη λα αλαιχζεη ή λα 

επαλαμηνινγήζεη ηηο ζεκαληηθέο γηα εθείλνλ εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ, θαηά ηελ δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηνπ. Μεηαγελέζηεξνη εθπξφζσπνη ηνπ ππαξμηζκνχ, πνπ ζα δνχκε παξαθάησ, 

ηφληδαλ ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ φρη κφλν γηα ράξε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

νθέινπο, αιιά γηα ην επξχηεξν φθεινο ηνπ είδνπο ζην νπνίν αλήθεη ην άηνκν, γηα ηελ 

δηαθχιαμε θαη επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο. πλεπψο ην θηινζνθηθφ απηφ ξεχκα καο 

παξαπέκπεη ζηνλ σθξάηε, πνπ εμχςσλε ηελ αμία ηνπ «Γλψζη ζε απηφλ» γηα ηελ πξνζσπηθή 

θαη θαη‟ επέθηαζε ζπιινγηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ.  

Δπίζεο ε επαλαμηνιφγεζε γεγνλφησλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη δξάζεσλ, καο ζπκίδεη 

πάιη ηνλ σθξάηε. Παξάιιεια κε ηελ πξνηξνπή ηνπ πξνο ηνπο αλζξψπνπο γηα απηνγλσζία, 

ηφληδε φηη «ν δε αλεμέηαζηνο βίνο, νπ βησηφο αλζξψπσ» (σθξάηεο, 1975). Πίζηεπε δειαδή 

φηη ε δσή πνπ δελ εμεηάδεηαη, δελ αμηνινγείηαη, δελ αμίδεη ζε άλζξσπν λα ηελ δεη. Ζ θξάζε 

απηή ζηε ζθέςε ηνπ κεγάινπ θηινζφθνπ, πξνζδίδεη θαη κηα ρξνηά λνήκαηνο ζηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ, ψζηε λα θηάζνπλ ζηνλ ζθνπφ ηεο χπαξμεο ηνπο. Ο ίδηνο ηελ εμέθξαζε φηαλ θαηά 

ηελ απνινγία ηνπ, γηα λα γιηηψζεη ηνλ ζάλαην, ηνπ δεηήζεθε λα εγθαηαιείςεη απηφ ην νπνίν 

έθαλε. Σελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο θαη λα μεληηεπηεί. Γηα εθείλνλ φκσο απηφ 

αθξηβψο ήηαλ πνπ έδηλε λφεκα ζηε δσή ηνπ, πνπ ηνλ βνεζνχζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαη πνπ 

έδηλε αμία ζηελ χπαξμε ηνπ, φζν δχζθνιν θη αλ θαηλφηαλ, σο αλζξψπηλν φλ. Με ζχγρξνλνπο 

φξνπο ζα ιέγακε φηη, απηφο ήηαλ ν ηδηαίηεξν ηξφπνο ηνπ λα δεη. πλεπψο αλ έπαπε, ε δσή ηνπ 

ζα γηλφηαλ αλνχζηα θαη ν ίδηνο ζα έκελε ζηάζηκνο εμειηθηηθά. Καηά αληίζηνηρν ινηπφλ ηξφπν, 

γηα λα βξνπλ νη άλζξσπνη ην λφεκα ηεο δσήο ηνπο πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη θαη ζηνλ ζθνπφ 

απηήο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ζπλερψο ηελ πνξεία ηνπο κέζα ζηνλ ρξφλν θαη λα ηελ 

αμηνινγνχλ. Δπνκέλσο έλαο άλζξσπνο βξίζθεη λφεκα ζηελ δσή ηνπ, φηαλ πξνζπαζεί ζπλερψο 
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γηα πεξηζζφηεξε απηνγλσζία. Μηα δηαδηθαζία ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ αγψλα, πξνζπάζεηα 

θαη κεξηθέο θνξέο νδχλε. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε δσή πνπ δίλεη λφεκα θαη αμία ζηνλ 

άλζξσπν δελ είλαη εθείλε ζηελ νπνία επηθξαηεί ε δηαζθέδαζε θαη ε θξελίηηδα, αιιά εθείλε 

ζηελ νπνία ε επραξίζηεζε έπεηαη, κεηά απφ πξνζσπηθφ κφρζν. 

ην ζεκείν απηφ, θξίλνπκε αλαγθαία ηελ δηεπθξίληζε κεηαμχ ησλ φξσλ «λφεκα» θαη 

«ζθνπφο», θαζψο ζπρλά, ν απιφο θφζκνο ηείλεη λα ηηο ηαπηίδεη. Οη έλλνηεο απηέο είλαη 

αιιειέλδεηεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ζπλψλπκεο. Ο ζθνπφο είλαη έλα 

ηειηθφ απνηέιεζκα ή αληηθείκελν πξνο επίηεπμε. Δίλαη δηαθνξεηηθά ν ζηφρνο. Σν λφεκα απφ 

ηελ άιιε, απαληά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξάμεη θαλείο, ψζηε λα θηάζεη ζηνλ ζηφρν. 

Μπνξεί σζηφζν λα κελ θηάζεη ζην ζθνπφ, αιιά γλσξίδνληαο ην λφεκα, είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί ην θάζε βήκα ζηε πνξεία ηεο δσήο ηνπ. πλεπψο ην λφεκα δηεπθνιχλεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επαλαμηνιφγεζεο, πνπ φπσο είδακε, θξίλεηαη ζπνπδαία  θαη γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απηνγλσζίαο. Σν λφεκα θαη ν ζθνπφο είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππνζηεξίδνπλ νη αλζξσπηζηέο φηη θαιείηαη ν θάζε άλζξσπνο λα 

βξεη ηνλ δηθφ ηνπ ζηφρν, απηφλ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα εθείλνλ θη φρη λα κηκεζεί ηνλ 

ζθνπφ θάπνηνπ άιινπ.  Αθφκε, εάλ βξεη ηνλ ζθνπφ απηφλ, ηφηε είλαη επθνιφηεξν γηα εθείλνλ 

λα βξεη θαη ην λφεκα. Ζ πιεξφηεηα ινηπφλ βξίζθεηαη ζηελ αλίρλεπζε θαη ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ 

λνήκαηνο (Marinoff, 2002).    

πλερίδνληαο ηελ ζθέςε ηνπ Kierkegaard, ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία επηινγήο, ηελ έβιεπε σο 

κηα πνξεία ηξηψλ ζηαδίσλ. ην πξψην ζηάδην, ην αηζζεηηθφ, νη άλζξσπνη δνπλ γηα ηηο 

ζηηγκηαίεο απνιαχζεηο ησλ εδνλψλ. Γελ αλαγλσξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα επηιέγνπλ, 

αιιά νδεγνχληαη απφ ηελ ιαρηάξα γηα εδνλή. Οη άλζξσπνη ζε απηφ ην επίπεδν 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηειηθά ε εδνλή δηαξθεί γηα ιίγν, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε αλία 

θαη απειπηζία. ην δεχηεξν ζηάδην, ην εζηθφ, νη άλζξσπνη δξνπλ αλαιακβάλνληαο ηηο 

επζχλεο ησλ πξάμεσλ ηνπο, ησλ επηινγψλ ηνπο, κφλν πνπ νη επηινγέο ηνπο απηέο είλαη 

ππαγνξεπκέλεο απφ άιινπο, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ην εθθιεζηαζηηθφ δφγκα. Έηζη 

θηάλνπκε ζην ηξίην ζηάδην, ην χςηζην θαηά ηνλ Kierkegaard, ην ζξεζθεπηηθφ. ε απηφ νη 

άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ επζχλε 

ηεο. Οπφηε ψξηκνη πηα, αλαπηχζζνπλ κηα πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ Θεφ. χκθσλα πάιη κε ηνλ 

ίδην, φηαλ θαλείο επηιέγεη ηελ πίζηε ζηνλ Θεφ, φρη απφ εμαλαγθαζκφ ή απφ θφβν, αιιά επεηδή 

πηζηεχεη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βξεη ην λφεκα ηεο χπαξμεο ηνπ, ηφηε έρεη θαηαλνήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα επηιέγεη ειεχζεξα (Hergenhahn, 2008).  

Ο ζπιινγηζκφο απηφο ηνπ Kierkegaard καο ζπκίδεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ Αξηζηνηέιε 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ αγαζνχ. χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, ν ελάξεηνο άλζξσπνο 

επηιέγεη λα θάλεη σξαίεο θαη φκνξθεο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ελππάξρεη ην αγαζφ, φρη γηαηί 
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απνβιέπεη ζε θάηη πεξαηηέξσ, αιιά επεηδή αθξηβψο ηνλ επραξηζηνχλ νη πξάμεηο απηέο 

θαζαπηέο. Σηο επηιέγεη γηα απηφ πνπ είλαη (Λππνπξιήο, 2006, 1). πσο ινηπφλ ν ελάξεηνο 

άλζξσπνο επηιέγεη ηηο θαιέο απφ ηελ θχζε ηνπο πξάμεηο, επεηδή αγαπάεη ην θαιφ, ρσξίο λα 

απνδεηάεη θάηη απψηεξν ή λα πξάηηεη έηζη, ιφγσ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ, έηζη θη ν άλζξσπνο 

πνπ βξίζθεηαη ζην ηξίην ζηάδην ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ Kierkegaard, επηιέγεη λα έρεη 

πίζηε ζηνλ Θεφ, θαζψο απηφ απφ κφλν ηνπ ηνλ επραξηζηεί θαη πιεξνί κε λφεκα ηελ δσή ηνπ. 

Οη δχν ζπιινγηζκνί εμαίξνπλ ηελ ζεκαζία ηεο  άζθεζεο ηεο ειεχζεξεο επηινγήο απφ ηνλ 

άλζξσπν, ν νπνίνο φκσο βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απηνγλσζίαο θαη νπζηαζηηθά δελ δξα 

απεξίζθεπηα, φπσο πνιινί έρνπλ ηέηνηα γλψκε γηα ηελ άζθεζε ηεο ειεχζεξεο επηινγήο, αιιά 

ζχκθσλα κε ηηο ππαγνξεχζεηο ηεο έιινγεο θχζεο ηνπ.      

Πξνρσξψληαο, ζπλαληνχκε ηνλ εηζεγεηήο ηνπ άζενπ ππαξμηζκνχ, πνπ ζεσξείηαη ν Friedrich 

Wilhelm Nietzsche (1844- 1900). Ο Nietzsche επηρείξεζε λα δψζεη έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα 

γηα ηελ δσή πνπ ζα πξέπεη λα δεη θάπνηνο θαη γηα ηελ εζηθή πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ηηο δξάζεηο 

ηνπ. Ζ πεπνίζεζε ηνπ Kierkegaard φηη ην λφεκα ηεο δσήο εληνπίδεηαη ζηελ επαθή κε ηνλ Θεφ 

θαη ζηηο εζηθέο αμίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηελ επαθή, θαηλφηαλ ζηνλ Nietzsche σο 

ζηήξηγκα θαη σο  πεξηνξηζκφο ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπο γηα 

έλαλ ηξφπν δσήο κε λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο. Απνξνχζε γηα ην ηη ζα γηλφηαλ αλ δελ ππήξρε 

θάπνηνο ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη λα πηζηεχνπλ θαη ν νπνίνο λα κεξηκλά γηα απηνχο. Έηζη 

θαηέιεμε ζηε δήισζε φηη: «Ο Θεφο είλαη λεθξφο». Γηα εθείλνλ, απφ εδψ θαη ζην εμήο, ε 

ζθέςε απηή δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ απειπηζία ή ηνπιάρηζηνλ ε 

απειπηζία απηή, ε νπνία είλαη εθηθηή, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Yalom θαη Sartre, λα μεπεξαζηεί 

γξήγνξα κε ηελ αθχπληζε ησλ αλζξψπσλ λα πάξνπλ ηε δσή ζηα ρέξηα ηνπο. Πξνυπφζεζε γηα 

απηφ είλαη ε νινέλα πιεξέζηεξε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ, ζα 

εληνπίζνπλ ην λφεκα θαη ηελ εζηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Ο Nietzsche κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν δείρλεη επηπιένλ φηη πίζηεπε ζηε κνλαδηθφηεηα θάζε αηφκνπ, ην νπνίν ήηαλ ελ 

δπλάκεη ειεχζεξν. Γηα λα γίλεη πξάγκαηη ειεχζεξν, ρξεηάδεηαη λα αζθήζεη ηε βνχιεζε ηνπ 

γηα δχλακε. Γηα εθείλνλ, απηή απνηειεί ην ζεκειηψδεο αλζξψπηλν θίλεηξν.  

Υξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ηελ ζέιεζε ηνπο γηα δχλακε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ππάξμεηο κε 

λφεκα θαη ηφηε λα γίλνπλ ειεχζεξνη. Ο ζπιινγηζκφο απηφο ηνπ Nietzsche καο ζπκίδεη ηνπο 

αξραίνπο θπληθνχο, δηφηη έιεγε φηη κφλν αλ έλαο άλζξσπνο ελεξγεί φπσο αηζζάλεηαη, δειαδή 

ηθαλνπνηεί φια ηνπ ηα έλζηηθηα, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηελ βνχιεζε ηνπ γηα 

δχλακε. Έηζη θαίλεηαη θαη ε πεπνίζεζε ηνπ Nietzsche γηα κηα κάιινλ παξάινγε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ, παξά θαιή, ζπκπιεξψλνληαο φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζσπηθή αλάπηπμε δελ 

κπνξεί λα εκπνδίδεηαη απφ ηελ ζπκβαηηθή εζηθή. Σνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 

πιήξεο δπλακηθφ ηνπο, ηνπο νλνκάδεη ππεξάλζξσπνπο. Έηζη έλαο ππεξάλζξσπνο είλαη απηφο 
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πνπ έρεη ην ζάξξνο, ην πάζνο θαη ηελ ελφξαζε λα βξεη ην δηθφ ηνπ λφεκα δσήο, 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εζηθή πνπ πεγάδεη εμίζνπ απφ απηφλ (Hergenhahn, 2008). Πέξα απφ 

ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα απηή ηνπ «ππεξάλζξσπνπ», δνζκέλε απφ ηνλ Nietzsche, σο αλνίθεηα 

κε ηε ζθέςε εζληθήο ή θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο, δεκηνχξγεζε σζηφζν, παξαλφεζε απφ ηνπο 

Ναδί, πνπ ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, ζεσξνχκε φηη ζην 

ζχζηεκα ηνπ Nietzsche αληηθάζθνπλ νη φξνη απηνγλσζία θαη ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 

ελζηίθησλ. Ηθαλνπνηνχκε φια καο ηα έλζηηθηα, φηαλ αθξηβψο δελ γλσξίδνπκε πνηα είλαη ε 

πξαγκαηηθή καο θχζε. ηαλ φκσο βξηζθφκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία απηνγλσζίαο καζαίλνπκε 

λα επηιέγνπκε πνηέο άινγεο πιεπξέο καο δελ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε καο, νπφηε κπνξνχκε 

λα ηηο αθνινπζήζνπκε θαη πνηεο απνθιείνπκε γηαηί θαηαλννχκε ηελ θαηψηεξε πνηφηεηα ηεο 

θχζεσο ηνπο. Σν ζεκεηψλσ απηφ γηαηί ζηελ ςπρνζεξαπεία θάζε είδνπο, φπσο ήδε έρνπκε δεη, 

ε απηνγλσζία είλαη κηα ζνβαξή, εκβξηζήο αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ, πνπ σο ηέηνηα δελ δχλαηαη 

λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελζηίθησλ.      

Οη πξψηκεο ινηπφλ απηέο κνξθέο ηνπ ππαξμηζκνχ, απνηέιεζαλ λαη κελ ηε βάζε ηεο 

ππαξμηζηηθήο ζθέςεο, αιιά εμειίρζεθαλ πεξαηηέξσ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη αληηθάζεηο θαη 

έηζη λα ζπγθξνηήζνπλ κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ηελ ππαξμηζηηθή- αλζξσπηζηηθή ζρνιή 

ςπρνζεξαπείαο. Θα εμεηάζνπκε ινηπφλ ζηε ζπλέρεηα ηελ ππαξμηζηηθή ςπρνινγία ησλ Martin 

Heidegger θαη Irvin Yalom. Θα γίλεη κλεία ζηνλ Rollo May θαη θιείλνληαο ζα αλαθεξζνχκε 

ζηελ θηινζνθηθή βάζε πνπ ζηεξίδεη θαη ηξνθνδνηεί ηελ ζθέςε ησλ παξαπάλσ ζεξαπεπηψλ, 

ηελ νπνία κάιηζηα πιεζίαζε αξγφηεξα ν Maslow θη άιινη αλζξσπηζηέο.      

 

3.5.2. ημανηικοί εκππόζυποι ηηρ ςπαπξιζηικήρ τςσολογίαρ 

 Σνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ Martin Heidegger (1889- 1976), ηνλ ζπλαληήζακε θαη λσξίηεξα. Ο 

ιφγνο πνπ δελ ηνλ παξαιείπνπκε, ηνπλαληίνλ ηνλ επαλεμεηάδνπκε, είλαη γηαηί ηα 

ζπγγξάκκαηα ηνπ, επέδξαζαλ φρη κφλν ζηελ ζθέςε κεηαγελέζηεξσλ, πνπ θηάλνπλ έσο ηηο 

κέξεο καο, ζχγρξνλσλ ππαξμηζηψλ ςπρνιφγσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο επηξξνή πνπ άζθεζε ζε 

κεηαγελέζηεξνπο θηιφζνθνπο. Δθείλνο εμέηαδε ηελ αλζξψπηλε θχζε ζηελ νιφηεηα ηεο, ζε 

ζρέζε δειαδή κε ηνλ θφζκν γχξσ ηεο. Έηζη φπσο άιισζηε θάλνπλ θαη νη αλζξσπηζηέο. 

Υξεζηκνπνηνχζε ηελ φξν “Dasein”  γηα λα ππνδειψζεη ην αδηαρψξηζην κεηαμχ αλζξψπνπ θαη 

θφζκνπ (Hergenhahn, 2008). χκθσλα κε ηνλ Yalom, ν Heidegger έηζη θαλεξψλεη ηελ δηπιή 

θχζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ο άλζξσπνο είλαη «εθεί», έμσ ζηνλ θφζκν. κσο ην «εθεί», 

φπσο πνιχ σξαία καο έρεη πεη ν Kant, δελ έρνπκε ηξφπν λα ην γλσξίδνπκε πξαγκαηηθά, νπφηε 

ζπλίζηαηαη ζηελ αληίιεςε καο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξνυπάξρνπζεο θαηεγνξίεο, ππαξθηέο 

ζε φινπο. Πάιη φκσο ε δφκεζε ηνπ «εθεί» απφ ηνλ θαζέλα καο δηαθέξεη. πκπεξαίλεη δειαδή 

φηη ν άλζξσπνο είλαη εθεί, έμσ ζην θφζκν, αιιά δνκεί ν ίδηνο απηφ ην εθεί, παξά ηελ θνηλή 
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πεγή εκπεηξηψλ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη, ην νπνίν ηφηε δελ είλαη θάηη μέρσξν απφ απηφλ 

(Yalom, 1980). Με ηνλ δξακαηηθφ απηφ ηξφπν καο ιέεη ν Hergenhahn (2008), πσο ν 

Heidegger ζέιεη λα δείμεη φηη ρσξίο ηνλ θφζκν δελ ζα ππήξραλ άλζξσπνη θαη ρσξίο 

αλζξψπνπο δελ ζα ππήξρε ν θφζκνο. Φαίλεηαη έηζη φηη νχηε θη εθείλνο πίζηεπε ζηελ χπαξμε 

ηνπ Θενχ.  Ζ πνιπζχλζεηε απηή έλλνηα ηνπ “Dasein” ππαγνξεχεη αθφκα φηη ε χπαξμε είλαη 

έλα πνιχπινθν δπλακηθφ θαηλφκελν, πνπ ζπλερψο δειαδή αιιάδεη, κέζα ζην εθεί, ζηνλ ρψξν 

θαη ζηνλ ρξφλν, αλεμάξηεηά απφ ην πνηνη είλαη απηνί νη παξάγνληεο θάζε θνξά. Τπάξρνπλ 

ζηαζεξά, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζκφ (Hergenhahn, 2008). Ίζσο ινηπφλ απηή ε 

πνιππινθφηεηα ηεο χπαξμεο λα είλαη έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ θαη ε θάζε ζεξαπεία απαηηεί 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί.  

Δπίζεο ν Heidegger πίζηεπε φηη ππάξρνπλ δχν ηξφπνη χπαξμεο. Ο θαζεκεξηλφο, ν νπνίνο 

ελδηαθέξεηαη γηα ην πψο είλαη ηα πξάγκαηα θαη έλαο δεχηεξνο, ν νληνινγηθφο, πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ πξαγκάησλ. Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξψην 

ηξφπν δείρλνπλ ζαπκαζκφ γηα ην πψο είλαη ηα πξάγκαηα, ν θφζκνο γχξσ ηνπο. Δλψ φζνη δνπλ 

αθνινπζψληαο ηνλ δεχηεξν ηξφπν ζαπκάδνπλ ην φηη  ηα πξάγκαηα θαη ν θφζκνο ππάξρνπλ. Οη 

δχν απηνί ηξφπνη χπαξμεο κεηαθξάδνληαη κε ηνλ φξν ηεο απζεληηθφηεηαο, πνπ έρνπκε ήδε 

εμεηάζεη. Ο πξψηνο δειαδή ηξφπνο χπαξμεο αληηζηνηρεί ζηε «κε απζεληηθή δσή», φπνπ 

θαλείο ράλεη ηελ έληαζε ηεο δσήο, ηεο ζπλερνχο αλαδήηεζεο γηα θάηη παξαπάλσ θαη 

παξαπέξα πνπ αθνξά ηελ χπαξμε ηελ δηθή ηνπ θαη γεληθφηεξα. Δπαλαπαχεηαη ζηα γλσζηά 

θαη ζηα αζθαιή θαη ζπλεπψο κέλεη κφλν ζην πψο θαίλνληαη ηα πξάγκαηα θαη φρη ζην Δίλαη 

ησλ πξαγκάησλ. Αληίζεηα, ν  νληνινγηθφο ηξφπνο χπαξμεο ζπληαηξηάδεη κε ηελ «απζεληηθή 

δσή». Απηή ππνδεηθλχεη ηνλ αδηάθνπν αγψλα απηνγλσζίαο ελφο κεηαβαιιφκελνπ εγψ θη έηζη 

ηελ ζπλερή επίγλσζε ηεο χπαξμεο καο, νπφηε θαη ηνπ πεπεξαζκέλνπ ηεο (Yalom, 2002., 

Yalom, 1980) 

Ο Heidegger ινηπφλ καο πξνηξέπεη ζε έλαλ απζεληηθφ ηξφπν χπαξμεο. Απηφ ζεκαίλεη λα 

ζπκθηιησζνχλ νη άλζξσπνη κε ηελ βεβαηφηεηα φηη θάπνηα κέξα ζα πεζάλνπλ θη έηζη έρνληαο 

απηφ ζην κπαιφ ηνπο λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα αζθήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα χπαξμε κε λφεκα. Δθείλνο αλακέλεη απηήλ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ 

ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο ηνπο ζεσξνχζε ηθαλνχο λα ζηνράδνληαη ην πεπεξαζκέλν. θη απηφ 

επεηδή αθξηβψο ηνπο ζεσξνχζε ηθαλνχο γηα απηνγλσζία. Χζηφζν, εθηηκά φηη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηή πξνθαιεί άγρνο ζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη έηζη πξνηηκνχλ ηνλ 

ζπκβηβαζκφ θαη ηελ κεηξηνπάζεηα, ή φπσο ιέεη ν Heidegger κηα κε απζεληηθή δσή. Έλαο 

δεχηεξνο ιφγνο πνπ ζεσξεί φηη ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ πηνζέηεζε κηαο απζεληηθήο δσήο κε 

ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη ε αθνινπζνχκελε ππεπζπλφηεηα απηήο. Σν 

γεγνλφο δειαδή φηη ν ειεχζεξνο άλζξσπνο είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη γηα 
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ηελ δσή ηνπ ζην ζχλνιν ηεο, ρσξίο λα επηξξίπηεη επζχλεο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

(Hergenhahn, 2008). 

Ζ επίγλσζε ινηπφλ ηνπ ζαλάηνπ θάλεθε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα κπνξέζεη έλαο 

άλζξσπνο λα κεηαβεί απφ ηνλ έλαλ ηξφπν χπαξμεο ζηνλ άιιν, πνπ εθηηκάηαη πνηνηηθά 

αλψηεξνο. πλεπψο παξαηεξνχκε φηη δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε λα γίλεη ε κεηάβαζε απηή, 

δεδνκέλνπ φηη νη άλζξσπνη δελ ζθέθηνληαη ηνλ ζάλαην, ρσξίο λα ζπληξέρεη θάπνην γεγνλφο 

ηέηνην ή έζησ θάπνην αηχρεκα, ππελζπκίδνληαο ηελ παξνπζία ηνπ. Έηζη ε ζθέςε ηνπ 

Heidegger νδήγεζε ηνλ Yalom ζην ζπκπέξαζκα φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα θάλνπλ ην 

πέξαζκα απηφ ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο κφλν κέζσ νξηαθψλ εκπεηξηψλ (Yalom, 1980).    

Ο Rollo May (1909-1994), σο ςπραλαιπηήο, εηζήγαγε ηνλ ππαξμηζκφ ηνπ Heidegger ζηελ 

ςπρνινγία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ο May ηφληδε φηη ε αλζξψπηλε χπαξμε δηέπεηαη απφ 

θάηη ην παξάδνμν. Απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη είλαη ηαπηφρξνλα ππνθείκελα θαη 

αληηθείκελα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Γελ ελεξγνχλ απιψο, αιιά ςάρλνπλ λα βξνπλ θαη ην λφεκα 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζχκθσλα κε ηνλ May θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο 

κνλαδηθνχο ζην ζχκπαλ. Δθείλνο, φπσο φινη νη ππαξμηζηέο, μερψξηδε ηελ ειεπζεξία σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψπσλ. Βέβαηα ε ειεπζεξία απηή, φπσο είδακε 

ζπλνδεχεηαη απφ επζχλε θαη αβεβαηφηεηα, νπφηε θη απφ άγρνο. Έηζη δηαθξίλεη ην πγηέο 

(απζεληηθφ) άγρνο, πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ άλζξσπν λα αζθήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ, ψζηε λα 

πξνζεγγίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην δπλακηθφ ηνπ, απφ ην λεπξσζηθφ άγρνο πνπ δελ 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, θαζψο ην γελλά ν θφβνο άζθεζεο ηεο ειεπζεξίαο 

πλεπψο γηα ηνλ May, αιιά θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππαξμηζηέο ν άλζξσπνο βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζην δίπνιν άγρνπο θαη ελνρήο. Άγρνο φηαλ αζθεί ηελ ειεπζεξία ηνπ θαη ελνρή φηαλ 

ηελ αξλείηαη (Hergenhahn, 2008).  

 ε κηα ζπλέληεπμε ηνπ ν May, δεκνζηνπνηεκέλε ζην πεξηνδηθφ αλζξσπηζηηθήο ςπρνινγίαο 

“Journal of Humanistic Psychology”, ην 2009, επηβεβαίσζε ην ήδε γλσζηφ, αιιά 

εθθξαζκέλν δηαθνξεηηθά πεξί ηνπ ζηφρνπ ηεο ζεξαπείαο. Ο «αζζελήο», γλσξίδνληαο ηνλ 

εαπηφ ηνπ, καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, λα βξίζθεηαη ζε 

επαθή κε ηηο θπζηθέο ηνπ θιίζεηο. Οπφηε ε ζεξαπεία απνηειεί επαλεθπαίδεπζε. Μέζσ απηήο 

ην άηνκν πξνζπαζεί λα κάζεη θαη λα πξάηηεη ηα ζχκθσλα κε ηελ θχζε ηνπ. πλεπψο νη 

άλζξσπνη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, απνζπληίζεληαη απφ ηε θχζε ηνπο θαη κέζσ ηεο ζεξαπείαο 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ απηφ πνπ θπζηθά ζα έπξεπε λα θάλνπλ                                 

(Schneider, Galvin, Serlin, 2009).   

πλερίδνληαο ζα εμεηάζνπκε ιίγν αλαιπηηθφηεξα ηελ ζθέςε ηνπ Irvin Yalom, γελλεζείο ην 

1931. Δθείλνο κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «ππαξμηζηηθή ςπρνζεξαπεία» καο εηζάγεη θαη καο 

εμεγεί ηελ πξνζέγγηζε απηή. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ίδην, πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή 
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πξνζέγγηζε πνπ θηάλεη ζηελ ζεξαπεία κέζα απφ ηελ επηθέληξσζε θαη ειάθξπλζε ησλ 

αλεζπρηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε ηνπ αηφκνπ. Ο Yalom, σο ζπνπδαζηήο θη απηφο ηεο 

ςπραλάιπζεο, πηζηεχεη φηη κέζα ζην άηνκν ιεηηνπξγνχλ πνηθίιεο ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο 

δηεξγαζίεο πνπ ζπρλά έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε. Γηα απηφ άιισζηε ηελ νλφκαζε θαη 

“δπλακηθή”. Ζ παξνπζία εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο καο είλαη πνιχ γλσζηή. Ο Yalom φκσο ηελ 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε θαη ηελ αλήγαγε ζε ηέζζεξηο θαζνιηθέο αλεζπρίεο. χκθσλα δειαδή κε 

εθείλνλ δεκηνπξγνχληαη ζην άηνκν εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, φηαλ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ηέζζεξηο έζραηεο αλεζπρίεο πνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ χπαξμε. Πξνθαιείηαη ινηπφλ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε φηαλ ην άηνκν 

έξρεηαη αληηκέησπν κε ηνλ ζάλαην, ηε κνλαμηά, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ έιιεηςε λνήκαηνο ζηε 

δσή. (Yalom, 1980). 

Ο Yalom, φπσο πνιινί ππαξμηζηέο πηζηεχεη φηη ελψ ν ζάλαηνο θαηαζηξέθεη ηνλ άλζξσπν, ε 

ηδέα ηνπ ζαλάηνπ ηνλ ζψδεη. Ζ απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ θαη ε ζπκθηιίσζε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ, ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν λα ζηξαθεί θαλείο απφ κηα κνξθή χπαξμεο ζε 

κηα άιιε, αλψηεξε. Δίλαη νινθάλεξε ζην ζεκείν απηφ ε επηξξνή ηνπ Heidegger. Έηζη 

ππνζηεξίδεη θαη ν Yalom φηη ε άξλεζε ηνπ ζαλάηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ άξλεζε ηεο θχζεο, ελψ 

αληίζεηα ε επαθή κε ηνλ ζάλαην, θάλεη ηνλ άλζξσπν λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Πξνέθηαζε απηνχ είλαη λα έρεη ιηγφηεξνπο πξνζσπηθνχο θφβνπο, λα αλαζεσξεί ηηο αμίεο 

θαη ηηο αξρέο ηνπ, λα δεη ην παξφλ θαη κε ιίγα ιφγηα λα ειαηηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

ςπρνπαζνινγίαο. Δμάιινπ ζεκεηψλεη φηη ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή. ζν πην ηθαλνπνηεηηθά δεη έλαο άλζξσπνο, ηφζν ιηγφηεξν 

άγρνο έρεη γηα ηνλ ζάλαην θαη γεληθφηεξα ηφζν ιηγφηεξα αξλεηηθά, απνκνλσηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (ζιίςε, ζπκφο, επηξξέπεηα ζηηο αξξψζηηεο) ηξέθεη. Μαο παξαπέκπεη εδψ ν 

Yalom ζε κηα θξάζε ηνπ Nietzsche. “Απηφ πνπ έρεη γίλεη ηέιεην, ψξηκν, απηφ ζέιεη λα 

πεζάλεη. Απηφ πνπ αληίζεηα ππνθέξεη, ζέιεη λα δεη, ψζηε λα γίλεη θάπνηε ψξηκν”. Ο 

θηιφζνθνο επνκέλσο ήζειε λα καο πεη φηη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα καο 

ελεξγνπνηήζνπλ θαη φρη λα καο νδεγήζνπλ ζηελ παξαίηεζε, ζηελ θαηάζιηςε θαη ελ ηέιεη 

ζηελ επηζπκία ζαλάηνπ. Αθνχ δεκηνπξγήζνπκε θαη αλειηρζνχκε εμειηθηηθά, ηφηε ζα είκαζηε 

έηνηκνη λα πεζάλνπκε. Δμαξηάηαη ινηπφλ απφ καο λα βηψλνπκε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή θαη 

έηζη λα κελ θνβφκαζηε ηνλ ζάλαην. αο ππελζπκίδνπκε εδψ φηη αλ δελ είλαη ζην ρέξη καο νη 

ζπλζήθεο ηεο δσήο καο, είλαη πάληα ζηηο δπλάκεηο καο ε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπκε απέλαληη 

ζηηο ζπλζήθεο απηέο. 

Αθφκε παξαηεξψληαο ηελ ζθέςε ησλ παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε επηξξνή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ 

ππαξμηζκνχ θαη ηεο ππαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 

θηινζνθία ησλ ησηθψλ. Δθείλνη έιεγαλ φηη ν ζάλαηνο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ηεο 

δσήο (Αζεκάθεο, 2001). Τπνζηήξηδαλ φηη ν άλζξσπνο ζα πξέπεη λα δέρεηαη ηελ κνίξα ηνπ 
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θαη λα ηελ αληηκεησπίδεη αμηνπξεπψο. Έηζη κε ηελ ίδηα ινγηθή νθείιεη λα αληηκεησπίζεη θαη 

ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ, ρσξίο λα ηνλ αγρψλεη θαη ρσξίο λα αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ. Να κελ ηνπ πξνθαιεί δειαδή ν ζάλαηνο αίζζεκα καηαίσζεο, αιιά αληίζεηα 

θηινδνμίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Ζ ειεπζεξία, ζχκθσλα κε ηνπο ππαξμηζηέο, είλαη θη απηή κηα απφ ηηο έζραηεο έγλνηεο ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ε άζθεζε ηεο ηνλ θέξλεη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Σν λα ηελ 

αζθεί ζεκαίλεη ππεπζπλφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα απηή είλαη απφιπηε. Ο Yalom δειαδή 

ζεσξεί φηη ην άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, θαιέο, θαθέο, αιιά θαη γηα ηνλ θφζκν 

επξχηεξα, αθνχ φπσο είπακε ζχκθσλα κε ηνλ Heidegger πάιη ην ίδην ην άηνκν δνκεί ηνλ 

θφζκν. Σν θνξηίν απηφ είλαη κεγάιν θη έηζη ην άηνκν ξίρλεηαη ζηελ αλαδήηεζε θάπνηαο 

δνκήο ηζρπξφηεξεο απφ ην ίδην, ψζηε λα αλαθνπθηζηεί. Χζηφζν παξά ην βάξνο ηεο επζχλεο, 

απηή δηέπεη ηελ απζεληηθή δσή, ελψ ε άξλεζε ηεο ηελ κε απζεληηθή δσή. Έηζη ζρεκαηίδεηαη 

ην εμήο δίιιεκα ζην νπνίν νη ππαξμηζηέο ηίζεληαη ππέξ ηεο πξψηεο πξφηαζεο. Ο άλζξσπνο 

είηε αζθεί ηελ ειεπζεξία ηνπ, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηεο θη έηζη θαζίζηαηαη ν ίδηνο σο 

πξσηνπξγφο πνπ δεη κηα απζεληηθή δσή, είηε αξλείηαη ηελ ιήςε επζχλεο, νπφηε θαη ηελ 

άζθεζε ειεπζεξίαο, αθεκέλνο ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ, δψληαο κε απζεληηθά. Οη ππαξμηζηέο 

δειαδή πηζηεχνπλ φηη ν άλζξσπνο νθείιεη λα είλαη ππεχζπλνο, θαζψο ηφηε έρεη επαθή κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, θη έηζη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη θαη λα εθπιεξψζεη ην δπλακηθφ ηνπ, αθνχ 

απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θπζηθά πξάηηεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Πάλσ 

ζε απηήλ ηελ αλαγλψξηζε κα θαη πξαγκάησζε ηνπ δπλακηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ αλζξψπνπ, ήξζαλ θαη ζπκθψλεζαλ νη αλζξσπηζηέο, πξνσζψληαο ηελ σο ζηφρν ηεο 

ζεξαπείαο. 

Δπηπιένλ, ν άλζξσπνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ κνλαμηά, ην γεγνλφο φηη έξρεηαη θαη 

θεχγεη κφλνο ηνπ απφ απηφλ ηνλ θφζκν. Παξ‟ φιε δειαδή ηελ πεπνίζεζε ηεο απηφ-

δεκηνπξγίαο ηνπ, ν άλζξσπνο δελ παχεη λα είλαη εγθαηαιειεηκκέλνο ζην ζχκπαλ. Ο Yalom 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε απηή κε ηνλ φξν «θνζκηθή αδηαθνξία». Απηή ινηπφλ ε 

θαηάζηαζε αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εχξεζε λνήκαηνο ζηε δσή. Σίζεηαη επνκέλσο ην εξψηεκα, 

φρη γηαηί δνχκε, αιιά πψο λα δνχκε. Ο Yalom ζηεξίδεη φηη ε εχξεζε πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, αληαλαθιά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ θνζκηθνχ λνήκαηνο θη έηζη παχεη ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα πξάγκαηα γχξσ καο, λα καο θαίλνληαη ηφζν μέλα (Yalom, 1980). Ζ 

αθηέξσζε ηνπ αλζξψπνπ ζε έλαλ ζθνπφ, δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπ, θαη ηνλ θάλεη λα ππεξβεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ, βιέπνληαο ηνλ σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ. Γηα λα θαηαζηεί απηφ πην 

ζαθέο ζα ην απνδψζνπκε κε έλα παξάδεηγκα. Ζ αθηέξσζε ελφο αηφκνπ γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία νξθαλνηξνθείσλ ή νηθνηξνθείσλ, δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη αγψλα γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ ζηα ηδξχκαηα απηά. Έηζη ην άηνκν απηφ απνηειεί κέξνο κηαο θνηλφηεηαο άιισλ 

αλζξψπσλ πνπ επίζεο απαζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. πλεπψο δελ είλαη κφλν ηνπ 
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ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, αιιά κέξνο ελφο ζπλφινπ, φπνπ ε πξνζσπηθή ηνπ ζπκβνιή, 

απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ έξγνπ. Έηζη κπνξεί λα αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ην γχξσ ηνπ 

πεξηβάιινλ, απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ, πνπ πξηλ ηνπ θαίλνληαλ αλνχζηεο, κε θαηεχζπλζε ηελ 

αξσγή ηνπο ζην έξγν ηνπ. Δπνκέλσο έηζη, κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, αλαθαιχπηεηαη 

θαη θαηαλνείηαη κέξνο ηνπ θνζκηθνχ λνήκαηνο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν.  

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ Martin Buber (1878-1965), εθπξφζσπν ηεο 

δηαινγηθήο ςπρνζεξαπείαο, ζπγθαηαιεγφκελνο ζην πεδίν ησλ αλζξσπηζηψλ, ηνλίδεη φηη 

κνινλφηη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα μεθηλάλε κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, δελ ζα 

πξέπεη λα ηειεηψλνπλ εθεί. Ο ιφγνο δειαδή πνπ ζα πξέπεη λα βξεη ν άλζξσπνο ηνλ εαπηφ ηνπ, 

δελ είλαη κφλν γηα ηελ δηθή ηνπ ζσηεξία, αιιά θη επεηδή είλαη αλάγθε λα βξεη ηελ ζέζε ηνπ 

ζηνλ θφζκν. ηαλ νη άλζξσπνη δελ ηα θαηαθέξλνπλ ζην δεχηεξν θαη ράλνπλ ην επξχηεξν 

λφεκα ηεο δσήο, ηφηε πεξηνξίδνληαη ζην αηνκηθφ ηνπο λφεκα (Friedman, 2002). Χζηφζν 

φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, Viktor Frankl, θαηαιακβάλνληαο θη απηφο ζέζε ζην 

επξχηεξν πεδίν ησλ αλζξσπηζηψλ, ε επηθέληξσζε απνθιεηζηηθά ζην αηνκηθφ λφεκα, 

εκπνδίδεη ην γλήζην λφεκα. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα ζθέθηεηαη σο πξνο ηξείο θαηεπζχλζεηο. 

Πξψηνλ, ηη θαηαθέξλεη ζηνλ θφζκν, ηη δίλεη ζε απηφλ, κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο. 

Γεχηεξνλ, ηη παίξλεη απφ ηνλ θφζκν, κε ηελ έλλνηα ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ βηψκαηνο θαη 

ηξίηνλ, ηη κπνξεί λα αλερηεί θαη λα ππνθέξεη γηα ράξε ζπλζεθψλ πνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη. 

Πνηα είλαη δειαδή ε ζηάζε ηνπ (Yalom, 1980). Ζρεξφ παξάδεηγκα φηη ν άλζξσπνο κπνξεί 

θαη κέζα απφ ηνλ πφλν λα βξεη λφεκα θαη σο εθ ηνχηνπ λα θξαηήζεη αηζηφδνμε ζηάζε, είλαη 

νη εκπεηξίεο ηνπ Frankl ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηνπ Auschwitz. Παξαηήξεζε φηη 

επηβίσλαλ φζνη θξαηνχζαλ ζηάζε  αηζηνδνμίαο πνπ πξνέθππηε απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

δήζνπλ. Σν κφλν πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηνπο πάξνπλ ήηαλ ε επηινγή ηεο ζηάζεο ηνπ 

απέλαληη ζηα γεγνλφηα (Hergenhahn, 2008). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ εθπξνζψπνπο ηεο ππαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο, ε ζεξαπεία 

ελφο αηφκνπ έγθεηηαη ζην λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη ηηο ηέζζεξηο απηέο έζραηεο έγλνηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ χπαξμε ηνπ θαη πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ πεγή ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ 

ηνπ. 

 

3.5.3. Η θιλοζοθία ηος Jean Paul Sartre και η ζςζσέηιζη ηηρ με ηην απσαία 

ελληνική.  

Οη ηδέεο ηνπ Heidegger, ηξνθνδφηεζαλ ηε ζθέςε ελφο Γάιινπ θηινζφθνπ, ππνζηεξηρηή θαη 

δηαδφρνπ ηνπ ππαξμηζκνχ. Ο ιφγνο γίλεηαη γηα ηνλ Jean Paul Sartre. Γηαιέμακε λα 

εμεηάζνπκε ηελ θηινζνθία ηνπ κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «ππαξμηζκφο θαη αλζξσπηζκφο», ην 
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νπνίν γξάθηεθε πξνο ράξε κηαο εηζήγεζεο ηνπ ηδίνπ, πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν: «ν ππαξμηζκφο 

είλαη αλζξσπηζκφο» (Sartre, 2007). Ννκίδσ πσο είλαη επλφεην γηαηί επηιέμακε ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαζψο κέζα απφ απηφ ζα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζχλδεζε ηνπ 

ππαξμηζκνχ κε ηνλ αλζξσπηζκφ.  

Αθνινπζψληαο ηελ ζθέςε ηνπ Heidegger, ν Sartre, ζεσξνχζε φηη αλ ν Θεφο δελ ππάξρεη, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη έλα νλ, ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε λα πξνεγείηαη ηεο νπζίαο ηνπ. Σν νλ απηφ 

ελζαξθψλεηαη ζην αλζξψπηλν είδνο. Έηζη ζεκείν εθθίλεζεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Sartre είλαη 

ε παξαδνρή φηη, ε χπαξμε πξνεγείηαη ηεο νπζίαο. Με απηήλ ηελ αξρή, ήζειε λα δείμεη φηη ν 

άλζξσπνο πξψηα απφ φια ππάξρεη. ηη δειαδή είλαη ην νλ πνπ κπνξεί λα πξνβάιιεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηνλ θφζκν, λα αληηκεησπίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε απηφλ θαη κφλν αξγφηεξα 

λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ πξνζδηνξίζεη, λα εληνπίζεη ηελ νπζία ηνπ. Γηα ηνλ Sartre ν άλζξσπνο 

είλαη απηφ πνπ πξνβάιιεη, ζρεδηάδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θη φρη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη. 

Δπεμεγεκαηηθά, ελλνεί φηη δελ ππάξρεη θάπνην πξφηππν πνπ λα ππαγνξεχεη πσο ζα πξέπεη λα 

είλαη θαλείο αλ ζέιεη λα ιέγεηαη άλζξσπνο. πλεπψο θαηά ηελ γλψκε ηνπ, δελ ππάξρεη 

πξνθαζνξηζκφο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ο άλζξσπνο θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

εζηθή ηνπ ή αιιηψο ηελ νπζία ηνπ. Μάιηζηα απηφο είλαη θαη ν ιφγνο, πνπ βιέπεη ηνλ άλζξσπν 

σο ππεχζπλν γηα απηφ πνπ είλαη. Ζ πεπνίζεζε φηη είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη ηηο πξάμεηο ηνπ, 

δελ πεξηνξίδεηαη ζε αηνκηθφ πξνζσπηθφ επίπεδν. Αληίζεηα ζεσξεί φηη, νη επηινγέο ελφο 

αλζξψπνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ζην ζχλνιν ηνπ. Με άιια 

ιφγηα, νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ λα είλαη απηέο πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη φηη αξκφδνπλ ζην 

αλζξψπηλν είδνο. Δπνκέλσο, ειεχζεξε επηινγή δε ζεκαίλεη φηη δξσ απεξίζθεπηα θαη ρσξίο 

ζπλέπεηεο, αιιά φηη θαηά θάπνην ηξφπν, αλάινγα κε ηελ δξάζε ηνπ ν θάζε άλζξσπνο 

ζπκβάιεη σο λνκνζέηεο ηεο αλζξσπφηεηαο (Sartre, 2007).  

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη έλαο ηέηνηνο ζπιινγηζκφο θαιιηεξγεί ηδηαίηεξα ην αίζζεκα ηεο 

επζχλεο. Έηζη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν άλζξσπνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πξάμεηο 

ηνπ. αθψο νη ξίδεο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο απηνχ βξίζθνληαη ζηελ αξηζηνηειηθή ζθέςε. Παξ‟ 

φια απηά φκσο, ν Sartre αλαγλσξίδεη φηη ν άλζξσπνο βηψλεη ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη 

νδχλεο, θαζψο γλσξίδεη ηα φξηα ηεο δηθήο ηνπ ππεπζπλφηεηαο, ρσξίο φκσο απηφ λα ιεηηνπξγεί 

σο δηθαηνινγία πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ παξαίηεζε. Ο ππαξμηζκφο κε ηνλ ηξφπν απηφ, φπσο έρεη 

ήδε θαλεί, αξλείηαη ηελ αηηηνθξαηία θη απηφ γηα ηνλ ιφγν φηη, κε απηήλ ν άλζξσπνο 

επαλαπαχεηαη θη έηζη ράλεη θαη ην λφεκα ηεο δσήο. Σν νπνίν, επξχηεξα ζχκθσλα κε ηνπο 

ππαξμηζηέο, βξίζθεηαη ζηελ επαγξχπλεζε, ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ επηλνεηηθφηεηα 

(Sartre, 2007). 

Ζ αλζξσπηζηηθή ινηπφλ ρξνηά πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη ζπλνδεχεη ηνλ ππαξμηζκφ, απαληάηαη 

ζην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη λνκνζέηεο θαλελφο, παξά ηνπ εαπηνχ ηνπ. Αληί λα 
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βπζίδεηαη ζηελ απφγλσζε, κέζα ζηελ απνκφλσζε ηνπ, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ηνπ Θενχ, λα 

δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ ζχκπαλ, θάλνληαο ηηο επηινγέο ηνπ, πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα. Έηζη ν άλζξσπνο αλαδεηάεη ζηφρν ζηε δσή ηνπ πνπ ζα ηνπ δείμεη θαη ην 

λφεκα. Θα μεθηλήζεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ζα πξνρσξήζεη θαη πέξα απφ απηφλ κε ηελ 

κνξθή ηεο ειεπζεξίαο (Sartre, 2007). Έηζη δηακνξθψλεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αηφκνπ. Δλψ δειαδή ν άλζξσπνο έξρεηαη θαη θεχγεη κφλνο ηνπ απφ ηνλ θφζκν, ν ππαξμηζκφο 

ηνλ βιέπεη ηθαλφ λα αλαθαιχπηεη ηελ εζψηεξε ζχλδεζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην ζχκπαλ.  Με 

βάζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηξέθνληαη θαη νη αλζξσπηζηέο- ςπρνιφγνη γχξσ απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή αιήζεηα ηνπ αηφκνπ (θαηλνκελνινγία), ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ κε ηξφπν 

νιηζηηθφ. 

 Χζηφζν ε έλλνηα ηνπ «νιηζηηθνχ» θάλεθε λα είλαη επξχηεξε απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ 

αηφκνπ, φπσο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ νη αλζξσπηζηέο. πλδέεηαη θαη κε ηελ ζέζε ηνπ αηφκνπ ζην 

ζχκπαλ. Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη ζεξαπεπηέο, δελ ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ θαη λα 

ηειεηψλνπλ κε ην άηνκν λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν. Ζ θηινζνθία καο έδεημε φηη ζα πξέπεη 

λα μεπεξαζηεί ε ππνθεηκεληθφηεηα θη έηζη λα αλαθαιχςεη ν θάζε άλζξσπνο-αζζελήο ηελ 

ζέζε ηνπ ζηνλ θφζκν. Να δεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ. Αλ δελ γίλεη 

απηφ πσο κπνξεί ε αλζξσπηζηηθή ζρνιή λα βαζίδεηαη ζε κηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε;    

Ζ ζχλδεζε ινηπφλ ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηνπ ππαξμηζκνχ γίλεηαη ζε δχν θνκβηθά ζεκεία. 

Πξψηνλ ζην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο δελ ινγνδνηεί ζε θαλέλαλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, πέξαλ ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, δείρλνληαο έηζη, εθηφο απφ ηελ επζχλε, ηελ έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ σο πνιπζρηδνχο θαη πνιχπιεπξεο νληφηεηαο. Γεχηεξνλ ζην φηη νη πξάμεηο ηνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ γηα παξαδεηγκαηηζκφ ησλ άιισλ θη έηζη λα 

απνηειέζνπλ νηθνπκεληθφ θαλφλα ζπκπεξηθνξάο. Ζ εκπηζηνζχλε ινηπφλ ζηνλ άλζξσπν πνπ 

δίλεηαη απφ ηνλ ππαξμηζκφ θαη ηνλ αλζξσπηζκφ, καο δείρλεη φηη νπζηαζηηθά πίζηεπαλ ζην 

ζηνηρείν εθείλν πνπ θαζηζηά θάπνηνλ άλζξσπν θη φρη δψν. Σν ζηνηρείν απηφ ζχκθσλα κε ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο είλαη ν ιφγνο. Σν ινγηθφ νλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ πξάμεσλ 

ηνπ θαη ηεο επζχλεο πνπ απηέο θέξνπλ. Δπίζεο, ε έκθαζε πνπ δίλεη ν ππαξμηζκφο ζηελ 

επζχλε, θαλεξψλεη ηαπηφρξνλα ηε ζεκαζία ηεο πξάμεο, αθνχ ε νπνηαδήπνηε πξάμε 

ζπλνδεχεηαη απφ αίζζεκα επζχλεο. Απηή ε άξζε ηεο πξάμεο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αξηζηνηειηθή ζθέςε ζε ζρέζε κε ηελ εζηθή. χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν ε πξάμε θαη φρη ε 

ζεσξία δείρλεη ην ήζνο ησλ αλζξψπσλ. Έηζη θαίλεηαη πφζν αξκνληθά ζπλδέεηαη ν 

ππαξμηζκφο θαη ν αλζξσπηζκφο κε ηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε.    

ζνλ αθνξά ηψξα ην δεχηεξν ζεκείν ζχλδεζεο κεηαμχ ππαξμηζκνχ θαη αλζξσπηζκνχ, φηη ε 

πνηφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ ελφο ζα πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο πξάμεηο 

φισλ, ζίγεηαη ζηελ νπζία ην ζέκα ηεο εζηθήο. Ο Καλη ήηαλ ν θηιφζνθνο εθείλνο πνπ 
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ππνζηήξηδε φηη, κηα πξάμε είλαη εζηθή, κφλν αλ κπνξεί λα γίλεη θαζνιηθφο θαλφλαο 

ζπκπεξηθνξάο γηα φινπο (Kant & Wolff, 1969). πλεπψο ην θξηηήξην ηεο θαζνιηθφηεηαο γηα 

ην πνηφλ κηαο πξάμεο, εθπνξεχεηαη απφ ηελ θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Καλη. Με βάζε ηελ 

πξφηαζε απηή πξνθχπηεη φηη αλ θάηη είλαη θαιφ γηα κέλα, αλαπφθεπθηα ζα είλαη θαιφ θαη γηα 

ηνπο άιινπο. Σν αηνκηθφ δειαδή ζπκθέξνλ ζπκπνξεχεηαη κε ην ζπιινγηθφ θαη δελ 

αληηθξνχεηαη κε απηφ. Μηα ηέηνηα πξάμε, εμίζνπ ζχκθσλε πξνο ην αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ 

θαιφ δελ κπνξεί, παξά λα εθπνξεχεηαη απφ ην ινγηθφ ελφο αλζξψπνπ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ 

έηζη φηη παξ‟ φιν πνπ ε ππαξμηζηηθή θηινζνθία ηνπ Jean Paul Sartre θαη ε ππαξμηζηηθή 

ςπρνινγία αξλείηαη ηελ ζεκαζία ηεο ινγηθήο, δειαδή ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

ησλ αλζξψπσλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ, αθνχ δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή 

επζχλε ηνπ θαζελφο (Fromm, 1974), ηειηθά ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ δελ απέρνπλ ηφζν 

φζν ζέινπλ λα δείρλνπλ απφ ηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε θαη ηελ ζεκαζία ηνπ έιινγνπ 

ζηνηρείνπ, σο αδηακθηζβήηεηε αληηθεηκεληθή αξρή.         

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, επηζεκαίλνπκε φηη, κειεηψληαο ηηο θξίζεηο 

ησλ θηινζφθσλ, αληηιακβαλφκαζηε φηη εθείλνη θαζνδεγνχληαλ απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αλ ινηπφλ θαλείο κειεηήζεη ηα θηινζνθηθά ξεχκαηα, θαη ηελ ζθέςε 

θάπνησλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο απηψλ, φρη απαξαίηεηα βαζχηεξα απφ φζν επηρεηξνχκε εκείο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα αληηιεθζεί ηηο επηξξνέο ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ ηηο επνρήο, πφζν ζεκαληηθέο ήηαλ γηα ηηο θξίζεηο ηνπο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπο. Αθφκα 

θαη ν πην δχζπηζηνο απέλαληη ζηελ θηινζνθία ζα αληηιεθζεί ην πφζν ζηελά ζπλδεδεκέλε 

είλαη εθείλε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κη φρη κε ηελ ηφηε πξαγκαηηθφηεηα γηαηί κνινλφηη νη 

επνρέο αιιάδνπλ ξαγδαία, ε αλζξψπηλε θχζε δελ εμειίζζεηαη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο. Έρεη 

κάζεη απιψο πψο λα θξχβεη  ή λα εμσξαΐδεη ηελ άινγε πιεπξά ηεο. Με άιια ιφγηα καο ην 

επηζήκαλε απηφ θαη ν Howard (2000). 
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4. ΗΘΙΚΗ 

4.1. Η ηθική υρ μοπθή κοινυνικήρ ζςνείδηζηρ. 

Ο ξφινο ηεο εζηθήο ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο κέρξη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο ησλ αλζξψπσλ, θαηείρε θη εμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεη πεξίνπηε ζέζε. 

Απηή κεηαμχ άιισλ, είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ αξκνληθφ ηξφπν ζπλχπαξμεο ησλ αλζξψπσλ, 

ηελ ζέζε ηεο εμνπζίαο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο, κα θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. ηαδηαθά ινηπφλ, ε ελαζρφιεζε ησλ αλζξψπσλ κε ην πψο ζα 

πξέπεη λα δνπλ, αλέδεημε ηελ εζηθή ζε πεδίν έξεπλαο. Έηζη ε εζηθή κειεηάηαη σο θιάδνο 

ηεο θηινζνθίαο πνπ αληηθείκελν ηεο έρεη ηελ έξεπλα ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ (Fromm, 1974). Καζψο ινηπφλ ε κειέηε ηεο εζηθήο 

απνηειεί θνκκάηη ηεο θηινζνθίαο, ε νπνία, φπσο δείμακε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, δε κέλεη παξά θαη ε ίδηα ε εζηθή λα ζεσξείηαη κνξθή 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Καζψο δειαδή νη θηιφζνθνη απνξνχζαλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, θαη κέζσ κειέηεο θαη παξαηήξεζεο θαηέιεμαλ ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα, έζηξεςαλ έπεηηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ 

αλζξψπσλ. Οη ζεσξίεο ηνπο γηα απηφλ πξνέθππηαλ εμίζνπ απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Δθείλε έδεηρλε θαη δείρλεη, φπσο καο ππνγξακκίδεη ν Μπηηζάθεο (1981), κε ηνλ νπνίν 

ζπκθσλνχκε, φηη ε εζηθή ζα είλαη αλαγθαία, φζν ζα ππάξρεη ε αλεζηθφηεηα. Δπνκέλσο 

εμππεξεηεί κηα άκεζε θνηλσληθν-πξαθηηθή ιεηηνπξγία. Οη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αληηζέζεηο πνπ αλαθέξακε, εθθξάδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εζηθήο. Έηζη θαζψο ε 

ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ θαη ηειηθά 

ππεξηζρχεη, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ εζηθή. πλεπψο ε εζηθή ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο αληηζέζεηο, ηηο νπνίεο, κάηαηα ζα ιέγακε εκείο, επηρεηξεί λα ιχζεη κε ηα κέζα 

ηεο ζεσξίαο. Καζψο ινηπφλ ε εζηθή θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη κεηαβαιιφκελε, πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ζπζηήκαηα εζηθήο δελ έρνπλ θαζνιηθφ θχξνο (Μπηηζάθεο, 1981). 

Παξ‟ φια απηά παξαηεξεί φηη παιαηά ζπζηήκαηα εζηθήο επηβηψλνπλ ζπρλά θαη 

πξνζαξκνδφκελα, ππεξεηνχλ λέεο θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Δκείο ζηε ζπλέρεηα ζα 

επαλέιζνπκε ζην δήηεκα απηφ.      

 Οη πξψηνη θηιφζνθνη πνπ αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, ήηαλ νη ζνθηζηέο θαη ν σθξάηεο. Με ην πέξαζκα ησλ 

θαηξψλ, αζρνιήζεθαλ θη άιινη πέξα απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ 

ηα έρνπκε ήδε ζπλαληήζεη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ κειέηε ηνπ αλζξψπνπ. 

Γηαθνξεηηθέο ζεσξίεο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο εκπεηξηνθξαηίαο, ηνπ 
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νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ δηαθσηηζκνχ. Έηζη νη εζηθέο πξνηάζεηο είλαη δπλαηφ λα 

επαιεζεχνληαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη κε ηελ ελφξαζε αληίζηνηρα. Δλψ ηελ πεξίνδν ηνπ 

δηαθσηηζκνχ, φπνπ αλπςψζεθε ηφζν πνιχ θαη κε ζζέλνο ε δχλακε ηεο ινγηθήο, 

πξνθιήζεθε ακθηβνιία γηα ηελ απηνλνκία θαη ινγηθή ηνπ αηφκνπ, πνπ νδήγεζε ζε κηα 

θαηάζηαζε εζηθήο ζχγρπζεο, ε νπνία επλφεζε ηελ άλνδν ηνπ ζρεηηθηζκνχ. Βαζηθή ηνπ 

αξρή φηη, ε αιήζεηα εμαξηάηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ζπλεπψο ην ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηηο εζηθέο αμίεο. Καηά ηνλ 20
ν
 αηψλα θαη κεηά παξαηεξείηαη πινπηηζκφο ησλ 

εζηθψλ ζεσξηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο θαη άιισλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ (Fromm, 1974). 

 

4.2. Η ζσέζη ηηρ ηθικήρ με ηην τςσολογία και ηην τςσοθεπαπεία. 

Ζ κειέηε γηα ην ηη είλαη θαιφ ή θαθφ γηα ηνλ άλζξσπν, έδξαζε κεηαμχ άιισλ, σο θίλεηξν 

γηα ηελ κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ. Με άιια ιφγηα, ελίζρπζε ηηο 

ςπρνινγηθέο έξεπλεο. Έηζη ε κειέηε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ, 

πξνυπνζέηεη ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ σο νιφηεηα. Ζ γλψζε γηα ηελ 

αλζξψπηλε θχζε, ηελ νπνία απνπεηξάηαη λα θαηαθηήζεη ε ςπρνινγία, καο δηεπθνιχλεη 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηε ζεκειίσζε ελφο 

επηζηεκνληθά εζηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

ςπρνινγίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Fromm (1974), είλαη αδχλαηνο ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ςπρνινγίαο θαη εζηθήο. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε ςπρνινγία 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία αληηθεηκεληθψλ θαη έγθπξσλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο, παξ‟ φιν πνπ ε ηάζε ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο είλαη λα ηνλίδεη 

πεξηζζφηεξν  ηελ “πξνζαξκνγή” ηνπ αηφκνπ, παξά ηελ “πίζηε” ζηνλ εαπηφ ηνπ γηα απηφ 

πνπ είλαη.   χκθσλα κε ηελ Αλαγλσζηνπνχινπ (2008), ε ζχλδεζε ςπρνινγίαο θαη 

εζηθήο εθδειψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, ελέρεη κέζα ηεο 

θάπνηα εζηθή δηάζηαζε. πλεπψο νη ςπρνιφγνη νθείινπλ αθνχ κειεηνχλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά λα θαηαπηάλνληαη θαη κε ηνλ εζηθφ ηεο ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, ε ίδηα ηνλίδεη 

ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εζηθήο ζε πνιιέο εθαξκνγέο ηεο ςπρνινγίαο, φπσο ζηελ 

δηεμαγσγή πεηξακάησλ, ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν δηδαζθαιίαο, ζηελ εθπαίδεπζε 

ςπρνιφγσλ, αιιά θαη ςπρνζεξαπεπηψλ. 

Βέβαηα γηα λα γίλεη θαλεξή ε ζπκβνιή ηεο εζηθήο ζηελ ςπρνινγία, ρξεηάδεηαη λα 

κειεηεζεί ε εζηθή σο επηζηήκε. Να κειεηεζνχλ δειαδή νη εζηθέο ζεσξίεο εθπξνζψπσλ 

ησλ δηάθνξσλ θηινζνθηθψλ ζρνιψλ, πνπ θαηαγίλνληαη κε ην «εζηθψο άγεηλ» ησλ 

αλζξψπσλ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε επνκέλσο ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, 

ρξεηάδεηαη πξψηα απφ ηελ κηα, λα θαηαλνήζνπκε ηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη απφ ηελ 
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άιιε, ηελ θχζε ηεο εζηθήο. Ζ κειέηε γηα ηελ ηειεπηαία δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, ιφγσ νηθνλνκίαο, αιιά ζα αλαδεηρζνχλ νη βαζηθφηεξεο ζεσξίεο 

εζηθήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ςπρνινγίαο ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

Δπηιέμακε ζθφπηκα λα αλαδείμνπκε ηελ ζρέζε απηή κεηαμχ ςπρνζεξαπείαο θαη εζηθήο, 

θαζψο ε νπζία ηεο εζηθήο, φπσο καο έρεη πεη θη ν Αξηζηνηέιεο βξίζθεηαη ζηελ πξάμε θη 

φρη κφλν ζηε ζεσξία. Γελ θηάλεη ινηπφλ λα ηνλίδνπκε ηελ αμία ηεο εζηθήο ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγία, ε νπνία θαηαθιχδεηαη απφ ζεσξίεο, αιιά λα ηελ 

εμεηάζνπκε φηαλ εθαξκφδεηαη. Έηζη ην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη έλα απφ ηα 

πιαίζηα ζηα νπνία ε ςπρνινγηθή γλψζε εθαξκφδεηαη θαη ε εζηθή απνθαιχπηεηαη. Καζψο 

κηιάκε γηα ςπρνζεξαπεία, είλαη εχινγν λα επηθεληξσλφκαζηε ζηηο εζηθέο αξρέο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ. Δμεηάδνληαο θαη 

αλαιχνληαο ηνλ εζηθφ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο απηήο, ζα ζθηαγξαθεζεί θαη ζα γίλεη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ξφινο πνπ έρεη έλαο ζεξαπεπηήο. 

 

4.3. Οι ηθικέρ απσέρ ηος Rogers και η οικοςμενικόηηηα ηοςρ 

Ο Carl Rogers, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, εμχςσζε ηε ζεκαζία ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζρέζεο, ζε παξάγνληα έθβαζεο γηα ηελ ζεξαπεία. θεθηφκελνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

αλέδεημε ηελ αλάγθε λα παξεηζθξήζνπλ ζηελ ζρέζε απηή νξηζκέλεο εζηθέο αξρέο, πνπ ζα 

ηελ βειηηζηνπνηήζνπλ θη έηζη ζα θαηαζηήζνπλ ην ζεκηηφ απνηέιεζκα, ηελ επαλαθνξά 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ πειάηε, πεξηζζφηεξν δπλαηφ.  

Ο Rogers ινηπφλ ππνζηήξηδε φηη ν ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη «άλεπ φξσλ» ηνλ 

πειάηε ηνπ. Ζ πξφηαζε απηή νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ εζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ. Ο 

ςπρνζεξαπεπηήο δειαδή, ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ αμία θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπ. Να ζέβεηαη ην δηθαίσκα εθείλνπ ζηε δσή, ηελ 

επηπρία θαη ηελ ςπρηθή γαιήλε. Δπίζεο, λα ζέβεηαη ηελ απηνλνκία ηνπ, ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ, ην δηθαίσκα ηνπ γηα παξξεζία ιφγνπ, γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη γηα ηε ζηάζε 

ηνπ απέλαληη ζηα δεδνκέλα ηεο δσήο. Με δχν ιφγηα λα ζέβεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη 

ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

Αθφκε ν Rogers ηφληδε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο εθ κέξνπο ηνπ ζεξαπεπηή, 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα βιέπεη ηνλ θφζκν ηνπ πειάηε ηνπ, κέζα απφ ηα δηθά ηνπ κάηηα θαη 

ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ απέλαληη ζηνλ πειάηε ηνπ, φπσο είδακε πξσηχηεξα. Δπηπιένλ, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα δεκηνπξγήζεη έλα άλεην θαη δεζηφ θιίκα αλάκεζα ζηνλ ίδην 

θαη ηνλ πειάηε ηνπ, είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ληψζεη ν πειάηεο εκπηζηνζχλε, αζθάιεηα θη 

έηζη λα πξνρσξήζεη ε ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Μαιηθηψζε-Λνίδνπ, 2009). 
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Ξεθηλήζακε εζθεκκέλα ηε δηεξεχλεζε ησλ εζηθψλ αξρψλ κε ηηο παξαπάλσ, θαζψο απηέο 

νθείιεη λα ηηο θαηέρεη θάζε ζεξαπεπηήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 

ηελ νπνία αθνινπζεί. Σν ηνλίδνπκε απηφ γηαηί, ζχκθσλα κε ηνλ Strupp (1980), νη 

κέζνδνη ή νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο ζεξαπεπηήο, αλαπαξηζηνχλ ηηο δηθέο ηνπ 

αμίεο, ην δηθφ ηνπ θηινζνθηθφ ζχζηεκα αμηψλ. Έηζη παξαηεξείηαη πνηθηιία κεζφδσλ, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζε πνηθίια ζπζηήκαηα αμηψλ. κσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

είλαη απνδεθηή θαη λφκηκε ε θάζε κέζνδνο, είλαη λα κελ παξαβηάδεη ηηο παξαπάλσ 

βαζηθέο εζηθέο αξρέο (Μαιηθηψζε-Λνίδνπ, 2009., Patterson, 1989).   

Βέβαηα, ε ελ-ζπλαίζζεζε αθνξά κάιινλ ηθαλφηεηα παξά εζηθή αξρή. Σελ 

ζπγθαηαιέγνπκε φκσο ζηηο εζηθέο αξρέο, θαζψο ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ην ήζνο ηνπ 

ζεξαπεπηή. Ο αθξηβήο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη απαζρνιήζεη 

πνιινχο εξεπλεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε νκνθσλία. Σν ζεκείν ζχγθιηζεο 

ηνπο πάλησο είλαη φηη, ν ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα δεη ηνλ θφζκν κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ 

πειάηε ηνπ. Ζ ελζπλαίζζεζε έρεη δχν δηαζηάζεηο. Σελ γλσζηηθή θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε λνεηηθή θαηαλφεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ άιινπ, 

ελψ ε δεχηεξε ζην άκεζν βίσκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ο Rogers, ελψ ππνζηήξηδε φηη ν 

ζεξαπεπηήο εηζέξρεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ άιινπ, ρσξίο φκσο λα μερλά ηελ δηθή ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα (Μαιηθηψζε-Λνίδνπ, 2009), αξγφηεξα ζηήξημε φηη ν ζεξαπεπηήο δεη 

πξνζσξηλά ζηε δσή ηνπ άιινπ (Rogers, 1980, ζην ηαιίθαο θαη Υακνδξάθα, 2004: 41), 

νπφηε ηαπηίδεηαη κε απηφλ.  

Σν λα αληαπνθξηζεί ν ζεξαπεπηήο ζην ζπλαίζζεκα ηνπ πειάηε ηνπ, πξνυπνζέηεη φηη ηνλ 

ζέβεηαη θαη φηη είλαη ηθαλφο λα μεπεξάζεη ηνλ εγσηζκφ ηνπ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Moore (1990), ε ελζπλαίζζεζε ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο γηα πνηθίιεο πξν-θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Υξεηάδεηαη δειαδή λα κπνξείο λα ληψζεηο ην ζπλαίζζεκα ηνπ άιινπ, 

ψζηε λα εμεγήζεηο κηα αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα λα πξάμεη φκσο ν ζεξαπεπηήο κε 

αιηξνπηζκφ, ζα πξέπεη λα δείμεη αληδηνηέιεηα. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Goleman 

(2009), “ε ελζπλαίζζεζε νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ απηεπίγλσζε. ζν πεξηζζφηεξν 

αλνηρηνί είκαζηε ζηηο ίδηεο καο ηηο ζπγθηλήζεηο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλνί ζα είκαζηε ζην 

λα αληηιεθζνχκε ηα ζπλαηζζήκαηα” (Goleman, 2009: 148). Δπνκέλσο εδψ γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηελ  πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επάξθεηαο ηνπ ζεξαπεπηή, 

ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ ην ήζνο ηνπ ζεξαπεπηή, πνπ ζα δνχκε ελ ζπλερεία. Ζ 

ελζπλαίζζεζε ινηπφλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζίγεη δεηήκαηα εζηθήο.      
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4.4. Κώδικερ Γεονηολογίαρ   

Αλ θαη νη πξναλαθεξζείζεο αξρέο ζπγθξνηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο εζηθήο ηνπ ζεξαπεπηή, ε 

πξάμε έρεη δείμεη φηη ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο πξνθχπηνπλ ζπλερψο ζέκαηα, απιά 

θαη πεξίπινθα, πνπ δνθηκάδνπλ ην ήζνο ηνπ ζεξαπεπηή. πλεπψο, αλαδείρηεθε ε αλάγθε 

γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο θψδηθα δενληνινγίαο, θάηη ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ άζθεζε 

νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο. Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο ζεκειηψλεη ηα ειάρηζηα 

θξηηήξηα ζσζηήο άζθεζεο ελφο επαγγέικαηνο θαη απνηειεί επηζθξάγηζε ηεο απηνλνκίαο 

κηαο επαγγεικαηηθήο νκάδαο (Fisher, 2003). ηελ πεξίπησζε ινηπφλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

ςπρνιφγσλ, ε Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξία θαη ν Βξεηαληθφο Φπρνινγηθφο 

χιινγνο, πξνζπάζεζαλ λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα εζηθήο κε ηελ δεκηνπξγία 

θσδηθψλ δενληνινγίαο. Βέβαηα νη αξρέο ησλ θσδίθσλ απηψλ, ζπγθιίλνπλ κε ηηο αξρέο 

ησλ θσδηθψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (APA), θαζψο θαη ηεο 

Ακεξηθαληθήο θαη Βξεηαληθήο Δηαηξίαο ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ (AASW, BASW)  

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008).  

Ζ Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξία (Α.Φ.Δ.) δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο ην 1953, ν νπνίνο έθηνηε έρεη εκπινπηηζηεί θαη αλαζεσξεζεί πνιιέο θνξέο. 

Δκείο ζα εμεηάζνπκε ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πνπ έγηλε ην 1992. Σα κέιε ηεο 

Α.Φ.Δ. δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπ θαλφλεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο θψδηθαο δενληνινγίαο 

εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ςπρνιφγσλ, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δειαδή πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ 

έξγνπ ησλ ςπρνιφγσλ ή ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο θχζεο    

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002). Δδψ ζα καο απαζρνιήζεη επηιεθηηθά ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ  

ζηελ θιηληθή θαη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή άζθεζε ηεο ςπρνινγίαο. πλεπψο ηα θξηηήξηα πνπ 

ζα εμεηάζνπκε δελ ζα είλαη πιήξεηο. Ζ ζπκπεξηθνξά δειαδή ηνπ ςπρνιφγνπ απέλαληη 

ζηνλ πειάηε ηνπ. Ο θψδηθαο ινηπφλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζθέξεη γεληθέο αξρέο θαη 

θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ 

λα αληηκεησπίζνπλ νη επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνη. 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο ηεο Α.Φ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηελ εηζαγσγή, ηνλ πξφινγν, έμη 

γεληθέο αξρέο θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα εζηθήο. ηελ  εηζαγσγή εμεηάδνληαη ν ζθνπφο, 

ε νξγάλσζε, ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα 

δενληνινγίαο. Ο πξφινγνο θαη νη γεληθέο αξρέο αθνξνχλ ζηφρνπο πνπ θηινδνμνχκε λα 

θαηεπζχλνπλ ηνπο ςπρνιφγνπο ζην λα πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίδνπλ θάζε θνξά κηα φζν 

ην δπλαηφλ πην εζηθή ζπκπεξηθνξά. Υξεηάδεηαη νη ςπρνιφγνη λα ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο, φηαλ θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ πνηα είλαη ε εζηθά επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Σηο γεληθέο αξρέο ζα ηηο εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ακέζσο 

παξαθάησ. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ θψδηθα, ηα θξηηήξηα εζηθήο, έρνπλ γεληθφ 

ραξαθηήξα, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ςπρνιφγνπο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε 

πνηθίινπο ρψξνπο θαη κε πνηθίιεο ηδηφηεηεο. Δπνκέλσο δελ θαιχπηνπλ εμαληιεηηθά ηα 

ζέκαηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη κηα κε αλαθεξφκελε 

ζπκπεξηθνξά θαζίζηαηαη απηφκαηα εζηθή ή κε εζηθή (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002). 

Οη έμη γεληθέο αξρέο είλαη νη εμήο: ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ 

αηφκνπ, επάξθεηα, αθεξαηφηεηα, επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή επζχλε, ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ θαη θνηλσληθή επζχλε. Παξαηεξνχκε, ρσξίο λα 

εθπιεζζφκαζηε βεβαίσο, φηη πξσηαξρηθή αξρή είλαη ν ζεβαζκφο. Οη ςπρνιφγνη ζέβνληαη 

ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, φπσο είδακε λσξίηεξα, ηηο πνιηηηζκηθέο θαη αηνκηθέο δηαθνξέο 

θαη πξνέθηαζε απηνχ είλαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ αηφκσλ γηα ην 

απφξξεην ηεο ηδησηηθήο δσήο, ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ, ηνλ απηφ-θαζνξηζκφ θαη 

ηελ απηνλνκία. Υξεηάδεηαη λα κε ιεζκνλνχλ φηη νη λνκηθέο θαη νη άιιεο ππνρξεψζεηο 

ηνπο κπνξεί λα είλαη αζχκθσλεο ή λα ζπγθξνχνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ παξαπάλσ 

δηθαησκάησλ. Οη ζεξαπεπηέο- ςπρνιφγνη πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο νη δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002). 

Θπκεζείηε ηελ δηαθάλεηα ηνπ ζεξαπεπηή.  

ε ζρέζε κε ηα εζηθά θξηηήξηα, νη ςπρνιφγνη νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηε ζπγθαηάζεζε 

ησλ πειαηψλ πνπ είλαη ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηελ 

απνθάιπςε ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Αθφκε λα δηαζθαιίδνπλ απφ ηελ πξψηε 

ζπλάληεζε φηη νη πειάηεο είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

απνξξήηνπ. Να είλαη ζίγνπξνη φηη έρνπλ δψζεη ζηνπο πειάηεο ηνπο πνιιέο επθαηξίεο λα 

θαηαλνήζνπλ ηε θχζε, ηνλ ζθνπφ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο ηεο παξνρήο 

επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ  Να πεξηνξίζνπλ ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη απεηιείηαη ε 

αζθάιεηα ησλ πειαηψλ, ε αζθάιεηα άιισλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν 

απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ή ε πγεία, επεκεξία θαη ε αζθάιεηα παηδηψλ ή 

επάισησλ ελειίθσλ. Δπίζεο νη επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνη νθείινπλ λα ζπκβνπιεπηνχλ 

έλαλ επαγγεικαηία ζπλάδειθν, φηαλ ππάξρεη πεξίπησζε άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, εθηφο αλ 

ε θαζπζηέξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο ζπκβνπιήο ηελ θαζηζηά αλέθηθηε, 

ιφγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο γηα απνθάιπςε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε βέβαηα πξνζπαζνχλ 

λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζπλάδειθνη θαη κε φζνπο άιινπο ζπλεξγάδνληαη νη ςπρνιφγνη, 

θαηαλννχλ θαη ζέβνληαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). 
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Άιιε βαζηθή εζηθή αξρή είλαη απηή ηεο επάξθεηαο. Ζ αλεπάξθεηα, κπνξεί λα εκθαληζηεί 

ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο, θιηληθψλ δεμηνηήησλ, ηερληθψλ δεμηνηήησλ, θαθήο ρξήζεο ησλ 

δεμηνηήησλ απηψλ, θαζψο θαη ιφγσ δηαηαξαγκέλσλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Καηά 

ζπλέπεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ,   νη επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνη πξνζπαζνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ πςειά επίπεδα γλψζεο ζηε δνπιεηά ηνπο. Οθείινπλ 

λα αλαγλσξίδνπλ ηα φξηα ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπο. Έηζη νθείινπλ λα παξέρνπλ κφλν ηηο ππεξεζίεο εθείλεο θαη ηηο ηερληθέο 

γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ιφγσ ησλ ζπνπδψλ, ηεο εθπαίδεπζεο ή 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Δπνκέλσο νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα δηαξθή 

κεηεθπαίδεπζε ησλ ηδίσλ (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002).  

ε ζρέζε πάιη κε ηα εζηθά θξηηήξηα, νη ςπρνιφγνη νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

απνδερηνχλ φηη αλαπφθεπθηα ζα έξζνπλ αληηκέησπνη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπο, κε εζηθά δηιιήκαηα. Γηα απηφ νθείινπλ λα απνδέρνληαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

επζχλε, φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε ηέηνησλ δηιιεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηάιιειν 

ζπλδπαζκφ αλαζηνραζκνχ, επνπηείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Αθφκε νθείινπλ λα 

ζρεδηάδνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο, ζπλππνινγίδνληαο ηνπο ηδηαίηεξνπο 

παξάγνληεο θάζε ππφζεζεο. Με ιίγα ιφγηα, ρξεηάδεηαη λα είλαη επέιηθηνη. Δπηπιένλ, λα 

αληηκεησπίδνπλ κε πξνζνρή πηζαλέο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αληηηίζεληαη κε νξηζκέλεο 

δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα. Θα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ηελ δέζκεπζε ηνπο ζηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο θαη λα επηιχζνπλ ηε ζχγθξνπζε κε ππεχζπλν ηξφπν. Δπηπξφζζεηα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αληρλεχζνπλ θάπνην πξφβιεκα ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ην νπνίν 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα, νθείινπλ λα αλαδεηήζνπλ 

ζπκβνπιή ή βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ. Μάιηζηα, νθείινπλ κέρξη θαη λα απέρνπλ απφ 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, φηαλ ε επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα έρεη εμαζζελίζεη 

ζεκαληηθά (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). 

Δπφκελε είλαη ε αξρή ηεο αθεξαηφηεηαο. Οη ςπρνιφγνη εθηηκνχλ ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ 

νξζφηεηα, ηε ζαθήλεηα θαη ηε δηθαηνζχλε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο 

θαη πξνζπαζνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο αμίεο απηέο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. Αθνινχζσο νθείινπλ λα είλαη εηιηθξηλείο θαη ζαθείο ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

πξνζφλησλ, φπσο είλαη ε γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε θαη ε εκπεηξία. Να είλαη εμίζνπ εηιηθξηλείο θαη ζαθείο ζηελ επηθνηλσλία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ πηζαλψλ πεξηνξηζκψλ. Αθφκε νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δηπιέο ή πνιιαπιέο ζρέζεηο θαη έηζη λα 

απνθεχγνπλ ηελ θάζε είδνπο ζρέζε ζεμνπαιηθή ή εξσηηθή κε άηνκα ζηα νπνία παξέρνπλ 
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ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππεξεζίεο, ή κε άηνκα ζηα νπνία έρνπλ θαζήθνλ παξνρήο 

ζπλερνχο θξνληίδαο ή κε άηνκα κε ηα νπνία έρνπλ ή είραλ ζην παξειζφλ ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο.  Να δηεπθξηλίζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ζε άιια εκπιεθφκελα κέιε 

ηνπο επαγγεικαηηθνχο ξφινπο ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαιάβεη, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο, ψζηε λα γίλεηαη μεθάζαξε ε θχζε ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ηνπο   

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). 

Αθνινπζεί ε αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο. Οη ςπρνιφγνη αλαγλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ 

θέξνπλ απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπο, ηελ απνθπγή ηεο βιάβεο πξνο απηνχο, ηελ 

πξφιεςε ηεο θαθήο ρξήζεο ή ηεο θαηάρξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο έξγνπ. Οθείινπλ 

βεβαίσο λα εθηηκνχλ πάληα ηελ θαηάζηαζε θαη λα ζηνρεχνπλ ζην γεληθφ θαιφ ηνπ 

πειάηε. Έηζη ελδέρεηαη λα κελ ηνλ επραξηζηνχλ πάληα. Αθφκε είλαη δηθή ηνπ επζχλε λα 

ηεξκαηίδεη ηελ ζεξαπεία, φηαλ θξίλεη φηη δελ έρεη φθεινο ν πειάηεο θαη λα ηνλ 

παξαπέκςεη ζε θάπνηνλ άιιν ελαιιαθηηθφ θνξέα, ίζσο θαιχηεξα θαηαξηηζκέλν απφ ηνλ 

ίδην (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Γεληθφηεξα είλαη πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θάζε 

ςπρνιφγνπ λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο. πλεπψο ε πξαθηηθή ησλ 

παξαπάλσ θαη παξαθάησ αξρψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εζηθή αξρή ηεο 

ππεπζπλφηεηαο. 

Οη ςπρνιφγνη νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ θέξνπλ φρη κφλν απέλαληη 

ζηνπο πειάηεο ηνπο, αιιά θαη απέλαληη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία 

ζηελ νπνία αλήθνπλ. Να ζηνρεχνπλ επξχηεξα ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. 

Δπίζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ λφκν θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε δηακφξθσζε 

λφκσλ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αζζελψλ ή ησλ 

πειαηψλ ηνπο θαη ηνπ θνηλνχ. Μάιηζηα, ζα ήηαλ επίζεο ζεκηηφ, λα πξνζθέξνπλ έλα κηθξφ 

κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ρξφλνπ ζε θνηλσθειείο ζθνπνχο κε ειάρηζην ή θαζφινπ 

αληάιιαγκα (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002). 

Ζ ηειεπηαία αξρή, ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ, νπζηαζηηθά έρεη 

θαιπθζεί απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο. Οη ςπρνιφγνη πξνζπαζνχλ λα πξνάγνπλ ηελ επεκεξία 

ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή ζε επαγγεικαηηθή βάζε. Ζ  

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα δηέπεηαη απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη επηπιένλ νη 

ςπρνιφγνη νθείινπλ λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζηηο πξαγκαηηθέο θαη ζηηο 

απνδηδφκελεο δηαθνξέο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ ίδησλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο.  Πξνζπαζνχλ 

γηα κηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηζνδχλακε ζρέζε, γλσξίδνληαο φηη απφιπηα θάηη 

ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ. Έηζη νθείινπλ λα κελ παξαπιαλνχλ θαη λα κελ εθκεηαιιεχνληαη 

ηνπο άιινπο, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ην πέξαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζρέζεο  

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002).  
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  Χζηφζν, εθηφο απφ ηελ Α.Φ.Δ. επαηζζεηνπνηήζεθε θαη αλαγλψξηζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ, 

ν Βξεηαληθφο Φπρνινγηθφο χιινγνο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ςπρνιφγσλ. Αθνξκή ζηάζεθαλ θαηαγγειίεο γηα αληηδενληνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα εξσηήκαηα γηα ζέκαηα εζηθήο. Έηζη, ην 1985, ζπζηάζεθε ν 

Βξεηαληθφο Κψδηθαο Γενληνινγίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο, ν νπνίνο 

αλαζεσξείηαη εμίζνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο θψδηθαο θαζνδεγεί θαη 

αλαθέξεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Βξεηαληθνχ Φπρνινγηθνχ πιιφγνπ, φπσο θαη ζηνπο 

θνηηεηέο. Σίζεηαη ζε ηζρχ ηελ ηξηαθνζηή πξψηε Μαξηίνπ ηνπ 2006. Γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ καο πιεξνθνξεί ε Αλαγλσζηνπνχινπ ζην βηβιίν ηεο (2008), φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνιινί άιινη θψδηθεο δενληνινγίεο, πνπ δίλνπλ έκθαζε επξχηεξα ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη πάιη ζην παξάξηεκα ηνπ βηβιίνπ 

ηεο. 

Ο παξφλ θψδηθαο δεκνζηεχηεθε ην 1991 θαη ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο εζηθέο αξρέο. Απηέο 

είλαη ν ζεβαζκφο, ε ππεπζπλφηεηα, ε επάξθεηα θαη ε αθεξαηφηεηα. Δπνκέλσο, ν 

Βξεηαληθφο Κψδηθαο Γενληνινγίαο είλαη ζα ιέγακε, κηα πην ζπκπηπγκέλε κνξθή ηνπ 

θψδηθα Α.Φ.Δ., θαζψο ε αξρή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο επεκεξίαο ηνπ αηφκνπ, αλαινγεί 

ζηελ επξχηεξε αξρή ηνπ ζεβαζκνχ θαη ε θνηλσληθή επζχλε, ζηελ επξχηεξε αξρή ηεο 

ππεπζπλφηεηαο. Οπζηαζηηθά ινηπφλ ν θψδηθαο απηφο δελ πζηεξεί ζε πεξηερφκελν ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξαπάλσ.  

Απηφ πνπ είλαη αμηνζεκείσην, φζνλ αθνξά ηνπο παξαπάλσ θψδηθεο, είλαη ην γεγνλφο φηη, 

απηνί απνηεινχλ απιέο νδεγίεο γηα ηηο ιήςεηο απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα πάξνπλ νη 

ςπρνιφγνη, ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Αζθαιψο, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θη άιινη 

παξάγνληεο πνπ κεηαβάιινληαη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε θη έηζη θαζίζηαληαη 

κνλαδηθνί. Σέηνηνη πηζαλνί παξάγνληεο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ην ππάξρνλ 

λνκηθφ πιαίζην, ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε ηεο ηειηθήο 

απφθαζεο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, φηη ν ξφινο ησλ θσδίθσλ είλαη λα θαζνδεγνχλ θη φρη 

λα επηβάιινπλ ή λα ηηκσξνχλ. Γηα απηφ άιισζηε δελ γίλεηαη ρξήζε ζε απηνχο ηνπ 

επηηαθηηθνχ ξήκαηνο «πξέπεη», αιιά ηνπ δηαιιαθηηθνχ «νθείισ». Αθφκε νη θψδηθεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ ινγηθή ζθέςε, αιιά απφ φηη θάλεθε παξαπάλσ, θνκβηθή είλαη ε 

ζεκαζία ηεο θξίζεο. Ζ ινγηθή απφ κφλε ηεο, ρσξίο θξηηηθή ζθέςε, δελ κπνξεί λα είλαη ην 

ίδην ηζρπξή θαη λα θαζνδεγήζεη ζηε ζσζηή ελέξγεηα. Μάιηζηα ε Αλαγλσζηνπνχινπ 

(2008), ηνλίδεη φηη θαλέλαο θψδηθαο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

εζηθή θξίζε ησλ ςπρνιφγσλ. Αθφκε επηζεκαίλεη φηη, θάζε ςπρνιφγνο κπνξεί λα 

εκπινπηίδεη θαη λα ζπκπιεξψλεη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

αμίεο, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002). 
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Μάιηζηα, ήδε απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα π. Υ., ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε, ν φξθνο ησλ γηαηξψλ 

έδηλε κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθή δχλακε θαη θξίζε εθείλσλ                  

(Λππνπξιήο, 2001, 3,42). Αθφκε, ηφληδε θη άιια ζηνηρεία ρξήζηκα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γηαηξψλ, πνπ ηαπηίδνληαη ζήκεξα κε εθείλα ησλ ςπρνιφγσλ θαη ζα ηα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα.  

Απφ ηελ ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη, πέξα απφ 

θάζε θψδηθα, απηφ πνπ έρεη ηελ πην βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ην ήζνο ηνπ ζεξαπεπηή θαη 

ηελ γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ, είλαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα «πνηφο είλαη ν 

ςπρνιφγνο σο άλζξσπνο». Πνηεο είλαη νη αμίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, 

πνηα είλαη ηα γεληθφηεξα ελδηαθέξνληα ηνπ θαη νη επξχηεξεο γλψζεηο ηνπ, πνπ κπνξνχλ 

λα ηνλ βνεζήζνπλ ζην έξγν ηνπ ζεξαπεπηή, κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη φμπλζε ηεο θξίζεο ηνπ. πλεπψο ην επάγγεικα ηνπ ζεξαπεπηή είλαη έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηνπ φηη, πξψηα απφ φια είκαζηε άλζξσπνη θαη κεηά 

επηζηήκνλεο.  

ην ζεκείν απηφ, θαζψο παξαζέζακε ηηο αδηακθηζβήηεηεο θαη επηθπξσκέλεο απφ ηνλ 

θψδηθα δενληνινγίαο, εζηθέο αξρέο πνπ νθείιεη λα έρεη έλαο «ζσζηφο» επαγγεικαηίαο 

ςπρνιφγνο, είκαζηε ζε ζέζε λα εμεηάζνπκε ηελ πεγή πξνέιεπζεο απηψλ. Ζ πεγή απηή 

εληνπίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά ζην πεδίν ηεο θηινζνθίαο. Ήδε ε κειέηε ηνπ θηινζνθηθνχ 

ππνβάζξνπ ησλ βαζηθφηεξσλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ, έδεημε πηπρέο ηεο εζηθήο ζθέςεο. 

Σψξα ζα επηθεληξσζνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εζηθή θηινζνθία.  

    

4.5. Η θιλοζοθική πηγή πποέλεςζηρ ηυν ηθικών απσών δεονηολογίαρ ζηην 

τςσοθεπαπεία 

Πξσηαξρηθή αμία είδακε φηη απνηειεί ε εθδήισζε ζεβαζκνχ εθ κέξνπο ηνπ ζεξαπεπηή 

πξνο ηνλ πειάηε ηνπ. Ο ζεβαζκφο είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα, ε νπνία εκπεξηθιείεη κέζα 

ηεο πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία, ηα νπνία επηδέρνληαη αλάιπζε. Λέγνληαο ζέβνκαη ηνλ 

άλζξσπν, ελλννχκε φηη ζεβφκαζηε ην έιινγν φλ θαη ζέηνπκε σο αθεηεξία ην γεγνλφο φηη 

θάζε άλζξσπνο, πνπ δελ ηνπ έρεη δηαγλσζηεί θάπνηα δηαηαξαρή, είλαη ηθαλφο γηα ινγηθή 

ζθέςε. Απηή άιισζηε είλαη θαη ε βάζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ε θξνληίδα ηεο ςπρήο κέζσ ηνπ ιφγνπ. Φπζηθά είπακε φηη δελ είλαη αξθεηφο ν 

ζηείξνο ιφγνο, αιιά εθείλνο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, 

κπνξεί καδί κε εθείλελ λα νδεγήζεη ζηελ λφεζε, ηεο νπνίαο ηελ ζεκαζία γηα ηελ 

ςπρνζεξαπεία έρνπκε ήδε δείμεη. Ο ζεβαζκφο ινηπφλ ζηνλ ιφγν ηνπ αλζξψπνπ, 

βξίζθεηαη ζηελ ζσθξαηηθή εζηθή, πνπ εμχςσλε ηελ δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη σο πξνέθηαζε 
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εθείλνπ ηε δχλακε ηνπ λνπ. Δπηπιένλ, φηαλ έλαο ζεξαπεπηήο, θαιείηαη λα ζεβαζηεί ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ πειάηε ηνπ, πάιη ελλνείηαη φηη ζέβεηαη ην γεγνλφο φηη έρεη απέλαληη 

ηνπ έλα έιινγν φλ. Δπνκέλσο, ν ζεξαπεπηήο, φπσο ν σθξάηεο πηζηεχεη ζηνλ ιφγν ηνπ 

αλζξψπνπ. Με ηελ πίζηε απηή, δελ ελλννχκε θαη ζπκθσλία. Ο ζεξαπεπηήο δειαδή 

κπνξεί λα κε ζπκθσλεί κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ πειάηε ηνπ, αιιά δέρεηαη φηη ε ινγηθή 

ηνπ είλαη απηή, πνπ ηνλ έρεη θαζνξίζεη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζα εμαθνινπζήζεη λα 

πθίζηαηαη αθφκε θη φηαλ ν πειάηεο αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο CBT.  

Αθφκε, νη επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνη νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ζ 

έκθαζε απηή ζηελ χπαξμε ελφο αλζξψπνπ, πξνέξρεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηνπ 

ππαξμηζκνχ. Ζ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη θάηη ζηαζεξφ, αιιά ζπλερψο 

κεηαβάιιεηαη. Γηα απηφ κάιηζηα, νη άζενη ππαξμηζηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ν Jean Paul 

Sartre ππνζηήξηδε φηη, ν άλζξσπνο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ γίλεηαη 

κφλνο ηνπ (Marinoff, 2002). Αζπαδφκελνο ν ζεξαπεπηήο απηφλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

δψληαο ζηελ πξάμε κε απηή ηελ πεπνίζεζε, δελ ζα έπξεπε λα δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα λα 

ζεβαζηεί ην δηθαίσκα ηεο απηνλνκίαο ηνπ πειάηε ηνπ, φπσο νθείιεη, κε βάζε ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο. Να ζπλεηδεηνπνηήζεη εκπξάθησο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ. 

Σν λα ζέβεηαη θαλείο ηελ απηνλνκία ηνπ αλζξψπνπ, δείρλεη θαη θάπνην βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο ζε απηφλ. Έηζη εκθαλίδεηαη πάιη ε ζσθξαηηθή εζηθή, ζηελ νπνία ν 

άλζξσπνο αληηκεησπίδεηαη κε αηζηνδνμία θαη απηνπεπνίζεζε φηη ζα βξεη ηελ ζσηεξία 

απφ κέζα ηνπ. Θα βξεη ηε γλψζε πνπ ζα ηελ θάλεη θαη πξάμε, ψζηε λα θαηαζηήζεη ηελ 

ςπρηθή ηνπ εξεκία (Παπαλνχηζνο, 1995). 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο αξρήο ηνπ ζεβαζκνχ, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν ζεβαζκφο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην θχιν, ηελ θπιή, ηελ ειηθία, ηελ ζξεζθεία ηνπ 

πειάηε θ.α.. Ο ζεβαζκφο ινηπφλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, νπζηαζηηθά αλαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ ζεξαπεπηή. Ζ αλάγθε απηή ππνλνείηαη θαη γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γλεζηφηεηαο. Με ιίγα ιφγηα εδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

αλάγθε ελφο ζεξαπεπηή λα θαιιηεξγήζεη ην «γλψζη ζ απηφλ». Ζ δηαδηθαζία ηεο 

απηνγλσζίαο, πεγάδεη ζαθψο απφ ηνλ σθξάηε, ν νπνίνο έθξηλε απαξαίηεην λα 

ππνβιεζεί θαλείο ζε απηήλ, αλ ήζειε λα αζθήζεη ηελ δηαιεθηηθή κέζνδν. Μηα κέζνδν 

πνπ φπσο έρνπκε ήδε δεη, απνηειεί θνξσλίδα ζηελ ςπρνζεξαπεία. 

Αθφκε, φηαλ θαηνξζψζεη έλαο ζεξαπεπηήο λα ζέβεηαη κε φινπο απηνχο ηνπο ηξφπνπο ηνλ 

πειάηε ηνπ, ηφηε έρεη θαηνξζψζεη επίζεο, λα ρηίζεη απηφ πνπ ιέλε νη αλζξσπηζηέο, κηα 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ηζνδχλακε ζρέζε. Σα δχν κέξε δειαδή ηεο ζρέζεο, 

ζεξαπεπηήο θαη πειάηεο, λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία. Αλ θαη ε ιέμε θαλεξψλεη θαη ηελ ίδηα 
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δχλακε, ζηελ πεξίπησζε καο δε θαίλεηαη απηφ, θαζψο ν πειάηεο ζπλήζσο θαίλεηαη 

ιηγφηεξν δπλαηφο ςπρηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ, νπφηε παξακέλνπκε ζηελ 

έλλνηα ηεο ίζεο αμίαο. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ην ίζν είλαη ην κέζν κεηαμχ ηνπ 

πεξηζζφηεξνπ θαη ηνπ ιηγφηεξνπ ή αιιηψο ην κέζν κεηαμχ ηνπ πεξηζζφηεξνπ θαη ηνπ 

ιηγφηεξνπ είλαη ην δίθαην (Λππνπξιήο, 2006, 2, 1132a). πλεπψο ην δίθαην, εθθξάδεη 

ακνηβαηφηεηα. ηηο επαγγεικαηηθέο φκσο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, ε δηθαηνζχλε 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία θη φρη ζηε βάζε κηαο απζηεξά ηππηθήο ηζφηεηαο 

(Λππνπξιήο, 2006, 2, 1133a). Μεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ινηπφλ, αλαπηχζζεηαη αλαινγηθή 

αληαπφδνζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ο Αξηζηνηέιεο καο παξαζέηεη ην παξάδεηγκα ηνπ 

νηθνδφκνπ κε ηνλ ηζαγθάξε γηα λα θαηαλνεζεί απηφ θαιχηεξα. Ο νηθνδφκνο ζα πάξεη 

απφ ην πξντφλ ηνπ ηζαγθάξε θαη ζε αληαπφδνζε εθείλνπ ζα ηνπ δψζεη απφ ην δηθφ ηνπ. 

Σα πξντφληα φκσο γηα λα είλαη αληαιιάμηκα, ζα πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ ίζα, λα κπνξνχλ 

λα ζπγθξίλνληαη θαηά θάπνην ηξφπν κεηαμχ ηνπο (Λππνπξιήο, 2006, 2, 1133b). Απηφο 

αθξηβψο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ εκθαλίζηεθε ην λφκηζκα. Έηζη ηα πξντφληα δε 

ζπγθξίλνληαη κε βάζε ηελ αμία ηνπο (ηφζα παπνχηζηα, ηφζα ζπίηηα), αιιά κεηξηφληαη κε 

κηα εληαία κνλάδα-κέηξν, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε αλάγθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ. Αλαινγηθά ινηπφλ, ζηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη 

πειάηε, φπνπ αλαπηχζζεηαη αληαιιαθηηθή ζπλαιιαγή, πξνηνχ απηή πξαγκαηνπνηεζεί, νη 

άλζξσπνη πξέπεη λα γίλνπλ ίζνη θαη λα εμηζσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο. Έηζη κέζσ ηεο 

ρξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο, ν πειάηεο ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ γηα βνήζεηα, θαη ν 

ζεξαπεπηήο επηβηψλεη, εμαθνινπζψληαο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θη έηζη λα 

ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ γηα αλαγλψξηζε θαη επηβεβαίσζε ζηε δνπιεηά ηνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη, ν ζεξαπεπηήο δείρλνληαο ζεβαζκφ ζηνλ 

πειάηε ηνπ, ψζηε λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο κηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηζνδχλακε 

ζρέζε, νθείιεη ηειηθά λα είλαη θαη δίθαηνο απέλαληη ζηνλ πειάηε ηνπ. Να ηνπ δίλεη φζα 

ηνπ παίξλεη, ρσξίο λα ζεσξεί εθείλνο φηη δίλεη πεξηζζφηεξα. Με απηφ ελλννχκε θαη ηελ 

γλψζε πνπ ζπλήζσο αληινχλ νη ζεξαπεπηέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, εθηφο απφ ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ φζσλ ήδε γλσξίδνπλ. ε απηήλ αθξηβψο ηε γλψζε ζα αλαθεξζνχκε 

παξαθάησ. Μέζα ινηπφλ ζηελ έλλνηα ηνπ ηζάμηνπ, ππνβφζθεη θαη ε έλλνηα ηεο 

δηθαηνζχλεο, πνπ δελ ζα πξέπεη λα παξακειείηαη ε ζεκαζία ηεο, σο εζηθή αξρή ελφο 

«ζσζηνχ» ζεξαπεπηή. 

Ο ζεβαζκφο ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηελ εζηθή ηνπ Καλη. Ο 

Καλη, σο νξζνινγηζηήο, πίζηεπε ζηε δχλακε ηνπ ιφγνπ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ηνλ 

ζεσξνχζε ππεχζπλν γηα ηνπο εζηθνχο λφκνπο. ηαλ ε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ ππαθνχεη 

ζηνλ ιφγν, ηφηε πξνθχπηεη ν πξνζηαγκφο. Ο πξνζηαγκφο δείρλεη πνηεο αξρέο πξέπεη λα 

ζπλνδεχνπλ κηα εζηθή πξάμε, ψζηε απηή θαζεαπηή λα είλαη αγαζή θη φρη ππνζεηηθέο 
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αξρέο, ή άιιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε απψηεξνπ ζθνπνχ. Σηο αξρέο 

πνπ πξνζηάδνπλ κηα πξάμε, δίρσο φξνπο, ηηο νλφκαζε θαηεγνξηθέο. Ο θαηεγνξηθφο 

ινηπφλ πξνζηαγκφο, πνπ απαληά ζηελ θαζαξή κνξθή ηνπ λφκνπ, θη φρη ζηελ εκπεηξία, 

ππαγνξεχεη ηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο, σο απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κηαο πξάμεο σο εζηθή. Απφ ηελ ζηηγκή φκσο, πνπ κφλν ν άλζξσπνο σο 

έιινγν νλ, είλαη ηθαλφο γηα θαηεγνξηθφ πξνζηαγκφ, πξνθχπηεη φηη «ν άλζξσπνο θαη 

γεληθά θάζε έιινγν νλ, ππάξρεη ζαλ απηνζθνπφο, φρη απιψο σο κέζν γηα λα ην 

κεηαρεηξίδεηαη θαηά ηελ αξέζθεηα ηεο απηή ή εθείλε ε βνχιεζε, θαη πξέπεη ζε φιεο ηηο 

πξάμεηο ηνπ πνπ είηε ζηνλ εαπηφ ηνπ απεπζχλνληαη, είηε ζε άιια έιινγα φληα, πάληα λα 

ζεσξείηαη ηαπηφρξνλα σο ζθνπφο». Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη έλαο ζεξαπεπηήο, δελ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο πειάηεο ηνπ σο κέζα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ δηθνί ηνπ 

πξνζσπηθνί ζηφρνη, φπσο επαγγεικαηηθή αλέιημε, αιιά σο άηνκα πνπ αμίδνπλ κηα 

αιεζηλή θαη εηιηθξηλή κεηαρείξηζε. Γηα ηνχην ηα έιινγα φληα είλαη εθείλα πνπ 

νλνκάδνληαη πξφζσπα, ελψ ηα άιια πνπ κφλν σο κέζα έρνπλ ζρεηηθή αμία, ιέγνληαη 

πξάγκαηα. «Πξάηηε έηζη ψζηε ηελ αλζξσπφηεηα, ηφζν ζην πξφζσπν ζνπ φζν θαη ζην 

πξφζσπν θαζελφο άιινπ, πάληα λα ηε κεηαρεηξίδεζαη ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ 

κφλν σο κέζν» (Παπαλνχηζνο, 1995).  

Ο Καλη κε ηελ εζηθή ηνπ ζεσξία, ηφληζε φηη ν ζεβαζκφο δελ είλαη κφλν πξνο θάπνηνλ 

άιινλ άλζξσπν, αιιά θαη πξνο ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Έηζη θαη ν ζεξαπεπηήο κα θαη ν 

πειάηεο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πξψηα θαη έπεηηα ν έλαο ηνλ άιινλ. 

Μάιηζηα, αλ ν ζεξαπεπηήο δηαπηζηψζεη φηη ν πειάηεο ηνπ δελ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

νθείιεη λα ηνλ βνεζήζεη πάλσ ζηελ απφθηεζε απηνχ. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αξρή ηνπ ζεβαζκνχ, απνηεινχζε ζεκέιην ιίζν θαη ζηελ 

ηππνθξάηεηα εζηθή. Κχξηα θξνληίδα ηνπ ηππνθξαηηθνχ γηαηξνχ θαη καδί ην ηδεψδεο ηνπ 

ήηαλ: Να είλαη σθέιηκνο ζηνλ άξξσζην ηνπ, ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ ηνπ θάλεη θαθφ 

(Λππνπξιήο, 2001, 2). Αλ θαλείο ζέβεηαη ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη απέλαληη ηνπ, είλαη 

ινγηθφ επφκελν λα απνθχγεη λα ηνπ θάλεη θαθφ. Βέβαηα απηφ δε ζεκαίλεη ν ζεξαπεπηήο 

λα κελ δπζαξεζηήζεη ηνλ πειάηε ηνπ, ην νπνίν ζρεδφλ πάληα παξαηεξείηαη, αιιά λα κελ 

ηνπ πξνμελήζεη καθξνπξφζεζκα θαθφ. Ο παξαιιειηζκφο απηφο ηεο ηαηξηθήο κε ηηο αξρέο 

ηεο ςπρνζεξαπείαο, καο ζπκίδεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ Jung, πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα, φηη ε 

ςπρνζεξαπεία, μεθίλεζε σο ηνκέαο ηεο ηαηξηθήο. Δπηπιένλ, ζηνλ φξθν ηνπ Ηππνθξάηε, 

εμαίξεηαη ε ζπνπδαηφηεηα πνπ ελππάξρεη ζην λα είλαη ν γηαηξφο άλζξσπνο ζψθξσλ, λα 

ηνλ δηαθξίλεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζσζπξέπεη αλζξψπνπ, λα κελ αδηθεί θαη ζπλεπψο λα 

κελ αζειγήζεη πάλσ ζε ζψκαηα γπλαηθεία ή αλδξηθά ειεχζεξσλ ή ζθιάβσλ. Να ηνλ 

δηέπεη ε απηνθπξηαξρία ζηελ ςπρή θαη ην ζψκα (Λππνπξιήο, 2001, 3). ια ινηπφλ ηα 
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ζηνηρεία απηά εκπεξηέρνληαη κέζα ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ νθείιεη λα πιεξνί θη έλαο 

«ζσζηφο» ζεξαπεπηήο.  

Δμεηάδνληαο ινηπφλ, ππφ θηινζνθηθφ πξίζκα ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ, θαηαιήγνπκε ζην 

εμήο ζπκπέξαζκα. Αλ έλαο ζεξαπεπηήο κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη κε ηηο 

πξάμεηο ηνπ ηηο παξαπάλσ εξκελείεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηφηε ζα έρεη θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθαξκφζεη ηηο επηκέξνπο πιεπξέο απηνχ, θαζψο θαη επηκέξνπο αμίεο. Έηζη ζα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη φια ηα εζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. 

Ζ αξρή ηεο επάξθεηαο, καο παξαπέκπεη ζηε ζθέςε ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ 

πνπ θάλεη εθείλνο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Γηα ηνλ θηιφζνθν ε γλψζε δελ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ πξάμε. πλεπψο γηα εθείλνλ ε εζηθή είλαη έμε πξαθηηθή θαη δελ θαηαθηηέηαη κέζσ 

δηδαζθαιίαο (Λππνπξιήο, 2006, 1). Καηά παξφκνην ηξφπν ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα έρεη 

ηηο γλψζεηο, αιιά φρη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε πάλσ ζε απηέο ηηο γλψζεηο, πνπ ζπλήζσο 

ζπλδέεηαη κε εζηθά δηιιήκαηα. Έηζη πξνθχπηεη ε αλεπάξθεηα ιφγσ ηερληθψλ ή θιηληθψλ 

δεμηνηήησλ. Οπφηε γηα λα απνθεπρζεί απηή ρξεηάδεηαη νη επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνη λα 

βξίζθνληαη δηαξθψο ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ φζσλ γλσξίδνπλ. Ζ αλάγθε δειαδή ζε 

εθείλνπο γηα ζπλερή κεηεθπαίδεπζε, αλαθέξεηαη θαη ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ, αιιά θαη 

ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. 

 ζνλ αθνξά ην πξψην, ν Καξηέζηνο έιεγε φηη ε αηέιεηα ηεο δηάλνηαο καο, είλαη ππαίηηα 

γηα ην γεγνλφο φηη είκαζηε ζπγρπζκέλνη θαη κέλνπκε αλαπνθάζηζηνη κπξνζηά ζηηο 

επηινγέο θαη ηηο πξάμεηο καο. Απφ απηφ ζπκπέξαλε εθείλνο φηη ε ειεπζεξία καο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Έηζη εχινγα πξνθχπηεη ην πξαθηηθφ ζπκπέξαζκα, φπσο καο ιέεη ν 

Παπαλνχηζνο (1995, 116), φηη «φζν ηειεηνπνηνχκε ηε δηάλνηα καο θαη ηελ αζθνχκε λα 

ζρεκαηίδεη ηδέεο ζαθείο θαη επδηάθξηηεο, ηφζν αζθαιέζηεξα θαηεπζχλνπκε ηε βνχιεζε 

καο πξνο ηελ επηδίσμε ηνπ αγαζνχ, ηελ απνθπγή ηνπ θαθνχ θη επνκέλσο ηφζν πην 

ειεχζεξνη γηλφκαζηε». Ζ επάξθεηα δειαδή δελ ζηξέθεηαη κφλν γχξσ απφ ηε ζπλερή 

απφθηεζε γλψζεσλ ηνπ ζεξαπεπηή, αιιά θαη γχξσ απφ ην απνηέιεζκα πνπ ζα έρεη απηή 

ε αέλαε απφθηεζε γλψζεο, ην αίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο. Μπνξεί θαλείο λα ληψζεη ην 

αίζζεκα απηφ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ζεξαπεπηήο, φηαλ γλσξίδεη ην φξην ησλ 

γλψζεσλ ηνπ. Ζ επίγλσζε απηή ηνπ ραξίδεη αζθάιεηα, πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζε απηφ 

πνπ είλαη θαη έηζη θη ειεπζεξία, αθνχ δελ δεζκεχεηαη ζην λα ηα γλσξίδεη φια. 

Ζ αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο, καο παξαπέκπεη ζηελ θηινζνθία ηνπ ππαξμηζκνχ. Έρεη γίλεη 

ήδε θαλεξφ ην πφζν ζεκαληηθή ζέζε θαηαιακβάλεη ε επζχλε ζην ζχζηεκα ηνπο. Σελ 

ζπλέδεαλ κε ηελ ειεπζεξία, θαζψο ε άζθεζε απηήο αθνινπζείηαη πάληα απφ επζχλε. 

Ακέζσο πξηλ είδακε φηη θη έλαο ζεξαπεπηήο νθείιεη λα είλαη ειεχζεξνο θη επνκέλσο, κε 

βάζε ηνπο ππαξμηζηέο, καο είλαη πνιχ νηθείν φηη έπεηαη ε αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο. Ο 
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άλζξσπνο ινηπφλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θη επξχηεξα γηα ηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπ. Δμαξηάηαη απφ εθείλνλ αλ ζα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ εζψηεξν εαπηφ ηνπ, ψζηε 

λα μεδηπιψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη ην δπλακηθφ ηνπ. Καηά αλάινγν 

ηξφπν, εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζεξαπεπηή, ην αλ ζα ζέβεηαη ηνπο πειάηεο ηνπ, ηελ 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία δεη, ην αλ ζα πξνζπαζεί γηα ηελ επάξθεηα ηνπ ζε φια ηα 

πξναλαθεξζέληα επίπεδα θαη γεληθφηεξα ην θαηά πφζν ζα γίλεη «ζσζηφο» ζεξαπεπηήο, 

αλαθαιχπηνληαο επηπξφζζεηα ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο πηπρέο, ην δηθφ ηνπ δειαδή 

δπλακηθφ. Αλάινγα φκσο κε ηηο επηινγέο ηνπ, νθείιεη λα είλαη έηνηκνο θαη γηα ην ηίκεκα 

πνπ απηέο θέξνπλ. 

Σα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ αξρή ηεο αθεξαηφηεηαο, είλαη 

ηθαλφο λα ηα εθαξκφζεη ν ζεξαπεπηήο, πνπ έρεη θάλεη θηήκα ηνπ ηηο παξαπάλσ ηξείο 

εζηθέο αξρέο. Ο ζεξαπεπηήο πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο πειάηεο ηνπ, κε βάζε 

ηελ εξκελεία πνπ δψζακε παξαπάλσ γηα ηελ νπζία ηνπ ζεβαζκνχ, έρεη παξάιιεια 

αλεπηπγκέλν θαη ην αίζζεκα ηεο επζχλεο. Δπζχλε γηα ηελ δξάζε ηνπ θαη σο άλζξσπνο, 

κέξνο ηεο θνηλσλίαο θαη σο ζεξαπεπηήο. Δπνκέλσο ζα θξνληίζεη λα είλαη επαξθήο, 

εηιηθξηλήο, δίθαηνο, λα ιακβάλεη κε νξζφ ηξφπν απνθάζεηο θη έηζη κε ιίγα ιφγηα λα είλαη 

αθέξαηνο. Απηφ πνπ ζέινπκε λα δείμνπκε εδψ είλαη φηη, νη εζηθέο αξρέο ηνπ θψδηθα 

δενληνινγίαο, κεηαμχ ηνπο αιιεινζπλδένληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. Κεληξηθφο ηνπο 

ππξήλαο είλαη ν ζεβαζκφο θαη νη ππφινηπεο αξρέο είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο φςεηο, 

εθθξάζεηο θαη πξνεθηάζεηο ηνπ. Γηα απηφ άιισζηε αζρνιεζήθακε θαη ηφζν δηεμνδηθά κε 

εθείλνλ. Έηζη είλαη θάηη παξαπάλσ απφ δχζθνιν, λα έρεη θαηαλνήζεη έλαο ζεξαπεπηήο ηη 

ζεκαίλεη ζεβαζκφο, αιιά λα κηιάεη ζηνλ πειάηε ηνπ κε ππαηληγκνχο θαη λα ηνλ 

ππνβηβάδεη. Αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, απηφ ππνδειψλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νχηε 

ηελ αμία ηνπ ζεβαζκνχ έρεη θαηαλνήζεη απφιπηα, ζηελ νιφηεηα ηεο. Καηά ζπλέπεηα δελ 

είλαη εχθνιε ππφζεζε ε θαηάθηεζε ησλ εζηθψλ αξρψλ, κε πξσηνζηάηε ηνπο ηνλ 

ζεβαζκφ, φζν θη αλ απηφο ζεσξείηαη ζπρλά απηνλφεηνο. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ζθέςε καο γηα ηελ απφθηεζε θαη άζθεζε ησλ εζηθψλ 

αξρψλ, βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε ζθέςε ηνπ σθξάηε. ηαλ ν σθξάηεο έιεγε φηη ε 

γλψζε είλαη αξεηή, δελ ελλννχζε, φπσο λφκηδαλ ηφηε, φηη είλαη αξθεηφ γηα λα είλαη θαλείο 

ελάξεηνο, λα γλσξίδεη κφλν ηη είλαη απηφ πνπ πξνζδίδεη αξεηή. Γηα εθείλνλ, φπσο καο 

πιεξνθνξεί ν Παπαλνχηζνο (1995), δελ δηαρσξηδφηαλ ν ιφγνο ζε ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ, αιιά αληίζεηα ήηαλ κηα εληαία ελέξγεηα. Οπφηε ιέγνληαο εθείλνο γλψζε, 

ελλννχζε ηελ ζεσξεηηθή κάζεζε, αιιά θαη ηε κάζεζε κέζσ πξάμεο. Γηα εθείλνλ ινηπφλ 

ε αξεηή ήηαλ άζξνηζκα ζεσξίαο θαη πξάμεο. Γηα απηφ, ζην δηθφ ηνπ ην ζχζηεκα ήηαλ 

αδηαλφεην λα γλσξίδεη θαλείο ην εζηθφ, αιιά λα κελ κπνξεί λα ην εθαξκφζεη. 
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 Έρεη ελδηαθέξνλ ην λα παξαιιειίζνπκε ηνλ ζσθξαηηθφ ζπιινγηζκφ κε έλα θαηλφκελν 

δηαπηζησκέλν απφ ηε ζχγρξνλε ςπρνινγία, φπσο καο αλαθέξεη ν Παπαλνχηζνο (1995). 

Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν, φπνπ κεξηθνί πηζηεχνπλ φηη, έρνπλ ηδέεο θαη ζθέςεηο πνπ 

αδπλαηνχλ φκσο λα ηη εθθξάζνπλ, ηζρπξηδφκελνη φηη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηε γισζζηθή 

κνξθή πνπ ζα ηνπο εθθξάζεη. Ζ ςπρνινγηθή ινηπφλ αλάιπζε έδεημε κε ηξφπν 

αδηακθηζβήηεην φηη κέζα ζηε ζπλείδεζε δε γελληέηαη πξψηα ε ζθέςε θη χζηεξα ν 

εθθξαζηηθφο ηξφπνο ηεο, αιιά φηη ε ζθέςε αλαδχεηαη καδί θαη κέζα ζηε κνξθή πνπ ηελ 

εθθξάδεη. Άξα ζχκθσλα κε ηελ ςπρνινγία, φζνη ηζρπξίδνληαη ην παξαπάλσ γειηνχληαη. 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη, νη ζθέςεηο ηνπο δελ έρνπλ πάξεη ηνλ νξηζηηθφ ηνπο 

ζρεκαηηζκφ, δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί θαη γηα απηφ δελ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ. Αλάινγα 

ινηπφλ θη ν σθξάηεο δελ πίζηεπε φηη κπνξεί θαλείο λα γλσξίδεη ηελ νπζία ηεο εζηθήο, 

αιιά λα αδπλαηεί λα ηελ δείμεη έκπξαθηα. Μάιινλ ε γλψζε πνπ ζεσξεί φηη έρεη, δελ έρεη 

γίλεη θηήκα ηνπ, ψζηε λα ζηξαθεί ζηελ εθαξκνγή ηεο. Έηζη λνκίδεη φηη γλσξίδεη, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ζηελ άγλνηα. Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ζθέςεο ηνπ 

σθξάηε, καο δείρλεη φηη ηειηθά δελ απέρεη ηφζν πνιχ απφ εθείλνλ ην ζχζηεκα ηνπ 

Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ηελ αξεηή, ηελ νπνία βιέπεη σο έμε πξαθηηθή. Ζ ζεκαζία δειαδή 

πνπ έρεη ε άζθεζε ηεο αξεηήο, ηνλίδεηαη θη απφ ηνπο δχν. 

Καηά αλάινγν ηξφπν εκείο εδψ, ππνζηεξίδνπκε φηη δελ είλαη δπλαηφ γηα ηνλ ζεξαπεπηή 

λα γλσξίδεη θαη λα πξάηηεη, ζχκθσλα κφλν κε κηα αξρή ηνπ θψδηθα, ελψ κε θάπνηα άιιε 

φρη. Αθνχ δείμακε πφζν ζηελά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ε γλψζε θαη άζθεζε ηεο κηαο, ζα 

ζπλεπάγεηαη ηε γλψζε θη εθαξκνγή φισλ, αιιηψο ν ίδηνο λνκίδεη φηη γλσξίδεη, ελψ 

πξαγκαηηθά δελ θαηέρεη θακία απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο. Απηφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

φηη είλαη αδηάθνξνο πξνο απηέο. Αληίζεηα, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε έλαλ αδηάθνπν, 

θνπξαζηηθφ αγψλα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη απφθηεζε εθείλσλ. 

 Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ νη ζεξαπεπηέο νθείινπλ λα θαηέρνπλ ηηο αξρέο απηέο είλαη φηη, 

πνιιέο θνξέο ε ςπρνπαζνινγία ησλ πειαηψλ ηνπο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ή θαθή ρξήζε 

ησλ αξρψλ απηψλ. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη νη αξρέο απηέο δελ είλαη απνθιεηζηηθφ 

πξνλφκην ησλ ζεξαπεπηψλ, απιά εθείλνη, φπσο θαη φζνη άιινη αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά 

κε ηελ θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, πεξηκέλνπκε λα είλαη θάηνρνη 

απηψλ. Δπνκέλσο πψο ζα κπνξνχζε ν ζεξαπεπηήο λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαηάθηεζε 

ηνπο, αλ ν ίδηνο πξψηα δελ ηηο αθνινπζνχζε ζηε δσή ηνπ. Παξφκνηα θαη ν Ηππνθξάηεο 

πίζηεπε φηη, γηαηξνί πνπ δελ βξίζθνληαη ζε θαιή ζσκαηηθή θαηάζηαζε, δελ ζα 

κπνξέζνπλ πνηέ λα θξνληίζνπλ ζσζηά ηνπο άιινπο (Λππνπξιήο, 2001, 3). Ο 

ζπιινγηζκφο απηφο δείρλεη θαη ην πνπ βαζίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

αξξψζησλ γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο. Σν ήζνο ινηπφλ ελφο ζεξαπεπηή είλαη ππεχζπλν θαη γηα 
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πεξαηηέξσ ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε έλαλ ζεξαπεπηή, φπσο ην λα εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε.     

Μηα απφδεημε πάλησο ηνπ γεγνλφηνο φηη, ν ζεξαπεπηήο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ρσιαίλεη 

ζηελ άζθεζε θαη ηήξεζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, είλαη ε ππελζχκηζε πνπ ηνπ γίλεηαη κε 

ιεθηηθφ ή κε ιεθηηθφ ηξφπν απφ ηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ παξαηήξεζε απηή κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί θαιχηεξα, έρνληαο ππφςε καο, φπσο πξναλαθέξακε, φηη ν ζεξαπεπηήο έρεη λα 

κάζεη πνιιά απφ ηνπο πειάηεο ηνπ. Ο Κετζκελη ζην βηβιίν ηνπ (1989), καο ηνλίδεη 

ηδηαίηεξα ην θνκκάηη απηφ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ο ίδηνο παξ‟ φιν πνπ είλαη ςπραλαιπηήο, 

εθηζηά ηελ πξνζνρή γεληθά ησλ ζεξαπεπηψλ γηα ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ 

κέζα απφ ηελ ζρέζε κε ηνλ πειάηε ηνπο. Σνλίδεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο 

ζεξαπεπηέο ην δίπνιν «μέξσ..δελ μέξσ». Θα ππάξμνπλ δειαδή πειάηεο πνπ ζα 

επηβεβαηψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ζεξαπεπηή. Θα ππάξμνπλ φκσο θη άιινη 

πνπ γηα λα ηνπο βνεζήζεη ζα ρξεηαζηεί λα έξζεη αληηκέησπνο κε ην «δελ μέξσ». Αλ ηελ 

πξφηαζε απηή ηελ αληηκεησπίζεη σο ηθαλφηεηα λα αληέρεη αηζζήκαηα άγλνηαο θη φρη σο 

απνηπρία, ζα αλνίμεη δξφκν γηα ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο, αληί λα επηκέλεη λα 

πξνζαξκφζεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά βιέπεη, ζηελ ππάξρνπζα ζεσξία ηνπ. Έηζη νη 

ζεξαπεπηέο, επεηδή δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πάληα δίθην, ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα ησλ 

ππνδείμεσλ ηνπ πειάηε γηα λα πξνρσξήζνπλ παξαπέξα ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Να 

βνεζεζνχλ δειαδή νη ζεξαπεπηέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ έπεηηα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη θαηά ηελ ςπρνζεξαπεία, ν θαζέλαο πξνζπαζεί λα 

γλσξίζεη ηνλ άιιν. ζν ινηπφλ εμεηάδεη ν ζεξαπεπηήο ηνλ πειάηε, άιιν ηφζν 

πεξηεξγάδεηαη θη ν πειάηεο ηνλ ζεξαπεπηή θη έηζη κπνξεί κέρξη θαη ηα ιάζε ηνπ λα 

εληνπίζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηνλ δηνξζψζεη. Σα ιάζε απηά κπνξεί λα δείμνπλ θαηά 

πφζν έρεη θάλεη θηήκα ηνπ ν ζεξαπεπηήο ηηο εζηθέο αξρέο. Γηα απηφ ρξεηάδεηαη νη 

ζεξαπεπηέο λα είλαη δεθηηθνί ζηελ θξηηηθή, ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη παξάιιεια λα σξηκάζνπλ νη ίδηνη νη ζεξαπεπηέο. Δίλαη 

αλαπφθεπθην ινηπφλ γηα θάζε ςπρνζεξαπεπηή λα κελ θάλεη ιάζε, νπφηε είλαη ζεκαληηθφ 

λα γλσξίδεη πφηε ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, κέζσ ηεο απηνπαξαηήξεζεο ηνπ, αιιά αθφκα θαη 

κέζσ ηεο βνήζεηαο ησλ πειαηψλ ηνπ (Κετζκελη, 1989).  

πκπεξαζκαηηθά, ε ζηάζε ηνπ Κετζκελη, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο ζεξαπεπηήο, καο 

ζπκίδεη πάιη ηνλ σθξάηε θαη ζπγθεθξηκέλα ην απφθζεγκα «νίδα φηη νπδέλ νίδα» 

(γλσξίδσ φηη δελ γλσξίδσ ηίπνηα). Αλ δειαδή νη ζεξαπεπηέο, έρνπλ ελεξγή θξηηηθή 

ζθέςε θη φηαλ βξεζνχλ κπξνζηά ζε θάηη θαηλνχξην γηα απηνχο, δελ δηζηάζνπλ θαη δελ 

θνβεζνχλ λα παξαδερηνχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο φηη απηφ δελ ην γλσξίδνπλ, ρσξίο λα ληψζνπλ 

κεηνλεθηηθά, έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κάζνπλ θαη λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ απηφ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ήδε ππάξρνπζα 
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γλψζε, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία λέαο γλψζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ νη 

ζεξαπεπηέο ζα έρνπλ θαηνξζψζεη έλα βήκα παξαπάλσ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη σο ζεξαπεπηέο.    

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη αληηιεπηφ ην πφζν πνιχ είλαη εκπιεθφκελε ε 

θηινζνθία θη ν θηινζνθηθφο ηξφπνο ζθέςεο ζηελ ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεη λα αθνινπζεί 

έλαο «ζσζηφο» ζεξαπεπηήο. Σα εζηθά δηιιήκαηα ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ 

ςπρνζεξαπεπηψλ είλαη πνιπάξηζκα θαη πνιπκνξθηθά. Έηζη φηαλ θαλείο ζπγρχδεηαη γηα ην 

ηη πξέπεη λα θάλεη, πξαγκαηνπνηεί κέζα ηνπ έλαλ εζσηεξηθφ δηάινγν, φπσο έθαλαλ νη 

θηιφζνθνη, γηα λα θηάζεη ηειηθά ζε κηα δηέμνδν ησλ εζηθψλ πξνβιεκάησλ. Αθφκε 

θάλεθε ην πφζν πεξίνπηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε εζηθή ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

Γελ είλαη δπλαηφ λα ηελ απνκνλψζνπκε απφ ηηο ςπρνινγηθέο γλψζεηο ηνπ ζεξαπεπηή, 

θαζψο ππνβφζθεη ζε απηέο. Μάιηζηα ν Watson (1958), επηζήκαλε φηη ην πξφβιεκα 

πνιιψλ ζεξαπεπηψλ είλαη φηη θάλνπλ ζεξαπεία κε ηερληθφ ηξφπν θη έηζη απέρνπλ απφ ηα 

εζηθά δεηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Glad (1959), νη αμίεο είλαη έκθπηεο ζηηο ζεσξίεο. 

πλεπψο, αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θάζε ζεξαπεπηή θαη ηηο ζεσξίεο πνπ 

ζπγθξνηνχλ απηήλ, απνθαιχπηνληαη θαη νη αμίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεξαπεπηή. Γελ είλαη 

δπλαηφ επνκέλσο λα είλαη θαλείο ζεξαπεπηήο, αθνινπζψληαο ζηεγαλέο νδεγίεο θη ν ίδηνο 

λα είλαη ακέηνρνο. 

Δπηπξφζζεηα, θάζε ηξφπνο ζθέςεο βαζίδεηαη ζε έλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα εζηθήο. Ηδίσο, 

νη Fine & Ulrich (1988), έδεημαλ φηη ε ζπκπεξίιεςε θηινζνθίαο ζε έλα κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν ζπνπδψλ ησλ κειινληηθψλ ζεξαπεπηψλ, ήηαλ επεξγεηηθφ γηαηί ε θηινζνθία 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε εζηθψλ θαη κε κηα δεχηεξε καηηά, θηινζνθηθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπνπ νη θψδηθεο δενληνινγίαο θαίλνληαη αλεπαξθείο. Καηαδεηθλχεηαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφλ πάιη, ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ θψδηθα, ελψ πξνσζείηαη ε κειέηε 

ηεο θηινζνθίαο, θαζψο κέζσ απηήο θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη αλαπηχζζεηαη ν 

λνπο, πνπ φπσο έρνπκε εμεηάζεη, απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν ζπληειεζηή ζηε δηακφξθσζε 

ελφο «ζσζηνχ» ζεξαπεπηή. 

Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ν ζεβαζκφο είλαη ε απαξρή ησλ πξναλαθεξζέλησλ εζηθψλ αμηψλ, 

νη νπνίεο θαη‟ νπζία είλαη πξνεθηάζεηο ηνπ, αθνχ απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη 

εθδειψζεηο ηνπ, πξνθχπηεη φηη φιεο ηνπο έρνπλ νηθνπκεληθή ηζρχ. Καζψο δειαδή θάλεθε 

φηη ε αμία ηνπ ζεβαζκνχ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη εκπξάθησο απφ φινπο ηνπο 

ζεξαπεπηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπο, έηζη θαη νη ππφινηπεο, πνπ ηνλ 

εκπεξηέρνπλ, ζα πξέπεη θη απηέο λα κελ ππφθεηληαη ζε ζέκα επηινγήο, κα λα 

εθαξκφδνληαη κε ηξφπν θαζνιηθφ. Αλ θάηη ηέηνην ηζρχεη, ηφηε κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε 

φηη ε εζηθή ελφο ζεξαπεπηή, κε βάζε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, έρεη θαζνιηθφ θχξνο θαη 
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σο εθ ηνχηνπ δελ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εζληθφηεηα, 

ηελ επνρή ηελ νπνία δηαλχεη. Παξαηεξήζακε βέβαηα φηη ν θψδηθαο αλαζεσξείηαη ζπρλά, 

αιιά νη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο απφ ηελ ζηηγκή ηεο 

γέλλεζεο ηνπο. Οπφηε ε αλαζεψξεζε αλαθέξεηαη ζε επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο θαη 

ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ λνκνζεζία θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ θαη ηελ 

νπζία ησλ ηεζζάξσλ απηψλ βαζηθψλ αξρψλ. Αθφκε, επεηδή είπακε φηη ηηο εζηθέο απηέο 

αξρέο δελ ηηο κνλνπσινχλ νη ζεξαπεπηέο, αιιά φινη νη άλζξσπνη, κήπσο ηειηθά κπνξεί 

λα ππάξμεη έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα εζηθήο;     
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αξρηθά, δείμακε ηελ πνξεία ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο θαη ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο, ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, εζηηάδνληαο ζηηο πην 

θνκβηθέο πεξηφδνπο ηεο πνξείαο απηήο. Μέζσ ηεο αλαδξνκήο ηνπ παξειζφληνο ηεο, είδακε 

φηη ε ςπρνινγία ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηνλ θηινζνθηθφ ζηνραζκφ. Σφηε ην ελδηαθέξνλ 

ζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηελ κειέηε ηεο ςπρήο, ψζπνπ ζηαδηαθά έθηαζε ηνλ 19
ν
, ηελ επνρή πνπ 

ε ςπρνινγία κεηαηξάπεθε ζε αλεμάξηεηε επηζηήκε, λα ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηεο ζθέςεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Απηή ε κεηαζηξνθή, ήδε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, πνπ ελδηαθέξζεθε θαη γηα ηελ θπζηνινγία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ Καξηέζην θη έπεηηα, θαηέδεημε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο 

ςπρνινγίαο ζε δχν πεδία. Έλα κεηαθπζηθφ, πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ θηινζνθία θη έλα αηζζεηφ, 

πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ ζχγρξνλε επηζηήκε. Ζ κειέηε ηνπ πξψηνπ πεδίνπ, κέζσ ηνπ 

ζεηηθηζκνχ θη αξγφηεξα ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ απνξξίθζεθε. Έηζη απαιείθηεθε θαη ε 

έλλνηα ηεο ςπρήο, ηεο άπιεο ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ιφγσ ηεο άγλσζηεο, 

αλαπφδεηθηεο, κε κεηξήζηκεο θχζεο ηεο, ζεσξνχληαλ φηη ππνλφκεπε ηνλ επηζηεκνληθφ 

ραξαθηήξα ηεο ςπρνινγίαο. Αληίζεηα ε κειέηε ηνπ δεχηεξνπ πεδίνπ, ηεο αηζζεηήο χιεο, 

δηνγθψζεθε ζε βαζκφ πνπ ζρεδφλ μεράζηεθε ε χπαξμε ηεο πλεπκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Δλψ ινηπφλ νη ηφηε ςπρνιφγνη απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα θαη κεηά κειεηνχζαλ 

κνλφπιεπξα ηνλ άλζξσπν, ηελ ιεηηνπξγία δειαδή ησλ αηζζήζεσλ ηνπ, κέζσ πεηξακάησλ, 

ηζρπξίδνληαλ φηη επηρεηξνχζαλ λα βξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ςπρήο θαη 

ζψκαηνο.  

Δπίζεο, κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηθνχ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο θάζε επνρήο, 

πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε, ηελ θαλεξή επηξξνή εθείλνπ, ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ θη έηζη 

θαη ζηελ ςπρνινγία. πλεπψο, θαηαιαβαίλνπκε φηη, νη εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ δελ 

αθνινχζεζαλ ηπραίν ηξφπν. 

Αθφκε, αθνχ δείμακε φηη ε δηακφξθσζε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

έλα πξνεπηζηεκνληθφ θαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ θηινζνθία ζηάδην, θαζψο θαη ζε έλα χζηεξν 

επηζηεκνληθφ, ζεηηθηζηηθφ, πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε ηνλ αληίινγν ησλ δχν απηψλ ηάζεσλ. 

ηελ πεηξακαηηθά κφλν πξνζαλαηνιηζκέλε ςπρνινγία, αληηηάρζεθαλ νη Sterrett θαη 

Munsterburg πνπ θείηνληαλ ππέξ ηεο επαλαζχλδεζεο ηεο θηινζνθίαο κε ηελ ςπρνινγία γηα 

πνηθίινπο ιφγνπο, κε θπξηφηεξν φκσο, ηελ κεζνδνινγία ηεο ζθέςεο ηεο. 

 ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ βαζηθφηεξσλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ, πνπ ζπγθξνηνχλ 

ηηο βαζηθέο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο, παξαηεξήζακε φηη νπζηαζηηθά ε θηινζνθία, νπδέπνηε 

απνθφπεθε απφ ηελ ςπρνινγηθή γλψζε. Απνπεηξαζήθακε λα δείμνπκε φηη, θάζε ζεκειηψδεο 
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ζεσξία έρεη ηε βάζε ηεο ζε κηα θηινζνθηθή ζθέςε θαη ζε έλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα. 

Δπνκέλσο γηα καο, ν δηάινγνο γηα ην αλ ε ςπρνινγία πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ θηινζνθία ή 

κε ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν, δελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία, αθνχ έξρεηαη ε ίδηα ε 

πξαγκαηηθφηεηα λα επηβεβαηψζεη ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ςπρνινγίαο θαη θηινζνθίαο. Ζ 

επηβεβαίσζε απηή έξρεηαη, κε κηα πξνζεθηηθφηεξε θαη βαζχηεξε αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ, 

βαζηθψλ, ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ, πνπ απνθαιχπηεη φηη, ε βάζε ησλ ζεσξηψλ απηψλ βξίζθεηαη 

ζηε ζθέςε θαη ην ζχζηεκα θάπνηνπ θηινζφθνπ, αξραίνπ ή κεηαγελέζηεξνπ. Αθφκα θαη ε 

ζθέςε ησλ κεηαγελέζηεξσλ θηινζφθσλ, δηαπηζηψζακε φηη κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ αξραία 

ειιεληθή θαη λα ζπλδεζεί, κε αξκνληθφ ηξφπν, καδί ηεο.    

Έηζη δείμακε φηη, ε ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ν 

άλζξσπνο δξα ζε δχν επίπεδα, ζπλεηδεηφ θαη αζπλείδεην, καο παξαπέκπεη ζην θηινζνθηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Πιάησλα γηα ηνλ αηζζεηφ θαη ππεξαηζζεηφ θφζκν. Αθφκε φηη, ε πιαησληθή 

ζεσξία γηα ηνλ έξσηα, ππνβφζθεη ζηε ζεσξία ησλ ελνξκήζεσλ ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 

Δπηπιένλ, αλαδείμακε ην θηινζνθηθφ ζησηθφ ζχζηεκα, σο ηελ θπξηφηεξε επηξξνή ζηε 

δηακφξθσζε ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Δπεηδή νη ζησηθνί θηιφζνθνη 

είραλ σο αθεηεξία ηνπο ηε ζσθξαηηθή ζθέςε, γίλεηαη εμίζνπ θαλεξή ε επίδξαζε απηήο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηνλ ιφγν ζηνλ νπνίν εδξάδεηαη ε 

ζθέςε. Με ηνλ ίδην ηξφπν, κειεηήζακε ηελ νηθνγελεηαθή, ζπζηεκηθή κέζνδν, πνπ 

ζεκειηψλεηαη ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ άλζξσπν, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηηο ζηνλ 

Ζξάθιεηην, ηνλ Πιάησλα, ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ πηλφδα, θαζψο θαη ζηελ κεηέπεηηα 

ππαξμηζηηθή θηινζνθία. Σέινο, δηεξεπλήζακε ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε, πνπ βαζίδεηαη 

εμίζνπ ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπνπ, άξα ζηεξίδεηαη θη απηή ζηηο θηινζνθίεο 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Δπηπξφζζεηα φκσο, έρεη σο πεγή ηεο, ηελ θηινζνθία ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ, πνπ ηφληδε ηηο αλνξζφινγεο ή άινγεο πιεπξέο ηνπ αλζξψπνπ θη έηζη ηελ 

κνλαδηθφηεηα ηνπ θαζελφο. Σν ξεχκα απηφ, νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ αλάδεημε ηεο 

θαηλνκελνινγίαο, σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ κειέηε ηνπ αλζξψπνπ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη ππαξμηζηέο. Ζ ζθέςε ησλ ππαξμηζηψλ γηα ηε ζεκαζία ηεο 

απηνγλσζίαο θαη ηεο κέξηκλαο γηα ηνλ εαπηφ, καο παξαπέκπεη πίζσ ζηνπο αλζξσπηζηέο θη 

εθείλνη πάιη αθφκα πην πίζσ, ζηε ζθέςε ηνπ σθξάηε. 

Γηαπηζηψλνπκε κε ηνλ ηξφπν απηφλ, φηη αθνχ ηα θηινζνθηθά ξεχκαηα βξίζθνληαη κεηαμχ 

ηνπο ζε αιιειεπίδξαζε, ην ίδην νπζηαζηηθά ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πνιιαπιέο θαη επηθαλεηαθά 

δηαθνξεηηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Παξ‟ φιν δειαδή πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ςπρνπαζνινγία, ε βάζε ηνπο, δειαδή ην 

θηινζνθηθφ ηνπο ππφβαζξν θάπνπ ζπγθιίλεη. Δπνκέλσο, ίζσο λα κε δηαθέξνπλ ηφζν πνιχ, 

φζν ζέινπλ λα δείρλνπλ θη έηζη ν ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
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ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζρνιψλ ελδερνκέλσο λα κελ ζεκαηνδνηεί εμέιημε, αιιά επηβεβαίσζε ησλ 

βαζχηεξσλ νκνηνηήησλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε φηη, ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 

ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ, κε ηε κειέηε ηνπ θηινζνθηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ, ζα δηεπθφιπλε ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε πξαθηηθφ πιένλ επίπεδν. Γείρλνληαο ινηπφλ φηη, 

νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο, αλ θαη ζηεξίδνληαη ζε έλα κεραληζηηθφ ηξφπν ζθέςεο γηα ηνλ 

άλζξσπν, ε βάζε ηνπο θάζε άιιν παξά κεραληζηηθή είλαη, θαζψο βξίζθεηαη ζηε θηινζνθία, 

ζπλεπάγεηαη απφ εδψ ην ζπκπέξαζκα φηη θαη ε ςπρνζεξαπεία ζηελ νπζία ηεο δελ είλαη απιά 

έλα ζχλνιν ηερληθψλ. Απελαληίαο, πξνυπνζέηεη ηελ έιινγε ζθέςε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα 

θηάζεη ζηε λφεζε, κέζσ θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο, ψζηε λα έρεη πξάγκαηη απνηέιεζκα 

κηα ζεξαπεία. Έηζη πξνθχπηεη ην πφξηζκα φηη, θαιφο, ζσζηφο ςπρνζεξαπεπηήο δελ κπνξεί λα 

γίλεη ν νπνηνζδήπνηε έρεη ιάβεη απιψο ηελ αξκφδηα εθπαίδεπζε. Ο άλζξσπνο απηφο θαηά ηε 

γλψκε καο, ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα έρεη έιινγε ζθέςε, λα ηελ θαιιηεξγεί ζπλερψο, 

εμεηάδνληαο ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη, θξηηηθά, ψζηε λα κπνξέζεη λα δξάζεη ζχκθσλα κε 

ηνλ λνπ ηνπ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ λνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζηπγλή θαη ζηείξα ινγηθή, κα 

ζηελ νιφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη, ζπκκεηέρεη ζηε ζεξαπεία θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζεξαπεπηή, ε δηαίζζεζε ηνπ, κέζσ φκσο πάληα ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο. Γηα απηφ 

δηεξεπλήζακε θαη ηελ ζεκαζία ηεο ζπλνκηιίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο. Αθφκε 

γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, δηδάζθνπλ φιεο νη ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο φηη δελ ππάξρνπλ ζπληαγέο 

θη έηνηκεο απαληήζεηο. 

ρεηηθά ινηπφλ κε ηελ κε ηππνπνίεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, ν Heidegger, κε ηνλ νπνίν 

ζπκθσλνχκε, καο ιέεη φηη, αλ ν ζεξαπεπηήο θάλεη ηελ ζεσξία κηα απηάξεζθε κεραλή, ηφηε 

έρεη κεηαηξέςεη ηελ ςπρνζεξαπεία ζε κηα ηερληθή. Μηα ηερληθή ειέγρνπ, ε νπνία δείρλεη πφζν 

πνιχ απνθιίλεη ν ζεξαπεπφκελνο απέλαληη καο, απφ ηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά    

(Heidegger, 2001). Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ν ζεξαπεπηήο αδπλαηεί λα κάζεη ηελ αιήζεηα πνπ 

ηνπ θνκίδεη θάζε ζεξαπεπφκελνο θαη βιέπεη απηφ πνπ ζέιεη λα δεη. Καζψο ινηπφλ ε βάζε ηεο 

ςπρνζεξαπείαο βξίζθεηαη ζηελ θηινζνθία θαη ε θηινζνθία είλαη κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 

ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ, κέιεκα ηεο ςπρνζεξαπείαο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

έιεγρνο, κα ε θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη κεηέπεηηα ε επηξξνή ζηελ αλάπηπμεο 

ηεο.  

Ζ θαηαλφεζε απηή κπνξεί λα επέιζεη κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ γλψζεσλ ηνπ ζεξαπεπηή. 

Γηεξεπλψληαο δειαδή ηε θχζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, αλαδχεηαη θαη ην πξνθίι ηνπ ζεξαπεπηή, 

ν νπνίνο ζπκπεξάλακε φηη νθείιεη λα είλαη γλψζηεο πνιιψλ πξαγκάησλ. Σν θίλεηξν ηνπ γηα 

ηελ γλψζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, λα ηνλ κεηαηξέπεη ζε άλζξσπν πνιπκαζή.       
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Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ κειέηε ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο, θαηαιήγνπκε ζην πφξηζκα φηη, 

απηφ πνπ ελλννχλ εθείλνη γηα ην ήζνο ηνπ ζεξαπεπηή, βξίζθεηαη ίζσο ζε απηφ πνπ ν 

Αξηζηνηέιεο ζηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα πεξηγξάθεη, σο θξφληκνο άλζξσπνο              

(Λππνπξιήο, 2006, 2, 1140a-1140b). Ο θξφληκνο ινηπφλ άλζξσπνο, καο ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, 

είλαη εθείλνο πνπ ζθέθηεηαη ζσζηά. Ζ ζθέςε ηνπ απηή, ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην πνηα 

πξάγκαηα είλαη θαιά θη σθέιηκα γηα κηα θαιή θη επηπρηζκέλε δσή γεληθά. Γηαηί έλαο ηέηνηνο 

άλζξσπνο, ζα κπνξνχζε κε ηε δξάζε ηνπ λα απνηειέζεη έλα πγηέο πξφηππν. Ο θξφληκνο 

άλζξσπνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηε θξφλεζε, ηελ έιινγε έμε, πξαθηηθή ησλ θαιψλ θαη θαθψλ 

γηα ηνλ άλζξσπν πξαγκάησλ. Ο θξφληκνο δειαδή άλζξσπνο είλαη ζψθξσλ θη σο ηέηνηνο, 

ζψδεη νπζηαζηηθά ηελ θξίζε, ηελ εμπςψλεη, γηα πξαθηηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζηθή. Ζ θξφλεζε βέβαηα, καο ηνλίδεη, νχηε θαηαθηηέηαη, νχηε απνθηηέηαη. κσο, κέζσ ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζπκβαηήο κε απηήλ δξάζεο, απνθηά θαλείο ζχλεζε, ε νπνία 

ζπκβάιεη ζην λα γίλεη θαλείο θξφληκνο. Έλα ηέηνην ινηπφλ πξφηππν ζεξαπεπηή ή ηνπιάρηζηνλ 

πιεζίνλ ζε απηφ, ζαθψο δελ πξννξίδεηαη γηα κίκεζε απφ ηνλ ζεξαπεπνκέλν, αιιά ιεηηνπξγεί 

σο κηα ζεηηθή επηξξνή. 

Γηαπηζηψλνπκε επνκέλσο, γηα άιιε κηα θνξά, ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηεο θηινζνθηθήο 

ζθέςεο, φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο, κα θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη 

δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζσπηθφηεηαο εθείλνπ πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη «ζσζηφο» 

ςπρνζεξαπεπηήο, ν νπνίνο κεξηκλεί γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο, απφ εθείλεο πνπ εμεηάζακε, άιιεο ιηγφηεξν θη άιιεο 

πεξηζζφηεξν, καο παξαπέκπνπλ ζηε ζσθξαηηθή ζθέςε, καο θαλεξψλνπλ φηη ελ ηέιεη  

πηζηεχνπλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην φηη ε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ, ζα έξζεη απφ κέζα ηνπ. 

Δπνκέλσο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, πνπ έρεη ηνλίζεη ηδηαίηεξα ν Κέτζκελη (1989), φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ζεξαπεπηή. Δθείλνο κπνξεί κνλάρα λα 

ηελ επεξεάζεη ζεηηθά ή λα ηελ εκπνδίζεη.   

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ε ςπρνινγηθή γλψζε, φπσο καο ηνλίδεη θαη ν 

Γαθέξκνο (2010), έρεη πνιχκνξθν θαη πνιπζρηδή ραξαθηήξα, πνπ φληαο ηέηνηνο δελ κπνξεί 

λα αλαρζεί θαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ ζχγρξνλε ςπρνινγία, πνπ εκθαλίζηεθε κφιηο ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Γηα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο λένπο θαη κειινληηθνχο 

ςπρνζεξαπεπηέο, λα γλσξίδνπλ ηελ ηφζν κεγάιε ζπκβνιή ηεο θηινζνθίαο ζην πεδίν ηεο 

ςπρνινγίαο, ε νπνία είδακε φηη βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, κα θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ηνπ ςπρνζεξαπεπηή, θαζψο θαιιηεξγεί ηελ 

θξηηηθή ηνπ ζθέςε. Απαξαίηεηε ζπληζηψζα γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο.   

Χζηφζν, ζηελ παξνχζα κειέηε εκθαλίδνληαη θαη πεξηνξηζκνί. Ξεθηλψληαο ηελ κειέηε ηεο 

πνξείαο ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο, εζηηάζακε ζηηο πεξηφδνπο πνπ απνηέιεζαλ ζηαζκφ γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηεο, αγλνψληαο εθείλεο πνπ ζπλέβαιιαλ ιηγφηεξν. Έηζη ε ηζηνξηθή επηζθφπεζε 

πνπ επηρεηξήζακε εδψ είλαη ειιηπήο. Δπίζεο, εμεηάζακε ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ζπγθείκελν 

πάιη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηφδσλ αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ζθαηξηθήο εηθφλαο γηα 

ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο. Βέβαηα, έιιεηςε παξαηεξήζακε θαη ζηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζεσξεηηθψλ ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε. Αθφκε ε βηβιηνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ δηάινγν πνπ αθνξά ηε ζρέζε ηεο ςπρνινγίαο κε ηνλ επηζηεκνληθφ 

ή ηνλ θφζκν ηεο θηινζνθία, ήηαλ αλεπαξθήο. Δπηπιένλ, εκείο δελ εμεηάζακε φιεο ηηο 

ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, αιιά εθείλεο πνπ απνηέιεζαλ ζεκέιην γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Πνιχ ζεκαληηθή παξάιεηςε 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη, δελ εμεηάζακε έλα είδνο ζπκβνπιεπηηθήο, ην νπνίν έρεη σο αξρή ηνπ 

ηελ θηινζνθία, ηελ θηινζνθηθή ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε. 

 Κιείλνληαο, θξίλνπκε απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζε ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ 

κειέηε. Οη αλεμέηαζηεο πεξίνδνη ζηελ πνξεία ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο, πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηελ ζπλέρηζε απηήο απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ 

κειέηε πάλσ ζηελ ζρέζε ηεο ςπρνινγίαο κε ηελ ζξεζθεία θαζψο θαη ηεο ζξεζθείαο κε ηελ 

θηινζνθία. Δπίζεο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί, αλ ε κειέηε ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ ή 

γλσζηψλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ ζπλδέεηαη εμίζνπ ζηελά κε ηελ θηινζνθία.  

Ο θηινζνθηθφο ηξφπνο ζθέςεο απέλαληη ζηε δσή θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ, θαίλεηαη ζε 

θάπνην βαζκφ λα ιεηηνπξγεί θαη σο κέζν πξφιεςεο ηεο εκθάληζεο ςπρνπαζνινγίαο. 

Θεσξνχκε φηη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ην ζέκα απηφ είλαη αλαγθαία, ψζηε κάιηζηα λα 

απνθαλζεί αλ κπνξεί ε θηινζνθία λα ιάβεη θεληξηθφηεξε ζέζε ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. 

Απηφ ζα ζήκαηλε πξσηίζησο ηελ επξχηεξε εθπαίδεπζε ζρνιηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ςπρνιφγσλ ζε έλαλ θηινζνθηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ψζηε λα κπνξνχλ 

έπεηηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο, λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν επέιηθηνη, 

επηλνεηηθνί θη έηζη απνηειεζκαηηθφηεξνη. Άιισζηε είδακε φηη έρνπλ ήδε ππάξμεη 

επηρεηξήκαηα θαη έρεη εληζρπζεί ε πεπνίζεζε γηα ηελ ζπνπδαία ζπκβνιή ηεο εηζαγσγήο ηεο 

θηινζνθίαο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κειινληηθψλ εθαξκνζκέλσλ 

ςπρνιφγσλ.  
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