
3/3/2014

1

Παναγιώτης Σ. Κορδούτης
Τμήμα Ψυχολογίας

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ιστορία και συστήματα της Ψυχολογίας 
Κωδικός 6287
3 ∆Μ, Υποχρεωτικό
Ανάγνωσμα: 
«Ψυχολογία: Ιστορία 
και συστήματα» του J. 
F Brennan εκδόσεις

Εξεταστέα ύλη: όλο το βιβλίο 
εκτός από υποσημειώσεις, 
με εξαίρεση την υποσ. #14 
της σελ.  63
Οδηγίες μελέτης και 
εξετάσεων: www.kordoutis.grF. Brennan, εκδόσεις 

Τόπος
Βιβλιογραφία, 
βοηθητικά 
αναγνώσματα, και 
χρήσιμες 
διασυνδέσεις στον 
ιστότοπο: 
www.kordoutis.gr

Ώρες γραφείου (Εαρινό 
2013-14): Γραφείο Β7, 
Τετάρτη 10:00 – 12:00 ή μετά 
από συνεννόηση
Επικοινωνία: 
pkord@otenet.gr και 
kordouti@panteion.gr 
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Η κλασσική «Ιστορία 
της Πειραματικής 
Ψυχολογίας» του Edwin 
Boring (1950)
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○ Γίνεται κατανοητή η ποικιλομορφία της ψυχολογίας, 
ως έννοιας, ως ερευνητικής επιστημονικής 
δραστηριότητας, ως παρεμβατικής επιστημονικής

Γιατί μας χρειάζεται η μελέτη του 
παρελθόντος της ψυχολογίας;

δραστηριότητας, ως παρεμβατικής επιστημονικής 
πράξης, ως επαγγελματικής δραστηριότητας  

○ Γινόμαστε ενήμεροι και ευαίσθητοι «καταναλωτές» 
εννοιών ψυχολογίας και λιγότερο αφελείς πράξεων 
ψυχολογίας που ασκούνται πάνω μας ή στην 
κοινωνία
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○ Ως ερευνητές αλλά και επαγγελματίες κατανοούμε 
που στεκόμαστε, τι απαιτείται από εμάς, σε τι 
υστερούμε, τι περιορισμοί υπάρχουν.
Αναδεικνύονται τρόποι προσέγγισης και οπτικές

Γιατί μας χρειάζεται η μελέτη του 
παρελθόντος της ψυχολογίας;

○ Αναδεικνύονται τρόποι προσέγγισης και οπτικές 
μελέτης

○ Το χθες διαφωτίζει και προδιαγράφει το σήμερα. 
Ποιά ζητήματα μένουν ανοιχτά και γιατί
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«Oι μεγάλες 
προσωπικότητες 
της Ψυχολογίας» 
του R. Watson 
(1971)
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Προσεγγίσεις στην ιστορική έρευναΠροσεγγίσεις στην ιστορική έρευνα

Η προσέγγιση των «μεγάλων 
προσωπικοτήτων έναντι της προσεγγίσεως 
του «πνεύματος της εποχής» (Zeitgeist)
Η προσέγγιση του Watson
Πως σχετίζονται τα ζητήματα που τίθενται, οι 
θεωρίες και τα ευρήματα με τις πολιτιστικέςθεωρίες και τα ευρήματα με τις πολιτιστικές 
δυνάμεις μιας εποχής
Τι γενικές προϋποθέσεις και τι επακόλουθες 
επιπτώσεις έχουν θεωρίες και ευρήματα
○ Κατασκευή διαστάσεων σύγκρισης και αξιολόγησης 
της ιστορικής προόδου της επιστήμης 
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Τι είναι επιστημονική Θεωρία;

Ερωτήσεις «Τι», «Πότε (υπό ποίες 
συνθήκες», «Γιατί;», «Πως (με ποιο 
τρόπο, ποιες διεργασίες;»
Πρέπει να επαληθεύεται και ναΠρέπει να επαληθεύεται και να 
επιλαθεύεται 
Για να είναι επιστημονική μια θεωρία 
πρέπει να διατυπώνει προβλέψεις που 
μπορούν να ελεγχθούν
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Τι είναι επιστημονική Θεωρία;  Απλά 
«τολμηρά» συμπεράσματα

Η επιστήμη ποτέ δεν αποδεικνύει ότι μία 
θεωρία είναι ορθή, γιατί εάν κάτι τέτοιο 
ήταν εφικτό η θεωρία δεν θα ήταν 
επιστημονικήημ ή
∆εν είναι όλες οι θεωρίες επιστημονικές
Για να είναι χρήσιμη μία θεωρία δεν 
χρειάζεται να είναι ορθή
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«Η ∆ομή των 
Επιστημονικών 
Επαναστάσεων» του 
Thomas Kuhn (1970)
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Προσεγγίσεις στην ιστορική Προσεγγίσεις στην ιστορική έρευνα των θεωριώνέρευνα των θεωριών
Η προσέγγιση των επιστημολογικών 
Παραδειγμάτων του Kuhn 
1. Κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις αναπτύσσουν 

ένα πεπερασμένο χρονικά Παράδειγμα έρευνας και 
εξήγησης των φαινομένων, γεγονότων και 
παρατηρήσεων

2. Προκύπτει μία ανωμαλία στα υπό εξήγηση 
φαινόμενα που δεν δύναται να ερευνήσει, εξηγήσει 
ή προσαρμόσει στα πλαίσιά τουή προσαρμόσει στα πλαίσιά του

3. Προκύπτει «παραδειγματική κρίση» και 
ανταγωνισμός νέων εξηγητικών Παραδειγμάτων

4. Το Παράδειγμα αναθεωρείται ή αντικαθίσταται  
εφόσον βρει σχετική κοινωνική συναίνεση και έχει 
θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

5. Η ανωμαλία πρόσκαιρα εξηγείται.
6. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται 
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Περσία και Ζωροαστρισμός.
Ζαρατούστρα ή Ζωροάστρης (628-551 π.Χ.) , ιερό 
βιβλίο η Αβέστα
Ο Αχούρα Μάζδα- ο Κύριος της Ζωής σε διαρκή 
πάλη με το πνεύμα του κακού, τον Αριμάνη μ μ ρ μ
∆υισμός σώματος-ψυχής, πάλη καλού-κακού
○ Η αντίληψη περί δυισμού σώματος-ψυχής θα μας 
ακολουθεί έκτοτε όπως και η πίστη για την πάλη του 
καλού και του κακού εντός μας και στον κόσμο!     

«Αχούρα Μάζντα στη σφηνοειδή γραφή»

Στην πάνω γωνία, το σύμβολο «Φαραβαχάρ», η οπτική εκδοχή του ΑΜ
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Ινδία, Ινδουισμός-Βραχμανισμός
Ιερό βιβλίο οι Βέδες-το Βιβλίο της Γνώσης
Οι Ουπανισάδες (μεταξύ 800-500 π.Χ.), βιβλίο με 
τις φιλοσοφικές αντιλήψεις για τη σχέση άτομο-
κόσμος.

∆υσπιστία προς τη νόηση και την αισθητηριακή ρ ς η η η η η ηρ ή
γνώση 
Περιφρόνηση του επιμέρους και του υλικού
Έμφαση στον αυτοέλεγχο, τη συνοχή με τον κόσμο 
και την γνώση του καθολικού
Αποβολή ατομικών επιθυμιών, ασκητική ζωή, 
απαλλαγή από τον ατομικισμό, ένωση με το Όλον
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση
Βουδισμός
Η διδασκαλία του Ινδού 
φιλόσοφου Σιντάρτα Γκοτάμα 
(563-483 π.Χ.), γνωστού ως 
Βούδα
οι «σούτρας» 
Αγνωστικιστική ή σχεδόνΑγνωστικιστική ή σχεδόν 
αθεϊστική θεολογία
∆εν αντιτίθεται στην όποια 
θρησκευτική πίστη
Καταδικάζει τη θρησκοληψία
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Mία από τις πρώτος Ελληνότροπες αναπαραστάσεις του 
Βούδα τύπου Γάνδαρα, 1-2 αιώνας μ.Χ., Εθν. Μουσείο 
Τόκυο

Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση
Βουδισμός

○ Η ψυχή και ο νους είναι αναγκαίες επινοήσεις. ∆εν υφίστανται.
○ Τα εισιόντα των αισθήσεων, η μόνη πηγή γνώσης
○ Η προσωπικότητα αποκτά συνοχή λόγω της διαδοχής συνηθειών 
και αναμνήσεων

○ Το άτομο δεν έχει ελευθερία βούλησης, δεν κατευθύνει τη μοίρα του 
Το κατευθύνουν η συνήθεια, η κληρονομικότητα και τα 
περιβαλλοντικά γεγονότα

○ Η προσωπικότητα δεν επιβιώνει μετά θάνατον○ Η προσωπικότητα δεν επιβιώνει μετά θάνατον

16
Ανάγλυφο τύπου Γάνδαρα με προσκυνητές που κρατούν φύλλα «πλάνταγου», περιστοιχισμένους από Κορινθιακές Κολώνες.  Το 
ύφος είναι καθαρά Ελληνιστικό . 1ος  - 2ος μ. Χ., Μουσείο Βικτώρια και Άλμπερτ
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Βουδισμός
○ Η ατομική συνείδηση είναι κάτι που ο άνθρωπος 
οφείλει με άσκηση και πειθαρχία να εκμηδενίσει για να 
αγγίξει την ευδαιμονία του συμπαντικού Πνεύματος 
που βρίσκεται εντός της ουσίας μας

○ Υπάρχει μετενσάρκωση αλλά αυτό που 
μετενσαρκώνεται δεν είναι η ψυχή αλλά το μέρος του 
πνεύματος που μας αντιστοιχεί αναμεμειγμένο  με την 
ατελή ατομικότητά μας. 

○ Εφόσον απαλλαγούμε από την ατομικότητα μέσω 
άσκησης - σε κάθε μετενσάρκωση μας δίνετε η 
ευκαιρία  να το κάνουμε - το πνεύμα αυτό ενώνεται με 
το Όλον

○ Το πνεύμα κινείται πέρα από την ατομικότητα, οι δε 
πολλαπλές ατομικές μας εκφάνσεις είναι πρόσκαιρες 
και μηδαμινής αξίας
Η ψυχολογική μελέτη του ατομισμού είναι 
επομένως απολύτως παράλογη
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

ο Βουδισμός έχει παραδόξως έντονο χρώμα 
υλισμού και συμπεριφορισμού! 
Εν τούτοις, διαφέρει δραματικά από αυτές τις ∆υτικές 
αντιλήψεις εφόσον αποδέχεται την μετεμψύχωση ως 
διαδικασία απαλλαγής του ανθρώπου από την 

όατομικότητα. 
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Η Κίνα: « ‘μεσαίο βασίλειο’ μεταξύ ουρανού 
και βαρβάρων». 
Κυρίαρχη πολιτιστική δύναμη της Άπω Ανατολής, ιδίως 
με τον αυτοκράτορα Σι Χουάνγκ Τι (221-210 π.Χ.)
Πλήρης και μεγαλεπήβολη κρατική οργάνωση.
Ανάπτυξη φιλοσοφίας, ηθικής, θρησκευτικής σκέψης, 
τεχνών γραμμάτων επιστημών τεχνολογίαςτεχνών, γραμμάτων, επιστημών, τεχνολογίας.
○ Λακωνικό βασικό φιλοσοφικό βιβλίο το Ι-Τσινγκ- Βιβλίο 
των Αλλαγών (1120 π.Χ.): οι νόμοι της ζωής και της φύσης 
δοσμένοι μέσα από αντιθέσεις (γιανγκ-γιν) και τη σύνθεσή 
τους
Ενεργητικότητα-παθητικότητα/δημιουργία - απραξία/φως-
σκότος/θερμότητα-ψυχρότητα/αρσενικό-θηλυκό/ζωή-θάνατος

○ Οι καθολικές αξίες και η απόλυτη αλήθεια αμφισβητούνται.  
Η θεολογία και η ηθική είναι σχετικές… 
έμφαση στον γνώμονα περί του πρακτέου
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

• Ο Λάο Τσε (604-531 π.Χ.), έργο του το Τάο Τε Τσινγκ 
- «η Οδός»
Ταοϊσμός
○ Οδηγός του πρακτέου στη ζωή είναι

να κατανοήσουμε τους νόμους της φύσης και 
της ζωήςτης ζωής
κατόπιν να εναρμονιστούμε με αυτούς

○ Η διανόηση δεν είναι όμως η οδός της 
κατανόησης ούτε της εναρμόνισης αλλά της 
σύγχυσης και της δυσαρμονίας

20
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Ταοϊσμός
○ Ο άνθρωπος κατανοεί και εναρμονίζεται με τους νόμους 
της φύσης και της ζωής όταν
Ακούει, παρατηρεί και σιωπά παρά ομιλεί
Από-μαθαίνει αφού μάθει, απαλλάσσεται από τη γνώση αφού 
την γνωρίσει
Αφαιρεί παρά προσθέτειΑφαιρεί παρά προσθέτει
Μένει απλός γνωρίζοντας το σύνθετο
Φτάνει το στόχο του χωρίς να προσπαθεί 
- η παρανόηση της παραπάνω ρήσης ταύτισε κακώς τον 
Ταοϊσμό με την αδράνεια.
- Η θέση εννοεί ότι ο στόχος επιτυγχάνεται άριστα όταν η 
προσπάθεια του ανθρώπου γεννιέται αβίαστα γιατί έχει 
προετοιμαστεί σφαιρικά και συστηματικά

Επιστρέφει στην απλότητα της φύσης ή την μιμείται 
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

• Ο Κομφούκιος, Κομφουκιανή φιλοσοφία (περί το 
2500 π.Χ.). Το εννεάτομο έργο του αφορά την ιστορία 
της Κίνας, σχόλια στο Ι – Τσινγκ και ηθικές 
παραινέσεις με διδακτικά παραδείγματα
○ Ο ίδιος ∆ιδάσκει μουσική, ποίηση, ιστορία και κανόνες 
κόσμιας αγωγής  

○ Προτείνει λειτουργικούς κανόνες ζωής 
○ Το άτομο πρέπει να δεσμευτεί ώστε να είναι ειλικρινές 
και έντιμο

○ Να γνωρίζει και να εναρμονίζεται με τον εαυτό του
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Κομφουκιανή φιλοσοφία
○ Κύριος γνώμονας συμπεριφοράς πρέπει να είναι η καλοσύνη.  
Αποκτάται πρακτικά μέσα στον κύκλο των δικών του π.χ. 
δείχνοντας καλοσύνη προς την οικογένεια.
εάν τηρείται αυτή η αρχή γενικά και όλοι αναγνωρίζουν πως πρέπει 
να τηρείται, τότε ως μονάδα η οικογένεια στηρίζει την «ανάπτυξη του 
ατόμου» και την συνοχή της κοινωνίας 
οι άνθρωποι μαθαίνουν  να σέβονται όλους τους ανθρώπους και ρ μ β ς ς ρ ς
εκτός οικογένειας … γιατί όλοι σέβονται αυτούς που σέβονται …
Το άτομο αναπτύσσεται ωφελώντας το κοινωνικό σύνολο όταν δείχνει 
μεν περιέργεια και πρωτοβουλία αλλά την εξισορροπεί με τη 
στοχαστικότητα και τη συστολή. 
Έτσι προκύπτει η «συναινετική» κοινωνική αγωγή

Ο Κουμφουκιανισμός επικράτησε απόλυτα
○ Ελάχιστες αντιδράσεις τον 5ο και 4ο αιώνα (Μο τι - ειρηνισμός, Γιανγκ 
τσου-αθεϊσμός, Μένκιος-κοινωνικό κράτος, Τσουνγκ σε-μη εξουσία 
μέσω Ταοϊσμού) 
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Στόχος Ταοϊσμού και Κουμφουκιανισμού είναι να 
βοηθήσει την κοινωνία – εκτεταμένη γεωγραφικά, 
πολυπληθή, πολυεπίπεδη και συγκρουσιακή - να 
κρατήσει τη συνοχή της και τα άτομα να ζήσουν 
αρμονικά μεταξύ τους, 
○ κάνοντας μόνο μικρά συντηρητικά βήματα προς την 
καινοτομία και την ατομική συμβολή

○ Και πάντα ακολουθώντας προκαθορισμένους ηθικούς○ Και πάντα ακολουθώντας προκαθορισμένους ηθικούς 
κώδικες και τον καλά ρυθμισμένο υποστηρικτικό 
οικογενειακό πυρήνα.

Όπως στον Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό, το 
Βουδισμό και το Ισλάμ η ψυχολογία 
απορροφάται από τη συμμόρφωση προς τον 
κοινωνικό κανόνα (ηθική διαγωγή).  
Οτιδήποτε άλλο θεωρείται καταδικαστέα απόκλιση.
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση

Στην Κίνα δεν κυριάρχησε ποτέ η επιστημονική 
δραστηριότητα στην πνευματική ζωή όπως συνέβη 
στη μετα-Αναγεννησιακή ∆ύση
Κυριάρχησαν άρρηκτα συνδεδεμένες η θρησκεία, η 
ηθική και η πολιτική επηρεάζοντας και τις όποιες 
ψυχολογικές ενατενίσεις
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Η ανατολική παράδοσηΗ ανατολική παράδοση
Συμπεράσματα
Το πρόσωπο αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας 
ενότητας με την οικογένεια, την κοινωνία, την 
χώρα, τον υλικό και άυλο κόσμο. H ατομική 
εμπειρία δεν είναι παρά ρόλος-οι, o οποίος/οι 
οποίοι προκύπτουν από τις ομάδες/κατηγορίες ρ ς μ ς ηγ ρ ς
που ανήκει κανείς και τις κοινωνικές 
λειτουργιές

Τούτο αποκλείει μία ψυχολογία που να μελετά την ατομική 
συνιστώσα, η οποία στη ∆ύση εξελήφθη καθαυτή ως ενοποιημένη 
εμπειρία.  Αρχικά, τα πρώιμα χρόνια της επιστημονικής 
ψυχολογίας η κοινωνικότητα θεωρήθηκε ως πλαίσιο της 
ατομικότητας.  Αργότερα δεν αγνοήθηκε η κοινωνική προέλευση 
και ενσωμάτωση της ατομικότητας.
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Η θεμελίωση της ΨυχολογίαςΗ θεμελίωση της Ψυχολογίας
στην Αρχαία Ελλάδαστην Αρχαία Ελλάδα

Ερωτήματα που έχουν απασχολήσει όλους τους 
λαούς γύρω από τον άνθρωπο και την ανθρώπινη 
δραστηριότητα.  Παραδείγματα:
Γιατί συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε;
Γιατί μπορούμε λογικά να εξηγήσουμε κάποιες πράξεις μας 
και όχι άλλες;και όχι άλλες;
Γιατί αλλάζουμε διάθεση;
Γιατί τρέχουμε να φύγουμε όταν φοβόμαστε;
Γιατί κλαίμε όταν λυπόμαστε;
Γιατί έχουμε επίγνωση πως γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε
κ.α….. πολύ πιο γενικά ερωτήματα όπως αυτά που 
αφορούν την ίδια τη φύση του ανθρώπου
○ π.χ. είναι ο ο άνθρωπος μέρος της φύσης ή κάτι άλλο, 
αποτελείται από ύλη και κάτι άυλο, τι είναι ο θάνατος και τι 
συμβαίνει μετά κλπ.    
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Η θεμελίωση της Ψυχολογίας στην Αρχαία ΕλλάδαΗ θεμελίωση της Ψυχολογίας στην Αρχαία Ελλάδα

Σχεδόν όλα τα ψυχολογικά θέματα τέθηκαν από 
τους Έλληνες
Ο τρόπος που θέτουν τα ερωτήματα και οι 
απαντήσεις που έδωσαν μοιάζουν εντυπωσιακά 
με τις σύγχρονες αλλά δεν είναι ταυτόσημες
Το σημαντικότερο είναι ότι ο Ελληνικός 
τρόπος προσέγγισης προς την κατανόηση του 
ανθρώπου (και της φύσης) και
οι αιτιακές τους εξηγήσεις για αυτόν 

στράφηκαν συστηματικότερα για απαντήσεις 
στο περιβάλλον, είτε το εσωτερικό (εντός του 
ανθρώπου) είτε το εξωτερικό, τη φύση και την 
κοινωνία (βλ. Κοντ)

28
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Η θεμελίωση της Ψυχολογίας στην Αρχαία ΕλλάδαΗ θεμελίωση της Ψυχολογίας στην Αρχαία Ελλάδα
Οι  Έλληνες προκειμένου να βρουν αιτιακές 
εξηγήσεις για την ανθρώπινη συμεριφορά εστίασαν 
στο εξωτερικό περιβάλλον (φύση, κοινωνία) και τον 
ενδότερο κόσμο του ανθρώπου. Πως;

Συχνά επιχειρώντας να επινοήσουν γενικούς μηχανισμούς 
και αρχές από το εξωτερικό περιβάλλον ή μιμούμενοι το 
εξωτερικό περιβάλλον
Χρησιμοποιώντας οργανωμένο – λογικό- τρόπο σκέψης ήΧρησιμοποιώντας οργανωμένο – λογικό- τρόπο σκέψης ή 
μία κάποια συστηματική δημόσια αντιληπτή και διδακτή 
μέθοδο για να κατανοήσουν τον κόσμο
Απομακρυνόμενοι από τον ανιμισμό που κυριαρχούσε 
μεταξύ άλλων ή αρχαιότερων λαών (θεοποίηση της φύσης, 
θεολογικές εξηγήσεις που δεν διαχωρίζουν άνθρωπο από 
περιβάλλον καθώς όλα έχουν «πνεύμα» ή «ψυχή»)
Αποστρεφόμενοι τις εξ αποκαλύψεως μεθόδους γνώσης 
του κόσμου και του ανθρώπου  

Τι είδους εξηγήσεις δόθηκαν;
29

Οι πρώτες αιτιακές εξηγήσεις των Ελλήνων για την ανθρώπινη Οι πρώτες αιτιακές εξηγήσεις των Ελλήνων για την ανθρώπινη 
δραστηριότηταδραστηριότητα

Αιτιακές εξηγήσεις

ΦυσιοκρατικέςΦυσιοκρατικές
ΒιολογικέςΒιολογικές

ΜαθηματικέςΜαθηματικές

ΕκλεκτικέςΕκλεκτικές

ΑνθρωποΑνθρωπο--
κεντρικέςκεντρικές

Φυσιοκρατικές εξηγήσειςΦυσιοκρατικές εξηγήσεις

Αναζήτηση εξηγητικών ζωοποιών αρχών στο 
εξωγενές φυσικό περιβάλλον.
Ζωή και ύλη είναι αδιαχώριστα.  Υλοζωισμός
Ο άνθρωπος συνυφαίνεται με το σύμπαν. 
Όλες οι αρχές για τη ζωή πρέπει ναΌλες οι αρχές για τη ζωή πρέπει να 
αναζητηθούν είτε στον μεγάκοσμο είτε στο 
μικρόκοσμο του σύμπαντος

31

Φυσιοκρατικές εξηγήσειςΦυσιοκρατικές εξηγήσεις
Θαλής ο Μιλήσιος (640-546 π. Χ) – ύδωρ
Αναξίμανδρος (Μιλήσιος, 610-546 π. Χ.) – γαιοκεντρικό 
σύστημα η γη κύλινδρος, άπειρον μήτρα των πάντων
Αναξιμένης (Μιλήσιος, 6ος αιώνας π. Χ.) – αήρ ή πνεύμα
∆ημόκριτος (460-362 π. Χ., από τα Άβδηρα της Θράκης) 
– γνώση=αισθήσεις, αέναη, σταθερή και άφθαρτη ύλη, 
άτομαάτομα 

Ηράκλειτος ο Εφέσιος (530-480 π. Χ.) – πυρ, τα πάντα 
ρει
Παρμενίδης ο Ελεάτης (6ος αιώνας π. Χ., από την Ελέα 
της Μεγάλης Ελλάδος) – κοσμικές υλικές σταθερές

32
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Φυσιοκρατικές εξηγήσειςΦυσιοκρατικές εξηγήσεις
Τις κλείδες της ζωής κρατά το περιβάλλον και οι 
διάφορες μορφές της ύλης, είτε αυτής που 
αντιλαμβανόμαστε είτε αυτής που δεν 
αντιλαμβανόμαστε. Πάντως την κυβερνούν νόμοι.
Τάσεις

1. Μέθοδος: η παρατήρηση
○ Θεμέλιο της ζωής συγκεκριμένες υλικές ουσίες ενεργές ή 

κείμενες στο περιβάλλον
○ Ίωνες Φυσικοί Φιλόσοφοι και ∆ημόκριτος

2. Μέθοδος: ο υποθετικοκοπαραγωγικός συλλογισμός
○ από γενικές υποθέσεις για την υφή της αλλαγής στη φύση 

σε συναγωγές για τις επιπτώσεις των υποθέσεών  αυτών 
στην ύλη

Ηράκλειτος 
Παρμενίδης
Παρά τις διαφορές τους στα συμπεράσματα εξετάζουν 
τους νόμους της φύσης και γενικεύουν στην 
ανθρώπινη δραστηριότητα 

33

ΒιολογικέςΒιολογικές
Εστιάζουν στα ενδότερα του ανθρώπου και στη φυσιολογία του
Αλκμαίων (5ος αιώνας π. Χ.)

Οι αιτίες της ανθρώπινης δραστηριότητας ανάγονται στους μηχανισμούς 
του σώματος
Αρχή δυναμικής της ανθρώπινης δραστηριότητας: το σώμα εξισορροπεί 
τους μηχανισμούς του
Ο πρώτος ανατόμος 
Αναγνώρισε το ρόλο του εγκεφάλου
∆ιέκρινε αισθητηριακή αντίληψη από σκέψη

( )Ιπποκράτης  (460-377 π. Χ.) ο Κώος, ο ιατρός
∆ιαχώρισε ριζικά τη ιατρική από τη θρησκεία και τις προλήψεις
Εισήγαγε την ιατρική δεοντολογία
Εισήγαγε την συστηματική μέθοδο μελέτης δια της παρατήρησης των 
σωματικών συμπτωμάτων, των συσχετίσεών με άλλα φαινόμενα του 
σώματος και του περιβάλλοντος και του ελέγχου υποθέσεων για τη 
συναγωγή αιτιών και γενικών αρχών. 
Χρησιμοποιεί και τον παρεμβατικό πειραματισμό.
Θεωρία της ισορροπίας των «χυμών» και της κράσης.  
Συστηματοποιήθηκε στα Ρωμαϊκά χρόνια από το Γαληνό

34

ΒιολογικέςΒιολογικές

Εμπεδοκλής (500-430 π. Χ)
Οι αισθήσεις προκύπτουν από άτομα που 
εκπέμπουν τα ερεθίσματα και τα οποία 
προσπίπτουν στους «πόρους» των αισθητηρίων 
οργάνων μας. Άρα η κάθε αίσθηση χρειάζεται  
«χρόνο» και επομένως μπορεί να μετρηθεί η χρ μ ς μ ρ μ ρη η
ένταση και η ποιότητά της!
Η αλλαγή προκύπτει από την έλξη («φιλότης») και 
την άπωση («νείκος») που δημιουργούν την 
ανάπτυξη του ανθρώπου στο χρόνο με τίμημα 
όμως τη φθορά

35

ΒιολογικέςΒιολογικές

Ο βιολογικές εξηγήσεις τείνουν να διαχωρίζουν 
την ανθρώπινη δραστηριότητα από τις διεργασίες 
της υπόλοιπης φύσης
○ αναζητούν ειδικές αρχές για να εξηγήσουν την 
ανθρώπινη δραστηριότητα

Αντίθετα οι φυσιοκρατικές εξηγήσεις επέμεναν 
πως η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ήταν παρά 
εκδήλωση της όλης φυσικής τάξεως
Ο κύριος περιορισμός προέκυπτε από την 
λιγοστή ακόμη γνώση της φυσιολογίας και 
βιολογίας του ανθρώπου στην οποία κυρίως 
στηρίζονταν οι βιολογικές εξηγήσεις

36
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ΜαθηματικέςΜαθηματικές

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την 
παρατήρηση του υλικού κόσμου ανάγονται σε 
γενικές για το σύνολο της ζωής και της 
πραγματικότητας αρχές, οι οποίες στηρίζονται στη 
δομή των μαθηματικών
Οι αισθητηριακές παραστάσεις του υλικού κόσμου 
είναι αναξιόπιστες πλασματικές καιείναι αναξιόπιστες, πλασματικές και 
παραμορφωμένες. 
Ο ίδιος ο υλικός κόσμος είναι φευγαλέος.  Κάτω 
από αυτόν και τις παραστάσεις μας γι’ αυτόν 
υπάρχει μία μονιμότερη μη αισθητή πραγματικότητα 
σχέσεων, οι οποίες μπορούν ανακαλυφθούν νοερά 
με τη λογική: είναι μαθηματικές σχέσεις
Εξηγούν εν δυνάμει όλη την πραγματικότητα και δίνουν 
ενότητα στη φύση

37

ΜαθηματικέςΜαθηματικές

Κύριος εισηγητής ο Πυθαγόρας (582- 500 π. Χ.)
○ Πίστευε στην αθάνατη οντότητα της ψυχής και στην 
μετεμψύχωση, ήταν «μυστικιστής», ο στενός κύκλος 
των μαθητών του ζούσε κοινοβιακά με αυστηρούς 
ασκητικούς κανόνες μύησης, διαβίωσης, διατροφής 
κλπ. 

○ Η έμφαση στη ψυχή εξίσωνε γυναίκες και άνδρες○ Η έμφαση στη ψυχή εξίσωνε γυναίκες και άνδρες
○ Έμφαση στην έννοια του αυτο-ελέγχου 

(ενδοσκόπηση με βάση ηθικό κώδικα) και της αυτο-
κάθαρσης (πνευματική και σωματική εργασία)

Μαθητής του ο Ιπποκράτης ο μαθηματικός 
(500-450 π. Χ.) , συγγραφέας του πρώτου 
γνωστού βιβλίου γεωμετρίας, δάσκαλος του 
Ευκλείδη

38

ΜαθηματικέςΜαθηματικές
Συμπέρασμα 
Εκκινούμε μεν από τις αισθήσεις και το επίπεδο 
του υλικού κόσμου παρατηρώντας σχέσεις, 
συσχετίσεις, αλλαγές και αλληλουχίες,
○ αλλά χρησιμοποιούμε λογικές διεργασίες για να 
φτάσουμε σε συναγωγές που παραπέμπουν σε μία  
αλήθεια που βρίσκεται σε έναν άλλον υπερβατικόαλήθεια που βρίσκεται σε έναν άλλον υπερβατικό, 
υπεραισθητό και αέναο επίπεδο, 
αυτό των εύτακτων μαθηματικών σχέσεων
- δοκιμάζουμε την εξήγηση που μας παρέχουν 
στον υλικό κόσμο και στις παραστάσεις μας γι’ 
αυτόν 

39

ΕκλεκτικιστικέςΕκλεκτικιστικές
Οι ΣοφιστέςΟι Σοφιστές

Πρωταγόρας (481-411 π. Χ.)
○ το ρητό «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος, των 
μεν όντων ως εστίν, των δε ουκ όντων ως ουκ εστίν»
και η πραγματική του σημασία 

Γοργίας (485-380 π.Χ.)
Η αισθητηριακή εμπειρία είναι η μόνη γνώση○ Η αισθητηριακή εμπειρία είναι η μόνη γνώση

Αντιφών ο Αθηναίος (480-411 π.Χ.)
○ Η εμπειρική γνώση αναδεικνύει τη φύση και 
σχετικότητα των κοινωνικών κανόνων. Τα «θέσμια», η 
κοινωνική αντίληψη καλού-κακού είναι κοινωνικές 
συμβάσεις που απορρέουν από το έθος, τις 
συναινέσεις-συγκρούσεις και την ιστορία κάθε 
κοινωνίας 

40
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ΕκλεκτικιστικέςΕκλεκτικιστικές
Οι Σοφιστές,

Ήταν αντίθετοι προς τον φυσιοκρατικό, βιολογικό και μαθηματικό 
προσανατολισμό  για την αναζήτηση εξηγήσεων της ανθρώπινης 
δραστηριότητας 
Απέρριψαν τη χρησιμότητα του ίδιου το στόχου της αναζήτησης 
γενικών πρωταρχών της πραγματικότητας, της ζωής και της 
φύσης
Χρήσιμος στόχος είναι η γνώση για τη ζωή, τον βίο του 
ανθρώπου
Βάση της γνώσης είναι μόνο η αισθητηριακή πληροφορία και η 
εμπειρία, η οποία  έχει σαφή όρια.  ∆εν υπάρχει ουδέν πέραν της 
αισθητηριακής εμπειρίας. 
Η γνώση εξαρτάται από την υποκειμενική εμπειρία των 
ανθρώπων
∆εν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια ούτε υπερβατικός κόσμος
Η επιστημονική γνώση επιτυγχάνεται ερευνώντας σε επίπεδο 
πρακτικού εγχειρήματος: μελετώντας την ίδια τη ζωή των 
ανθρώπων καθώς τη ζουν στον κόσμο τούτο

41

ΕκλεκτικιστικέςΕκλεκτικιστικές
Οι εκλεκτικές εξηγήσεις των σοφιστών 
εισηγούνται το λειτουργικό και εγχειρηματικό 
πνεύμα: οι οιεσδήποτε συναγωγές πρέπει να 
πατούν στέρεα στις εμπειρίες των ανθρώπων 
καθώς ζουν τον καθ’ ημέραν βίο τους μέσα σεκαθώς ζουν τον καθ  ημέραν βίο τους μέσα σε 
συγκεκριμένο χωροχρόνο και κοινωνικό πλαίσιο
Εκφράζουν σκεπτικισμό έναντι κάθε είδους 
εικασίας που βαίνει πέραν της παρατηρήσιμης 
πραγματικότητας ή επικαλείται «απόλυτες» και 
υπερβατικές αρχές.

42

ΑνθρωποκεντρικέςΑνθρωποκεντρικές
Ο άνθρωπος διακρίνεται κατηγορηματικά από 
τα υπόλοιπα όντα με βάση τα χαρακτηριστικά 
που του προσδίδουν μοναδικότητα: λογική, 
γλώσσα, αναστοχασμός ή αναλογισμός 
Αναξαγόρας (488-428 π.Χ.)
○ Πριν τον κόσμο υπήρχε πάντα το ανοργάνωτο χάος
○ Ο κόσμος μας προέκυψε σταδιακά από τέσσερα βασικά○ Ο κόσμος μας προέκυψε σταδιακά από τέσσερα βασικά 
στοιχεία, τη φωτιά, τον αέρα, τη γη, το νερό

○ Όμως τη διαδικασία αυτή κινητοποίησε ο «Νους», 
φέροντας τάξη, δημιουργώντας «κόσμον», τον 
κόσμο μας

○ Ο Νους διαπερνά κάθε μορφή ζωής και καθορίζει την 
ουσία του να είναι κανείς άνθρωπος

○ Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων οφείλονται σε 
βιολογική μεταβλητότητα

43

ΑνθρωποκεντρικέςΑνθρωποκεντρικές
Σωκράτης (470-399 π.Χ)
Εκφράζει πλήρως τον ανθρωποκεντρικό 
προσανατολισμό και αρχίζει την 
παράδοση που έφεραν σε απόγειο ο 
Πλάτων και ο Αριστοτέλης
○ Είναι αναγκαία μία γενική περί ζωής 
σύλληψη
Κλειδί της είναι η κατανόηση της 
μοναδικότητας του ατόμου

○ Αντιτίθεται στους Σοφιστές 
υποστηρίζοντας πως υπάρχουν απόλυτες 
και αντικειμενικές αλήθειες και πως χωρίς 
υπερβατικές αρχές η ζωή ευτελίζεται και η 
ανθρώπινη πρόοδος παύει.

44
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ΑνθρωποκεντρικέςΑνθρωποκεντρικές
○ Η γνώση είναι καθολική επομένως ένας άνθρωπος 
με τη χρήση της λογικής μπορεί να την προσεγγίσει, 
να βρει την αντικειμενική αλήθεια και να κάνει ηθικές 
κρίσεις

○ Η αλήθεια είναι μεν απόλυτη αλλά ο άνθρωπος δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να είναι δογματικός, πρέπει 

ί βέβ ό ά άνα είναι βέβαιος μόνον για την άγνοιά του και να 
αναζητά την αλήθεια με συνεχείς απορίες

45

ΑνθρωποκεντρικέςΑνθρωποκεντρικές
Εισηγείται την Σωκρατική ή Μαιευτική μέθοδο
○ Γενικός ορισμός ενός ζητήματος, συνήθως 
κοινότοπος

○ Αλλεπάλληλα ερωτήματα για επιμέρους πλευρές 
του που αμφισβητούν την επάρκεια του γενικού 
ορισμού
Τι είναι και τι δεν είναι το Χ
Είναι το Χ πάντα  (σε όλες τις περιπτώσεις, καταστάσεις 
κλπ.) Χ ;
Έχουν την ιδιότητα του Χ όλοι οι άνθρωποι και πως την 
εκφράζουν;

○ Σαφέστερη επαναδιατύπωση του ζητήματος 
λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις, ώστε να 
προσεγγισθεί η επίλυσή του

46

ΑνθρωποκεντρικέςΑνθρωποκεντρικές
Η γνώση του φυσικού κόσμου δημιουργεί πάντα 
απορία, θέτει νέους γρίφους
Όμως η γνώση καθαυτή ακόμη και η σχετική είναι 
ύψιστο αγαθό, είναι  εγγενώς αγαθή οδηγώντας 
στην ευτυχία του ανθρώπου ενώ η άγνοια είναι 
κάτι το κακό και υπονομεύει τον άνθρωποά ο α ό α υ ο ομεύε ο ά θρω ο
Η κατάλληλη γνώση οδηγεί στην κατάλληλη 
δράση  

47

ΑνθρωποκεντρικέςΑνθρωποκεντρικές
Η γνώση γίνεται ουσιαστικότερη όταν αφορά τον 
εαυτό μας, τον κοινωνικό  ρόλο του και τη σχέση 
του με την πραγματικότητα-τον κόσμο
Η γνώση του εαυτού επιτυγχάνεται με τη λογική 
Ανθρώπινη φύση, ιδιότητα και ατομικότητα 
προσδίδει στον άνθρωπο η αθανασία της ψυχήςπροσδίδει στον άνθρωπο η αθανασία της ψυχής 
του

Η μελέτη της ανθρώπινης ιδιότητας, του 
εαυτού ως προσώπου, της ηθικής και της 
πολιτικής, τίθενται στο  επίκεντρο της σκέψης 
και την αλλάζουν για πάντα

48
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Η ΑποκορύφωσηΗ Αποκορύφωση
της Ελληνικής Φιλοσοφίαςτης Ελληνικής Φιλοσοφίας

49

Η ΑποκορύφωσηΗ Αποκορύφωση
της Ελληνικής Φιλοσοφίαςτης Ελληνικής Φιλοσοφίας

Πλάτων και Αριστοτέλης
Ποια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 
προσωπικότητας επιχειρούν να εξηγήσουν

1. Νοητικές ικανότητες: ενότητα, αυτονομία, συνέπεια, 
δημιουργικότητα

2. Συμπεριφορικές εκδηλώσεις: μεταβλητότητα, 
αντίδραση και προσαρμογή στην συγκυρία ή το 
ενδεχόμενο, στερεοτυπία

3. Σκοποθετημένη συμπεριφορά: σκοπιμότητα και 
αποφασιστικότητα

Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου διέδωσαν τη σκέψη τους σε 
όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι μετέπειτα ιστορικές εξελίξεις 
τους έκαναν κτήμα όλων των λαών της Μεσογείου και της 
∆ύσης και βάση του πανανθρώπινου πνευματικού πολιτισμού

50

ΠλάτωνΠλάτων

51

Πλάτων (427Πλάτων (427--347 347 π.Χ.π.Χ.))
Η ανθρώπινη ύπαρξη και η ψυχήΗ ανθρώπινη ύπαρξη και η ψυχή

Ψυχοφυσικός δυϊσμός: στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα συντίθενται ως έκφραση δύο 
οντότητες, το σώμα και η ψυχή

Σώμα και αισθήσεις
○ Ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον σωματικά.
○ Εξαρτόμαστε από το σώμα για τις αισθήσεις, τη θρέψη, 
την αναζήτηση της εμπειρίας

○ Αλλά οι αισθητηριακές πληροφορίες είναι ατελείς, 
μεταβλητές, ρευστές, αναξιόπιστες.  

○ Οι αισθητηριακές πληροφορίες και οι εμπειρίες του 
σώματος είναι αναγκαίες γιατί εγείρουν τις ιδέες

52
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Η τριμερής διαίρεση της ψυχήςΗ τριμερής διαίρεση της ψυχής
Η ΨΥΧΗ

Μέρη Λειτουργία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ Λογική σκέψη, γνώση θεωρητική, 
πρακτική και ηθική. Συνείδηση. 
Εποπτεία και ρύθμιση άλλων μερών, 
κυρίως του Θυμοειδούς

ΘΥΜΟΕΙ∆ΕΣ Βούληση, αποφασιστικότητα, 
δύναμη, κίνητρο κοινωνικής 
αναγνώρισης, τιμή, αυτοσεβασμός, 
κίνητρο υπεράσπισης κοινωνικών 
αρχών.  Συνεργάζεται με το 
Λογιστικό κατά της επιθυμίας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΝ Κατώτερες ορμές, επιθυμίες, άμεση 
διεκδίκηση

53 54

Η ανθρώπινη ύπαρξη:Η ανθρώπινη ύπαρξη:
ΨυχήΨυχή--Ιδέες και σώμαΙδέες και σώμα--αισθήσειςαισθήσεις

Η αλληγορία του σπηλαίου (από το Ζ’ βιβλίο της 
«Πολιτείας»):
○ Οι άνθρωποι φυλακισμένοι στο σπήλαιο βλέπουν 
σκιές του κόσμου από την αντανάκλαση μιας 
φωτιάς πίσω τους και του διάχυτου εξωτερικού 
φωτός νομίζοντας έτσι πως αυτός είναι οφωτός  νομίζοντας έτσι πως αυτός είναι ο 
πραγματικός κόσμος.

○ Αυτό όμως, ο αισθητός κόσμος είναι αμυδρή 
αντανάκλαση του άυλου και πραγματικού.

○ Για να αναχθούμε στα πραγματικά  όντα, να 
συλλάβουμε τις ιδέες, τα είδη ή τις μορφές, πρέπει 
να «βγούμε» από το σπήλαιο.

55

Η αλληγορία του σπηλαίου από 
την «Πολιτεία» του Πλάτωνα

56
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Η ανθρώπινη ύπαρξη:Η ανθρώπινη ύπαρξη:
ΨυχήΨυχή--Ιδέες και σώμαΙδέες και σώμα--αισθήσειςαισθήσεις

Η αλληγορία του σπηλαίου, η έξοδος:
○ Πρέπει να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τις 
αισθήσεις μας «μετά λόγου»-με λογική, ώστε πίσω 
από κάθε συγκεκριμένη σκιά, από τις απατηλές της 
κινήσεις και τη ρευστή της, φευγαλέα έκφραση, να 
«δούμε» το σταθερό το αναλλοίωτο αυτό που«δούμε» το σταθερό, το αναλλοίωτο, αυτό που 
ενώνει τις κινήσεις της

○ Μέσα από αυτήν την αφαιρετική διεργασία θα 
προσεγγίσουμε το πρότυπο της σκιάς.  Π.χ. μέσα 
από τη εμπειρία των πολλών ωραίων πραγμάτων 
και τις εκφράσεις τους χρησιμοποιώντας το λόγο, τη 
λογική σκέψη προσεγγίζουμε την απόλυτη Ιδέα, την 
Μορφή της Ωραιότητας. 

57

Η ανθρώπινη ύπαρξη:Η ανθρώπινη ύπαρξη:
ΨυχήΨυχή--Ιδέες και σώμαΙδέες και σώμα--αισθήσειςαισθήσεις

Η επιστήμη πρέπει να μελετά τον άυλο κόσμο, τις ιδέες, τις 
μορφές, τη μόνη πραγματικότητα
Η μελέτη των μαθηματικών, τα οποία συστηματοποίησε, 
είχε πρωτεύουσα σημασία στην Ακαδημία του και τη 
σκέψη του γιατί συντείνει στη σύλληψη των ιδεών
Ότι διεγείρει υπερβολικά τα συναισθήματα και το σώμα εις γ ρ ρβ ήμ μ ς
βάρος του λόγου (της λογικής σκέψης), υπονομεύει τον 
άνθρωπο και την κριτική – αναλυτική σκέψη 
○ Π.χ. η άκρατη επιθυμία, η υπερβολική συμμετοχή στις ηδονές, 
η υπερβολική διέγερση της συγκίνησης μέσω της ποίησης ή 
της μουσικής

Η συναισθηματική ταύτιση με ένα «δόγμα» - δογματισμός -
δεν συμβάλει στην κατανόηση της αλήθειας του κόσμου

58

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

Συμβιβάζει τις απόψεις του Ηράκλειτου περί 
αισθητηριακής ρευστότητας και αλλαγής με αυτές 
του Παρμενίδη περί αναλλοίωτου και 
ενοποιημένου κόσμου: του άυλου κόσμου που 
πρώτος εισηγείται συστηματικά 
Η σύλληψη του για τον άνθρωπο παρουσιάζειΗ σύλληψη του για τον άνθρωπο παρουσιάζει 
δυισμό σώματος – ψυχής
Το σώμα υποβιβάζονται σε ταπεινότερες 
λειτουργίες, εγκλωβίζει και καταδυναστεύει την 
ψυχή

59

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

Στο ανώτερο επίπεδό της (το λογιστικόν) η ψυχή 
ταυτίζεται σχεδόν με την ορθολογική σκέψη. 
∆ιασφαλίζει τάξη και συμμετρία.
Επέχει θέση επόπτη και ρυθμιστή έναντι τον άλλων 
μερών (βουλητικόν-θυμοειδές, επιθυμητικόν).
Η σχέση μεταξύ τους είναι «υδραυλική» ή μηχανικήΗ σχέση μεταξύ τους είναι «υδραυλική» ή μηχανική.
Πρόκειται για «ψυχολογικό» σύστημα-που δημιουργεί το 
ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. 
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

∆ίδεται έμφαση στον ορθό λόγο εφόσον μόνον δια 
αυτού ο άνθρωπος κατανοεί τις αιώνιες μορφές, 
τους καθολικούς απόλυτους νόμους και   
προσεγγίζει το ανώτατο αγαθό
Η ευδαιμονία είναι κατηγορία ηθικής τάξεως 
εφόσον ο άνθρωπος πρέπει να προβεί σεεφόσον ο άνθρωπος πρέπει να προβεί σε 
«κατάλληλη» μείξη ηδονής και λογικής, ουσιαστικά 
εφόσον υποτάξει την επιθυμία στο λόγο

61

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
Ο Πλάτων είναι δύσπιστος προς την ανθρώπινη 
φύση.  
Η βίωση του ανώτατου αγαθού και η προσέγγιση των 
ιδεών είναι δυσχερής.
Οι άνθρωποι δεν είναι «καθαρές ψυχές», μένουν 
εγκλωβισμένοι στην ευκολία και ηδονή του 
συγκεκριμένου, στη θέαση των σκιών του σπηλαίου
Τείνουν να κινητοποιούνται από το κίνητρα και τιςΤείνουν να κινητοποιούνται από το κίνητρα και τις 
αισθήσεις του σώματος, του κακού τους εαυτού, δεν 
μπορούν αναχθούν από τα επιμέρους και ατελή στις 
καθολικές τέλειες ιδέες.
Οι κοινωνικές δομές πρέπει να προστατεύουν τον 
άνθρωπο από τον εαυτό του.

Ο ίδιος ο Πλάτων επεχείρησε να εφαρμόσει τις ιδέες του 
στην πολιτική (στο έργο του «Πολιτεία» αλλά και στην 
πράξη στην Πόλη των Συρακουσών) και ηθική 

62

ΑριστοτέληςΑριστοτέλης
Ο Αριστοτέλης κτήμα του κόσμου

63

ΑριστοτέληςΑριστοτέλης
(ο (ο ΣταγειρίτηςΣταγειρίτης, 384, 384--322 322 π.Χ.π.Χ.))

Kατανοούσε και αποδεχόταν τον δυισμό σώματος – ψυχής
Ανέδειξε την ποικιλομορφία και τη δυναμική της φύσης και 
της εμπράγματης ζωής και επεχείρησε να την ενσωμάτωσε 
στο Πλατωνικό σύστημα 

Έτσι κατηγοριοποίησε και συστηματοποίησε τη γνώση μας για τη 
φύση και τον τρόπο για να την γνωρίζουμε
Στην πορεία απέρριψε την απαισιοδοξία του Πλάτωνα για τονΣτην πορεία απέρριψε την απαισιοδοξία του Πλάτωνα για τον 
άνθρωπο

Επιχείρησε να συνδέσει την έννοια της Μορφής-Ιδέας με 
τον υλικό κόσμο
Επινόησε την πιο περιεκτική, πλήρη και ολοκληρωμένη 
φιλοσοφία που έγινε ποτέ
Εισήγαγε την αντίληψη της εντελέχειας: όλα τα όντα 
εμπεριέχουν έναν σκοπό, οι δε εξελίξεις που συμβαίνουν 
σε αυτά τα ωθούν προς την εκπλήρωσή του.  Το αυτό 
συμβαίνει με τον κόσμο.
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Το τεράστιο εύρος και το βάθος της ενασχόλησης του Αριστοτέλη με την ανθρώπινη Το τεράστιο εύρος και το βάθος της ενασχόλησης του Αριστοτέλη με την ανθρώπινη 
γνώση είναι εμφανές από τη ταξινόμηση των σωζόμενων βιβλίων του (έξι κατηγορίες γνώση είναι εμφανές από τη ταξινόμηση των σωζόμενων βιβλίων του (έξι κατηγορίες 
με γενικούς τίτλους):με γενικούς τίτλους):

Λογική Κατηγορίαι, Περί ερμηνείας, Αναλυτικά πρότερα, Αναλυτικά 
ύστερα, Τοπικά, Σοφιστικοί έλεγχοιο

Επιστήμη Φυσική: Φυσικά, Μηχανικά, Μετεωρολογικά, Περί ουρανού
Βιολογία: Περί τα ζώα ιστορίαι, Περί ζώων μορίων, Περί ζώων 

ί Π ί ζώ έ

65

πορείας, Περί ζώων γενέσεως
Ψυχολογία: Περί Ψυχής, Μικρά Φυσικά

Μεταφυσική Μετά τα φυσικά

Αισθητική Ρητορική, Ποιητική

Ηθική Ηθικά Νικομάχεια, Ηθικά Ευδήμεια

Πολιτική Αθηναίων Πολιτεία

66

Η ΛογικήΗ Λογική
Προκειμένου να επινοήσει κοινά αποδεκτή μέθοδο για τη μελέτη της 
φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας αναλύει την εγγενή στην 
ανθρώπινη γλώσσα σκέψη και διατυπώνει τις αρχές της «Λογικής» 
Τι είναι

Ορισμός ενός αντικειμένου μέσω της σχέσης του προς ένα άλλο αντικείμενο
Κατασκευή πρότασης για το είδος σχέσης που μπορεί να έχει το αρχικό 
αντικείμενο με ένα τρίτο
○ Έλεγχος της ισχύος της πρότασης με το «συλλογισμό»

Παράδειγμα συλλογισμού
1. Το λευκό αντανακλά το φως
2. Το χιόνι είναι λευκό
3. Άρα το χιόνι αντανακλά φώς

Ή με αφηρημένο τρόπο
1. Το Α είναι Β
2. Το Γ είναι Α
3. Το Γ είναι Β

67

Η ΛογικήΗ Λογική
Είδη συλλογισμών

1. Παραγωγικός ή παραγωγή
Από μία γενική πρόταση σε μια επιμέρους αλήθεια

2. Επαγωγικός ή επαγωγή
Από επιμέρους δηλώσεις προς μία γενική

Η διατύπωση της Λογικής αποτέλεσε το πρώτο 
συστηματικό ισχυρό εργαλείο προσέγγισης τηςσυστηματικό ισχυρό εργαλείο προσέγγισης της 
γνώσης, συσσώρευσης και οργάνωσής της και 
ελέγχου της αλήθειας της
Η Αριστοτελική λογική και οι συλλογισμοί 
παραμένουν πάντα το κριτήριο της εγκυρότητας 
των μεθοδολογιών που μετέρχονται οι επιστήμες 
και κατευθύνουν μέχρι και σήμερα τη στρατηγική 
τους
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Η ΛογικήΗ Λογική
Παράδειγμα χρήσης συλλογισμών στη 
μεθοδολογία της ψυχολογίας ως εμπειρικής 
επιστήμης
○ Κατά την επιλογή συμμετεχόντων αντιπροσωπευτικών του 

πληθυσμού που ενδιαφέρει μια έρευνα (δειγματοληψία) 
χρειάζεται παραγωγική λογική. 

Με βάση γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού εντοπίζουμε τις 
συγκεκριμένες εκφράσεις τους στα άτομα ή στην ομάδα που 
συμμετέχεισυμμετέχει

○ Αφού περιγραφεί το δείγμα δεχόμαστε πως τα άτομα του 
δείγματος ανήκουν στο πληθυσμό με βάση τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά τους.  Πρόκειται για λογική επαγωγή. 

○ Λογική επαγωγή κάνουμε και όταν γενικεύουμε 
συμπεράσματα που αφορούν το δείγμα στον πληθυσμό που 
το δείγμα ανήκει. 

○ Όταν πάλι γενικεύουμε συμπεράσματα σχετικά με τον 
πληθυσμό σε κάθε μέλος του πληθυσμού προβαίνουμε σε 
λογική παραγωγή

69

Η δομή του Η δομή του γιγνώσκεινγιγνώσκειν κατά τον κατά τον 
ΑριστοτέληΑριστοτέλη

Ο νους μας (η λογική ικανότητα της 
ψυχής) κατανοεί και προβλέπει τη 
λειτουργία των πραγμάτων και των 
γεγονότων στον κόσμο αποδίδοντάςγεγονότων στον κόσμο αποδίδοντάς 
τους αιτίες 

70

Τύποι αιτιών

ΥλικόΥλικό

Ειδικό ή Ειδικό ή 
μορφικόμορφικό Ποιητικό  ή Ποιητικό  ή 

«όθεν η κίνησις»«όθεν η κίνησις»

Τελικό ήΤελικό ή
«το ου ένεκα»«το ου ένεκα»

Η δομή του Η δομή του γιγνώσκεινγιγνώσκειν κατά τον κατά τον 
ΑριστοτέληΑριστοτέλη

Ο νους μας (η λογική ικανότητα της 
ψυχής) γνωρίζει τα πράγματα 
χρησιμοποιώντας δέκα κατηγορίες 
για την ταξινόμηση σύγκρισηγια την ταξινόμηση, σύγκριση, 
εντοπισμό και την κρίση των 
γεγονότων
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Οι κατηγορίες του Οι κατηγορίες του γιγνώσκεινγιγνώσκειν κατά Αριστοτέληκατά Αριστοτέλη
Ουσία Καθορίζει ότι ένα αντικείμενο είναι ό,τι είναι (άνδρας, γάτα, λουλούδι, ορυκτό 

κλπ.)

Ποσόν Η ποσότητα, είτε διακριτή (1,2,3..40…) είτε συνεχής (γραμμή, κύκλος..)

Ποιόν Οι μεταβλητές δυνατότητες ή λειτουργίες μιας ουσίας. Η διαβαθμιζόμενη ως προς 
την τελειότητα μορφή και το σχήμα. Στον άνθρωπο οι ικανότητες, ιδιότητες (και οι 
αισθητηριακές), οι διαθέσεις και συνήθειες του νου π.χ. ευφυΐα, δύναμη, γεύση, 
ευθυμία, δικαιοσύνη, εντιμότητα, αποφασιστικότητα, ελεύθερη βούληση

Προς τι Η σχέση. Πως κάτι αναφέρεται σε κάτι άλλο π.χ. μητρότητα, ανωτερότητα, 
ισότητα, μεγαλοπρέπεια 

73

Ποιείν Ενεργητικότητα. Ασκείται ενέργεια ή ασκείται επί άλλου π.χ. τρέξιμο, πήδημα, 
πάλη

Πάσχειν Παθητικότητα. Κάτι δέχεται την ενέργεια κάποιου άλλου π.χ. με χτυπούν, 
ζεσταίνομαι

Πότε Η θέση μιας ουσίας στο χρόνο π.χ. τώρα, χθες κλπ.

Που Αναφορά στον τόπο, χωροθέτηση π.χ. εδώ, εκεί, στην αίθουσα…

Κείσθαι Η θέση που παίρνουμε στο χώρο, η σχέση με το χώρο π.χ. όρθιος, καθιστός κλπ.

Έχειν Ανθρώπινη κυρίως κατηγορία. Ένδυση , εμφάνιση, ύφος

Η λειτουργική ταξινόμηση του κόσμουΗ λειτουργική ταξινόμηση του κόσμου

Ο Αριστοτέλης δημιούργησε πολύπλοκο σύστημα 
καταλογογράφησης και ταξινόμησης του φυσικού 
κόσμου με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν 
τον έμψυχο και άψυχο κόσμο

Παρά τα σφάλματα συγκεκριμένωνΠαρά τα σφάλματα συγκεκριμένων 
παρατηρήσεων, λόγω της μεθοδικότητά του 
ουσιαστικά θεμελιώνει τις αρχές πολλών φυσικών 
επιστημών ιδίως της βοτανολογίας και ζωολογίας 
σχεδόν όπως τις γνωρίζουμε σήμερα και 
προκαθόρισε τις μετέπειτα εξελίξεις

74

Η λειτουργική ταξινόμηση του κόσμουΗ λειτουργική ταξινόμηση του κόσμου

∆ημιούργησε το επιστημονικό τρόπο σκέψης 
και τα κύρια εργαλεία του (εμπειρική 
παρατήρηση, λογική, ελέγξιμη υπόθεση, 
διατύπωση αρχών, μεθοδική 
κατηγοριοποίηση)

75

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία εκκινεί από μία «περιορισμένη» 
μορφή δημοκρατίας για να καταλήξει σε ένα τεράστια και 
ιδιότυπο σύστημα αυτοκρατορικής εξουσίας που 
σημάδεψε τον ∆υτικό και Ανατολικό κόσμο

Οι Ρωμαίοι δεν ενδιαφέρονται για τις «πρώτες αρχές»Οι Ρωμαίοι δεν ενδιαφέρονται για τις «πρώτες αρχές», 
«ούτε για τα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου αλλά για 
πρακτικές απαντήσεις στην καθημερινότητα της ζωής, στο 
σχετίζεσθαι, στην καλή ζωή, στο άρχειν και στο άρχεσθαι.

Η σημασία του ατόμου υποχωρεί στην πλημμυρίδα της 
ανωνυμίας των μεγάλων πόλεων και χάνεται από την 
αίσθηση αδυναμίας παρέμβασης στα πράγματα.
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Στωικισμός (500-200 π.Χ.)
○ Ο Έλληνας φιλόσοφος Ζήνων (336-264 π.χ.)

παθητική - ενεργητική ύλη
Η ψυχή (πνευματική και αθάνατη) δρα στον υλικό κόσμο 
μέσω των νοητικών της ικανοτήτων, η δε ανθρώπινη 
λογική συνδέεται με το σύμπαν της ύληςλογική συνδέεται με το σύμπαν της ύλης
Η ελευθερία του ανθρώπου δεν είναι παρά η ικανότητά 
του να συνεργεί με την αιτιότητα του σύμπαντος 

Οι στωικοί από την αριστοτέλεια ενεργό ψυχή 
μετατοπίζουν το κέντρο βάρους στην συμπαντική 
αιτιοκρατία που διέπεται από τις δυνάμεις της μοίρας 
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Στωικισμός (500-200 π.Χ.)
○ Απαισιόδοξη αντίληψη.  Οδήγησε στην απάρνηση της 
προσωπικής ευθύνης και στην παράδοση της 
πρωτοβουλίας 

○ Όμως δεν επιτρέπουν τον εκφυλισμό της ατομικής 
συμπεριφοράς έμφαση στην ηθικότητα και την αταραξίασυμπεριφοράς, έμφαση στην ηθικότητα και την αταραξία, 
γιατί ο άνθρωπος είναι μέρος της σύνολης τάξης του 
κόσμου και δεν πρέπει να τον διαταράσσει

○ Ο άνθρωπος αντενεργεί (αντιδρά παθητικά) στο 
περιβάλλον παρά ενεργεί

○ Η διάσταση παθητικότητα – ενεργητικότητα βασική για την 
μετέπειτα ψυχολογία
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Επικουρισμός (50 μ.Χ. – 100 μ.Χ.)
Ο Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος (342-270 π.χ.)

Αντίθετοι με το στωικισμό. Έσχατος στόχος της ζωής 
είναι η «ευδαιμονία»

Ο Επικουρισμός απορρίπτει την πνευματικότητα, την 
αθανασία της ψυχής, τη μεταφυσική και το φόβο του 
θανάτου και αντιμάχεται σφοδρά τη θρησκοληψία 
αλλά και την ίδια την έννοια της θρησκείας

Η ψυχή είναι υλικό μέρος του σώματος, με γνωστικές 
λειτουργίες (αίσθηση, προσδοκία) και κίνητρα (π.χ. 
πάθος). Για τις λειτουργίες της χρησιμοποιεί το σώμα.
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Οι αισθήσεις είναι ακρογωνιαίος λίθος της λειτουργίας της ψυχής και 
πηγάζουν από άτομα που προσκρούουν στα αισθητήρια όργανα. 
Η λογική και η ελευθερία είναι ανθρώπινες εκφράσεις και όχι 
μεταφυσικές αξίες 
Η επιζήτηση της ηδονής και η αποφυγή του πόνου καθοδηγεί τον 
άνθρωπο
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Το απόσπασμα 12 από την επιγραφή στα Οινόανδα
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

○ Έμφαση στις αισθήσεις, στις σωματικές λειτουργίες και στη 
φυσική επιστήμη για την κατανόηση της ζωής και του 
κοινωνικού ρόλου του ανθρώπου.

Σ ή ί έ ώ○ Στροφή σε μία προσγειωμένη αντιμετώπιση της 
προσωπικής αναζήτησης για τον ορθό και ευδαίμονα 
τρόπο ζωής.  Την ευθύνη και την πρωτοβουλία για την 
ευδαιμονία του έχει το άτομο μέσα στις κοινωνικές του 
σχέσεις αλληλεξάρτησης.

81

Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

○ Η ευδαιμονία και η επιδίωξη της «ηδονής» συναρτάται 
προς τις κοινωνικές σχέσεις αλληλεξάρτησης και τον 
τρόπο χειρισμού τους υπεύθυνα από τον άνθρωπο, υπό το 
σκεπτικό ότι η ζημία του άλλου βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα επιστρέφει στο άτομο ζημιώνοντάς το 
ί λό ύ ύ λλ λ ξάεπίσης λόγω της πανταχού παρούσας αλληλεξάρτησης.

○ Ο άνθρωπος πρέπει να επιχειρεί να πράττει προς τον 
άλλο το αγαθό ή έστω να μην τον βλάπτει,  
συνυπολογίζοντας όμως όχι μόνον τον συγκεκριμένο 
άλλον αλλά και την κοινότητά του.
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Στωικισμός και Επικουρισμός επηρέασαν την 
πνευματική ζωής της αυτοκρατορία για αιώνες είτε 
ως αντιλήψεις είτε ως διαπάλη ιδεών. Ιδίως ο 
Επικουρισμός καταπολεμήθηκε σφοδρά και 
συκοφαντήθηκε (εξισώθηκε με τον ατομικισμό καισυκοφαντήθηκε (εξισώθηκε με τον ατομικισμό και 
τον σαρκικό ηδονισμό), οδηγώντας – εκ του 
αντιθέτου – σε ακραίες «πνευματικές» και 
ηθικολογικές αντιλήψεις.

Ο Στωικισμός υπέθαλψε τον Νεοπλατωνισμό και 
τον Χριστιανισμό. 
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Νεοπλατωνισμός
○ Ο Αιγυπτιακής καταγωγής, έλληνας ως προς την παιδεία, 
Πλωτίνος (203-270 μ.Χ.), τελευταίος μεγάλος εθνικός 
φιλόσοφος αναβίωσε την κλασσική Ελληνική και ιδίως 
Πλατωνική φιλοσοφία.
Η ύλη είναι άμορφη δυναμική που προσλαμβάνει μορφή 
από την ενέργεια και κατεύθυνση της ψυχής
Κάθε ζωή εμπεριέχει ψυχή που καθορίζει την 
κατεύθυνσή της. Τον άνθρωπο τον κατευθύνει προς τη 
ωριμότητα
Η ψυχή διαθέτει τη γνωστική λειτουργία. Παράγει ιδέες 
μέσω των αισθήσεων, αντιλήψεων και σκέψεων, οι 
οποίες όμως υπερβαίνουν την ύλη και φέρνουν τον 
άνθρωπο σε επαφή με τη συμπαντική ψυχή της φύσης.
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Νεοπλατωνισμός

Ο Θεός είναι η οικουμενική ενότητα, ο «λόγος», η 
συμπαντική ψυχή.
Η ανθρώπινη ψυχή επιθυμεί να βρει το Θεό αλλά η έλξη 
αυτή είναι και η μοναδική βεβαιότητα για αυτόν. 
Η λογική είναι η χρήση των ιδεών και δίνει στο άτομο τη 
δυνατότητα να κατανοήσει προς τα πού κατευθύνεται η 
ψυχή.
Το σώμα είναι εργαλείο της ψυχής αλλά και φυλακή της.
Η ζωή είναι διαδικασία κατά την οποία η ψυχή επιδιώκει 
να κυριαρχήσει επί του σώματος, απορρίπτοντας τον 
υλικό κόσμο και επιζητώντας την καθολική αλήθεια του 
Θεού.

85

Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Ο Νεοπλατωνισμός επηρέασε βαθύτατα τον 
Χριστιανισμό (ο οποίος τον ενσωμάτωσε οριστικά) και 
δια αυτού του τρόπου ένα μέρος της Ελληνικής 
φιλοσοφίας, ιδίως ο Πλατωνισμός διείσδυσε σε αυτόν 
επηρεάζοντας τις Χριστιανικές αντιλήψεις περί 
ψυχολογίας. 
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Η περίπτωση του Ιατρού και Φιλόσοφου Γαληνού
(130 – 200 μ. Χ.), από την Πέργαμο

– Επεξέτεινε την Ιπποκρατική θεωρία των τεσσάρων χυμών σε 
θεωρία κράσεων –τυπολογία προσωπικότητας

Χυμοί Ανισσόροπη κράση 
όπου επικρατεί ο 
χυμός

Χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας

Αίμα Αιματώδης Εξωστρεφείς, κοινωνικοί, 
δ άθ ζ ί ή ί
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ευδιάθετοι, ζωηροί ή νευρικοί, 
εκφραστικοί, θερμοί, κυκλοθυμικοί

Μέλαινα χολή Μελαγχολική ∆ημιουργικοί, ευγενικοί, 
συμπάσχοντες, κακοδιάθετοι,
θλιμμένοι, μελαγχολικοί

Ωχρά χολή Χολερική ∆ραστήριοι, χαρισματικοί, με 
πάθος, αψείς, ευμετάβολοι 

Φλέγμα Φλεγματική Αξιόπιστοι, ευγενικοί, στοργικοί, 
αργοί, επιφυλακτικοί, 
συγκρατημένοι, ψύχραιμοι και 
φλεγματικοί

Η περίπτωση του Ιατρού και Φιλόσοφου Γαληνού (130 – 200 μ. Χ.)

Η επιρροή του 
Γαληνού στην 
Ιατρική έφτασε 
μέχρι την 
Αναγέννηση και 
διήρκεσε
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διήρκεσε 
τουλάχιστον για 
δύο αιώνες μετά 
(μέχρι το 1700)! 
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Χριστιανισμός
Η αφήγηση της ζωής του Χριστού, όπως διαδόθηκε 
ως κοινωνική αναπαράσταση, είχε άμεση απήχηση, 
πρωτίστως, στα λαϊκότερα στρώματα της 
αυτοκρατορίας λόγω της έμφασης στην απλότητα, 
στην εν δυνάμει δυνατότητα της φτώχιας να αναδείξει 
την ποιότητα του ανθρώπου, λόγω της περιφρόνηση 
των υλικών αγαθών και της εγκόσμιας εξουσίας τηςτων υλικών αγαθών και της εγκόσμιας εξουσίας, της 
ταπεινότητας, του μηνύματος της αγάπης, της 
αδελφότητας και της ισότητας
Οι άνθρωποι ήλπισαν ότι θα μπορέσουν να 
απαλλαγούν από το βάρος της μοναξιάς, της φτώχιας, 
της πείνας, του φόβου του θανάτου, καθώς θα 
γίνονταν μέρος ενός καλύτερου κόσμου, έστω –
αρχικά – πνευματικού, ο οποίος οπωσδήποτε θα τους 
δικαίωνε

89

Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Χριστιανισμός
Ο άνθρωπος έχει αξία για αυτό που είναι ασχέτως 
αυτών που έχει. Η άυλη ψυχή του έχει αξία. Ο θεός 
τον έχει ξεχωρίσει χαρίζοντάς του τη δυνατότητα της 
αθανασίας και της σχέσης μαζί του
Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία «αποκαλυπτική»Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία «αποκαλυπτική»
Όλοι μπορούν να σωθούν
Υπήρχε ένα απλό, ενιαίο και ξεκάθαρο υπόδειγμα 
ζωής να ακολουθήσουν  
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Χριστιανισμός
Οι πρώτοι ηγέτες
○ Οι Αλεξανδρινοί Κλήμης και Ωριγένης

συνδύασαν με το χριστιανισμό
- την Αριστοτελική εντελέχεια,
- την στωική αιτιοκρατία,
- τη σχέση σώματος-ψυχής και την αθανασία της ψυχής.  
Σύνδεσαν την μετά θάνατο ζωή με την πορεία της ψυχής στο 
Θεό

- κυρίως συμβίβασαν τον ελληνικό πολυθεϊσμό με τον εβραϊκό 
μονοθεϊσμό με την πρόταση περί τρισυπόστατης φύσεως του 
Θεού (Αγία Τριάδα). 

- Πρόκειται για την Αριστοτελική ιδέα περί των 
εκφράσεων/υποστάσεων της πρωταρχικής ουσίας σε ποικίλες 
μορφές που της δίνουν διαφορετικές δυνατότητες
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Χριστιανισμός
Οι πρώτοι ηγέτες
○ Ωριγένης

- έτσι ο Θεός είναι: «ο Ον»=η πρώτη ουσία του 
κόσμου, 

- και έχει υποστάσεις
1 ως Πατήρ = η αρχέγονη αιτία της1. ως «Πατήρ» = η αρχέγονη αιτία της 

δημιουργίας
2. ως «Υιός» = η υπόσταση της σωτηρίας και 

έγνοιας για τον κόσμο
3. «Άγιο Πνεύμα»= η γνώση, η εποπτεία, η 

ευταξία που διέπει τον κόσμο 
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Χριστιανισμός
○ Ο Ιερός (ή άγιος) Αυγουστίνος 

Οι «Εξομολογήσεις»: οξυδερκής ενδοσκόπηση της 
ταραχώδους, άσωτης και φιλήδονης νεανικής ζωής 
του.
- Λύση της σύγκρουσης μεταξύ πάθους και λογικής με 
την πίστη στο Θεότην πίστη στο Θεό.

- Η αισθητηριακή πληροφόρηση είναι σφαλερή και 
οδηγεί σε πλάνες, η λογική εξαρτάται από αυτήν…

- Ο άνθρωπος επομένως μπορεί να επικρατήσει στα 
πάθη του μόνον εάν εξοπλίσει τη λογική με το νόημα 
της πίστης στο Θεό.

Η κατανόηση του τι συμβαίνει στη συνείδησή 
χρειάζεται κάποιας μορφής συνολική ενόραση – όχι 
ανάλυση – και ισχυρό καθοδηγητικό στόχο. 
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Η φιλοσοφία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Χριστιανισμός

○ Ο Ιερός Αυγουστίνος 
«Η Πολιτεία του Θεού».  Ενώ η πολιτειακή εξουσία (η 
Ρώμη) καταρρέει και οι άνθρωποι  δεν έχουν που να 
στραφούν για ασφάλεια και δικαιοσύνη, ο Αυγουστίνος 
καταλογίζει την κατάπτωσή της στον «επίγειο 
υλιστικό» χαρακτήρα της.
Η πολιτεία των ανθρώπων πάντα θα είναι 
ελλειμματική.  Μόνο η πολιτεία του Θεού είναι τέλεια 
και αυτήν μας αποκαλύπτει η Εκκλησία.
- Η αντίληψη αυτή δικαιολόγησε, κυρίως στη ∆ύση, το 
δικαίωμα της Εκκλησίας να ασκεί κοσμική εξουσία, 
εκτός από πνευματική,  με βαρύνουσες συνέπειες 
για τον ∆υτικό κόσμο.    
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To αρχαιότατο δίλλημα στην κατανόηση τους 
ανθρώπου:σώμα – νους / ψυχή
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To αρχαιότατο δίλλημα: σώμα-νους/ψυχή

Απαντήσεις-θέσεις
Μονισμός = οι εξηγήσεις μπορούν να αναχθούν 
σε μία μόνον πραγματικότητα
1. Υλισμός – Τα πάντα είναι υλικά-φυσικά, οι έσχατες 

εξηγήσεις μπορούν να δοθούν από τις επιστήμες τηςεξηγήσεις μπορούν να δοθούν από τις επιστήμες της 
χημείας και της φυσικής

2. Ιδεαλισμός – Τα πάντα είναι νοερά ή ιδεατά. Ακόμη 
και ο λεγόμενος υλικός κόσμος είναι κατασκευή της 
ανθρώπινης συνείδησης και αντίληψης
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To αρχαιότατο δίλλημα: σώμα-νους/ψυχή

Απαντήσεις-θέσεις 
∆υισμός = υλικές και ιδεατές οντότητες συνυπάρχουν και λειτουργούν 
βάσει διαφορετικών αρχών

1. Αλληλεπιδραστικότητα – Σώμα και νους αλληλοεπηρεάζονται
2. Επιφαινομεναλισμός ή επιφαινομενικότητα – Τα νοητικά γεγονότα, είναι  

«εκδηλώσεις» παραγόμενες από τη φυσική εμπειρία
3. Ψυχοφυσικός παραλληλισμός – μία περιβαλλοντική εμπειρία προκαλεί 

νοητικές συνάμα δε σωματικές αποκρίσεις.  Όμως είναι μεταξύ τους η ς μ μ ς ρ ς μ ς μ ξ ς
εντελώς ανεξάρτητες

4. ∆ιττή οπτική - ο άνθρωπος δεν διαιρείται.  Το ενιαίο άτομο μπορεί να 
ειδωθεί από δύο σκοπιές, οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν αλλά και δεν 
μπορούν να διαιρεθούν.

5. Προκαθορισμένη αρμονία – Σώμα και νους είναι διακριτά αλλά 
συντονίζονται σε συγχρονία από κάποιον εποπτικό ή εξωτερικό 
παράγοντα

6. Περιπτωσιοκρατία –Μία παρεμβαίνουσα αρχή προξενεί αλλαγές στο ένα 
επίπεδο της πραγματικότητας, οι οποίες προκαλούν αλλαγές στο άλλο 
επίπεδο.  Τα ίδια τα γεγονότα είτε νοητικά είτε φυσικά δεν αλληλεπιδρούν 
από μόνα τους «αιτιολογικά» παρά συμπτωματικά
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To αρχαιότατο δίλλημα: σώμα-νους/ψυχή
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Θέσεις σύγχρονων σχολών ψυχολογίας στο δίλημμα:
σώμα-νους/ψυχή

Πειραματική Ψυχολογία 

Υλιστική μονιστική  
Επιφαινομεναλιστική

Ανθρωπιστική Υπαρξιακή ΨυχολογίαΑνθρωπιστική –Υπαρξιακή Ψυχολογία

Αλληλεπιδραστική

Κριτική Ψυχολογία

Ιδεαλιστική μονιστική
Επιφαινομεναλιστική
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O O Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας (475 Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας (475 -- 1500 1500 μ.Χμ.Χ.) .) --
οι αιώνες του σκότους οι αιώνες του σκότους 

475 - 1000 μ. Χ. 1000 – 1300 μ. Χ. 1300 – 1500 μ.Χ.

Πρώιμος μεσαίωνας Μεσοδιάστημα Ύστερος μεσαίωνας
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Πρώιμος μεσαίωνας
Οι Αιώνες του Σκότους

το 410, πτώση της Ρώμης στους βαρβάρους
476 μ.Χ. διακοπή της αυτοκρατορικής διαδοχής
μείωση πληθυσμού 1.500.000 σε 300.000
Μετακινήσεις πληθυσμών από Βορρά και ΒΑ προς την πρώην 
∆υτική Ρωμαϊκή επικράτεια και αλλαγή της πληθυσμιακής 
σύνθεσης: Γερμανοί στην Ιταλία, Βησιγότθοι στην Ισπανία, 
Φράγκοι στη Γαλατία, Άγγλοι και Σάξονες στη Βρετανία
Το κρατικό σύστημα –στηριγμένο στα διαλυμένα πλέον αστικά 
εμπορικά κέντρα και τις επικοινωνίες δεν μπορεί να υποστηριχθεί 

ό λ θ ύ ύαπό τους πληθυσμούς αυτούς.
Ένα διαλυμένο κρατικό σύστημα (από το 410 ήδη) δεν μπορεί να 
ενσωματώσει την πλημμυρίδα των επήλυδων
Οι επήλυδες δεν είχαν τα πνευματικά μέσα να κατανοήσουν τις 
αξίες και τις δομές του «αρχαίου» κόσμου.
Η έννοια «πολίτης» χάνεται, η ισχύς του Ρωμαϊκού νόμου 
εξαλείφεται, αντικαθίσταται από τη βία και την αυθαιρεσία του 
ισχυρού
Η ∆υτική Ευρώπη οπισθοδρομεί στην αγροτική ζωή
Χάνεται σχεδόν παντελώς «ο εγγράμματος κόσμος» και η 
επιστημονική σκέψη 
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Πρώιμος μεσαίωνας
Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο)

○ συνεχίζει να ακμάζει.  Το μέγιστο της ακμής επί Ιουστινιανού ( 485-565): 
νομοθετικός κώδικας, πανεπιστήμια και διατήρηση της αρχαίας σοφίας με 
επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, την 
Αθήνα.

○ Η λατινική γλώσσα αντικαθίσταται από την ελληνική βαθμιαία και το κράτος 
αποκτά ιδιαίτερο πολιτισμικό, θεολογικό (Ορθοδοξία) και ιδεολογικό 
χαρακτήρα.

○ Το χάος στη ∆ύση και η συνεχής συντήρηση της άμυνας κατά εισβολέων ς ς ς ς
διακόπτουν τις συστηματικές επικοινωνίες με αυτή. Οι δύο κόσμοι 
ανελίσσονται ανεξάρτητα. 

○ Σταδιακά έρχεται η παρακμή για οικονομικούς, πολιτειακούς και 
στρατιωτικούς λόγους

○ ∆ιαδίδουν το χριστιανισμό και το ελληνικό αλφάβητο στα Βαλκάνια, στη 
Ρωσία και Ουκρανία (989 μ. Χ.). Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης 
στους Οθωμανούς, το 1453, κυρίως  η Ρωσία συνέχισε να αποτελεί 
παρακαταθήκη του Βυζαντίου.

○ Πριν και μετά την πτώση, η παρακμή οδηγεί πολλούς λόγιους στη ∆ύση όπου 
αρχίζουν να διαδίδουν την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής και των κειμένων 
της  
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Πρώιμος μεσαίωνας
Η κοινωνιοψυχολογική βάση της παρακμής του 
Βυζαντίου

○ Κύριο κοινωνιοψυχολογικό χαρακτηριστικό που κληροδότησε 
το Βυζάντιο στις κοινωνίες που επικράτησε –τις οποίες εν μέρει 
συνεχίζει να επηρεάζει – είναι

η ολοκρατική αντίληψη για το άτομο.  Το άτομο μπορεί να σωθεί μόνο 
με την χάρη του Θεού αλλά μέσα από την κοινότητά του και όχι με τις 
προσωπικές του πρωτοβουλίες και προσπάθειες.  Η ενδοσκόπηση, η 
αυτογνωσία, η αυτοβελτίωση είναι μάταιες…  Το άτομο καταξιώνεται γ , η β η μ ς μ ξ
μέσα από την αναγνώριση της ενδο-ομάδας του, που το οδηγεί πιο 
κοντά στον Θεό.  
η περιφρόνηση προς τον υλικό κόσμο και τα μέσα που χρειαζόμαστε 
για να τον αλλάξουμε-βελτιώσουμε (επιστήμη, οργάνωση κλπ.), η 
οποία οδήγησε σε μία στασιμότητα στην τεχνολογική, κοινωνική και 
πολιτισμική εξέλιξη αλλά παραδόξως και σε μία αδιαφορία του ατόμου 
για το κοινοτικό-κοινωνικό σύνολο.  Μόνο η χρηστική σχέση των 
ανθρώπων ή η ανάδειξή τους μέσα από αυτό είχε αξία.
η αντιμετώπιση της παράδοσης και της παλιάς γνώσης ως κάτι 
στατικό και σεβάσμιο που απλώς έπρεπε να επαναλαμβάνεται και να 
διαιωνίζεται    
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Πρώιμος μεσαίωνας
Ο Ισλαμικός πολιτισμός

Μωάμεθ (570-632)
○ εισηγείται μία αποκαλυπτική μονοθεϊστική θρησκεία (610 μ. Χ) 
βασισμένη εν μέρει στη ιουδαϊκή παράδοση

○ Σε ένα αιώνα, το Ισλάμ, εξαπλώνεται  στα μεγαλύτερο μέρος των 
εδαφών της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Ασία, στην Περσία, 
Αίγυπτο, Βόρειο Αφρική και αργότερα στα Βαλκάνια και στην 
Ισπανία (η προέλασή τους στην Ευρώπη ανακόπηκε μόλις το 17ο
αιώνα).

○ Κατακτώντας τις περιοχές των άλλοτε ελληνιστικών βασιλείων 
ήρθαν σε επαφή με την ελληνική φιλοσοφία και επιστήμηήρθαν σε επαφή με την ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη, 
διατήρησαν τα αρχαία κείμενα σε βιβλιοθήκες, τα μετάφρασαν και 
τα χρησιμοποίησαν δημιουργικά, συνδυάζοντάς, τα με την πίστη 
τους.

○ Χαλιφάτο των Αββασιδών και Βαγδάτη.
○ Καλλιέργεια των μαθηματικών (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία), 
της ιατρικής, φαρμακολογίας, χειρουργικής, αρχιτεκτονικής και 
άλλων εφαρμοσμένων επιστημών.  Πλήθος πρακτικές εφαρμογές 
στην καθημερινή ζωή.

○ Συστηματική ενασχόληση και με αφηρημένες επιστήμες, 
φιλοσοφία και θεολογία βασισμένη στον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη.   
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Πρώιμος Μεσαίωνας

Ο Ισλαμικός πολιτισμός
Αμπού Ιμπν Σινά ή Αβικέννας (980-1037).

○ «Κανών της Ιατρικής» συνδύαζε δημιουργικά γνώσεις από 
τον Ιπποκράτη και το Γαληνό. Βασικό εγχειρίδιο ιατρικής 
μέχρι τον 16ο αιώνα στην Ευρώπη!

○ Αριστοτελικός. Η ανθρώπινη ψυχή είναι προέκταση της 
ουσίας του Θεού.  Οι λογικές δυνάμεις μας βοηθούν να τον 
ανακαλύψουμε (άρα έμφαση στην επιστήμη).  Η 
αισθητηριακή γνώση (σώμα) αλληλεπιδρά με τη λογική 
επίγνωση (ψυχή). 
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Πρώιμος Μεσαίωνας
Ο Ισλαμικός πολιτισμός
Η παρουσία των Αράβων στην Ισπανία, όπου 
δημιούργησαν έναν πλήρη αστικό πολιτισμό υψηλών 
επιτευγμάτων, καθώς και γενικά οι επαφές τους με τους 
∆υτικούς, βοήθησαν του λόγιους και εκκλησιαστικούς 
παράγοντες της ∆ύσης, που βρίσκονταν σε πνευματική 
αναζήτηση να ξανακαλύψουν την εν πολλοίς χαμένη γι’  
αυτούς αρχαία γνώση, τα ελληνικά κείμενα.αυτούς αρχαία γνώση, τα ελληνικά κείμενα.

Η ανακοπή των κατακτήσεων και η αμυντική στάση 
έναντι των Χριστιανών (Σταυροφορίες) καθώς και άλλοι 
πολιτικοί λόγοι, κατέστησε τα βασίλειά τους εσωστρεφή 
και συντηρητικά.  Η κοινωνική εξέλιξη έμεινε, άρχισε η 
παρακμή και κυριάρχησε, όπως και στο Βυζάντιο, το ίδιο 
βασικό κοινωνιοψυχολογικό χαρακτηριστικό της 
ολοκρατίας.
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Πρώιμος μεσαίωνας 
Η φεουδαρχική ∆ύση
Μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από την Ρώμη 
στην Κων/πολη η κοινωνική κατάσταση στη ∆ύση 
έβαινε επιδεινούμενη
Ακόμη και οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις ήταν 
αναλφάβητες ή απαίδευτες.
Η Εκκλησία διασώζεται γιατί οι εισβολείς 
μεταστρέφονται στον Χριστιανισμόμεταστρέφονται στον Χριστιανισμό
Η Εκκλησία έτσι μετατρέπεται στο μόνο «διεθνή» 
θεσμό που διατηρεί υποτυπώδη τάξη, έχει οργάνωση 
και υποτυπώδη πνευματικό πολιτισμό.
Η μοναστική ζωή («Βενεδικτίνοι») συντηρεί λατινικά 
και ελληνικά κείμενα. Κάποιοι μοναχοί καλλιεργούν 
φιλοσοφία, τέχνη και λογοτεχνία και ανακόπτουν, 
έστω, την πλήρη πνευματική διάβρωση
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Πρώιμος μεσαίωνας

Η Ψυχολογία την περίοδο αυτή:
Απορροφήθηκε από την Χριστιανική 
αγωγή, (κανόνες, κατήχηση, 
εκκλησιαστική πράξη, ιδέα για τον 
άνθρωπο) αλλά και τη λαϊκή 
μυθολογία του Χριστιανισμού
Ότι συμφωνούσε με τα 
προβλεπόμενα από την αγωγή ήταν 
υγειές και ομαλό, ότι απέκλινε 
άρρωστο και μη ομαλόάρρωστο και μη ομαλό 
Σύγχυση με δεισιδαιμονίες
Η ψυχική ασθένεια και η 
αποκλίνουσα συμπεριφορά= 
κατάρα, δαιμονισμός, εκδήλωση της 
αμαρτίας
Θεραπεία: δεν σχετιζόταν με την 
κατανόηση ή την μελέτη και έρευνα 
αλλά την προσευχή και τα θαύματα 
(λείψανα αγίων κλπ.)
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Μεσοδιάστημα του μεσαίωνα Μεσοδιάστημα του μεσαίωνα 
–– κοινωνικές εξελίξειςκοινωνικές εξελίξεις

Η κοσμική ισχύς της Καθολικής εκκλησίας 
ολοένα αυξάνεται
Η Ευρώπη ενώνεται χαλαρά υπό τον Κάρολο τον 
Μέγα ή Καρλομάγνο (740-814) με το συνδετικό 
ιστό της Χριστιανικής πίστης
Η «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» ελέγχεται απόΗ «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» ελέγχεται από 
την εκκλησία όπως και όλοι οι κοσμικοί ηγέτες
Πλήρης έλεγχος της πνευματικής, θρησκευτικής, 
πολιτικής και πολιτισμικής ζωής
Η πίστη επικρατεί απολύτως έναντι της λογικής 
και της πνευματική ζωής μέσω και του θεσμού 
της Ιεράς Εξέτασης και του Καταλόγου 
Απαγορευμένων Βιβλίων (Inquisitio και Ιndex
Librorum Prohibitorum).
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Η αφύπνιση της πνευματικής ζωήςΗ αφύπνιση της πνευματικής ζωής
(μεσοδιάστημα και ύστερος μεσαίωνας)(μεσοδιάστημα και ύστερος μεσαίωνας)

Τα επιτεύγματα του Αγίου Θωμά του Ακυϊνάτη και το 
κίνημα του σχολαστικισμού  

Συνέθεσε τον Αριστοτελισμό με τον Χριστιανισμό, αλλάζοντας τη 
κατεύθυνση της Χριστιανικής θεολογίας.  Η θεολογία του είναι 
ακόμη το θεμέλιο και το πλαίσιο του Καθολικισμού.
∆ιαχώρισε την πίστη από τη λογική 
Εισηγήθηκε ότι η αλήθεια μπορεί να αναζητηθεί και με τους δύο 
ότρόπους

Αποδέσμευσε για πάντα τις διανοητικές ανησυχίες κι 
αναζητήσεις από τον αποπνικτικό εναγκαλισμό της θρησκείας
Κατέστησε τη μελέτη της φύσεως αξιοσέβαστη ενασχόληση
Έγραψε εκτεταμένα για την ανθρώπινη ψυχολογία και τη φύση 
της ψυχής βασιζόμενος στον Αριστοτέλη
Ο ίδιος άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της επιστήμης
Γενικότερα όμως η ανάπτυξη και παγίωση του σχολαστικισμού 
θα δρούσε ανασταλτικά στην ανάπτυξη της εμπειρικής 
προσέγγισης στις επιστήμες
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Η αφύπνιση της πνευματικής ζωήςΗ αφύπνιση της πνευματικής ζωής
(μεσοδιάστημα και ύστερος μεσαίωνας)(μεσοδιάστημα και ύστερος μεσαίωνας)

Τα επιτεύγματα του Αγίου Θωμά του Ακυϊνάτη και το κίνημα που 
δημιούργησε, ο σχολαστικισμός 

Ο σχολαστικισμός επιχειρεί να συνθέσει τη μεταφυσική των αρχαίων και τον 
περί ψυχής λόγο τους, κυρίως του Αριστοτέλη με τη Χριστιανική θεολογία.

Ο Θωμάς ο Ακυϊνάτης κατόρθωσε να συνθέσει τον Αριστοτελισμό με τον 
Χριστιανισμό, αλλάζοντας τη κατεύθυνση της Χριστιανικής θεολογίας.  Η 
θεολογία του είναι ακόμη το θεμέλιο και το πλαίσιο του Καθολικισμούθεολογία του είναι ακόμη το θεμέλιο και το πλαίσιο του Καθολικισμού.
∆ιαχώρισε την πίστη από τη λογική 
Εισηγήθηκε ότι η αλήθεια μπορεί να αναζητηθεί και με τους δύο τρόπους
Αποδέσμευσε για πάντα τις διανοητικές ανησυχίες κι αναζητήσεις από τον 
αποπνικτικό εναγκαλισμό της θρησκείας. Σήμανε το τέλος της πίστης ως πηγής 
για την ανθρώπινη γνώση. 
Κατέστησε τη μελέτη της φύσεως αξιοσέβαστη ενασχόληση
Έγραψε εκτεταμένα για την ανθρώπινη ψυχολογία και τη φύση της ψυχής 
βασιζόμενος στον Αριστοτέλη
Ο ίδιος άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της επιστήμης
Γενικότερα όμως η ανάπτυξη και παγίωση του σχολαστικισμού θα δρούσε 
αργότερα ανασταλτικά στην ανάπτυξη της εμπειρικής προσέγγισης στις 
επιστήμες γιατί άρχισε να θεωρεί ότι η λογική είναι ανώτερη από την εμπειρία, η 
δε εμπειρία απατηλή.  Εκτός αυτού τα Αριστοτελικά και θεολογικά κείμενα 
άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως απαρασάλευτες αυθεντίες.
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Η αφύπνιση της πνευματικής ζωήςΗ αφύπνιση της πνευματικής ζωής
-- κοινωνικές εξελίξεις κατά το μεσοδιάστημα και τον κοινωνικές εξελίξεις κατά το μεσοδιάστημα και τον 

ύστερο μεσαίωναύστερο μεσαίωνα
Μετά το 1000 οι συνθήκες βελτιώθηκαν
Οι Σταυροφορίες συνένωσαν τους Ευρωπαίους και επανασύνδεσαν 
την Ευρώπη με τον έξω (πιο προοδευμένο κόσμο) κόσμο.
Ιδρύονται τα πρώτα πανεπιστήμια 
Οι Βυζαντινοί λόγιοι καταφεύγουν στη ∆ύση ενόσω το Βυζάντιο 
φυλλοροεί και μετά την πτώση τουφυλλοροεί και μετά την πτώση του
Η ανανεωμένες επαφές με τον Ισλαμο-αραβικό κόσμο οδήγησαν 
έφεραν προόδους στην επιστήμη, τα μαθηματικά, την τεχνολογία και 
την εκ νέου ανακάλυψη της αρχαίες ελληνικής γραμματείας, της 
φιλοσοφίας ειδικότερα και μάλιστα του Αριστοτέλη.
Η εισαγωγή και διάδοση των «νέων» φιλοσοφικών ιδεών και 
γενικότερα των ελληνορωμαϊκών αντιλήψεων και του τρόπου σκέψεις,  
άρχισαν βαθμιαία να επηρεάζουν την κοσμοθεωρία των ανθρώπων 
και να αλλάζουν το Πνεύμα της Εποχής, το  «Zeitgeist», στήνοντας το 
σκηνικό για την Αναγέννηση
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Ο πνευματικός Ο πνευματικός κόσμος κόσμος των ανθρώπων καθτων ανθρώπων καθ’ όλη τη ’ όλη τη 
μεσαιωνική περίοδομεσαιωνική περίοδο

Ο χρόνος διαιρούνταν:
o στον βραχύ και ασήμαντο στη διάρκεια του οποίου ζουν τον αμαρτωλό τους βίο 

οι άνθρωποι
o Στον συμπαντικής διάρκειας κατά τον οποίο η ψυχή αιωνίως υποφέρει ή 

χαίρεται
Έλλειψη ανοχής για ό, τι ή όποιον δεν εντάσσεται στην κοινωνική 
αντίληψη περί της κανονικότητας και του φυσιολογικού 
(οι αποκλίσεις ήταν έργο του διαβόλου)
Σε όλα τα πεδία της ζωής υφίστατο ιεραρχία
Ό τι υπάρχει στον κόσμο συμβολίζει κάτι υπερφυσικό (κάτι έξω απόΌ,τι υπάρχει στον κόσμο συμβολίζει κάτι υπερφυσικό (κάτι έξω από 
τον κόσμο) – όλα αποτελούν ενδείξεις για την αόρατη πραγματικότητα 
του επουράνιου θεού
Κατά παράδοξο τρόπο, το σύμπαν γινόταν αντιληπτό σαν 
ανθρωποκεντρικό και προβλέψιμο
∆εισιδαιμονία, προκαταλήψεις κάθε είδους, μαγεία, μαγγανεία 
(γητειές), αστρολογία, δαιμονοπληξία, πίστη και φόβος για το κακό

o (εφόσον ο Θεός, που γίνεται αντιληπτός με ενδοσκόπηση κι ενόραση είναι 
πραγματικός γιατί να μην είναι και άλλες οντότητες πραγματικές;)

Η αντίληψη του σύμπαντος είναι η Πτολεμαϊκή, δηλαδή γεωκεντρική
Η συντέλεια του κόσμου αναμενόταν για το έτος 1000…αλλά μάλλον 
αναβλήθηκε για το 2000…οπότε ξανα-αναβλήθηκε για το 2012…
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Η Αναγέννηση (1450 – 1600)
στην Ιταλία από το 1300

Τι έφερε την Αναγέννηση;
Οι ελληνομαθείς Έλληνες λόγιοι του Βυζαντίου που κατέφευγαν 
στη ∆ύση με την παρακμή του Βυζαντίου και με την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453
Η επινόηση της τυπογραφίας
Η ενδυνάμωση της κοσμικής εξουσίας και η αμφισβήτηση τηςΗ ενδυνάμωση της κοσμικής εξουσίας και η αμφισβήτηση της 
παπικής εξουσίας και αυθεντίας
Η αποδοχή της Λογικής (του Ορθού Λόγου)  ως πηγής γνώσης και 
οδού προς τη αλήθεια
Η επεκτεινόμενη γνώση για τον κόσμο και την ποικιλομορφία του
Η επαφή με τις επιστημονικές προόδους και τον υλικό πολιτισμό 
των Αράβων.  Η εισαγωγή της Αραβικής αρίθμησης.
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Η Αναγέννηση (1450 – 1600)
στην Ιταλία από το 1300

Η εποχή, η κοινωνία, τα συμβάντα, οι νοοτροπίες
o Η θρησκεία αποκτά προσωπικό χαρακτήρα
o Η αυθεντία της εκκλησίας αμφισβητείται
o Το κίνημα της Μεταρρύθμισης 
o Ο Μαρίνος Λουθήρος (1483-1546) και ο Λουθηρανισμός 
o Ο Ιωάννης Καλβίνος (1509-1564) και ο Καλβινισμόςης β ς ( ) β μ ς
o Ακραίος συντηρητισμός
o Ιερά εξέταση, διώξεις, πυρά κατά των μαγισσών, αιρετικών, διανοούμενων
o Εχθρότητα κατά της φιλοσοφικής ενατένισης
o Φόβος και καταπίεση της πνευματικής ελευθερίας
o Ο τριακονταετής πόλεμος, ο εκατονταετής πόλεμος
o Η πανώλης, εμμονή με το θάνατο
o Μαγεία, δεισιδαιμονία, αλχημεία
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Το «Maleus Maleficarum” (“Σφύρα των 
μαγισσών») ήταν, με την προτροπή του 
Πάπα Ιννοκέντιου VII το «εγχειρίδιο του 
κυνηγού μαγισσών».  Εκδόθηκε 
στην Γερμανία το 1487 και διαδόθηκε σε όλη 
την Ευρώπη παίζοντας καταλυτικό ρόλο στιςτην Ευρώπη παίζοντας καταλυτικό ρόλο στις 
δίκες μαγισσών και των «συνοδοιπόρων» 
τους, αιρετικών, διανοουμένων, 
επιστημόνων, καλλιτεχνών, αντιφρονούντων, 
αντιπαθών κλπ. από την Ιερά Εξέταση για 
πάνω από δύο αιώνες ακόμη και το 17 αιώνα 
στις . 
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Malleus Maleficarum Η Αναγέννηση (1450 – 1600)
στην Ιταλία από το 1300

Η εποχή, η κοινωνία, τα συμβάντα, οι νοοτροπίες
o Αυτοσυνειδησία και ατομικότητα, επινοείται κατά το μεσαίωνα εμπεδώνεται στην 

Αναγέννηση
o Ανανέωση του ενδιαφέροντος για τους Κλασσικούς συγγραφείς και τα έργα των 

Ελλήνων και Ρωμαίων
o Αναπτύσσεται η εκτίμηση για τη γνώση.  Ξεπροβάλει το πρότυπο μοντέλο του 

homo universalis-του ανθρώπου της γενικής παιδείας
o Επικέντρωση στο άνθρωπο, ως φυσική-σωματική οντότητα, στις χαρές της ζωής, 

στις ηδονές και τις οδύνες του.  Το σώμα επιστρέφει στην τέχνη.
o Μεγάλα επιτεύγματα στις τέχνες και την πολιτική. Μικρή πρόοδος στη φιλοσοφία 

και την επιστήμη. Μεγάλο ενδιαφέρον για την πρακτική-τεχνική άποψη των 
πραγμάτων

o Αναπτυσσομένη αστυφιλία, οι πρώτες μοντέρνες πόλεις, αναπτύσσεται η αστική 
νοοτροπία

o Αναπτυσσόμενη Μεσαία Τάξη
o Η επιρροή του Πλατωνισμού αυξάνεται, του Αριστοτέλη υποχωρεί
o Αυξάνεται ο αριθμός των εγγραμμάτων και ενισχύεται η εκπαίδευση
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Η Αναγέννηση (1450 – 1600)
στην Ιταλία από το 1300

Οι φυσιογνωμίες  
Έρασμος
Ντα Βίντσι
Μιχαήλ Άγγελος
Μακιαβέλλι
Σαίκσπηρ
Μάρλοου
Κοπέρνικος
Κέπλερ
Γαλιλαίος
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Η Αναγέννηση (1450 – 1600)
στην Ιταλία από το 1300
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Η συμβολή του Καρτέσιου
Rene Descartes , 1596-1650

Τον ενδιέφερε η Αντίληψη και η Φύση της Σκέψεως.  Υποστήριξε ότι ο 
Ορθός Λόγος κατανοεί τον κόσμο μέσω της εμπειρίας (εμπειρικές 
αποδείξεις)
Εμπιστευόταν τις αισθήσεις και τη λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης. 
Ανέπτυξε ως τεχνική την Ενδοσκόπηση

cogito ergo sum
Πρέσβευε τον γενετισμό ή εμφυτισμό πίστευε δηλαδή στην ύπαρξηΠρέσβευε τον γενετισμό ή εμφυτισμό, πίστευε δηλαδή στην ύπαρξη 
των εγγενών ή έμφυτων ιδεών
Θεωρίες των Ανακλαστικών και της Νευροφυσιολογίας
Το μοντέλο του νευρικού συστήματος
Θεωρία του Ύπνου και των Ονείρων
Θεωρία των Συναισθημάτων
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Η συμβολή του Καρτέσιου
Rene Descartes , 1596-1650

Εξήγησε τις διαφορές μεταξύ ανθρώπου και άλλων έμβιων
∆ιατύπωσε με σαφήνεια το ∆υισμό Νου – Σώματος.  Ο κόσμος διαιρείται σε 
μηχανικό και πνευματικό επίπεδο
Προσδιόρισε ως περιοχή δράσης της Ψυχολογίας τον Νου.  Η μελέτη του 
σώματος ανήκει στην φυσιολογία
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Μεταναγεννησιακές
πρόοδοι στην επιστήμη

Η σύγχρονη επιστήμη γεννήθηκε κατά το τέλος της 
Ανναγέννησης.
Ο εμπειρισμός συνταιριασμένος με τον 
ορθολογισμό βαθμιαία έγιναν πιο αποδεκτά αν καιορθολογισμό βαθμιαία έγιναν πιο αποδεκτά, αν και 
υπήρχε ακόμη αντίσταση από την εκκλησία και το 
φιλοσοφικό κατεστημένο
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Μεταναγεννησιακές πρόοδοι στην επιστήμη

Ορισμένοι από τους πρώτους επιστήμονες 
της περιόδου
Νικόλαος Κοπέρνικος (1473-1543) – η Ηλιοκεντρική 
θεωρία και η σημασία της για την αντίληψη της 
θέσης του ανθρώπου στον κόσμο. Ο άνθρωπος και 
η γη του γίνονται ασήμαντες μονάδες στο μεγαλείο 
ενός κόσμου με πλήθος οντοτήτων.  Το σύμπαν 
απομυθοποιείται, διέπεται από έλλογους και 
διερευνήσιμους νόμους. Ο άνθρωπος μπορεί να 
κατανοήσει το σύμπαν (και τον εαυτό του)  με τη 
λογική = Κοπερνίκεια επανάσταση
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«Ο αστρονόμος Κοπέρνικος: Συνομηλία με το Θεό» του ζωγράφου Matejko (1838-1893)

Μεταναγεννησιακές πρόοδοι στην επιστήμη
Ορισμένοι από τους πρώτους επιστήμονες της περιόδου

Τζιορντάνο Μπρούνο (1548-1600) – ∆ομινικανός μοναχός, διέδωσε τις ιδέες 
του Κοπέρνικου

Γαλιλαίος Γαλιλαίη (1564-1642) – Κατέστησε την Κοπερνίκειο Θεωρία κτήμα 
των απλών ανθρώπων.  Εισηγήθηκε τη χρήση τεχνικών μέσων για την 
μελέτη της αστρονομίας. Επινόηση το τηλεσκόπιο.

Τύχο Μπράχε (1546-1601) – ∆ανός αστρονόμος.  Συστηματοποίηση της 
καταγραφεί των εμπειρικών παρατηρήσεων στην αστρονομία
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Μεταναγεννησιακές πρόοδοι στην επιστήμη
Ορισμένοι από τους πρώτους επιστήμονες της περιόδου

Ιωάννης Κέπλερ (1571-1630) – Γερμανός μαθηματικός/αστρονόμος.  
∆ιατύπωσε μαθηματικούς νόμους για την πλανητική κίνηση.  Έθεσε τα 
θεμέλια για τις εργασίες του Νεύτωνα και την ανάπτυξη του διαφορικού και 
ολοκληρωτικού λογισμού στα μαθηματικά και τη φυσική

Φραγκίσκος Βάκων (1561-1629) – ∆ίδασκε ότι η επιστήμη πρέπει να 
βασίζεται στην επαγωγική λογική και τις μαθηματικές αποδείξεις

Ισαάκ Nεύτων (1642-1727) – Έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης φυσικής.  
Συνέδεσε τη φυσική με τα μαθηματικά και επινόησε τον διαφορικό και 
ολοκληρωτικό λογισμό.  ∆ιατύπωσε θεωρίες για το φως και την κίνηση και 
την πρώτη ολοκληρωμένη θεωρία για το σύμπαν ως πολύπλοκη μηχανή 
που όμως διέπουν προβλέψιμοι νόμοι «κατασκευασμένοι από τον Θεό».
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Βρετανικός εμπειρισμός

Επικράτησε κυρίως στη Βρετανία αλλά σχετίζεται εν μέρει 
με το Γαλλικό κίνημα της αισθησιαρχίας και του θετικισμού
Παρακάμπτει τον ορθό λόγο ως βάση της αντίληψης, 
της γνώσης και της σκέψης.  ∆εν αποδέχεται έμφυτες 
ιδέες. Αντιτίθεται στον Καρτεσιανό ορθολογισμό
Αντιμετωπίζει τον νου ως παθητική οντότητα
Ο κόσμος μπορεί να γίνει αντιληπτός με ακρίβεια
Όλη η γνώση βασίζεται στην αισθητηριακή εμπειρία
Η μελέτη της μάθησης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για 
μία  ψυχολογία του ανθρώπου (εισηγούνται την έννοια 
της συνάφειας και του συνειρμού, οι θεωρίες τους 
στηρίζονται σε αυτήν)
Η σχέση Νου-Σώματος τους απασχολεί ιδιαίτερα
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Βρετανικός εμπειρισμός
Τζων Λοκ (1632-1704), ορθολογικός εμπειρισμός

Ίσως ο Ευρωπαίος πολιτικός φιλόσοφος με την μεγαλύτερη επιρροή 
στην εποχή του («πηγή της εξουσίας είναι οι πολίτες!»).
Από τις μείζονες φυσιογνωμίες του πρώιμου Βρετανικού εμπειρισμού
Πρέσβευε το δυϊσμό Νου-Σώματος
Κατά κύριο λόγο τον απασχολεί η φύση του Νου – tabula rasa
Αν και πίστευε στο Θεό δεν πίστευε ότι η γνώση προέρχεται από το 
Θεό.  Αντίθετα θεωρούσε ότι ακόμη και οι περί θεού και ηθικής 
αντιλήψεις προέρχονται από την εμπειρία.  ∆εν πίστευε στις έμφυτες 
ιδέες αλλά δεχόταν έμφυτες ικανότητες του νου 
Όλες οι ιδέες προέρχονται από την εμπειρία, προϋπάρχουν της 
εμπειρίας μόνο κάποιες νοητικές ικανότητες – nihil est in intellectu 
quod prius fuerit in sensu
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Βρετανικός εμπειρισμός
Τζων Λοκ (1632-1704), ορθολογικός εμπειρισμός

Ανέπτυξε την αντίληψη ότι τα αντικείμενα έχουν «πρωτεύουσες» και 
«δευτερεύουσες» ιδιότητες. Οι πρώτες ανήκουν στα ίδια τα 
αντικείμενα. Τι δεύτερες τις αποδίδουμε σε αυτά εμείς (τις 
κατασκευάζει ο νους μέσω συνειρμών)
Εισηγήθηκε την έννοια της «λογικής θέσης», η οποία εκτός από την 
τύχη, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία συνειρμούτύχη, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία συνειρμού
Εισηγήθηκε την έννοια του «αναλογισμού» ως νοητικής διεργασίας 
που δημιουργεί νέους συνειρμούς από τους υπάρχοντες χωρίς να 
χρειάζεται η αισθητηριακή εμπειρία. 
Σκέπτεσθαι και αντιλαμβάνεσθαι δεν είναι παρά διαφορετικές λέξης 
για την ίδια νοητική διεργασία
Απέφυγε κάθε ερώτημα σχετικό με τη φυσιολογική βάση της σκέψης
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Ορθολογισμός (Ρασιοναλισμός) και Νοοκρατία
Γερμανία και ηπειρωτική Ευρώπη 

Ο νους γίνεται αντιληπτός ως ενεργητική 
οντότητα που δρα επί των αισθητηριακών 
δεδομένων (προσθέτει, τροποποιεί, εστιάζει, 
επιλέγει, συνθέτει)
Η λογική επαγωγή έχει αποφασιστική σημασία γ ή γ γή χ φ ή ημ
για την κατανόηση του κόσμου (δηλαδή, του 
κόσμου όπως πρέπει να είναι έναντι του κόσμου 
όπως είναι)
Σκεπτικοί έναντι της αισθητηριακής πληροφορίας
Πίστη στις αιώνιες, αμετακίνητες, επαγωγικές 
αλήθειες
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Ορθολογισμός και Νοοκρατία

Immanuel Kant (1724-1804)
∆εν ταξίδεψε ποτέ πάνω από μερικά 
χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του την 
Καινιξβέργη (τότε στην Αν. Πρωσία, νυν στην 
Ρωσία, λέγεται Καλίνινγραντ) 
∆εν νυμφεύθηκε ποτέ
Χαρακτηριστικά ανιαρός και προβλέψιμος 
άνθρωπος αλλά μεγαλοφυής και βαθειάάνθρωπος αλλά μεγαλοφυής και βαθειά 
ηθικός.  Έζησε πολύ ήσυχα σε αυστηρή 
λιτότητα 

Οι γείτονες υπολόγιζαν την ώρα με βάση τις εξόδους 
του για περίπατο και ανησυχούσαν τις σπάνιες φορές 
που δεν έβγαινε ή αργούσε
Οι μόνες «δοκιμασίες ζωής» που βίωσε ήταν όταν 
○ τα δέντρα κάλυψαν το κωδωνοστάσιο της εκκλησίας, στο 

οποίο εστίαζε όταν συλλογιζόταν
○ αναγκαζόταν να πηγαίνει συνεχώς σε άλλο μέρος για 

φαγητό γιατί όταν έγινε διάσημος άνθρωποι από όλη την 
Ευρώπη έρχονταν να τον δουν …να τρώει…   

132



3/3/2014

34

Ορθολογισμός και Νοοκρατία

Immanuel Kant (1724-1804)

Η μέγιστη φυσιογνωμία της 
Νοοκρατικής Φιλοσοφίας
Αρνούταν ότι ήταν 
ψυχολόγος αλλά μετέπειτα 

λό άψυχολόγοι επηρεάστηκαν 
από το έργο του και 
ασχολήθηκαν με την 
πνευματική του κληρονομία
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Η συμβολή του Immanuel Kant
∆ιήρεσε τη Γνώση (το γιγνώσκειν) σε a priori (υπερβατική) 
και εμπειρική.
Θεωρούσε ότι υφίστανται αλήθειες που δεν βασίζονται 
στην αισθητηριακή γνώση
Πίστευε ότι ο άνθρωπος διαθέτει ελεύθερη βούληση και 
έμφυτη ηθική συνείδηση (η κατηγορική επιταγή)
Ο Νους είναι κατά τον Καντ:Ο Νους είναι κατά τον Καντ:

ενεργητικός (η υποκειμενική εμπειρία δεν προέρχεται απλώς από 
την παθητική επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών)
κυβερνάται από εγγενείς νόμους και δομές (π.χ. νοητικές 
κατηγορίες)
Μετατρέπει τις αισθητηριακές πληροφορίες σε ιδέες
Οι διαστάσεις του χρόνου και του χώρου είναι καθολικές σταθερές
και αιώνιες μορφές, υφίστανται δηλαδή ασχέτως τόπου και χρόνου 
γιατί αποτελούν έμφυτες στο νου κατηγορίες.
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Η συμβολή του Immanuel Kant
Η επίδρασή του στην ψυχολογία είναι  φανερή 
στην :

γνωστική ανάπτυξη
ηθική ανάπτυξη
δομή της σκέψης και της γλώσσας
○ Η σύγχρονή μας θεωρία περί συντακτικής βαθειάς δομής της 
γλώσσας του Noam Chomskyγλώσσας του Noam Chomsky

στην Μορφοψυχολογία (Ψυχολογία της Gestalt)
οργάνωση της αντίληψης
Στη θέση ότι είναι εφικτές μέθοδοι μετρήσεων κι εκτιμήσεων παρά 
τις πολιτισμικές διαφορές
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Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με σημαντικό 
αντίκτυπο για την Ψυχολογία

Η ανακάλυψη της χρονοαντίδρασης
Η «προσωπική εξίσωση» και η ανάπτυξη του Χρονογράφου /Χρονοσκόπου
-Ο Franciscus Donders (1818-1889) έδειξε ότι ο χρόνος αντίδρασης μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της νοητικής πολυπλοκότητας ενός έργου

Η έρευνα για το Νευρικό Σύστημα
Ο νόμος Bell-Magendie (Charles Bell, 1774-1842 & Francois Magendie, 1783-1855))
Oι ειδικές νευρικές ενέργειες (Johannes Muller 1801 1858)Oι ειδικές νευρικές ενέργειες (Johannes Muller, 1801-1858)
Hermann von Helmholtz (1821-1894)
- Ο ρυθμός της αγωγιμότητας των νεύρων
- Θεωρίες της αντίληψης και της απτικής πρόσληψης των χρωμάτων 
- Η θεωρία για την ακουστική αντίληψη περί «πεδίων-αντήχησης»
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Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με σημαντικό 
αντίκτυπο για την Ψυχολογία

Πρόοδοι στην μελέτη της 
λειτουργίας του εγκεφάλου
Φρενολογία (Franz Joseph Gall, 
1758-1828)
Τεχνικές εγκεφαλικής εκτομής 
(Pierre Flourens, 1794-1867)
Εντοπισμός των λειτουργιών του 
εγκεφάλου (Paul Broca, 1824-1880)
Ηλεκτροδιέγερση του εγκεφάλου 
(ESB)
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Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με σημαντικό 
αντίκτυπο για την Ψυχολογία

Η ανάπτυξη της ψυχοφυσικής 
(η σχέση μεταξύ φυσικών και 
ψυχολογικών γεγονότων)
Η έννοια της αισθητηριακής ουδού (Ernst 
Weber, 1795-1878)
Gustav Theodor Fechner (1801-1887)
Ο Φέχνερ ανέπτυξε τις μείζονεςΟ Φέχνερ ανέπτυξε τις μείζονες 
ψυχοφυσικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται ακόμη:
- Η μέθοδος των ορίων
- Η μέθοδος των σταθερών ερεθισμάτων
- Η μέθοδος της προσαρμογής
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Ο Κάρολος ∆αρβίνος - Charles Darwin, 1809-1882

Ο ∆αρβίνος 
διατυπώνει τη 
θεωρίας της 
Εξελίξεως το 1858 
-
Π ί

Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με σημαντικό 
αντίκτυπο για την Ψυχολογία

«Περί της 
καταγωγή των 
ειδών»

Χάρη στην εξελικτική θεωρία κατέστη εφικτή η 
επιστημονική ψυχολογία εφόσον ο άνθρωπος  
τοποθετείται εντός του ζωικού βασιλείου και 
έτσι θεωρείται αντικείμενο των φυσικών 
επιστημών

Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με σημαντικό 
αντίκτυπο για την Ψυχολογία

Η Εξελικτική Θεωρία έθεσε το πλαίσιο για την 
ανάπτυξη μιας από τις επικρατέστερες σχολές 
σκέψης στην ψυχολογία, του Λειτουργισμού
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Η στρέβλωση περί «επιβίωσης του καταλληλότερου» ή 
«του ισχυρότερου».  Η σύγκριση δεν αφορά τα άτομα 
μεταξύ τους.
Τι πραγματικά λέει η θεωρία

Η επιλογή είναι τυχαία και

Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με σημαντικό 
αντίκτυπο για την Ψυχολογία

… έχει να κάνει με την σχέση των μελών κάθε είδους με το 
περιβάλλον τους.
Εάν επιλεγεί τυχαία ένα χαρακτηριστικό για ένα μέλος του είδους, το 
οποίο εξασφαλίζει καλύτερη προσαρμογή προς το περιβάλλον, 
διατηρείται και κληροδοτείται στην επόμενη γενιά. 
Το μέλη που έχουν το χαρακτηριστικό διαθέτουν ένα 
προσαρμοστικό πλεονέκτημα. 
Είναι πιο πιθανό να αναπαραχθούν με επιτυχία και να επιβιώσουν 
ενόσω το περιβάλλον συνεχίζει να ταιριάζει με το χαρακτηριστικό.  
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Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με 
σημαντικό αντίκτυπο για την Ψυχολογία

Η εξελικτική θεωρία εστίασε το ενδιαφέρον στην 
προσαρμογή των ανθρώπων στο περιβάλλον τους 
(κοινωνική και μη), στις ατομικές διαφορές και 
στην συγκριτική ψυχολογία (μελέτη της 
συμπεριφοράς άλλων ειδών, σύγκριση)

∆ημιούργησε ενδιαφέρον για την μέτρηση των 
ανθρωπίνων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων 
(δοκιμασίες –τεστ) , με πρωτοπόρο τον Francis 
Galton (1822-1911).  Μετέτρεψε τις αντιλήψεις του 
∆αρβίνου  για την εξέλιξη από βιολογική 
αφηρημένη έννοια σε μηχανισμό για την ατομική 
βελτίωση και την βελτίωση της κοινωνίας
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Ιβάν Παβλόφ (1849-1936)
Η ανακάλυψη των Εξαρτημένων Ανακλαστικών (1899)

Εξελίξεις στην φυσιολογία και την βιολογία με σημαντικό 
αντίκτυπο για την Ψυχολογία
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Ο Βουντ - Wilhelm Maximillian Wundt (1832-1920)
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Στο εργαστήριο των μελετών της 
ενδοσκόπησης στη Ληψεία  ο 
Wundt με συνεργάτες.
Η έναρξη της ιστορίας της 
Πειραματικής Ψυχολογίας
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Ο Βουντ (1832-1920), η ψυχολογία ως φυσική επιστήμη.
Ψυχολογία των περιεχομένων ή δομισμός

Πίστευε ότι ότι ο νους μπορούσε να μελετηθεί μέσω πειραματικών 
χειρισμών και μέσω της παρατήρησης
Χρησιμοποιούσε ως μέθοδο την ενδοσκόπηση, η οποία όμως 
απαιτούσε αρκετή εκπαίδευση για να διεξάγεται ορθά
Επιδίωκε την περιγραφή των βασικών, πρωτογενών αισθήσεων (των 
στοιχείων της σκέψης) πέρα από ονομασίες, έννοιες κλπ.
Απώτερος στόχος: ο εντοπισμός των βασικών στοιχείων του νου και 
του τρόπου που αλληλεπιδρούν.
Αντιμετώπιζε την ψυχολογία ως φυσική επιστήμη και αυτό το μοντέλο 
χρησιμοποιούσε (πείραμα, παρατήρηση, ανάλυση σε στοιχεία) .

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη συνεισφορά του Βουντ.  Αν και η 
θεωρία του οδηγήθηκε γρήγορα σε αδιέξοδο, σήμερα ο στόχος της 
κατανόησης των περιεχομένων της συνείδησης – μετά την 
διαμεσολάβηση του αρνητικώς διακείμενου προς τη μελέτη της 
συνείδησης συμπεριφορισμού κλπ. – θεωρείται απολύτως θεμιτός
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Ο Βουντ (1832-1920) 
και η Ψυχολογία των περιεχομένων η δομισμός

Οι αισθήσεις δύνανται να περιγραφούν ως προς τέσσερις διαστάσεις:
τρόπος, ποιότητα, ένταση, διάρκεια

Τα συναισθήματα συνοδεύουν τις αισθήσεις και μπορούν να περιγραφούν ως 
προς τρεις διαστάσεις:

Ευχαρίστηση –δυσαρέσκεια, διέγερση - ηρεμία, ένταση - χάλαση

Η αντίληψη είναι παθητική.  Η πρόσληψη ενεργητική.
Τα βασικά στοιχεία επαναδιευθετούνται σε νέες σύνθετες μορφές – ∆ημιουργική σύνθεση, 

ή ήκατασκευή νοήματος

Χρησιμοποίησε την Χρονοαντίδραση ως εργαλείο για την μελέτη της 
συνείδησης και των γνωστικών διεργασιών
Στη πραγματικότητα ο Βουντ πρέσβευε ότι η έπρεπε να μελετώνται δύο 
επίπεδα ψυχικής λειτουργίας παράλληλα, το στοιχειώδες, στο οποίο θα 
διερευνούνταν στοιχεία που παράγονται από τις γνωστικές λειτουργίες της 
μνήμης, της προσοχής κλπ. και το σύνθετο, το επίπεδο στο οποίο η 
συνείδηση συνθέτει τα βασικά (π.χ. στην μνήμη) στοιχεία
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Ο Βουντ (1832-1920) 
και η Ψυχολογία των περιεχομένων η δομισμός

Εθνοψυχολογία – «volkerpsychologie» (κατά τα 20 τελευταία χρόνια της ζωής 
του)
Η γλώσσα, η θρησκεία, η ηθική, η τέχνη κλπ  μπορούσαν να ερμηνευτούν 
χάρη στην αίσθηση, την πρόσληψη και άλλα βασικά στοιχεία του συστήματός 
του. Πλην όμως, αυτές οι πολύπλοκες ανώτερες λειτουργίες δεν μπορούσαν 
να μελετηθούν πειραματικά.
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Ο Titchener (Cornell University) έδρασε στην 
Αμερική διαδίδοντας το έργο του δασκάλου του 
Βουντ τη δεκαετία του 1920 και επιχειρώντας να 
επιβάλει τον δομισμό στην ακαδημαϊκή ψυχολογία.
Η εκδοχή του Tichener ήταν διαστρεβλωμένη 
καθώς παραγνώριζε τον πειραματισμό ταυτίζοντάς  
τον με την αναποτελεσματική μεθοδολογία της 
ενδοσκόπησης
Η θ δ λ ί ή δ ί δ ύ

Ο Tichener (1867-1927) και ο Δομισμός
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Η μεθοδολογία αυτή και αδυναμία του δομισμού να 
εκφραστεί με εφαρμογές τον έφερε το δομισμό σε 
πλήρες αδιέξοδο.  
Τα παραπάνω προβλήματα και η επικράτηση του 
Λειτουργισμού και του συμπεριφορισμού 
οδήγησαν το δομισμό στην εξαφάνιση ήδη το 
1930.
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Λειτουργισμός και William James (1842-1910)

Αν και φιλόσοφος ο Γουίλιαμ 
Τζαίημς υπήρξε ο εισηγητής του 
Λειτουργισμού και ιδρυτής του 
πρώτου Αμερικανικού 
Εργαστηρίου Ψυχολογίας  στο 
Harvard
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Πως ο νους παράγει χρήσιμες 
(λειτουργικές) συμπεριφορές;
Ο νους ενεργητικά προσαρμόζεται 
στο περιβάλλον

Ο Λειτουργισμός

Παραδοχή της 
επιστημονικής 
προσέγγισης 
(θετικισμός) 

Εξελικτική 
Θεωρία

Ενδιαφέρον 
για το 
άτομο

Έγνοια για 
πρακτικές 
εφαρμογές

Λειτουργισμός

Ερχόταν σε αντίθεση με την αναλυτική προσέγγιση του δομισμού, την 
αναζήτηση βασικών στοιχείων
Το απασχολούσαν οι λειτουργίες του νου παρά η δομή και το περιεχόμενο
Βασιζόταν στην εξελικτική θεωρία
Η Ψυχολογία όφειλε να είναι εφαρμοσμένη και πρακτική
∆εχόταν ευρεία ποικιλία ερευνητικών μεθόδων και περιοχών μελέτης
Ασχολούταν με τις ατομικές διαφορές 
Ήταν πολύ επηρεασμένος από την συνειρμικότητα
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Ο Λειτουργισμός
Hugo Munsterberg (1863 -1916) – Βιομηχανική και ∆ικαστική Ψυχολογία
G. Stanley Hall – Εκπαιδευτική και Παιδοψυχολογία
John Dewey (1859-1952) - Εκπαιδευτική Ψυχολογία
James McKeen Cattell – Ψυχολογικές δοκιμασίες (τεστ)
Robert S. Woodworth - Κίνητρα
Edward Lee Thorndike (1874-1949) – Θεωρία μάθησης
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Το κίνημα της Γκεστάλτ, η Ψυχολογία της  
Μορφής
Γκεστάλτ = αναφέρεται σε ένα σχηματισμό ή αντικείμενο που διαφέρει από 
το άθροισμα των μερών του. Η απόπειρα εξήγησης του ενιαίου 
σχηματισμού μέσω ανάλυσης των μερών του καταλήγει σε απώλεια της 
Γκεστάλτ, δηλαδή της Μορφής. Π.χ. το τετράγωνο
Ως ψυχολογική θέση 

θεωρεί ότι τα ψυχολογικά γεγονότα πρέπει να συλλαμβάνονται ως 
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ρ ψ χ γ γ γ ρ μβ ς
ακέραια, οργανωμένα, ενοποιημένα και συνεκτικά φαινόμενα.
αντιτίθεται στον αναγωγισμό (π.χ. του δομισμού του Βουντ η του 
συμπεριφορισμού).  Επί παραδείγματι η αναγωγή της μάθησης σε 
επιμέρους φυσιολογικούς μηχανισμούς δεν βοηθά να την 
κατανοήσουμε, γιατί η ανάλυση διαλύει το φαινόμενο, περιγράφονται  
μόνο οι φυσιολογικοί μηχανισμοί. 
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Το κίνημα της Γκεστάλτ, η Ψυχολογία της  
Μορφής
Απώτερη καταγωγή του κινήματος είναι η στάση νοητικής ενεργητικότητας 
έναντι του νου που υιοθετούσε η Γερμανική φιλοσοφία.
Ενστερνίζεται την Καντιανή θέση περί γενετιστικών (παραγωγικών) 
οργανωτικών δομών του νου, οι οποίες προδιαθέτουν το άτομο να 
αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον με τρόπους χαρακτηριστικούς και 
ενεργητικά δομούν το περιβάλλον.
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Στόχος της μορφολογικής ψυχολογίας ήταν να ερευνήσει την οργάνωση 
της νοητικής ενεργητικότητας και να καθορίσει την ακριβή φύση των 
αλληλεπιδράσεων ατόμου περιβάλλοντος. 

Το κίνημα της Γκεστάλτ, η Ψυχολογία της  
Μορφής
Το κίνημα της Γκεστάλτ  

έχει άμεση καταγωγή από τη Σχολή του Βύρτσμπουργκ και τον Κούλπε: η 
σχολή θεωρούσε ότι 
1. ο νους οργανώνει το περιβάλλον ενεργητικά με βάση διαστάσεις όπως ο 

χώρος, ο χρόνος, η ποιότητα και η ένταση
2. ο νους έχει ετοιμότητες, ροπές ή καθορίζουσες κλίσεις που οδηγούν σε 

ό λ βά θ
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πρότυπα αντιλαμβάνεσθαι.  
3. ότι υφίστανται νοητικά περιεχόμενα μη αισθητηριακής προέλευσης
συγγενεύει με τη φαινομενολογία του Χούσσερλ που επίσης αντιτίθεται στον 
αναγωγισμό και την ανάλυση αλλά διαφέρει ως προς την μεθοδολογική 
προσέγγιση και στο ότι ενδιαφέρεται και για νοητικές διεργασίες (δομές, 
μηχανισμούς) και για περιεχόμενα. 
η φαινομενολογία όμως είναι καθαρά επιστήμη της συνείδησης. Επαγγέλλεται 
τη λεπτομερή κι εκλεπτυσμένη περιγραφή του σύνολου βιώματος της 
νοητικής δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα της συνείδησης. Η σχολή αυτή 
απετέλεσε τη βάση για τα κινήματα της «Τρίτης ∆ύναμης στην Ψυχολογία» 

Max Wertheimer (1880-1943)
O Βερτχάιμερ, ο κύριος θεμελιωτής της Γκεσταλτ, 
υπήρξε μαθητής του Στουμπφ στο Βερολίνο και του 
Κούλπε (διδάκτοράς του) στο Βύρτσμπουργκ .
Έμπνευση σε ένα ταξίδι με τραίνο, από ένα παιχνίδι 
«στροβοσκόπιο» = το φαινόμενο της κινητικής
ψευδαίσθησης (π.χ. ο κινηματογράφος, το κινούμενο σχέδιο) που 
παράγεται από την ταχεία κίνηση αλληλοδιαδεχόμενων στατικών 
ερεθισμάτων Μελέτες με ταχιστοσκόπιο
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ερεθισμάτων.  Μελέτες με ταχιστοσκόπιο.
∆ιατύπωση του φαινομένου «φ» (Πειραματικές μελέτες για την αντίληψη 
της κίνησης, 1912) = το φ, δηλαδή η ψευδαίσθηση της κίνησης δεν μπορεί 
να αναχθεί στα επιμέρους ερεθίσματα (στατικές εικόνες) όπως θα έλεγε ο 
Βουντ.  Η εμπειρία της κίνησης ήταν το αποτέλεσμα της δυναμικής 
αλληλεπίδρασης παρατηρητή και ερεθισμάτων.
Το 1933 κατέφυγε στην Αμερική. ∆ίδαξε στο New School for Social 
Research της Ν.Υ.
∆ιεύρυνε τις αρχές της μορφολογικής ψυχολογίες πέρα από την αντίληψη 
στις διεργασίες της σκέψης και τη γνωστική ψυχολογία (Παραγωγική 
Σκέψη, 1945)

Wolfgang Kohler (1887-1967)
O Καίλερ υπήρξε ο συστηματικότερος των 
μορφιστών. Μαθητής του Στουμπφ στο Βερολίνο και 
συνεργάτης του Βερτχάιμερ

Από το 1913 εργάστηκε στα Κανάρια νησιά μελετώντας
την επίλυση προβλημάτων μέσω μάθησης και διάκρισης. 
Χρησιμοποίησε στις μελέτες του  χιμπαντζήδες. Χάρη στις μελέτες 
αυτές (The Mentality of Apes, 1925 στα Αγγλικά, 1917 στα 
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ς ( y p , γγ ,
Γερμανικά) έδειξε ότι 

Η απόκτηση-μάθηση ή εκμάθηση προκύπτει μέσα από τη σύλληψη 
των σχέσεων μεταξύ ερεθισμάτων και όχι απλώς μέσω δοκιμής-και-
πλάνης (Θόρννταικ), δηλαδή μέσω αλυσίδων Ε-Α 
Οι χιμπατζήδες χρησιμοποιούσαν γοργές ενορατικές μεθόδους 
επίλυσης προβλημάτων 

Αντικατέστησε τον Στουμπφ στην έδρα του Βερολίνου το 1922.  Το 
1935 κατέφυγε στην Αμερική. Το 1959 έγινε πρόεδρος της APA
(Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας)
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Βόλφγκανγκ Καίλερ και μορφολογική 
επίλυση προβλημάτων 

Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε τρία παραδείγματα από 
συστηματικές παρατηρήσεις του Καίλερ στα Κανάρια νησιά για 
την «μορφολογική» επίλυση προβλημάτων από χιμπατζήδες:

Στον χιμπατζή Σάλταν (Σουλτάνο) δόθηκε η ευκαιρία να παίξει με μακρόστενα 
ξύλα που μπορούσαν να ενωθούν με υποδοχές φτιάχνοντας κοντάρι.  Όταν ο 
Σάλταν αντιμετώπισε το πρόβλημα του πώς να πιάσει την μπανάνα που ήταν 

λά ά ό λί ά άθ ί ί β ήψηλά, μετά από λίγες μάταιες προσπάθειες και περίσκεψη, αίφνης βρήκε τη 
λύση.  Στην εικόνα (Α), ο χιμπαντζής ο Σάλταν, έχει φτιάξει κοντάρι και κάνει 
κάτι σαν «άλμα επί κοντώ» για να πιάσει την μπανάνα (ύψος περίπου 
δεκαπέντε πόδια από το έδαφος).  
Στο χώρο του Σάλταν τοποθετήθηκαν κιβώτια. Το πρόβλημα είναι πάντα το 
ίδιο: πως θα φτάσει την μπανάνα που κρέμεται ψηλά. Στην εικόνα (Β) 
στοίβαζει δύο κιβώτια από διαφορετικά σημεία του χώρου, σκαρφαλώνει στην 
κορυφή τους και χρησιμοποιεί το κοντάρι για να ρίξει κάτω τη μπανάνα.
Στην εικόνα (Γ) ο Σάλταν στοιβάζει τρία κουτιά και σκαρφαλώνει για να φτάσει 
τη μπανάνα. 
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Βόλφγκανγκ Καίλερ και μορφολογική επίλυση 
προβλημάτων : «παραγωγική σκέψη»

Kurt Kofka (1887-1941)
O Κόφκα  ήταν ο πολυγραφέστερος όλων, έλαβε το 
διδακτορικό του από τον Στουμπφ στο Βερολίνο.

Καθηγητής στο Γκήσσεν μέχρι το 1924.  Το 1927 έγινε 
καθηγητής στο Smith College στις ΗΠΑ, όπου και
παρέμεινε.

Εισήγαγε την Ψυχολογία της Μορφής στο ευρύ κοινό με έργα όπως:
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Εισήγαγε την Ψυχολογία της Μορφής στο ευρύ κοινό με έργα όπως:
Perception: an introduction to Gestalt-Theorie (1922) στο 
περιοδικό Psychological Bulletin .
The Growth of the Mind (1921)
Principles of Gestalt Psychology (1935)

Βασικές αρχές της Ψυχολογίας της 
Μορφής

Οι αρχές της 
ψυχολογίας της 
μορφής 
προέκυψαν από 
μελέτη 
αισθητηριακών και 

Αντιληπτικό πεδίο: προεξέχουσα μορφή 
–υποβόσκον βάθος, προφάνεια
Πραγμάτωση
Πολυσταθερότητα
Αμεταβλητότητα ή σταθερότητα η ηρ

αντιληπτικών 
διεργασιών που 
προεκτάθηκε σε 
άλλες ψυχολογικές 
δραστηριότητες, 
όπως η μάθηση, 
αργότερα.
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μ β η η ή ρ η
αντικειμένου
“Pragnanz”, κυοφορία: τελείωση, 
ομοιότητα, πλησιόχωρο, συμμετρία, 
(ισορροπία, αναλογικότητα), συνέχεια, 
κοινή μοίρα 

Μετάθεση
Ισομορφισμός
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Παραδείγματα βασικών αρχών της 
Ψυχολογίας της Μορφής

Πραγμάτωση
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Παραδείγματα βασικών αρχών της 
Ψυχολογίας της Μορφής
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Πολυσταθερότητα
(ο κύβος του Necker, η ψευδαίσθηση 
φιγούρα-αγγείο Rubin, τα έργα του Escher

Παραδείγματα βασικών αρχών της 
Ψυχολογίας της Μορφής

Αμεταβλητότητα ή 
σταθερότητα 
αντικειμένου
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Παραδείγματα βασικών αρχών της 
Ψυχολογίας της Μορφής
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Pragnanz, κυοφορία: τελείωση, 
ομοιότητα, πλησιόχωρο, 
συμμετρία, συνέχεια, κοινή μοίρα

τελείιωση

ομοιότητα

πλησιόχωρο
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Παραδείγματα βασικών αρχών της 
Ψυχολογίας της Μορφής

συνέχεια

[ ][ ][ ]
Συμμετρία
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Ομοιότητα

χ

πλησιόχωρο
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**************
**************

τελείωση

Βασικές αρχές της Ψυχολογίας της 
Μορφής
Παραγωγική σκέψη: η συνολική θέαση των σχέσεων των ερεθισμάτων του 
αντιληπτικού πεδίου.  Η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ τους και προς το 
ζητούμενο . Π.χ. ο τρόπος που επέλυσε το πρόβλημα της κρεμάμενης 
μπανάνας ο Σάλταν.  Η μέτρηση της επιφάνειας του παρακάτω 
παραλληλόγραμμου από μικρό παιδί.
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Μετάθεση: Η μεταφορά των σχέσεων μεταξύ ερεθισμάτων που έχουν 
κατανοηθεί από ένα αντιληπτικό πεδίο σε ένα άλλο. 

Βασικές αρχές της Ψυχολογίας της 
Μορφής

Ισομορφισμός:  κάθε αντιληπτικό πεδίο και οι παρατηρούμενες σχέσεις 
έχει παράλληλο υπόστρωμα στο φυσιολογικό επίπεδο, σε λειτουργίες 
δηλαδή του εγκεφάλου. Υπάρχει σαφής ομοιότητα μεταξύ της 
μορφολογικής σχέσης των ερεθισμάτων και της δραστηριότητας στον 
εγκέφαλο ενώ αντιλαμβανόμαστε τα ερεθίσματα. Υπάρχει ένα «χάρτης» 
της εμπειρίας μας με την ίδια δομική τάξη με αυτήν μόνο που είναι
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της εμπειρίας μας με την ίδια δομική τάξη με αυτήν, μόνο που είναι 
κατασκευασμένος από εντελώς άλλα υλικά. 

Οι σύγχρονες μελέτες της δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού ως 
κυβερνητικό σύστημα κατέστησαν την υπόθεση του ισομορφισμού 
ρεαλιστικότερη, τουλάχιστον ως αναλογία.

Ο Μορφισμός ως Ευρωπαϊκό και Αμερικανικό κίνημα

Ως ευρωπαϊκό κίνημα: προχώρησε πέρα από τις αντιληπτικές διαδικασίες, 
συνείδηση και συμπεριφορά άρχισαν να εξετάζονται ομού, όμως η πορεία 
αυτή προς τη  σύνθεση ανακόπηκε από το Χιτλερισμό

Μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο άλλα μοντέλα είχαν εμφανιστεί. Ο 
Μορφισμός απορροφήθηκε από το αμερικάνικο κίνημα του 
νεοσυμπεριφορισμού που είχε διαδοθεί και στην ευρώπη.
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Ο Μορφισμός ως Ευρωπαϊκό και Αμερικανικό κίνημα

Ως αμερικανικό κίνημα: ο μορφισμός μεταναστεύοντας στην αμερική ήρθε 
αντιμέτωπος με το λειτουργισμό και το πρακτικό του πνεύμα προς το οποίο 
δεν ταίριαζε. Οι γνωστικές διεργασίες καθαυτές δεν ενδιέφεραν, ο μορφισμός 
όμως χάνοντας την αυτονομία του είχε τεράστια επίδραση στην ψυχολογία 
μέσω του συμπεριφορισμού και των νεοσυμπεριφοριστών

Ο γνωστικός συμπεριφορισμός του Τόλμαν ενσωμάτωσε πολλές 
αντιλήψεις μορφισμού: η αντίληψη της συμπεριφοράς ως όλο παρά ως 
σύνολο μερών η «λανθάνουσα μάθηση» «απόκτηση μάθησης»
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σύνολο μερών, η «λανθάνουσα μάθηση», «απόκτηση μάθησης» –
«επίδοση ή επιτέλεση», η «απόκριση», η «γνωστική μάθηση», η 
«μεταθετική μάθηση, ο νοητικός ισομορφισμός.
Επιδράσεις στη μελέτη της μάθησης και των διεργασιών της: οι μελέτες 
επίλυσης προβλημάτων, διαισθητικής σκέψης, παραγωγικής σκέψης 
οδήγησαν στην ανάδειξη των αδυναμιών των συνειρμικών μοντέλων και 
της δοκιμής-και-πλάνης και άλλαξαν την πορεία των ερευνών.
Ο Κουρτ Λεβίν ή Λιούιν

Kurt Lewin (1890-1947) και   
θεωρία του πεδίου

Έλαβε το διδακτορικό του στο Βερολίνο από τον 
Στουμπφ.  ∆ούλεψε με τον Βερτχάιμερ, τον Καίλερ 
και τον Κόφκα.
Κατέφυγε στις ΗΠΑ, δίδαξε στο Παν. Cornell, 
Stanford και Iowa. To 1944 στο MIT ίδρυσε το 
Research Center for Group Dynamics. Επηρέασε 
την κοινωνική ψυχολογία Muzafer Sherif Solomonτην κοινωνική ψυχολογία, Muzafer Sherif, Solomon 
Asch και Leon Festinger 
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Η προσωπικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα στο πλαίσιο ενός 
δυναμικού πεδίου αλληλεπιδράσεων ατόμου-περιβάλλοντος.  ∆εν μπορεί 
να κατανοηθεί και να προβλεφθεί η συμπεριφορά του ατόμου χωρίς την 
κατανόηση της σχέσης του με το περιβάλλον του και ό,τι αυτό περιέχει   
Βασικές έννοιες:

«∆εν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό από μια θεωρία»
Θεωρία πεδίου, οδολογικός χώρος, βιο-χώρος, οδός κίνησης, 
εμπόδιο, φραγμός, σθένος, άνυσμα, σύγκρουση, κινητήριες 
εννοιοκατασκευές

Πρώιμες «θεραπείες» της νοητικής ασθένειας Πρώιμη αντιμετώπιση  της νοητικής 
ασθένειας – Τα άσυλα

Το 15ο αιώνα υπήρχαν ελάχιστα νοσοκομεία για τους ψυχικά 
πάσχοντες στην Ευρώπη.  Αντίθετα, υπήρχαν πολλά νοσηλευτικά 
ιδρύματα για την λέπρα.  Βαθμιαία, η λέπρα μειώθηκε και τα ιδρύματα 
αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τους νοητικά ασθενείς, ως «άσυλα», 
κυρίως, ως χώροι εγκλεισμού τους.
Οι συνθήκες ήταν γενικά απαξιωτικές για ανθρώπους απάνθρωπες καιΟι συνθήκες ήταν γενικά απαξιωτικές για ανθρώπους, απάνθρωπες και 
συχνά βασανιστικές  
Παράλληλα οι ψυχικά ασθενείς κλείνονταν στις φυλακές μαζί με 
εγκληματίες και  άπορους αδιακρίτως 
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Πρώιμη αντιμετώπιση  της νοητικής 
ασθένειας – Οι αναμορφωτές

Ο Benjamin Rush (1745-1813), πρωτοπόρος της 
Αμερικανικής ψυχιατρικής, χρησιμοποιούσε αφαιμάξεις και 
βύθιση σε νερό ως θεραπείες, καθώς επίσης τον εκφοβισμό 
προσδοκώντας σε βελτίωση των ψυχικά ασθενών!
Ο Philippe Pinel (1745-1826) ενεθάρρυνε την ανθρωπιστική 
αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών στο Παρίσι.  Άλλαξε τις 

θή λ ί δ ά! Η ό όσυνθήκες νοσηλείας δραματικά!  Η συμπόνια, η κατανόηση, 
και η αποδοχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αντικατέστησαν 
τον εγκλεισμό και την απομόνωση. 

Τόσο η «ιατρική» όσο και η «ανθρωπιστική» αυτή μεταχείριση  
επιφυλασσόταν για το πιο ευνοημένα κοινωνικά άτομα…

Κρίνοντας τη συνεισφορά τους πρέπει να έχουμε κατά νου τις 
προηγούμενες συνθήκες αντιμετώπισης και ότι ουσιαστικά οι 
άνθρωποι αυτοί ήρθαν αντιμέτωποι με την νοοτροπία της 
αναγέννησης στα ζητήματα αυτά που λίγο διέφερε από του 
μεσαίωνα.   
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Πρώιμη αντιμετώπιση της νοητικής ασθένειας 
– Οι αναμορφωτές

Η ηθική αντιμετώπιση του ζητήματος συνέβαλε στην αλλαγή της όλης 
αντιμετώπισης
Η αξία και η ποιότητα τους ανθρώπου δεν πρέπει να χάνεται για την 
κοινωνία εξ αιτίας της ασθένειας.  Το ό, τι πλέον δεν επικρατούσε η 
εντύπωση ότι τους κατείχε ο «σατανάς» ή ότι είχαν δεχθεί υποχθόνιες και 
μεταφυσικές επιρροές βοήθησε στην αντίληψη αυτή.

Ο William Tuke (1732-1822), ένας Χριστιανός Κουακέρος, ίδρυσε το York 
Retreat στην Αγγλία.  Στα «Retreat» επικρατούσε γαλήνη, δινόταν 
έμφαση στην ανάνηψη, την εργασία και την καλλιέργεια της καλαισθησία.
Το 1824 ιδρύεται το Hartfort Retreat στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ
Από την σκοπιά τη θεραπευτική τα «Retreat» απέδωσαν λίγα εφόσον 
μόνο το 1/3 των περιπτώσεων πραγματικά βελτιωνόταν
Η Dorothea Dix (1802-1877) συνέβαλε στην ίδρυση 32 πολιτειακών 
νοσοκομείων στις ΗΠΑ για τους ψυχικά ασθενείς. 
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Οι αναμορφωτές της αντιμετώπισης 
των ψυχικά ασθενών

Οι αλλαγές αφορούσαν την βελτίωση της 
ανθρώπινης μεταχείρισης και τη 
υλικοτεχνικής υποδομής που αφορούσε 
τους ψυχικά ασθενείς, πολύ λιγότερο τη 
θεραπεία 

Pinel

Dix

Tuke 

Rush

Όμως εάν αναλογιστούμε ότι τα άσυλα για 
τους ψυχικά ασθενείς έμοιαζαν με φυλακές 
και πολλές φορές ήταν φυλακές, η δε 
μεταχείριση ήταν ανάξια ανθρώπων ή 
απάνθρωπη, αντιλαμβανόμαστε τη 
συμβολή τους 

Η αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς με ιατρικά 
μέσα και βάσει της κατανόησης του βιολογικού υπόβαθρού 
της : Τρυπανισμός
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Η αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς με ιατρικά 
μέσα και βάσει της κατανόησης του βιολογικού της 
υπόβαθρου :Φρενολογία, Franz Gall (1788-1828)

Η αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς με ιατρικά 
μέσα και βάσει της κατανόησης του βιολογικού της 
υπόβαθρου: το Ιατρικό Μοντέλο

Πρώιμα συστήματα Ψυχοπαθολογικής κατάταξης (πρόδρομοι του 
DSM = ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Νοητικών 
∆ιαταραχών)

Ο Wilhelm Griesinger συνέβαλε στη δημιουργία του Ιατρικού 
μοντέλου
Ο Emil Kraepelin (1856-1926) δημοσίευσε σύστημα 
κατάταξης νοητικών ασθενειών με βάση τα συμπτώματα 
οργανωμένα σε σύνδρομα το 1893.
Είναι ο εισηγητής της έννοιας του Συνδρόμου = ομάδα 
συνεκδηλούμενων ή αλληλοδιαδόχως εκδηλούμενων
συμπτωμάτων δηλωτικών της υποβόσκουσας νόσου.
Αναζητούσε κάποιο ενοποιό πρότυπο στα συμπτώματα του 
συνδρόμου που ανήγαγε στη βιολογική βάση της νόσου

• Αναγνώρισε δύο μείζονες ομάδες σοβαρής νοητικής ασθένειας
• Tην Dementia praecox (Πρωτόγονος ή πρώιμος άνοια)
• Την Μανιοκαταθλιπτική συνδρομή
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• Το 1825, ο Griesinger διαπίστωσε ότι η γενική πάρεση, η προερχόμενη από σύφιλη είχε βιολογική αιτία
• Το 1860, ο Louis Pasteur ανέπτυξε την Μικροβιακή Θεωρία περί Ασθένειας
• Το 1905, εντοπίσθηκε και ταυτοποιήθηκε ο μικροοργανισμός ο υπεύθυνος για τη γενική πάρεση. 

Ο Franz Anton Mesmer (1743-1815) πρότεινε ότι η υστερία 
προκαλούταν από τη διαταραχή των μαγνητικών υγρών του 
ώ ( ζ ό ό ) ό ά δ ύ

Η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας (αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς) με βάση την κατανόηση του ψυχισμού και 
της προσωπικότητας

Κατά τα πρώιμα χρόνια του 19 αιώνα άρχισε να γίνεται 
δημοφιλής  η ιδέα ότι η αποκλίνουσα συμπεριφορά προερχόταν 
από ψυχικές αιτίες.

σώματος («ζωικός μαγνητισμός») και ότι τα άστρα επιδρούσαν 
στον ανθρώπινο ψυχισμό μέσω μαγνητικών κυμάτων. 

Χρησιμοποιούσε μεθόδους θεραπείας όπως η 
αυθυποβολή και ο υπνωτισμό («μεσμερισμό»), πουσυχνά
λάμβαναν αλλόκοτη μορφή καθώς ο ασθενής έπρεπε να 
κρατά μαγνητικούς σωλήνες με διάλυμα θειούχου 
υδρογόνου για την ενίσχυση του ζωικού μαγνητισμού!  

Συχνά κατηγορήθηκε για αγυρτεία και διώχθηκε. Η 
προσέγγισή του δεν είχε επιστημονική βάση.

Προκάλεσε κύμα μιμητών «θεραπευτών» και «ποπ» 
ψυχολόγων με μεγάλη ανταπόκριση σε ένα κοινό 
ευκατάστατων και γοητευμένων ανθρώπων που δεν είχαν 
που αλλού να στραφούν

Jean Charcot (1825-1893) χρησιμοποίησε 
επίσης την ύπνωση ως μέσο θεραπείας σε 
περιπτώσεις με συμπτώματα κυμαινόμενα από 
την υπερθυμία έως τις σωματικές μετατροπές.  
Επιχειρούσε να κάνει τον ασθενή να αντιμετωπίσει 
εν υπνώσει τα υποκείμενα συναισθηματικά 
προβλήματα που δεν αντιμετώπιζε ενσυνείδητα.

Η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας (αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς) με βάση την κατανόηση του ψυχισμού και 
της προσωπικότητας

Ο Josef Breuer (1842-1925) ανέπτυξε την 
καθαρτική μέθοδο κατά την οποία τα άτομα απλώς 
μιλούσαν για τα προβλήματα και συναισθήματά 
τους και βελτιώνονταν.  Η ανακούφιση μέσω της 
καθάρσεως αποτέλεσε τη βάση της νέας θεωρίας 
και θεραπευτικής μεθόδου, της Ψυχανάλυσης, 
που εισηγήθηκε ένα στενός φίλος του Μπρόυερ, ο 
Σίγκμουντ Φρόυντ.  



3/3/2014

46

Sigmund Freud (1856-1939)
Γιατρός με ευρεία και βαθειά γενική 

παιδεία.  Ανδρώθηκε στο περιβάλλον της 
πνευματικά ακμάζουσας Αυστρίας με 
σημαντικές επιστημονικές επαφές στην 
Ευρώπη (Σαρκό, Μπρόυερ).  Aργότερα είχε   
αναγνώριση από τον Αγγλόφωνο κόσμο (Στ. 
Χωλ). Απέκτησε σημαντικούς μαθητές 
(Άντλερ, Γιουνγκ) 

Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχανάλυση 
και Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Ανέπτυξε μία από τις πρώτες θεωρίες 
προσωπικότητας, με μεγάλη κοινωνική 
απήχηση και επιρροή στην ανθρώπινη 
σκέψη εισηγούμενος την έννοια του 
ασυνειδήτου

Έδωσε έμφαση στις ασύνειδες 
συγκρούσεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας.
Τόνισε το ρόλο της σεξουαλικότητας στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας
Εφάρμοσε την ψυχανάλυση ως 

θεραπευτική μέθοδο

Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχανάλυση 
και Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Ο νους απαρτίζεται από τρία μέρη:
Το συνειδητό: σκέψεις και αντιλήψεις
Το προσυνείδητο: υλικό διαθέσιμο στη συνείδηση, π.χ.
αναμνήσεις και αποθηκευμένη γνώση
Το ασυνείδητο: πόθοι κι επιθυμίες σχηματισμένες στην 
παιδική ηλικία, βιολογικές ορμές.  Καθορίζει το μέγιστο μέρος 
της συμπεριφοράς.

Η προσωπικότητα έχει τρία συστατικά:
id: ασυνείδητο.  Παρορμήσεις που χρήζουν άμεσης 
ικανοποίησης
ego: αναπτύσσεται κατά την παιδική ηλικία. Ορθολογικό.
Επιλέγει μεταξύ του id και των εξωτερικών απαιτήσεων
superego: συνείδηση, θέτει περιορισμούς στην συμπεριφορά

Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχανάλυση 
και Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Το Ego διαμεσολαβεί στην σύγκρουση ανάμεσα στο id, 
το ego και το superego

οι μηχανισμοί άμυνας περιλαμβάνουν την απώθηση, τη μετάθεση, 
την άρνηση, και τη διαμόρφωση αντίδρασης
η απώθηση ωθεί εμπειρίες στο ασυνείδητο αλλά από εκεί συνεχίζουν 

να ασκούν επιδράσεις που μπορεί να δημιουργούν προβλήματα.
Οι νευρώσεις θεραπεύονται φέρνοντας υλικό από το 

ασυνείδητο στο συνειδητό
ελεύθερος συνειρμός
ανάλυση ονείρων
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Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχανάλυση 
και Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Τα ψυχοσεξουαλικά στάδια της ανάπτυξης κατά την παιδική 
και εφηβική ηλικία.

Στοματικό (0–18 μηνών)
Πρωκτκό (18 μηνών – 3 ετών)
Φαλλικό (3 – 6 ετών)
Λ θά ί δ (6 ώ β ί )Λανθάνουσα περίοδος (6 ετών – εφηβεία)
Γεννητικό (εφηβεία και εξής).

Σε κάθε στάδιο η libido εστιάζεται σε διαφορετικό σημείο του 
σώματος.

Η αποτυχία στην πρόοδο από το ένα στάδιο στο άλλο
(καθήλωση) προξενεί νευρώσεις

Οιδιπόδειο σύμπλεγμα και σύμπλεγμα Ηλέκτρας

Η αντίληψη του Φρόυντ για τον ανθρώπινο νου: Το 
νοητικό παγόβουνο

Μνήμες

Συνειδητό επίπεδο

Η αντίληψη του Φρόυντ για τον ανθρώπινο νου:  το νοητικό 
παγόβουνο

Σκέψεις

Αντιλήψεις

186

Αποθηκευμένη γνώση
Προσυνειδητό επίπεδο

Ασυνείδητό 
επίπεδο

Φόβοι
Βίαια κίνητρα

Μη αποδεκτές 
σεξουαλικές 
επιθυμίες

Παράλογες επιθυμίες

Εγωιστικές ανάγκες

Ανήθικες παρορμήσεις

Εμπειρίες ντροπής

Αρχή ηδονής

Αρχή Πραγματικότητας

Αρχή

Τελειότητας

Πραγματικός κόσμος
Συνείδηση

Προσυνείδητο

Ασυνείδ

(Ερωτική ενέργεια)

Επιθετικότητα (Καταστροφική 
ενέργεια)

δητο

Η Ανθρώπινη Προσωπικότητα κατά Φρόυντ
IDID

(η ενστικτώδης ταυτότητα)
EGOEGO

(ο διαχειριστής και  
διαμεσολαβητής)

SUPEREGOSUPEREGO
(επιβάλλεται στο EGO για να 

περιορίσει τις απαιτήσεις του ID)

ΕΠΙΒΙΩΣΗ Επιλεκτικός υπηρέτης ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
βασισμένες ευρέως σε 

προγραμματισμένες κοινωνικές 
απαγορεύσεις

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Στηρίζει τα ελλείμματα Για παράδειγμα: σεξουαλική ηρ ζ μμ
που προκύπτουν από το 

ID
ελευθεριότητα, γύμνια, ψέμα, κλοπή, 
φόνος, πλύσιμο χεριών πριν το 
φαγητό, οικογενειακές υποχρεώσεις 
κλπ.

ΣΕΞ Επινοεί και μεγεθύνει 
σχέσεις μεταξύ γεγονότων 

για να ενισχύσει την 
ταυτότητα

(μηχανισμοί άμυνας)

∆ιαφορετικές γενεές, φυλές και 
πολιτισμοί έχουν διαφορετικές 
απαγορεύσεις, εξ ου και τα χάσματα 
μεταξύ γενεών και πολιτισμών

Οι έννοιες βασίζονται στο ΣΩΣΤΟ και το 
ΛΑΘΟΣ αλλά με τρόπο αρνητικό 

(Προσυνείδητο και Συνειδητό)Η σκέψη βασίζεται στην 
αρέσκεια και απαρέσκεια 

(Ασυνείδητο)

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ
(Προσυνείδητο  και  Συνειδητό) 188
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Η Ψυχανάλυση υπήρξε η πρώτη μοντέρνα προσέγγιση στην ψυχολογία 
(αναπτύχτηκε τη δεκαετία 1920).

Πρόκειται για αιτιοκρατικό νοοκρατικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει σοβαρά 
προβλήματα ως προς τις εμπειρικές του μεθόδους (παρατήρηση).

Εκτός αυτού η θεωρία δεν είναι ελέγξιμη και δεν μπορεί να επιλαθευτεί. (π.χ. πως 
ελέγχεται η έννοια της άρνησης).   ∆εν έχει επιστημονικό χαρακτήρα

Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχανάλυση
και Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Είχε περιορισμένη επίδραση στην επιστημονική ψυχολογία

Άσκησε σημαντική επίδραση στις θεωρίες προσωπικότητας, κινήτρων και 
ανάπτυξης

Είχε σημαντικότατη επιρροή στις θεραπευτικές τεχνικές της κλινικής και 
συμβουλευτικής ψυχολογίας
Άσκησε βαθύτατη επιρροή στην λαϊκή κατανόηση της Ψυχολογίας, εφόσον 

γοήτευσε την λαϊκή φαντασία και δημιούργησε ένα εύκολο πλαίσιο για την 
καθημερινή κατανόηση της συμπεριφοράς

Επηρέασε στην Κοινωνιολογία, την Εγκληματολογία  και απονομή δικαιοσύνης 
αλλά και γενικά πάμπολλες εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής

Συμπεριφορισμός
Ο συμπεριφορισμός εμφανίσθηκε στο 
τέλος του 19ου αιώνα και 
αποκορυφώθηκε στη διάρκεια των 
δεκαετιών του 1920 μέχρι και την 
δεκαετία του 1950
Βασιζόταν στην ιδέα ότι η 
συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα 
μάθησης, οι δε άνθρωποι αποτελούν 
προϊόν του μαθησιακού τους 
περιβάλλοντος.

Η θεωρία αυτή είναι εντελώς 
διαφορετική από την ψυχανάλυση 
καθώς απορρίπτει την νοοκρατία, πλην 
όμως είναι επίσης αιτιοκρατική αλλά 
ειδικότερα ατομιστική αναγωγική

Η ψυχολογία επαναδιατυπώνεται 
πλήρως ως προς την αντίληψη του 
ανθρώπου, το αντικείμενό της, και τη 
μέθοδό της που είναι ο εγχειρηματικός

Η επίδραση του Ιβάν Παβλόφ και των 
εξαρτημένων ανακλαστικών υπήρξε 
καθοριστική
Ο John Watson τη δεκαετία του 1920's
και ο B.F. Skinner τη δεκαετία του 
1950‘s ήταν οι πρωτοπόροι

θετικισμός

Η οπτική της είναι δια-ειδική, δεν 
ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα 
είδη

Συμπεριφορισμός
Η συμπεριφορά εκμαθαίνεται 
μέσω ανταμοιβών και τιμωριών, 
θετικών και αρνητικών ενισχύσεων 
και συνειρμών.
Γενικά η μάθηση προκύπτει από 
τη διαδικασία της εξάρτησης
Άξια μελέτης θεωρείται μόνο η 
παρατηρήσιμη συμπεριφορά

1. Ριζοσπαστική αιτιοκρατία
2. Αντιδρώσα ή προκαλούμενη Συμπεριφορά

έναντι Συντελεστικής Συμπεριφοράς
3. Τελετουργική ή προκατειλημμένη 

συμπεριφορά
4. Γενίκευση ερεθίσματος
5. Ενίσχυση έναντι Ανταμοιβής
6. Συντελεστική απόσβεση
7. Θετική έναντι αρνητικής ενίσχυσης
8. Πρωτογενείς έναντι Εξαρτημένων 

ενισχυτών
9. Τιμωρία έναντι αρνητικής ενίσχυσηςπαρατηρήσιμη συμπεριφορά

Η συμπεριφορά μας επηρεάζεται 
και κατευθύνεται  από τις 
συνέπειες (αρνητικές ή θετικές) 
παρά από την ελεύθερη βούληση 
μας.

μ ρ ρ η ής χ ης
10. ∆ιακριτικό ερέθισμα
11. Συνεχής έναντι διακεκομμένης ενισχύσεως
12. Προγράμματα ενίσχυσης κατά διαστήματα 

έναντι προγραμμάτων ενίσχυσης κατά  
λόγο

13. Κυμαινόμενα έναντι Σταθερών 
προγραμμάτων ενίσχυσης

14. Πολλαπλά προγράμματα ενίσχυσης –
Συγχρονισμένα προγράμματα – Αλυσιδωτά 
προγράμματα

15. Αυτό-έλεγχος
16. Αποτρεπτικός έλεγχος 

Οι αρχές της 
κλασικής 
εξαρτημένης 
μάθησης 
χρησιμοποιούνται 
εδώ και πολλά 
χρόνια στη 
διαφήμιση.φήμ η
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JOHN B. WATSON (1878-1958)
Θεμελιωτής του συμπεριφορισμού
Πίστευε ότι η ψυχολογία πρέπει να εστιάσει στην 
παρατηρήσιμη συμπεριφορά και όχι στη 
συνείδηση ή τις νοητικές διεργασίες. Η 
συμπεριφορά θα πρέπει να είναι το αντικείμενο 
της ψυχολογίας. Όχι ο νους.
Ένας από τους πρώτους που μελέτησε τηνΈνας από τους πρώτους που μελέτησε την 
επίδραση της μάθησης στο συναίσθημα
Πίστευε ότι είμαστε ό,τι «μαθαίνουμε» να είμαστε
Έγραψε βιβλίο για την ανατροφή του παιδιού
∆ιεξήγαγε το διαμφισβητούμενο πείραμα μάθησης 
δια συνάφειας με τον «Μικρό Άλμπερτ» - “Little 
Albert” 

Το πείραμα εξαρτημένης μάθησης που διεξήχθη με τον «Μικρό 
Άλμπερτ», το 9-11 μηνών βρέφος, τη δεκαετία του 1920

Ο Μικρός Άμλπερτ έμαθε μέσω εξάρτησης να φοβάται το μικρό 
λευκό ποντίκι, το οποίο αρχικά δεν έμοιαζε να φοβάται.

Ο ριζοσπαστικός συμπεριφορισμός 
του B. F. Skinner (1904-1990)

195

B.F. Skinner συνέχισε την έρευνα στο 
συμπεριφορισμό

Πίστευε ότι ελεγχόμαστε από το περιβάλλον και γινόμαστε 
οτιδήποτε από την πίεση του περιβάλλοντος
Πρέπει να εστιάζουμε στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά
Αυτοματοποίησε τα πειράματά του και σχεδίασε το διάσημο 
λέ Κ ί Σ ί “Ski B ” έπλέον «Κουτί του Σκίννερ»- “Skinner Box” – έναν 

ηχομονωμένο θάλαμο με ένα πλήκτρο ή ράβδο ή κλείδα 
που το ζώο πιέζει ή τσιμπά ώστε να απελευθερωθεί τροφή 
ή ανταμοιβή
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Εισηγήθηκε το όρο «συντελεστική μάθηση», ο 
οποίος αναφέρεται σε συμπεριφορές που 
«συντελούν ώστε το περιβάλλον να παράγει 
[θετικές ή αρνητικές] συνέπειες»

Ο κος και η κα Σκίννερ
βλέπουν την κόρη τους
Ντέμπη στο πειραματικό 
«κουτί».

Ρομαντισμός

Επανάσταση κατά του Ορθολογισμού, του Εμπειρισμού και του 
Υλισμού.  Αντίδραση κατά της επιστημονικής μηχανιστικής 
αντίληψης της ζωής
Επιστροφή στην υποκειμενικότητα και τον αυθορμητισμό
Τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις είναι πιο σημαντικά από τη 
λογική και την έλλογη σκέψη
Ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τον γενετισμό ή εμφυτισμό
Το παιδί – η παιδικότητα και ο πρωτόγονος άνθρωπος – ο 
πρωτογονισμός αγιοποιούνται
Οφείλουμε να εκτιμούμαι τη φύση και όχι να την διερευνούμε 
ούτε να την δρέπουμε διαμελίζοντάς την

199

Ρομαντισμός

Άσκησε ισχυρότατη επίδραση στην ποίηση, τη μουσική, την 
τέχνη και την λογοτεχνία
Ορισμένοι διάσημοι ρομαντικοί διανοητές:
Ο Ρουσώ - Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Ο Γκαίτε - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)Ο Γκαίτε Johann Wolfgang von Goethe (1749 1832)
Ο Σοπενχάουερ - Arthur Schopenauer (1788-1860)
Ο Νίτσε - Friedrich Nietzsche (1844-1900)

200
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Η Τρίτη Δύναμη στην Ψυχολογία -
Υπαρξισμός

Ο υπαρξισμός τόνιζε την ελεύθερη επιλογή και την ανάγκη ο 
άνθρωπος να δημιουργεί νόημα στη ζωή του
Τόνιζε την μοναδικότητα κάθε ατόμου
Αργότερα θα ασκούσε επιρροή στην κλινική και ανθρωπιστική 
ψυχολογία

Κίρκεγκορ - Soren Kierkegaard (1813-1855)
Μετέπειτα υπαρξιστές 
- Καμύ
- Σαρτρ
- Ντοστογέβσκυ
- Φρανκλ
- Γιάλομ

201

Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία –
Η Ανθρωπιστική ψυχολογική προσέγγιση

H Ανθρωπιστική προσέγγιση περιλαμβάνει πολλές 
ψυχολογικές θεωρίες. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είνιαι 
η έμφαση στην σημασία της ελεύθερης βούλησης και 
της ανθρώπινης κατάστασης. ς ς ς
Μείζονα συμβολή αποτελεί η ανάπτυξη ψυχολογικών 
τεχνικών.
Οι θεωρίες αυτές έρχονται σε οξεία αντιπαράθεση τόσο 
με το Συμπεριφορισμό  όσο και με την Ψυχανάλυση.

202

Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία

Η ανθρωπιστική προσέγγιση
Απορρίπτει την αιτιοκρατία εφόσον δίνει έμφαση στην 
ελεύθερη βούληση.
Απορρίπτει τον θετικισμό της επιστήμης (δηλαδή την 
δ ύ άλλ ά ή όδιερεύνηση των άλλων ως εάν ήμασταν απόμακροι 
αντικειμενικοί παρατηρητές) 
∆ιερευνά τα φαινόμενα μέσα από την υποκειμενική 
εμπειρία των ατόμων
Είναι ολιστική: τονίζει την ανάγκη να μελετάται το 
πρόσωπο ως όλο
Τονίζει την έννοια της αυτοπραγμάτωσης με κάθε ρεύμα 
να της δίνει ελαφρώς διαφορετικό νόημα 203

Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία

Οι ανθρωπιστικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:
○ Την Ψυχολογία Γκεστάλτ ή της Μορφής (Kohler, 

Wertheimer και Perl) 
Οι ψυχολόγοι της Γκεστάλτ απορρίπτουν τη δομή και εστιάζουν στην 
ολότητα των αντιλήψεων.  ∆εν μπορεί κάτι να κατανοηθεί 
αναλυόμενο σε επιμέρους τμήματα .  Άρα πρέπει να εκλαμβάνεται 
ως όλο!

○ Τις υπαρξιστικές προσεγγίσεις (Φρανκλ, Γιάλομ)
○ Την Ανθρωπιστική Ψυχολογία (Σάλιβαν, Ρότζερς και 
Μάσλοου) 
Ο Καρλ Ρότζερς άσκησε ίσως την πιο σημαντική επιρροή 
αναπτύσσοντας την επικεντρωμένη στον πελάτη θεραπεία την 
δεκαετία του 1950.

204
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Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία –
Ανθρωπιστική Ψυχολογία/ Ρότζερς

Οι άνθρωποι είναι βασικά αγαθοί
O Ρότζερς πίστευε ότι οι άνθρωποι 
έχουν τους εσωτερικούς πόρους να 
κατανοήσουν τον εαυτό τους 
(αυτοκατανόηση) και φέρουν εντός 

205

( ) ς
τους τη δυνατότητα να αλλάξουν  την 
αντίληψη για τον εαυτό τους, τις 
στάσεις τους και τη συμπεριφορά τους, 
έχουν τη δυνατότητα να αυτό-
πραγματωθούν
Η αντίληψη του εαυτού αποτελείται 
από τον αντιληπτό εαυτό και τον ιδεατό 
εαυτό. Η ψυχολογική υγεία προκύπτει 
όταν οι δύο εαυτοί ταυτίζονται

Carl Rogers (1902 -1987)

Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία –
Ανθρωπιστική Ψυχολογία/Ρότζερς

Το περιβάλλον δεν εξαναγκάζει τον 
άνθρωπο να κάνει το οτιδήποτε
Ελέγχουμε τη μοίρα μας
Ασκώντας την ελεύθερη βούλησή μας 
μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας

206

Με το κατάλληλο υποστηρικτικό 
περιβάλλον μπορούμε να αναπτύξουμε 
πλήρως το δυναμικό μας
Έδωσε μεγάλη σημασία στην αυτό-
εκτίμηση

Carl Rogers (1902 -1987

Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία –
Ανθρωπιστική Ψυχολογία/Ροτζερς

Χρειαζόμαστε την κατανόηση και την 
εκτίμηση των άλλων.  Χάρη σε αυτές 
αποκτούμε την ελευθερία για 
ανάπτυξη. 
Κα ά η θερα εία ρησ ο ο ούσε η

207

Κατά τη θεραπεία χρησιμοποιούσε την 
«αποδοχή χωρίς προϋποθέσεις»
Η προσέγγισή του έφερε επανάσταση 
στην θεραπεία. Η τεχνική του έγινε 
γνωστή ως Ροτζεριανή ή 
«επικεντρωμένη στον πελάτη 
θεραπεία» Carl Rogers (1902 -1987

Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία –
Ανθρωπιστική Ψυχολογία/Μάσλοου

Ανέπτυξε την ιδέα τις ιεραρχίας των 
ανθρώπινων αναγκών
Όλοι οι άνθρωποι φέρουν την ιεραρχία 
αυτή.  Ο στόχος της ανθρώπινης 
α ά ξης εί α α ληρ θεί η α ά η

208

ανάπτυξης είναι να πληρωθεί η ανάγκη 
για αυτό-πραγμάτωση.

Abraham Maslow (1908 -
1970
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Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία –
Ανθρωπιστική Ψυχολογία/Μάσλοου

Η τρίτη δύναμη στην Ψυχολογία –
Η ανθρωπιστική ψυχολογική προσέγγιση 

Η ανθρωπιστική προσέγγιση είχε υπολογίσιμη επίδραση στη 
συμβουλευτική:

με την ανάπτυξη της επικεντρωμένης στον πελάτη θεραπείας
συμβάλλοντας στην καθιέρωση της συμβουλευτικής ως ανεξάρτητου 
επαγγέλματος
προτρέποντας  στην ανάπτυξη ερευνητικών τεχνικών για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας

Από την άλλη μεριά
έχει μη επιστημονική χαρακτήρα
άσκησε περιορισμένη επίδραση στο κύριο ρεύμα της ψυχολογίας
μας δίνει περιορισμένη εμπειρική τεκμηρίωση για τις θεωρίες της

Σύγχρονα ρεύματα στην ψυχολογία
Η γνωστική προσέγγιση  

Η κύρια προσέγγιση στην πειραματική ψυχολογία
δίνει έμφαση στις νοητικές δραστηριότητες, τη συμβολική 

επεξεργασία, τη μάθηση, τη μνήμη και την αντίληψη υπό κανονικές και 
μη συνθήκες.  Ερευνά την μνήμη, τη γλώσσα, την αντίληψη, την 
επίλυση προβλημάτων.   
χρησιμοποιείται και σε άλλες περιοχές π.χ. στην κοινωνική και 

αναπτυξιακή ψυχολογία

211

αναπτυξιακή ψυχολογία.

Εκλαμβάνει τις νοητικές δραστηριότητες ως ενεργητικές
ο νους αντιμετωπίζεται ως επεξεργαστής πληροφοριών και 

χρησιμοποιείται η αναλογία του νου προς τους υπολογιστές
οι νοητικές διεργασίες βασίζονται σε διακριτούς μηχανισμούς

Χρησιμοποιεί πειραματικές μεθόδους, αλλά και μοντελοποίηση 
μέσω υπολογιστών. Βασίζεται και στη νευροψυχολογία

Σύγχρονα ρεύματα στην ψυχολογία
Η γνωστική προσέγγιση  

Ασκεί σημαντική επίδραση στην πειραματική ψυχολογία

Έχει παράξει χρήσιμες εφαρμογές όπως η γνωστική ή 
γνωσιακή θεραπεία

212

γνωσιακή θεραπεία

Έχει προτείνει σειρά από ισχυρές κι αυστηρές μεθόδους 
έρευνας

δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης με διαφορετικές μεθόδους 
πράγμα που στηρίζει την αξιοπιστία των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.
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Σύγχρονα ρεύματα στην ψυχολογία
Η γνωστική προσέγγιση  

Υστερεί σε «οικολογική εγκυρότητα»
βασίζεται στην τεχνιτή έρευνα του εργαστηρίου
έχουν όμως τα αποτελέσματα εφαρμογή στον «πραγματικό κόσμο»; 

∆εν διαθέτει γενικό πλαίσιο

213

γ
υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες για διαφορετικές περιοχές, αλλά δεν υπάρχει 

ένα πλαίσιο για την εξήγηση του γνωστικού φαινομένου

Υπάρχουν αμφιβολίες για την υποκείμενη 
μεταφορά

λειτουργει πράγματι ο νους σαν υπολογιστής;

Σύγχρονα ρεύματα στην ψυχολογία
Η φυσιολογική προσέγγιση ή προσέγγιση 
των νευροεπιστημών   

Ερευνά 
τη λειτουργία του νου σε υγιή και μη 

άτομα
τη χημεία του νου και την ψυχολογία 

π.χ. τα σχέση της σεροτονίνης με τη 
διάθεση

214

διάθεση
τη σχέση γονιδίων με την ψυχολογία 

π.χ. οι μελέτες των διδύμων για τη 
νοημοσύνη
Η υποβόσκουσα  υπόθεση είναι  ότι η 

βιολογία υπόκειται της συμπεριφοράς, 
όλη η συμπεριφορά πηγάζει με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο από τη λειτουργία του  
νευρικού συστήματος.

Εάν κατανοήσουμε το νευρικό σύστημα 
μπορούμε να καταλάβουμε πως προκύπτει το 
σύνολο της συμπεριφοράς

Σύγχρονα ρεύματα στην ψυχολογία
Η φυσιολογική προσέγγιση ή προσέγγιση 
των νευροεπιστημών   

Ο κλάδος αναπτύσσεται με τέτοια 
ταχύτητα που δύσκολα μπορεί να 
παρακολουθήσει κανείς την ερευνητική 
γραμματεία

215

γραμματεία
Τα τμήματα των νευροεπιστημών τείνουν 

να αντικαθιστούν τα παραδοσιακά 
προγράμματα ψυχολογίας

Σύγχρονα ρεύματα στην ψυχολογία
Η φυσιολογική προσέγγιση  

Είναι αναγωγική και αιτιοκρατική
αναγωγική: οι εξηγήσεις ανάγονται σε ένα πιο βασικό 
επίπεδο
αιτιοκρατική: η συμπεριφορά καθορίζεται ευθέως από 
την βιολογία

Εί α αρα ή
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Είναι παραγωγική
μας έχει δώσει εξηγήσεις για εύρος περιοχών της 

ψυχολογίας, π.χ. για την ψυχική υγεία, τις ατομικές 
διαφορές, την κοινωνική συμπεριφορά
μας έχει δώσει θεραπευτικές παρεμβάσεις, π.χ.

φαρμακευτικές θεραπείες για την κατάθλιψη

Είναι δημοφιλής
έχει γοητεύσει τη λαϊκή φαντασία
οι γενετικές θεωρίες μας δίνουν ένα προσβάσιμο 

πλαίσιο για την κατανόηση του εαυτού μας
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Σύγχρονα ρεύματα στην ψυχολογία
Η φυσιολογική προσέγγιση  

Είναι υπερβολικά αναγωγική
μοιάζει να υποκαθιστά τις εξηγήσεις iψυχολογικού 

επιπέδου

Υπάρχουν ζητήματα με τις εξηγήσεις Εξελικτικού 
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ρχ ζη ήμ μ ς ξηγή ς ξ
χαρακτήρα

αγνοούν ή υποβαθμίζουν τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος
τείνουν να «φυσιοποιούν» συμπεριφορές που θα 

έπρεπε να αποθαρρύνονται ή να καταδικάζονται, 
π.χ. τη σεξουαλική βία
συχνά η εμπειρική τεκμηρίωση για τις Εξελικτικές 

θεωρίες είναι περιορισμένες

Τι είναι επιστημονική Θεωρία;  Ξανά! 
Ο ορισμός του Μαρξ (Marx, 1976)

Μία προσωρινή εξηγητική πρόταση ή σύνολο 
προτάσεων, που αφορούν φυσικά φαινόμενα και 
αποτελούνται από συμβολικές αναπαραστάσεις

(1) των παρατηρηθέντων σχέσεων μεταξύ (μετρημένων) 
γεγονότων, 
(2) των μηχανισμών και των δομών που υποτίθεται ότι 
βρίσκονται στο υπόβαθρο τέτοιων σχέσεων ή 
(3) των συναγόμενων σχέσεων και των υποκειμενικών 
μηχανισμών βάσει των οποίων επιχειρείται η εξήγηση των 
παρατηρούμενων δεδομένων  εν τη απουσία άμεσης 
εμπειρικής εκδήλωσης των σχέσεων
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Πως αξιολογείται μία επιστημονική Θεωρία ή 
μία θεωρητική έννοια; (Marx, 1976)

∆ιαστάσεις Αξιολόγησης Θεωριών
Το εφικτό της δοκιμασίας ελέγχου

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ -2 -1 0 1 2
Ενορατική Αυστηρή

Εγχειρηματική εξειδίκευση
ΤΤ
ΕΕ

ΕΕ
ΠΠ
ΙΙ

ΕΝΝΟΙΟ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

-2 -1 0 1 2

Με πλεονάζον νόημα Με σαφείς εμπειρικές αναφορές

Έλεγχος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -2 -1 0 1 2
Καθημερινότητας  (διφορούμενος) Πειραματικός
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ΕΕ
ΧΧ
ΝΝ
ΗΗ

ΣΣ
ΤΤ
ΗΗ
ΜΜ
ΗΗ

Παραδείγματα αξιολόγησης:
1) της Λιβιδινικής ενέργειας του  Φρόυντ
2) του κινήτρου της πείνας όπως το ορίζουν οι συμπεριφοριστές, με βάση τις ώρες στέρησης τροφής 

Ανταγωνιστικά Ψυχολογικά Μοντέλα

Σύνθεση
Αντιθετικές προδιαγραφές περιγραφής της 
ψυχολογίας κατά Γουότσον (Watson, 1967)
Α θ έ δ ά ήΑντιθετικές διαστάσεις περιγραφής της 
ψυχολογίας κατά Κόαν (Coan, 1968)
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Αντιθετικές προδιαγραφές περιγραφής της ψυχολογικών μοντέλων 
και προσεγγίσεων  (Watson, 1967)

Εμπειρική τεκμηρίωση από  Marx & Cronan Hillix, 1987 με βαθμολόγηση από 
συμμετέχοντες θεωριών (Γκεστάλτ, Ψυχανάλυση κλπ.) πάνω στις διαστάσεις 

1 Ενσύνειδη
νοοκρατία

Ασύνειδη
νοοκρατία

Επίγνωση νοητικών 
λειτουργιών  έναντι μη 
επίγνωσης

2 Αντικειμενικότητα 
έ

Υποκειμενικότητα 
έ

Η ψυχολογική 
δραστηριότηταπεριεχομένου περιεχομένου δραστηριότητα 
παρατηρήσιμη ή μη 
παρατηρήσιμη

3 Αιτιοκρατία Μη αιτιοκρατία Η ψυχολογική 
δραστηριότητα
εξηγήσιμη βάσει 
προηγούμενων 
γεγονότων ή μη 
εξηγήσιμη

4 Εμπειρισμός Ορθολογισμός Πηγή της γνώσης το
βίωμα της εμπειρίας ή η 221
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5 Λειτουργισμός ∆ομισμός Τα ψυχολογικά γεγονότα 
ως δραστηριότητες ή 
περιεχόμενα

6 Επαγωγή Παραγωγή Από το επιμέρους στο 
γενικό ή από το γενικό 
στο επιμέρους

7 Μηχανοκρατία Βιοουσιοκρατία Εξηγήσεις των 
ψυχολογικών γεγονότων  
βάσει φυσιολογικώνβάσει φυσιολογικών 
μηχανισμών ή μη 
βασισμένες στη 
φυσιολογία

8 Μεθοδολογικός 
αντικειμενισμός

Μεθοδολογικός 
υποκειμενισμός

Επαναληπτικότητα-
επαληθευσιμότητα
μεθόδων από άλλο 
επιστήμονα  έναντι 
μεθόδων που δεν 
μπορούν να 
αναπαραχθούν
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9 Μοριακή
προσέγγιση

Σύνολη
προσέγγιση

Μικρές μονάδες 
ανάλυσης  κατά την 
περιγραφή 
ψυχολογικών 
δεδομένων ή μεγάλες 
μονάδες

10 Μονισμός ∆υϊσμός Η βασική αρχή της 
ζωής ενός είδους 
(π.χ. ύλη) ή δύο (π.χ. 
ύλη και νους)

11 Φυσιοκρατία Υπερφυσιοκρατία Εξηγήσεις μόνο βάσει 
πόρων του 
οργανισμού ή έναντι 
εξηγήσεων βάσει 
άλλης ενεργού 
δυνάμεως (π.χ. Θεός)

12 Νομοθετικότητα Ιδιογραφικότητα Αναζήτηση γενικών 
αρχών ή έμφαση στα 
ατομικά γεγονότα
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13 Περιφερισμός Επικεντρισμός Έμφαση σε γεγονότα 
απομακρυσμένα από 
το κέντρο του 
οργανισμού έναντι 
έμφασης σε γεγονότα 
του κέντρου

14 Καθαρολογία Ωφελιμισμός Η γνώση για τη 
γνώση ή η γνώση γιαγνώση ή η γνώση για 
τη χρησιμότητα

15 Ποσοτικοκρατία Ποιοτικοκρατία Ψυχολογικά 
δεδομένα μετρήσιμα
έναντι δεδομένων 
διαφορετικών κατά 
είδος
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16 Ορθολογισμός Ανορθολογισμός Είτε οι αιτίες των 
φαινομένων
υπαγορεύονται από τη 
λογική ή τον κοινό νου 
είτε από το συναίσθημα ή 
μη λογικούς παράγοντες

17 Συγχρονική 
στατικότητα

∆ιαχρονική 
εξέλιξη

∆ιατμηματική θεώρηση 
φαινομένων (μελέτη 
συγκρίσιμων γ ρ μ
συγχρονικών ομάδων) 
έναντι διαχρονικής
θεώρησης της αλλαγής 
μιας ομάδας

18 ∆υναμισμός Στατικότητα Έμφαση στους 
μεταβαλλόμενους ή μη 
μεταβαλλόμενους
παράγοντες
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Αντιθετικές διαστάσεις περιγραφής της ψυχολογίας
(Coan, 1968)

232 ψυχολόγοι βαθμολόγησαν 54 προσωπικότητες επιρροής στην ψυχολογία 
βάσει 34 χαρακτηριστικών: προέκυψαν 6 εξηγητικοί των αποκρίσεων τους 
παράγοντες

1 Υποκειμενική Αντικειμενική
2 Ολιστική Αναγωγική
3 ∆ιαπροσωπική Προσωπική

4 Ποσοτική Ποιοτική

5 ∆υναμική Στατική

6 Συνθετική Αναλυτική
226


