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ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, μία αντιμετώπιση διαφορετική από εκεί-
νη της παραδοσιακής ψυχιατρικής, η ψυχοθεραπεία από τις αρχές
της δεκαετίας του 1960 –και με τη μέγιστη συμβολή του C. Rogers–
αποτέλεσε έναν καινούργιο πόλο στον τομέα της ψυχικής υγείας,
μία εναλλακτική του ψυχιατρείου θεραπευτική μέθοδο και ένα επι-
στημονικό αντικείμενο συστηματικής μελέτης με στόχο την καλύ-
τερη κατανόηση της θεραπευτικής αξίας της. Έκτοτε, και ειδικότε-
ρα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά την πρόκληση
του Eysenck, ο οποίος αμφισβήτησε τη χρησιμότητα και την απο-
τελεσματικότητά της, έχει επανειλημμένα καταδειχτεί ερευνητικά
ότι η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία έγκυρη και αποτελεσματική θε-
ραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών
προβλημάτων.

Το ιδιαίτερο, όμως, ενδιαφέρον που παρουσιάζει σήμερα το πε-
δίο της ψυχοθεραπείας δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι απο-
τελεί έναν από τους συνεχώς αναπτυσσόμενους κλάδους της εφαρ-
μοσμένης ψυχολογίας και ένα από τα πιο παραγωγικά επιστημο-
νικά πεδία όσον αφορά την έρευνα, τη συνακόλουθη διατύπωση
πολύτιμης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας θεωρίας και τη
συστηματική εφαρμογή αυτής της θεωρίας στην κλινική πρακτική.
Οφείλεται, επίσης, στο ότι η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα γνωστικό
πεδίο, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι αυτό της διεπιστη-
μονικότητας. Ενώ, δηλαδή, η ψυχοθεραπεία, από τη μία πλευρά,
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συνιστά ένα αυτοτελές ερευνητικό, θεωρητικό και εφαρμοσμένο
γνωστικο-επιστημονικό πεδίο (αποτελώντας, για παράδειγμα, ξε-
χωριστό κλάδο στο πλαίσιο διεθνών επιστημονικών και επαγγελ-
ματικών ενώσεων, όπως ο Αμερικανικός Ψυχολογικός Σύλλογος
[ΑΡΑ] και η Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία [BPS]), από την άλλη,
αντλεί στοιχεία από την πρόοδο και τις εξελίξεις που σημειώνονται
όχι μόνο στην επιστήμη της ψυχολογίας αλλά και στους χώρους
της ψυχιατρικής, της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της κοινωνικής
εργασίας και της παιδαγωγικής. Με άλλα λόγια, το γνωστικο-επι-
στημονικό πεδίο της ψυχοθεραπείας επηρεάζεται από, αλλά και με
τη σειρά του επηρεάζει, αυτές τις εξελίξεις τόσο σε επίπεδο θεω-
ρητικής και ερευνητικής ζύμωσης και όσμωσης (εφόσον η θεωρία
και οι εφαρμογές της ψυχοθεραπείας λαμβάνουν υπόψη τα επι-
στημονικά επιτεύγματα στους χώρους της νευροψυχολογίας, της
ψυχοφυσιολογίας, της γνωστικής ψυχολογίας, των νευροεπιστη-
μών, της ψυχιατρικής, της φαρμακολογίας, αλλά και της μάθησης
μέσα από την κοινωνική αναπαράσταση) όσο και σε επίπεδο πρά-
ξης (εφόσον σημαντικά στοιχεία της ψυχοθεραπείας αξιοποιούνται
και εφαρμόζονται από πολλούς επαγγελματίες στους χώρους της
υγείας και της εκπαίδευσης).

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι παρά την όλο και ευρύτερη συμφω-
νία σχετικά με τη θεραπευτική δυνατότητα και αποτελεσματικότη-
τα της ψυχοθεραπείας, οι απαντήσεις που δίνονται στο ερώτημα
«ποια είναι τα συγκεκριμένα “συστατικά” που την καθιστούν θε-
ραπευτική» είναι πολλές και συχνά αρκετά διαφορετικές μεταξύ
τους, αντικατοπτρίζοντας ίσως το μεγάλο και πολυποίκιλο φάσμα
της ανθρώπινης ψυχικής εμπειρίας.

Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα συνεχές, στο ένα άκρο
του οποίου βλέπουμε την έμφαση που δίνει η ψυχανάλυση –και η
ψυχοδυναμική προσέγγιση γενικότερα– στις ασυνείδητες και υπο-
συνείδητες διαδικασίες και στη συνακόλουθη πρόταση ότι η ψυ-
χοθεραπευτική αλλαγή δεν είναι άλλο από τη συνειδητοποίηση του
ατόμου, δηλαδή τη μεταμόρφωση του «ασυνείδητου» σε «συνει-
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δητό» μέσα από τις ερμηνείες του αναλυτή, τη μεταβίβαση και την
ενόραση, ενώ στο άλλο άκρο βλέπουμε την έντονη εστίαση της συ-
μπεριφορικής σχολής στον ρόλο που διαδραματίζει κυρίως το πε-
ριβάλλον (και όχι τόσο οι ενδοψυχικές διεργασίες) στην ψυχική
υγεία του ατόμου. Και για να γίνουν τα πράγματα περισσότερο πο-
λύπλοκα αλλά και πιο ενδιαφέροντα, ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα
βλέπουμε μία σειρά άλλες απόψεις που αφορούν στο «γιατί» της
θεραπευτικής δυνατότητας της ψυχοθεραπείας (π.χ., γνωστικές,
δομικές, υπαρξιακές, πελατοκεντρικές προσεγγίσεις) –ανάλογα πά-
ντα με το τι πρεσβεύουν οι θεράποντες αυτών των συγκεκριμένων
προσεγγίσεων για την ανθρώπινη φύση και για τον τρόπο με τον
οποίο ο άνθρωπος εξελίσσεται, μαθαίνει, αλλάζει και θεραπεύεται.

Παρά τις σημαντικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τις ποικίλες
αυτές προσεγγίσεις, και ίσως λόγω της ανάγκης για θεωρητική «γε-
φύρωση» αυτών ακριβώς των διαφορών, το συστηματικό ερευ-
νητικό έργο που διενεργήθηκε και συνεχίζει να παράγεται από τους
εκπροσώπους του κλάδου έχει οδηγήσει σήμερα στον προσδιορι-
σμό και την αναγνώριση συγκεκριμένων μεταβλητών, οι οποίες
συνιστούν κοινές, για όλες τις προσεγγίσεις, ζωτικές διαστάσεις
της λεγόμενης «καλής» ή «γόνιμης» ψυχοθεραπείας (υπό την έν-
νοια ενός συνόλου απαραίτητων και ιδιαίτερα σημαντικών χαρα-
κτηριστικών και βημάτων με κατεύθυνση το τελικό θεραπευτικό
αποτέλεσμα). Από αυτές, κάποιες σχετίζονται με τον ψυχοθερα-
πευτή και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, προ-
σωπικότητα), κάποιες με τον ασθενή ή πελάτη (προσωπικά χαρα-
κτηριστικά, αλλά και κίνητρα για αλλαγή, ετοι μότητα, εμπλοκή, ωρι-
μότητα, συναισθηματική έκφραση κ.λπ.), και κάποιες με αυτή κα-
θαυτή τη θεραπευτική διαδικασία (πρόγραμμα, παρεμβάσεις, θε-
ραπευτική σχέση κ.ά.).

Τι συμβαίνει, όμως, στην Ελλάδα σε σχέση με τα παραπάνω;
Όπως και αλλού, έτσι και στη χώρα μας η ψυχοθεραπεία έχει αρ-
χίσει να γίνεται σταδιακά αντιληπτή ως μία έγκυρη και αποτελε-
σματική θεραπευτική προσέγγιση αλλά και ως μία κοινωνικά απο-
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δεκτή και όλο και πιο «αποστιγματισμένη» διαδικασία. Και παρότι
συνεχίζει πολλές φορές να θεωρείται εναλλακτική ή συμπληρω-
ματική της ψυχιατρικής-φαρμακολογικής αντιμετώπισης, εκλαμ-
βάνεται όλο και περισσότερο ως αυτοδύναμη θεραπευτική προ-
σέγγιση, ενδεδειγμένη για μία μεγάλη ποικιλία ψυχολογικών προ-
βλημάτων και καταστάσεων που ταλανίζουν σημαντικό αριθμό
«λειτουργικών», κατά τα άλλα, κοινωνικά ενταγμένων και παρα-
γωγικών ατόμων –στοιχείο που έχει ως θετικό αποτέλεσμα την πιο
εύκολη και απαλλαγμένη από αναστολές προσέλευση ενός αν-
θρώπου στον ψυχοθεραπευτή.

Πάντως, εκτός από την όλο και πιο θετική αντιμετώπιση και απο-
δοχή της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας, αυτό που παραμένει ακό-
μη ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και στον ελληνικό χώρο της συ-
στηματικής μελέτης της, καθώς και η καταγραφή και παρουσίαση
του θεωρητικού και ερευνητικού της γίγνεσθαι στους  Έλληνες ανα-
γνώστες. Η γνώση αναφορικά με το γνωστικο-επιστημονικό αντι-
κείμενο της ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα είναι μάλλον αποσπα-
σματική, η δε πρόσβαση σε αυτήν αρκετά περιορισμένη, καθόσον
οι πηγές (βιβλία, επιστημονικά άρθρα κ.λπ.) είναι κατά κύριο λόγο
ξενόγλωσσες.

Σε αυτό ακριβώς το έλλειμμα έρχεται να απαντήσει η παρούσα
σειρά, η οποία επιδιώκει γενικά τη συγκέντρωση, μεταφορά και
κριτική παρουσίαση στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό των σημα-
ντικότερων σύγχρονων ερευνητικών και θεωρητικών εξελίξεων
στον χώρο της ψυχοθεραπείας. Στόχος ειδικότερα είναι η παρου-
σίαση και κριτική εξέταση των διαστάσεων και μεταβλητών που
θεωρούνται «κοινές» –όσον αφορά τη θεραπευτική τους αξία– σε
όλες τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, εφόσον έχει καταδειχθεί
ερευνητικά ότι συνδέονται με την αποτελεσματική θεραπευτική
πράξη. Με άλλα λόγια, η σειρά ασχολείται με κομβικά και βασικά
ζητήματα στην ερευνητική και θεωρητική εξέλιξη του χώρου της
ψυχοθεραπείας, όπως είναι η θεραπευτική συμμαχία, ο ψυχοθερα-
πευτικός ρόλος των συναισθημάτων εν γένει και τα θετικά συναι-
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σθήματα ειδικότερα, η ενσυναίσθηση, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις,
οι ψυχοθεραπευτικές ερμηνείες κ.λπ. Πέρα από τη διεξοδική ανά-
λυση σε ερευνητικό και θεωρητικό επίπεδο του εκάστοτε γνωστι-
κού αντικειμένου, κάθε βιβλίο περιλαμβάνει και μία εκτενή ανα-
φορά στη σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία.

Η σειρά απευθύνεται σε όλους αυτούς που δραστηριοποιού-
νται στον χώρο της ψυχοθεραπείας, δηλαδή σε όσους ασκούν ήδη
το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, ανεξάρτητα από τη θεωρητική
προσέγγιση που ακολουθούν, σε φοιτητές που ασχολούνται ή σκέ-
φτονται να ασχοληθούν με την ψυχοθεραπεία, καθώς και σε ερευ-
νητές και θεωρητικούς που ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βά-
θος τα παραπάνω ζητήματα.

Είμαστε βέβαιοι ότι η σειρά «Θεμελιώδη Θέματα Ψυχοθερα-
πείας» θα αποτελέσει πράγματι τον θεμέλιο λίθο αλλά και το βα-
σικό πλαίσιο για τη στήριξη και την προαγωγή της μελέτης της ψυ-
χοθεραπείας στην Ελλάδα, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη αυτού του επιστημονικού και εφαρμοσμένου κλάδου ψυχικής
υγείας στη χώρα μας.

Καλή σας μελέτη!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ
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