2. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ξόινπ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ θιάδσλ ηεο
Ψπρνινγίαο, ζηελ γέλλεζε θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο Κιηληθήο Ψπρνινγίαο
Λεκνλνύδε Μπξηώ, Μπνύξα Αζελά, Παππά Έιελα, Χνλδξνύ Καηεξίλα &
Αλαζηαζία Kαιαληδή – Αδίδη, Σύιινγνο Κιηληθώλ Ψπρνιόγσλ Ειιάδνο
Σηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60, κέζα ζε έλα πιαίζην επξύηεξσλ θνηλσληθό –
πνιηηηθώλ αιιαγώλ θαη ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ, ιακβάλεη ρώξα ε εκθάληζε κηαο ζεηξάο
λέσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Ψπρνινγίαο, νη νπνίεο αληηηίζεηαη ζηνλ αηνκηθηζκό θαη ηνλ
ζεηηθηζκό ηεο «ηππηθήο» Ψπρνινγίαο, πξνσζώληαο ηελ ηδέα ηεο αδπλακίαο
δηαρσξηζκνύ ηνπ αηόκνπ από ην θνηλσληθό – πνιηηηθό – νηθνλνκηθό ηνπ πεξηβάιινλ.
Τππηθά παξαδείγκαηα απηώλ είλαη ε Κξηηηθή, ε Πνιηηηθή θαη ε ε Κνηλνηηθή (Κιηληθή)
Ψπρνινγία θαη ε Κιηληθή Ψπρνινγία. Αλαιπηηθόηεξα, ε Κξηηηθή Ψπρνινγία
πξνηείλεη κία λέα πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνινγηθή γλώζε θαη πξαθηηθή, κε θύξηνπο
ζηόρνπο ηελ δεκηνπξγία κηαο θαιύηεξεο θνηλσλίαο, ζηελ βάζε ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζύλεο. Η Πνιηηηθή Ψπρνινγία, από ηελ άιιε, απνηειεί έλα δηεπηζηεκνληθό
θιάδν, ν νπνίνο κειεηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ
δηεξγαζηώλ. Η Κνηλνηηθή (Κιηληθή) Ψπρνινγία, πεξηζζόηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε
ζηελ πξάμε, επηθεληξώλεηαη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ αηόκνπ θαη
θνηλόηεηαο θαη εθαξκόδεη παξεκβάζεηο κε ζηόρν ηελ πξναγσγή ηεο αηνκηθήο θαη
θνηλνηηθήο πγείαο θαη επεμίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηαθαηνζύλεο θαη αιιαγήο. Τέινο, ε
Κιηληθή ςπρνινγία βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Επξώπε, κέζα από ηελ Ψπρηαηξηθε θαη
ηελ Φνινζνθία, θαη ε νξγάλσζε ηεο σο εθαξκνζκέλνο μερσξηζηόο θιάδνο ηεο
Ψπρνινγίαο, εληνπίδεηαη ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα. Η Κιηληθή Ψπρνινγία
επεξεάζηεθε από όιεο ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Ψπρνινγίαο θαη ε ηζηνξηθή πνξεία
ηεο δελ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ελ γέλεη πνξεία ηεο επηζηήκεο ηεο Ψπρνινγίαο,
όπσο επίζεο θαη απηήο ησλ βαζηθώλ θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ Κιάδσλ ηεο. Μέζα ζηα
πεξίπνπ 110 ρξόληα ηεο ύπαξμεο απηνύ ηνπ εθαξκνζκέλνπ Κιάδνπ ηεο Ψπρνινγίαο
δηαπηζηώλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε όια ηα επίπεδα. Μέζα από ηελ ζπγθξηηηθή
παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ επηρεηξείηαη
ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ξόινπ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ θιάδσλ ηεο
Ψπρνινγίαο, ζηελ γέλλεζε θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο Κιηληθήο Ψπρνινγίαο θαη
ηεο Κνηλνηηθήο (Κιηληθήο) Ψπρνινγίαο.

