
m ''v ·. m :

ΠΑΥΛΟΥ A. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ U :

.-Λ, «ί. 4<£;

* i '"
i  i  v

■Wr-J“■ή;

'-i
-v-.

. '··■“'- ? ·
‘-r**<»>v Λν ·̂* Λ4?.- -H1*·

v
"J ■ %

si

i >. -sur r̂
,.··/·

>v-
v Jt

J f -

• , >  Λ  ;· ^ * "' ...■&■ :
,/■. _ ' ·/ .- * JLy,. Otff
-· "■ . t *j, ’ * ( J

γΠ  ^ A *

■ • '/ V R .V ' . :*ί>ν

V

Λ · , - Ό β\. *

-. it1.» .·· «*■
f-1

ΐ'-Η

· ,Λ %■'vSkV ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ

,. *. 4 : f.·:·
;:?v

"Ψ \  f>**v Ψ ·
.A . ' ’· · i•.rX

■4. A  X  ■ ; • Ϊ
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Δεν τολμώ να πω πως ο ι σημειώσεις αυτές μπορούν 

να υποκαταστήσουν τα ειδ ικά  συγγράμματα γ ια  την Ψυ

χολογία της Προσωπικότητας. Απλώς αποτελούν βοήθημα 

για τ ι ς  ε ξε τά σ ε ις .

Ε ίναι αλήθεια ό τ ι  κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έ 

κανα ό , τ ι  μπορούσα γ ια  να πλουτίσω τ ι ς  γνώ σεις των 

Φοιτητών και τ ις  δικές μου.

Δεν γνωρίζω πόσο βοηθήθηκαν«και πόσο η .επ ιλογή  του 

μαθήματος -μου αυτού τους δικαίωσε. Η προσέλευσή τους 

σ τ ις  παραδόσεις ε ίνα ι ένα σ το ιχ ε ίο  που δ ε ίχ ν ε ι πως 

η προσπάθεια δεν πήγε χαμένη.

Οι φοιτητές που δεν ήταν παρόντες σ τ ις  παραδόσεις;, 

θα πάρουν μια γεύση των μαθημάτων με τ ι ς  σημειώσεις 

αυτές, που βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν αποδίδουν 

το ζωντανό λόγο και διάλογο μέσα στην αίθουσα, 

Προσπάθησα να παρουσιάσω τη σειρά των μαθημάτων όσο 

το δυνατόν πιό απλά και κατανοητά, επειδή π ισ τεύω  

πως το μάθημα αυτό ιδ ια ίτερ α , πρέπει να δ ίν ε ι  και 

κάποιο εφόδιο γ ια  την ίδ ια  τη ζωή.

Π.Α. ΚΥΡΤΛΚΙΛΗΣ

.
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1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α ·

1.1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψυχολογία ε ίν α ι η επιστήμη της συμπεριφοράς του α ν

θρώπου (μ ια  και δεν μας ενδ ιαφ έρει τουλάχιστον στη σειρά  των 

μαθημάτων αυτών η Ψυχολογία των ζώων). 0 όρος Ψυχολογία ε ί 

να ι πολύ σχ ετικ ό ς , δ ιό τ ι  ε ίν α ι λόγος περί ψυχής. Τ ι ε ίν α ι ό 

μως Ψυχή; Ακόμα περισσότερο: τ ί  ε ίνα ι άνθρωπος; Μ’ αυτόν ασχο

λούνται πολλές Επιστήμες και όμως ελάχιστα  γνωρίζουμε τ ι  α

κριβώς ε ίν α ι .  Προσπαθώντας να αναλύσουμε τον  ψυχικό κόσμο 

του ανθρώπου ε ίν α ι σα να μαντεύουμε το σχήμα ενός παγόβουνου 

μέσα στο νερό βλέποντας μόνο το 1/10 του όγκου του , που β ρ ί

σκετα ι πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Την Ψυχολογία της προσωπικότητας δεν ενδ ιαφ έρει η συμ

περιφορά του ανθρώπου σε ε ιδ ικ έ ς  περιπτώσεις ή κάτω από ε ι 

δ ικές συνθήκες αλλά ·ο άνθρωπος σαν α ιώ νιο  β ιολογικό ον , παν

τού και π ά ντο τε . Οι διάφορες ιδ εολογ ίες  παρατηρούν το ν  άν

θρωπο από τη δική τους σκοπιά και γ ια  εξυπηρέτηση της δικής 

τους δομής. Την επιστήμη όμως την ενδ ιαφ έρει η παγκοσμιότη

τα του ανθρώπου, η Ψυχοσωματική του υπόσταση και μελέτη του 

σαν εν ια ίου  ό ν το ς .

Η μελέτη και γνώση της προσωπικότητας βοηθάει στην 

κατανόηση της συμπεριφοράς, όμως προσωπικότητα και συμπερι

φορά δεν ε ίν α ι ταυτόσημα. Προσωπικότητα δεν ε ίν α ι η ίδ ια __η

συμπεριφορά αλλά κάτι που εκφράζεται με τη συμπεριφορά. Η 

προσωπικότητα ε ίν α ι  κάτι που υπάρχει._κ ά τι που πρέπει να θεω

ρ ε ίτα ι  οαν όρος της συμπεριφοράς. Προσωπικότητα ε ίν α ι  ένα

- 7 -
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θεωρητικό "κατασκεύασμα" για την ερμηνεία της συμπεριφοράς 
(Hermann, Τ. 1976̂  σελ. 57).

1.2. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο όρος Ψυχολογία είναι ευρύς και περιλαμβάνει κανόνες 

που αφορούν όλους τους ανθρώπους, όμως οι άνθρωποι μολονότι 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά του είδους τόϋς έχουν k o l  χαρακτη
ριστικά που διακρίνουν τον ένα άνθρωπο από τον άλλο και η ι
διαιτερότητα του κάθε ατόμου αποτελεί ένα από τα ουσιώδη χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπινου είδους. Από το γεγο
νός αυτό ξεπήδησε η ανάγκη μελέτης του κάθε ατόμου, του κάθε 
π ρ ο σ ώ π ο υ  με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο νέος κλάδος 
της Ψυχολογίας της Προσωπικότητας. Η εξέλιξη της Ψυχολογίας 
της Προσωπικότητας ως ιδιαίτερου κλάδου της Ψυχολογίας έγινε 
ανεξάρτητα από την εξέλιξη των άλλων κλάδων και αναπτύχθηκε 
συστηματικά ως μέρος της κλινικής παρατήρησης, με κύριους εκ
προσώπους τους Γάλλους γιατρούς του 19ου αιώνα Charcot και 
Jancte. Οι επιστήμονες αυτοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη μελέτη και θεραπεία ανθρώπων με διαταραγμένη προσωπι
κότητα και εντελώς ιδιαίτερα για μια κατηγορία διαταραχής 
που ήταν πολύ κοινή την περίοδο αυτή, την υστερία. Λίγο αρ
γότερα ο S. Freud ανέλαβε τη μελέτη της προσωπικότητας - του 
ανθρώπου με σκοπό να την κατανοήσει και να θεραπεύσει τις ελ
λείψεις της. Με τις μελέτες του τράβηξε πολλούς επιστή-μονες 
γύρω του, πολλοί από αυτούς συμφωνούσαν με τις ιδέες του ενώ 
άλλοι, όπως οι C. Jung και A. Adler διεφώνησαν και τελικά 
διέκοψαν τη συνεργασία τους και ανάπτυξαν δικές τους θεωρίες 
και μεθόδους έρευνας. Άσχετα από τις κατοπινές εξελίξεις η
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πρώτη συστηματική μελέτη της προσωπικότητας από. Ψυχολογική 

σκοπιά άρχισε από τον Freud.

1.3. Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η λέξη "προσωπικότητα" δεν υπάρχει στην αρχαία ελ λ η ν ι

κή γραμματεία και φ α ίνετα ι πως ε ίν α ι  υάλλον μεσαιω ν ικ ή .. Ό 

μως η λέξη προσωπείο χρησιμοποιούνταν στο αρχαίο θέατρο. 

Φαίνεται ό τ ι η ρ ίζα  της βρ ίσκετα ι σ την αρχαία ελληνική γλώσ

σα: πρόσω-ώψ, ο ώψ-ώπός®π όψη, η θέα ή ακόμα από τ ι ς  λ έ ξ ε ι ς  

πρός και δπωπα ( · ε ί δ α ) ,  από όπου β γα ίν ε ι η λέξη  πρόσωπο.

Η σημασία της λέξης "πρόσωπο" έχ ε ι ολόκληρη ισ το ρ ία . 

Ό ταν αναφέρεται σ τον άνθρωπο σημαίνει τη ν  υπόσταση ή τα  χα

ρακτηριστικά του ανθρώπου, αρκεί  να θυμηθούμε μ ερ ικ ές καθη

μερινές λ έ ξ ε ις  και εκφράσεις όπως: ",ρυτοποραώπως." (=ο ί δ ι ο ς ) ,  

"προσωποκράτηση", " προσωπολατρεία" ,  "προσωποπαγής", "προσωπι

κή εργασία", "πρόσωποληψία", "προσωπικός " ,  "φαιδρό πρόσωπο", 

" το  πρόσωπο ε ίνα ι σπ α θ ί". "φάνηκε το αληθινό του πρόσωπο", 

"νομικό πρόσωπο". Το πρόσωπο ε ίν α ι  φορέας δικαιωμάτων και υ~ 

ποχρεώοεων. '

Γύρω από τη λέξη "πρόσωπο" ήδη από το ν  δεύτερο μ. X. > 

αιώνα δημιουργήθηκε μια ολόκληρη θεολογική και φιλοσοφική 

διαμάχη και φ ιλολογία  (Herrmann, 1976, s e l . 2 1 ).

Οι ευρωπαϊκές γλώσσες πήραν το ν  λ α τ ιν ικ ό  τύπο persona 

(■πρόσωπο) και το ν  πολιτογράφησαν με μικρή προσαρμογή: Persfin- 

. l ic h k e it ,  P erson a lity , P e rson a lity .

"Persona" στα  λα τιν ικ ά  σημαίνει τη  μάσκα των ηθοποιών 

και συνδέετα ι ετιυολογικά με τα ετρουσκικά "Phersu" κα ι την 

ελληνική "πρόοωπον". Ε ικά ζετα ι ό τ ι  και η λέξη  "persona" κα-



τάζεται από το λατινικό per-sonare που σημαίνει "δια του ή
χου" και κατά μια άλλη έκδοχή "per-seuna" (=κατά μονάδα, καθ’ 
εαυτή) (Hofstiitter, Ρ.: Psychologic, Fischer, σελ. 232).

Η λέξη "persona" παρουσιάζεται στον Κικέρωνα τουλάχι
στον με τέσσερις σημασίες και δείχνει:

1. Τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται κάποιος μπροστά 
στους άλλους, πρώτα στο θέατρο και μετά στη ζωή.

2. Το ρόλο που παίζει κανείς στη ζωή.
3. Το σύνολο των προσωπικών χαρακτηριστικών που εκδηλώ

νονται στην εργασία κάποιου, την τυπική συμπεριφορά

και» .
4.. την ιδιαιτερότητα και την αξιοπρέπεια κάποιου 

CHerrmann. Τ. 1976, sel. 20).
Ακριβώς τον όρο "persona" χρησιμοποιεί ο C.G. Jung 

σαν ειδική έκφραση που σημαίνει μια μάσκα πίσω από την οποία 
κρύβεται η ατομικότητα του κάθε ανθρώπου.

Όπως η μάσκα που παραμένει αμετάβλητη στο θέατρο των 
αρχαίων και το ιαπωνικό θέατρο No, κατά τον ίδιο, τρόπο παρα
μένει ουσιαστικά αμετάβλητο το "εσωτερικό" πρόσωπο του αν
θρώπου δηλαδή η προσωπικότητά του. Μάσκες βλέπουμε και στις 
ιεροτελεστίες πολλών ειδωλολατρικών φυλάν..'. Τα χαρακτηριστι
κά της μάσκας που μεταφέρονται στην προσωπικότητα δείχνουν 
σε γενικές γραμμές: 1. Ότι είναι σταθερές και αμετάβλητες 
σε όλη τη διάρκεια του ρόλου (=της ζωής). 2. Οι χαρακτήρες) 
που παρουσιάζουν δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα. 3. Με τη θέα 
τους δημιουργούν την εντύπωση μιας προσδοκίας που ανταποκρί- 
νεται στο ρόλο του φορέα της. 4. Δείχνουν την εικόνα του φο
ρέα, ο οποίος από τις καθημερινές συνθήκες της ζωής καταλή
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γ ε ι  σε έναν τύπο ανθρώπινης ύπαρξης που ισχύ ει γεν ικά  (Ηο£- 

s ta t te r ,  Ρ ·:  Psycho log ic , σελ. 224)·

Στην εκκλησιαστική φ ιλολογία  και ιδ ια ίτερ α  τη δογμα

τική .τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Εκκλησία η λέξη 

πρόσωπο χρησιμοποιήθηκε γ ια  το ν  καθορισμό του τρ ιαδικού  δόγ

ματος (τρ ία  πρόσωπα, μία ουσία ) και κατά τον  ίδ ιο  τρόπο μπή

κε στην αγγλοσαξωνική περιοχή με τ ι ς  λ έ ξ ε ις  πρόσωπο (person ) , 

προσωπικός (persona l) και προσωπικότητα (p e rs o n a lity ) (In ter

personal Enc. o f  Psych ia try , Psychology and Neurology Nr. 8 

σελ· 285).

*

1.4. Η ΧΡΗΣΗ TOY ΟΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

1.4.1. Η ΧΡΗΣ11 TOY ΟΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΟΗ 

σ. θ ε τικ ά

θετικά χρησιμοποιείτα ι η λέξη προσωπικότητα γ ια  να 

το ν ίσ ε ι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που εκδηλώνονται σε 

έναν τομέα της καθημερινής ζωής και ν ίνο ντα ι^ α π οδ εκ τά .Π ^Αυ- 

τός, λέμε ε ίν α ι μια μεγάλη πολιτική  ή θρησκευτική ή κ α λλ ιτε 

χνική προσωπικότηα" ή ε ίν α ι  "από τ ι ς  σύγχρονες π ροσω π ικότη 

τε ς "  ή "έχ ε ι ισχυρή προσωπικότητα" όταν θέλουμε να τ ο ν ί σ ο υ -
I

με τη δύναμη της θέλησης ενός ανθρώπου.

"Έ χ ω  δική μου προσωπικότητα" υποστηρίζουν πολλοί που^  α ν τ ι 

δρούν στην ισοπέδωση και την υποταγή. 0 ίδ ιο ς  όρος_ χρησιμο

π ο ιε ίτα ι όταν θ έλει κάποιος να ε ζά ρ ε ι μεγάλες ̂ φυσιογνωμ ίας 

.στον π ολ ιτικ ό , θρησκευτικό, π ο λ ιτ ισ τ ικ ό , οικονομικό ή σ τρα 

τ ιω τ ικ ό  τομέα.

Με την έκφραση "προσωπικότητα" υπογραμμίζουμε όχ ι τ ις  

ιδ ιό τη τες  αλλά την παρουσία ενός σημαντικού προσώπου που δια



φέρει από τον κοινό, τον συνήθη ή τον τυχαίο μέσο άνθρωπο.
Λέγοντας "έχει προσωπικότητα" δίνουμε έμφαση στο ιδιαίτερο
στυλ ζωής, στον τρόπο δράσης, στις μεθόδους και στους ιδιαί-

*
τερους τρόπους επιβολής και προβολής. Η έκφραση "ισχυρή προ
σωπικότητα" δείχνει την σχηματισμένη.·προσωπικότητα, που εί
ναι προσανατολισμένη σε σαφή τρόπο ζωής. Η "σταθερή προσωπι
κότητα" είναι αυτή που εμπνέει εμπιστοσύνη και κατά κάποιο 
τρόπο εκτιμάται. II "ηγετική προσωπικότητα" υποδηλώνει φυσιο
γνωμίες της καθημερινής ζωής που "εξέχουν", "δεσπόζουν" σε 
κάποιον τομέα της ζωής, είναι κοινωνικά στελέχη πρώτου μεγέ
θους, αποτελούν σταθμούς και σημαδεύουν μια εποχή σε μικρές 
ή μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Τα πρόσωπα αυτά έχουν μια ιδι
αίτερη "ακτινοβολία" και επηρεάζουν ειδικές πολιτιστικές πε
ριοχές όπως της Πολιτικής, της θρησκείας, της Οικονομίας, των 
Γραμμάτων, της Τέχνης κτλ.

β. Αρνητικά
Πάρα πολλές φορές η λέξη προσωπικότητα χρησιμοποιεί

ται με αρνητικές σημασίες, αρκεί να αναφέρουμε: 1. Τον άνθρω
πο "χωρίς προσωπικότητα" που δείχνει πραγματική ανυπαρξ ί α 
προσωπικότητας (διανοητικά ανάπηρος άνθρωπος) ή την κατηγο
ρία των ανθρώπων που είναι ασταθείς, ανίκανοι* κτλ.

*Σημ. Τον 6ο μ. X. αιώνα υποστηρίζει ο Boethius το περίφημο 
"persona cst substantia individua rationalis naturae" που δεν χρησίμευε 
μόνο για τους σχολαστικούς των μετέπειτα αιώνων, αλλά αποτε
λεί πρόδρομο στις μετέπειτα θέσεις της Ψυχοπαθολογίας που υ
ποστηρίζει ότι εφόσον ένα άτομο δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
λογικής (λόγω ανικανότητας) δε θεωρείται προσωπικότητα (Η ο £ - 
stutter, σελ. 224). "Κάθε άνΟι,ωπος που μετέχει στον πολιτισμό και μπορεί 
να χρησιμοποιεί τρόπους σκέψης και δράσης που του προσφέρει το περιβάλ-
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2. Την "αδύνατη προσωπικότητα" που αναφέρεται σε άβουλα ά

τομα, σε ανθρώπους που "φέροντα ι και ά γοντα ι" από άλλους, και 

γίνοντα ι υποχείρια άλλων ανθρώπων. 3. Τη "σκοτεινή  προσωπι

κότητα" που χρησιμοποιείται γ ια  επικίνδυνους ανθρώπους ( ή 

γνωστούς) που δεν εμπνέουν καμιά εμπιστοσύνη. 4. Τη "  δ ια τα - 

ραγμένη προσωπικότητα" που χαρακτηρίζει ανθρώπους με ψυχικά 

τραύματα σημαντικά, με κενά στην ε ξέλ ιξή  τους, με κ λ ίσ ε ις  

και τάσεις ακίνδυνες ή επ ικ ίνδυνες γ ια  το κοινωνικό άώ'μ α 

που καθιστούν όμως το άτομο δυστυχισμένο.

γ. Ά σχ ετες  και παραπλανητικές χρήσεις

Επειδή ό όρος προσωπικότητα συνήθως χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι
m

με τη θετική του σημασία ορισμένοι διαφημιστές τον χρησιμο

ποιούν για  άψυχα αντικ είμ ενα  ή είδη καθημερινής χρήσης και 

κατανάλωσης. Λκούμε λ .χ . γ ια  αυτοκίνητα με προσωπικότητα { ! ’.) 

τσιγάρα, καλλυντικά με ...ξεχ ω ρ ισ τή  προσωπικότητα. Εξυπακού- 

ετα ι ό τ ι  τέ το ιου  είδους χρήσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την 

Ψυχολογία της Προσωπικότητας και απευθύνονται στην ψυχολογία 

α του καταναλωτή γ ια  λόγους οικονομικούς.

1.5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Πρέπει από την αρχή να σημειωθεί ό τ ι  δεν συμφωνούν ό

λο ι ο ι ερευνητές με το ακριβές αντικείμ ενο της Ψυχολογ ί α,ς 

της Προσωπικότητας. Πολλοί με τον όρο "προσωπικότητα" εννο- ' 

ούν εντελώς διαφορετικά πράγματα και τούτο δ ιό τ ι  ξεκ ινούν α- 

' πό διαφορετική βάση και χρησιμοποιούν διαφορετική ' μέθοδο 

προσέγγισης. Ορισμένοι ενδιαφέρονται γ ια  τ ι ς  συνθήκες κάτω

από τ ι ς  οποίες ε ξελ ίσ σ ε τα ι μια προσωπικότητα, την εσωτερική
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οργάνωσή της, το σύστημα ή την αφαίρεση της συμπεριφοράς. 
(Herrmann 1979, σελ. 19).

Όχι μόνο όταν άρχισαν οι πρώτες έρευνες και μελέτες 
για την προσωπικότητα αλλά ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει.ένας 
κοινά αποδεκτός ορισμός του τι είναι προσοηηκότητα. Συνήθως 
παρατίθεται μια σειρά ορισμών που έχουν σχετική ακρίβεια και 
παραπέμπουν στις πρώτες προσπάθειες του G. Allport ο οποίος 
ηδη από το 1937 συγκέντρωσε περί τους 50 ορισμούς ( Allport,
G. 1959, σελ. 26κ.ε.).

Οι ορισμοί της προσωπικότητας και τα θέματα που συν
δέονται με την ερευνά της και τις λειτουργίες της,διαφέρουν

· »

από συγγραφέα σε συγγραφέα. Υπάρχει μια σημαντική έκταση 
δΐο̂ υς ορισμούς και επιπλέον μεγάλες διαφορές στον τονισμό ο
ρισμένων στοιχείων της καθώς επίσης διαφορετική ακρίβεια στη 
διαπίστωση αυτού που κάθε συγγραφέας θέλει να εννοεί κατά τη 
συγγραφή της Ψυχολογίας της προσωπικότητας (Sader, Μ.σελ. 11).

Προσωπικότητα, νοημοσύνη, αισθητική, κίνητρο επιτυχίας, 
κληρονομικότητα, μάθηση κοινοτικής διάκρισης κ.τ.λ. δεν εί
ναι απλά εμπειρικά δεδομένα, αλλά θεωρητικά (υποθετικά) κα
τασκευάσματα για την εξυπηρέτηση ερευνητικών στόχων CHsmaann, 
Τ., 1979, σελ. 34).

Ορισμένοι ορισμοί της προσωπικότητας δείχνουν τη θέση 
του ερευνητή που ανακαλύπτει: ιδεολογική τοποθέτηση, μεταφυ
σική θεώρηση, ψυχολογική αφαίρεση, πίστη στη σταθερότητα, το- ( 
νισμό εσωτερικών διαδικασιών, θεώρηση-της συμπεριφοράς, υπό
μνηση των ποικίλων ερεθισμάτων, μοναδικότητα, ένα διαρκές 
γίγνεσθαι, διάκριση από τη μάζα.

Στους ορισμούς της προσωπικότητας δίνεται κάθε φορά



IS

από διάφορους επιστήμονες ειδ ική  βαρύτητα σε μια περιοχή.

Οι ορισμοί αυτοί επηρεάζονται, εκτός των άλλων, και από το 

Φιλοσοφικό φόντο-προέλευση του ερευνητή-μελετητή (Herrmann, 

Τ .,  1976, σελ. 26).

lliS .t . ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρέπει να το ν ισ τ ε ί  ό τ ι  ο ι λ έ ξ ε ις  "πρόσωπό", "προπωπι- 

κότητα" και "χαρακτήρας" χρησιμοποιούνται κατά τρόπο καθόλου 

ομοιόμορφο και συχνά χαώδη, όχ ι μόνο από μη επιστήμονες αλ

λά και από ψυχολόγους. Δεν ε ίν α ι  μόνο η διαφορετική σημασία 

που δόθηκε σ τ ις  λ έ ξ ε ις  αυτές στην πορεία της ισ τορ ίας αλλά 

και σήμερα, θ ’ αναφερθούν ενδεικ τικά  μερικές σημασίες του ό

ρου προσωπικότητα όπως αυτές χρησιμοποιούνται από διάφορους 

μελετητές.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εν ια ίο ς  και από όλους παρα

δεκτός ορισμός του αντικειμ ένου  της Ψυχολογίας της Προσωπι

κότητας και ο ι ψυχολόγοι με το ν  όρο αυτό δεν εννοούν όλοι 

το ίδ ιο  πράγμα. Ενδεικτικά θα αναφερθούν πέντε ορισμοί της 

Προσωπικότητας γ ια  να φανεί η διαφορετική θέση των ερευνητών.

1. WELLEK

Ί Σύμφωνα με τον Wellck προσωπικότητα ε ίνα ι το σύνολο 

της ψυχικής ύπαρξης με τη μοναδική της μορφή, ε ίν α ι η προϋ

πόθεση όλων των ψυχικών Φαινομένων. Ε ίναι η μοναδική διάρ

θρωση με την οντολογική και μεταφυσική της προσωπικότητα, με 

σχετική διάρκεια και σταθερότητα, ε ίνα ι ο "φορέας "  η "πλατ

φόρμα", η ουσία όλων των διαδικασιών, δηλαδή των βιωμάτων. 

Κατά τον  ίδ ιο  ερευνητή προσωπικότητα δεν ε ίν α ι ένα υπ οθετι

κό "κατασκεύασμα" αλλά μια ψυχική ύπαρξη, δεν ε ίν α ι απλώς έ-
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να')τλάσμα του νου" για να ταξινομηθούν και ερευνηΟούν εμπει-̂  
ρικά φαινόμενα αλλά και κάτι που πρέπει να θεωρείται ως υπαρ
κτό καί που πρέπει να αναλυθεί (Herrmann, Τ., 1976, σελ. 37).
.2. ΤΗΟΜΑΕ

I
Διαφορετική είναι η άποψη του Thomae που πιστεύει ότι |

ουσιαστικά προσωπικότητα είναι η "βιογραφία του ανθρώπου",ο '
"προσωπικός βίος", η πορεία της ζωής με όλες τις σχέσεις της
με τον κόσμο. Ακριβώς διότι μέσα στην πλήρη βιογραφία του
ανθρώπου εμπεριέχεται η βιολογική-κληρονομική του υπόσταση,
η περιγραφή των βιωμάτων του, ο κοινωνικός περίγυρος από τον
οποίο εισπράττει τα ερεθίσματα και μέσα στον οποίο δρα.

♦
3. WATSON

'/ Κατά τον Watson προσωπικότητα είναι το ·; : σύνολο των 
δραστηριοτήτων ενός ανθρώπου που αποκαλύπτονται σε μια μα- 
κρά περίοδο, το σύνολο δηλαδή των χαρακτηριστικών της συμπε
ριφοράς και όχι οι όροι. Συνεπώς στη θεωρία του ο Watson θεω
ρεί τη συμπεριφορά του ανθρώπου καε σαν αποτύπωση της ίδιας 
της προσωπικότητας.
4. ALLPORT, G.

 ̂ Η άποψη του Allport για την προσωπικότητα είναι περιε
κτική και ευρεία. 0 ορισμός που δίνει για την προσωπικότητα )
είναι ο πιο γνωστός και με περισσότερους οπαδούς, που προτά- 
θηκε το 1937 και λέγει ότι "Π ρ ο σ ώ·π ι κ ό τ η τ α ε ί- 
ν α ι  η δυναμι κή οργάνωση μέσα στο άτομο ε- .. ι - 
Κ ε ι.ν.ω ν των ψυχολογ ι κών  συσ τ ημάτ ων  που κα-

t
0 ο ρ ί ζ ο υ ν  τη χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή  σ’ αυτό συ μ-

4

πε ρ ι φορά  και  σκέψ η". Με 'άλλα λόγια, προσωπικότητα 
είναι η μοναδική συνένωση μέσα στο άτομο των κινήτρων, των ;
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προσδοκιών* των οξιών, των πίστεων, των φιλοδοξιών, των εν
διαφερόντων και των στάσεων μέσα στο άτομο που καθορίζουν 

τη συμπεριφορά και το καθιστούν ικανό να διαφέρει από τα άλ

λα άτομα.
ϊ

Η προσωπικότητα είναι κάτι και κάνει κάτι, δεν είνα ι 
συνώνυμη με τη συμπεριφορά ή τη δραστηριότητα. Αυτή βρίσκε

ται πίσω από ιδιαίτερες στάσεις και μέσα στον άνθρωπο.
Αναμφίβολα με τη χρήση του ορισμού αυτού εμφανί ζ.< ον- 

ται πολλά προβλήματα που ζητούν λύση. Αν εξετάσει κανείς βα

θύτερα το λειτουργικό ορισμό της κάθε λέξης που χρησιμοποι - 

είται στον ορισμό του A llport και που έχει μεγάλο περιεχόμε
νο, διαπιστώνει πως στο νόημα της κάθε λέξης υπάρχει μεγάλη 
σχετικότητα. Π.χ. τι σημαίνουν οι λέξεις δυναμική, οργάνωση, 

μέσα στο άτομο , ψυχο-φυσικών, συστημάτων, χαρακτηρίζουν, συμ

περιφορά, σκέψη: Επιπλέον: πότε και πως και γιατί εμφανίζον

ται τα χαρακτηριστικά; Είναι όλα ορατά; («συμπεριφορά, ιδέ
ες ). Και μόνον οι λέξεις "ψυχο-φυσικών συστημάτων, συμπεριφορά 
και σκέι|η" περικλείουν ολόκληρη την Ψυχο<πχτιαλογία, την Ψυχολογία της 

Συμπεριφοράς και την ανάλυση του περιβάλλοντος μέσα στο ο
ποίο ζε ι το άτομο (μόνο του;) και φυσικά ή έννοια του "περι

βάλλοντος" είναι τόσο πλατειά που φτάνει ως το . . .  ηλιακό 

σύστημα, αφού ο καθένας μας ζει στη γη, σε ένα ημισφαί.ρ ι ο 
(γιατί όχι εναλλακτικά και στα δύο;), σε μια χώρα, μια περιο
χή, μια κοινωνική ομάδα, μια εποχή, μια ο ικ ο γ έν εια ..,. Τα 

προβλήματα όμως αυτά δε μειώνουν την αξία του ορισμού αφού 

προσπαθεί να αγκαλιάσει ολόκληρο τον άνθρωπο. Αναλυτικότερα ' 
η έννοια της "Δ υ ν α μ ι κ ή ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς "  σημαί
νει τις "δυνάμεις" που έχει μέσα του ο άνθρωπος που είναι ο
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συνδετικός δεσμός των ψυχικών και βιωματικών στοιχείων του.
Η "οργάνωση" σημαίνει την λειτουργική συνεργασία των συστη
μάτων μέσα στο άτομο που το χαρακτηρίζουν και καθορίζουν τη

Φ

συμπεριφορά και τη σκέψη. Η "σκέψη", με τις πολύπλοκες δια
δικασίες, τις προϋποθέσεις και τη λειτουργίας της, τροφοδο
τεί τη συμπεριφορά και καθιστά το άτομο μοναδικό, ανεπανάλη
πτο και εντελώς ιδιαίτερη οντότητα.

0 ορισμός αυτός δεν είναι ο μοναδικός του Allport. 
Απλώς είναι ένας από τους πενήντα (501) ορισμούς που παραθέ
τει. Ας αναφέρουμε ακόμη έναν του ίδιου, που όμως διαφέρει 
σημαντικά από τον προηγούμενο και είναι επίσης δεκτός από 
πολλούς ερευνητές.

"Προσωπικότητα είναι το μέσο με το οποίο κάθε άτομο 
εκφράζει κατά μοναδικό τρόπο τον ψυχικό του κόσμο, ενεργεί 
και αντιδρά στα δ>.άφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του, 
αντιμετωπίζει τη ζωη γενικά, εκπληρώνει τις ανάγκες του, πε
τυχαίνει τις επιδιώξεις του, αναπτύσσει τα ιδεώδη και τις α
ξίες του που κατευθύνουν τη δραστηριοτητά του".

Ο ορισμός αυτός είναι ευρύτερος και αγκαλιάζει περισ
σότερες περιοχές όχι μόνο της>Ψυχολογίας αλλά και της Κοινω- 
νιολογίας. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς στον ορισμό 
αυτό ότι:
1. Η προσωπικότητα είναι το μέσο, το όργανο δηλαδή και όχι

« *
ο ίδιος ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι αυτός είναι κάτι 
βαθύτερο και ουσιωδέστερο.

2. "Εκφράζει κατά μοναδικό τρόπο" τον ανεπανάλληπτο άνθρωπο
καε μάλιστα

3. "τον ψυχικό του κόσμο" (από μια μεριά, ενώ πιο κάτω επα-
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νέρχεται στην εκπλήρωση των αναγκών που είναι κράμα ψυ
χικών και βιολογικών)·

4. "Ενεργεί και αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα του περιβά λ-
λοντός του, αντιμετωπίζει τη ζωή γενικά" (γεγονός που 

δηλώνει απάντηση στα ερεθίσματα από το ίδιο το άτομο και 

τροποποίηση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος).
5. "Πετυχαίνει τις επιδιώξεις του" δηλαδή θέτει σε λ ειτ ο υ ρ 

γία με τη βούλησή του μηχανισμούς για την επιδίωξη σκοπών·

6. "Αναπτύσσει τα ιδεώδη και τις αξίες που κατευθύνουν τη δρα-
στηριότητά του". Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούν σε ύψι- 

στο βαθμό τον άνθρωπο από το λοιπό ζωΙκό κόσμο και προ

ϋποθέτουν εσωτερικές δυνάμεις που είναι προϋποθέσεις δη
μιουργίας π ο λ ι τ  ι σ μ ο ύ  (ιδεώδη, α ξ ίες ).

S . Κοινωνιολογικός ορισμός
Προσωπικότητα, κατά μια κοινωνική άποψη, είναι το α

ποτέλεσμα της συνεργασίας ενός οργανισμού'με το κοινωνικό 

περιβάλλον. Κάθε άτομο που συμμετέχει σε έναν πολιτισμό, χρη

σιμοποιεί προδιαγραμμένους τρόπους της σκέψης και της πράξης, 
είναι μια προσωπικότητα. Η έννοια του "οργανισμού" όσο και. 
του'νιεριβάλλοντος" και μάλιστα η "συνεργασία" δεν είναι παρά 

περιοχές που επιδέχονται μεγάλη συζήτηση και έρευνα, για να 

μας δώσουν αυτό που λέγεται προσωπικότητα.
Σύμφωνα με τους ορισμούς του A llport μια ακριβής περί- “ 

γραφή της προσωπικότητας θα έπρεπε να περικλείει μια ανάλυ- 
.ση.γισ την προσωπικότητα στο σύνολό της. Το γεγονός αυτό φέρ
νει στην επιφάνεια μια θεμελιακή ερώτηση: θα πρέπει κανείς 
να προσπαθήσει να μελετήσει τις ατομικές περιπτώσεις ή θα 

πρέπει να προσπαθεί να βρει γενικούς νόμους δηλαδή οφέίλει



•·

να υιοθετήσει μια γενική προσέγγιση (νομοθετική) ή μια εξα- 
τομικευμένη (ιδιογραφική) προσέγγιση κατά τη μελέτη της προ
σωπικότητας; Η Ψυχολογία κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζητά 
να βρει γενικούς νόμους της συμπεριφοράς και.των εμπειριών 
και κατά συνέπεια να κάνει μια νομοθετική προσέγγιση. Εντού-- . V\
τοις ο Allport υπογραμμίζει ότι κάθε προσωπικότητα είναι μο
ναδική και- θα έπρεπε κανείς να το συλλάβει αυτό χρησιμοποιώ
ντας μια ιδιογραφική προσέγγιση. 'Αλλοι θεωρητικοί της προ
σωπικότητας, όπως ο Eysenck, διατείνονται πως η Ψυχολογία θα 
έπρεπε να είναι νομοθετική πέρα για πέρα και ότι θα εέπρεπε 
καθένας να καθιερώσει γενικούς νόμους της προσωπικότητας. 
Επιπλέον παρά το γεγονός ότι η μελέτη της μοναδικότητας της 
προσωπικότητας φαίνεται σαν ιδεώδης προσέγγιση για κάποιον, 
είναι σχεδόν ένα ακατόρθωτο έργο, μια και δεν υπάρχει καμιά 
μέθοδος μέτρησης της "συνολικής προσωπικότητας". Αυτός εί
ναι καί ο λόγος που περισσότεροι θεωρητικοί, οποιαδήποτε μέ
θοδο κι αν υιοθετούν, αναλύουν την προσωπικότητα σε μικρότε
ρες ενότητες. Και αυτές ακόμα οι μετρήσεις έχουν τα όριά τους 
και τα προβλήματά τους. Είναι εξάλλου δύσκολο να μετρήσει 
κανείς με επιστημονικά αδιάβλητο τρόπο θέματα της ψυχολογί
ας όπως είναι λ.χ. οι προσδοκίες, οι ελπίδες και τα ποικίλα 
συναισθήματα. Αυτές οι δυσκολίες ήταν η αιτία που πολλοί ε
ρευνητές είναι της γνώμης ότι θα πρέπει κανείς να ερευνά ε- - 
κείνες τις πτυχές της προσωπικότητας που έχουν κάποια σιγου
ριά ως προς τον επιστημονικό έλεγχο των ερευνών (Crowley, R. 
Corcoran, θ.:σελ. 35-26).
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1.5.2. ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟΝ

Ο A llp o rt έκανε μια σύγκριση των ορισμών της προσωπι

κότητας μεταξύ επιστημόνων από την Ευρώπη και αγγλοσα ξ ώνων- 

Αμερικανών και δ ιέκρ ινε φιλοσοψικό-ανθρωπολογικές διαφορές. 

Ενώ δηλαδή οι Ευρωπαίοι βλέπουν στην προσωπικότητα μια σχε

τική σταθερότητα και σχετική ανεξαρτησία από την κοινωνία  

και τ ις  διαρθρωτικές ακαμψίες της και το ν ίζο υ ν  τ ι ς  εσ ω τερ ι

κές διαθέσεις του ανθρώπου, αντίθετα  οι Λγγλοσάξωνες δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταβλητότητα της προσωπικό τη  τ α ς , 

σ τ ις  διανθρώπινες σχ έσ ε ις , στα αισθησιοκινητικά συστατικά 

της συμπεριφοράς και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της συμπε

ριφοράς. Σ τις  διάφορες θεωρίες της προσωπικότητας αντανακλά

τα ι η παράδοση, η φιλοσοφία και η κοσμοθεωρία του συγγραφέα. 

Με ιστορική και κοινωνιολογική ανάλυση των θεωριών αυτών μπο

ρεί κανείς να δ ιακρ ίνε ι τη μεταβολή της περί ανθρώπου ιδέας 

των ερευνητών. (Greitmeyer - Schmitz: Mcdizinischo Psycholo

g ic , σελ. 188).

Ίσ ω ς  να έχ ε ι δίκαιο ο Herrmann (σελ . 38) όταν υποστη

ρ ί ζ ε ι  ό τ ι :  "Προσωπικότητα ε ίνα ι ένα πολύ γενικό υποθετικό 

θεωρητικό κατασκεύασμα, του οποίου ο ορ ισ τικός εν νο ιο λο γ ι-  

κός καθορισμός - αν μπορεί να υπάρχει τ έ το ιο ς  - μπορεί να 

βρίσκεται στο τέρμα της έρευνας της ψυχολογίας της προσωπι

κότητας και όχι στην αρχή" δ ιό τ ι  μετά από πολλή μελέτη και * 

έρευνα της προσωπικότητας Θα μπορούσαμε να πούμε τ ι  έ ίν α ι 

‘ αυτή. ·
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1.6. . ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.6.1. ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Κάθε άνθρωπος έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά όμοια με 

άλλους ανθρώπους και η φυσιολογική πορεία της εξέλιξής του 
είναι σε γενικές γραμμές όμοια με την εξέλιξη όλων των αν
θρώπων.

Εξετάζοντας την προσωπικότητα γενικά παρατηρούμε ότι 
κάθε άνθρωπος αποτελεί μια προσωπικότητα χωριστή, μοναδική 
και ανεπανάληπτη. Δεν υπάρχουν ούτε δύο άνθρωποι τελείως ό-ί.

μοιοι μεταξύ τους.'Αλλωστε προσωπικότητα είναι αυτό το = ιδι
αίτερο κάθε ανθρώπου που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλ
λους. Αυτό οφείλεται στη "μοναδική διάρθρωση των προσωπικών 
του χαρακτηριστικών. 'Ενα χαρακτηριστικό είναι κάθε προσωπι
κή τάση που μπορεί να απομονωθεί, που είναι σχετικά σταθερή 
και που διακρίνει το ένα άτομο από τα άλλα (Guilford, J. 
1964, σελ. 6-7).

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι άνθρωποι διαφέρουν πάρα 
πολύ στην ικανότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τις διάφορες 
καταστάσεις. Η νοημοσύνη λ.χ. συχνά χαρακτηρίζεται και με- 
τράται σύμφωνα με τις ικανότητες του ατόμου να δρα αυτόνομα 
και να αντιμετωπίζει το περιβάλλον του. Τα άτομα διαφέρουν 
ως προς τον αριθμό, την ποικιλία και την ποιότητα των ικανο
τήτων, γεγονός που οφείλεται α) στην εκ γενετής προικοδότη
ση για μια τέτοια εξέλιξη και β) στο είδος, την ποσότητα 
και την ποιότητα των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, δηλαδή 
των εμπειριοόν του.

\ Κάθε παιδί γεννιέται με το δικό του μοναδικό συνδυα
σμό χαρακτηρολογικών προδιαθέσεων. Το κάθε παιδί είναι αντι>
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κείμενο ιδ ια ίτερω ν επιδράσεων τοο περιβάλλοντος του ήδη από 

τη στινμή της γέννησής του.

Οι προδιαθέσεις του παιδιού ε ίνα ι προϋπόθεση γ ια  να 

δεχ τεί επιδράσεις προς ορισμένες κατευθύνσεις η ε ξέλ ιξη  που

Μεταξύ των περισσότερο συναισθηματικά τονισμένων προ-

Φίλίας και αποδοχής ή απόρριψης, καλής διάθεσης ή μελαγχολι- 

κής, συζήτησης ή σιωπής κτλ. που θα πάρει το παιδί ε ίν α ι  κοι

ν ισ τούν την ατομικότητά του σ τ ις  διαπροσωπικές του σ χ έσ ε ις .

Λυτά όπως και άλλα τέ το ια  καθοριστικά σ το ιχ ε ία  της 

προσωπικότητας, αναπτύσσονται με την ποικ ιλ ία  τους και τους 

διαφορετικούς τύπους τους με τη συνεργασία και την ανταλλα

γή μετσξύ οργανισμού και περιβάλλοντος (S to t t ,  L: P e rson a li

ty  Development: An Overview. In ternationa l Encyclopedia . . .  

v o l.  8. σελ. 304),

Η προσωπικότητα απ οτελε ίτα ι από σ το ιχ ε ία  .εσωτερικά 

και εξωτερικά δηλαδή προσωπικά χαρακτηριστικά όπως ο χαρα

κτήρας, η νοημοσύνη, η βούληση και εξω τερικά, όπως η εμφάνι

ση και η σωματική διάπλαση. Κανένα χαρακτηριστικό του ανθρώ

που δεν ε ίν α ι ανεξάρτητο από τα άλλα. Η εξωτερική εμφάνιση . 

•σχ ετίζε τα ι με την εσωτερική ψυχική διάρθρωση του ανθρώπου 

και αντίστροφα η εσωτερική διάθεση επηρεάζεται από την εξω -

θα πάρει μέσα στο περιβάλλον του.

διαθέσεων με τ ι ς  οποίες τα υ τ ίζ ε τα ι  τά, ε ίν α ι :  η 

ποιότητα της διάθεσης, η αντίδρασή του , η τάση να κ λ ε ίν ε τα ι 

στον εαυτό του και η ένταση στο πεδίο αντίδρασης. Η στάση

νωνικές δ εξ ιό τη τες  και μέσα σε ποικίλους συνδυασμούς που συ-

Κατά καιρούς γ ίνοντα ι προσπάθειες ταξινόμησης των
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διαφόρων τύπων της προσωπικότητας ανάλογα με τη διάρθρωση 
των ιδιοτήτων που παρουσιάζει. Τέτοιες ταξινομήσεις γίνονται: 
α. ως προς την ταχύτητα αντίδρασης στα εξωτερικά ερεθίσμα

τα (αναφέρεται σαν "τεμπεραμέντο" , ΐοπη?ο=χρόνος) , 
β. ως προς την ψυχική διάθεση (ευδιάθετος, μελαγχολικός, δύ

σκολος κτλ.) και
γ. ως προς τη θέληση (άνθρωπος με ισχυρή θέληση, ασθενική,, 

ενεργητικός, δραστήριος, αυθόρμητος, παθητικός, ανθεκτι
κός, επίμονος, άκαμπτος, δυσκίνητος, αμετακίνητος, κτλ.)| 

Οι ταξινομήσεις αυτές είναι σχηματικές, γιατί στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει άνθρωπος απόλυτα ταξινομήσιμος., 
Κάθε τυπολογία και κάθε κατάταξη είναι θεωρητικό μοντέλο που 
βγαίνει από την έρευνα και μελέτη μεμονωμένων ατόμων και ε
ξυπηρετεί διαγνωστικούς - θεραπευτικούς σκοπούς.

Η μοναδικότητα της προσωπικότητας ισχύει γενικά ως 
βασικό χαρακτηριστικό. Η μοναδικότητα όμως αυτή δε σημαίνει j! 
πως κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός από κάθε άποψη. Αν ήταν 
αυτό απόλυτο τότε όχι μόνο η Ψυχολογία αλλά και όλες οι επι-| 
στήμες του ανθρώπου δεν θα είχαν νόημα. Όπως κάθε επιστήμη, | 
κατά τον ίδιο τρόπο και η Ψυχολογία και συνεπώς και η Ψυχο-|

ι
λόγια της Προσωπικότητας ζητά γενικούς κανόνες που περιλαμ̂ Ό 
βάνουν όλους τους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν |
λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές διαφορές (Herrmann, Τ. _ 1976,.

ι
σελ. 48).

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρουσιάζονται τα εξής προβλή
ματα μοναδικότητας και διαφοροποίησης της προσωπικότητας:
1. Η έρευνα της προσωπικότητας μπορεί να στραφεί στη μελέ

τη της εξωτερικής εκδήλωσης της βίωσης της μοναδικότητας,,
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να την περινράψει και θεωρητικά να την ερμηνεύσει.

2. Η νομοθετική έρευνα της προσωπικότητας παραδέχεται τη 

μοναδικότητα όλων των μεμονωμένων προσωπικοτήτων* όμως 

ως μονάδες τις αποκλείει ενώ τις μελετά ως "πλήθος μεμο

νωμένων" ατόμων. Τα κοινά χαρακτηριστικά των προσωπικο

τήτων ισχύουν ως γενικοί "νομοθετικοί" κανόνες.

3. Η έρευνα των μεμονωμένων ατόμων με τις ιδιομορφίες και 

τα χαρακτηριστικά τους είναι αναγκαία για τη μελέτη των 

κοινών στοιχείων της προσωπικότητας.

4. Η Ψυχολογία της Προσωπικότητας χρησιμοποιεί μεθόδους της 

διαγνωστικής, όμως οι στόχοι της είναι διαφορετικοί.

5. Οι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιεί η Ψυχολογία της Προ

σωπικότητας μπορούν να είναι της; Γενικής ή της διαφορι

κής Ψυχολογίας (Ψυχολογίας Ατομικών Διαφορών) (Herrmann, 

Τ. 1976, σελ. 56).

1 .6 .2 . ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όλες σχεδόν οι έρευνες της προσωπικότητας θέτουν το 

ερώτημα: παραμένει ίδια η προσωπικότητα στο πέρασμα του χρό

νου; Ένα πρόσωπο έναι το ίδιο στα 50 χρόνια όπως ήταν και 

στα 25; Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική παραδοσιακή σκέψη η προ- 

σωπικότητα σταθεροποιείται σχετικά κατά τα πρώτα παιδικά χρά- 

νια. Τα επόμενα χρόνια που προσθέτουν νέες εμπειρίες μπορεί 

να τροποποιούν ή να αναπτύσσουν την ήδη βασική διάρθρωση,αλ

λά η προσωπικότητα σπάνια μεταβάλλεται σε σημαντικό βαθμό. 

Έτσι η συνέχεια για ολ.όκληρη τη ζωή της προσωπικότητας θεω
ρείται προϋπ6βεοη~ομαλ6τητας, Τελευταία η ψυχολογική θεωρία 

τροποποίησε κάπως τις πρώτες θέσεις της: η προσωπικότητα φαί-

' · *



νεται όχι σαν κάτι σταθερό, αλλά σαν μεταβαλλόμενο κατά σχε
τικά προβλεπόμενο τρόπο που υπογραμμίζει τη συνέχειά της.
Για τον Έρικσον η προσωπικότητα αναπτύσσεται σε μια σειρά 
επιγενετικών σταδίων (φάσεων), οπότε καθένα ενσωμάτωνετ αι 
και στηρίζεται στη σταθερότητα της προηγούμενης φάσης.

Σχετικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η προσωπικότητα πα
ρουσιάζει, παρά τις ποικίλες μικρές αλλοιώσεις της στη συμ
περιφορά, μια συμπαγή ενότητα και μια σχετική . σταθερότητα 
στο πέρασμα του χρόνος (Nuttin, J. 1963, σελ. 26, Herrmann, 
Τ. σελ. 57, TournieT, Ρ. σελ. 95).

Μ συσσώρευση γνώσεων και εμπειριο'ιν, η αποθήκευση πλη
ροφοριών και η επεξεργασία τους με το πέρασμα του χρόνου ε
πιφέρουν αλλαγές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς. Οι 
νέοι είναι αυθόρμητοι και ειλικρινείς, επιθετικοί και ριξη- 
κέλευΟοι ενώ οι ηλικιωμένοι είναι επιφυλακτικοί και υπολογί
ζουν περισσότερο τις συνέπειες των ενεργειών τους, είναι πε
ρισσότερο συγκρατημένοι και συντηρητικοί (Κυριακίδης, Γ1: Κοι
νωνικά και Ψυχολογικά αίτια ... 1984, σελ. 90).

Τα διάφορα στ̂ ιθίεί.α της δομής της_προσωπικότητας κυ
μαίνονται ανάμεσα σε μια σχετική σταθερότητα και σε ευελιξία 

(Smelser 1970, σελ. 4). Ορισμένοι σταθμοί της ζωής (είσοδος 
στην εφηβεία) ή ορισμένα γεγονότα (γάμος, γέννηση παιδιού, α
τύχημα) σημαδεύουν την προσωπικότητα και την αλλοιώνουν προς 
τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Οι μεταβολές αυτές συνεχίζον
ται σε ολόκληρη τη ζωή, μέχρι τό θάνατο. Μερικές φορές δια
πιστώνουμε αλληλεξάρτηση σωματικών και ψυχικών αλλαγών.

Ο C.G. (.Ιυιΐβ̂ υποοτηρίζει ότι τα χαρακτηριστικά της προ- 
σωπικότητας διαφοροποιούνται κάπως στο δεύτερο μισό της ζω-
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ής σ τ ις  αρχές των 35 ή 40 ετών (E ichorn, D.: '..International 

Encyclopedia, V ol. 8, p. 292).

Κατά τους W ellck, Eysenk, A llp o r t  και G u ilford , Π 

προσωπικότητα στο πέρασμα του χρόνου μένει σχετικά  

Ό ταν ε ξα ιτ ία ς  διαφόρων λόγων παρουσιάζεται απώλεια της Ψυχι

κής ισορροπίας, αυτό έχ ε ι σαν συνέπεια να χάνει ο . άνθρωπος 

την ικανότητα απόλαυσης των αγαθών της ζωής και τη βίωση 

του πολιτισμού. Οι απότομες αλλαγές και αλλοιώσεις της προ

σωπικότητας - (σ ε  βαθμό που χάνει κανείς την κρίση, τη νοημο

σύνη, τον αυτοέλεγχο)- ε ίν α ι δείγμα παθολογικό. Από τη σ ε ιγ -  

μή αυτή δε μιλάμε πια γ ια  προσωπικότητα, αλλά γ ια  ψυχικά άρ

ρωστο. Τ έτο ιες  αλλοιώσεις προκαλούνται από βλάβες εγκεφάλου 

ή ψυχικές ασθένειες (Jaspers, Κ. σελ. 372).

1.6.3. ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Μελετώντας την προσωπικότητα, την ε ζέ λ ιζη  και τα  χα

ρακτηριστικά της βρισκόμαστε μπροστά στο ερώτημα ποιά προσω

πικότητα χαρακτηρίζεται ως ομαλή. Η έννο ια  της ομαλής ή πα

θολογικής προσωπικότητας εκφράζει πολλά πράγματα που έχουν 

σχέση με την ορολογία που χρησιμοποιούμε.

Αφήνοντας την καθαρά ιατρική άποψη θεωρούμε έναν άν

θρωπο κοινωνικά ομαλό όταν δεν δημιουργεί προβλήματα προσαρ

μογής στο περιβάλλον του και κ α νο ν ίζε ι χωρίς προστριβές τ ι ς  

σχέσεις του μ’ αυτό. Ό ταν δηλαδή δεν βλάπτει το  περιβάλλ ο ν  

του και τον ίδ ιο  του τον εαυτό. Ό τα ν ,το  άτομο γ ίν ε τα ι  επ ι-
»

κίνδυνο για  το  περιβάλλον και τον εαυτό του όχι γ ια  μια φο

ρά ή συμπτωματικά αλλά με μεγάλη συχνότητα και σε μεγάλο βαθ- 

}ΐό τό τε  μιλάμε γ ια  προσωπικότητα με παθολογικά χαρακτηρίσει-



28

κά. (Jaspers, Κ. σελ. 367).
Πραγματικά είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς εύκολα 

μια "φυσιολογική", μια "ομαλή", μια "κανονική" προσωπικότητα 
από μια "παθολογική", "αρρωστημένη” , μη "ομαλή", "αποκλίνου- 
σα", "προβληματική", "μη Φυσιολογική" ή "διαταραγμένη". Δεν 
υπάρχει ένα και μοναδικό και ταυτόχρονα ασφαλές κριτήριο αλ
λά τέσσερα που είναι ενδεικτικά και σε μεγάλο βαθμό σχετικά, 
α. Τα ιατρικά κριτήρια μας δείχνουν ότι ένα άτομο είναι "μη 
κανονικό" όταν "νοσεί” , όταν έχει αδυναμία συντονισμού 
στις κινήσεις του. Όμως η αδυναμία αυτή δεν είναι αρκετή 
στηγ, περίπτωση που είναι σε μικρό βαθμό. Ασφαλώς παθολογ ικό 
είναι το άτομο όταν παρουσιάζει αποδειγμένες εγκεφαλικές δυσ
λειτουργίες.
β .  Τα ηθικά κριτήρια είναι σε ορισμένες περιπτώσεις στοι
χεία που δείχνουν την παθολογία μιας προσωπικότητας. Όταν 
λ.χ. η συμπεριφορά ενός ατόμου δεν είναι σύμφωνη με τους 
κοινά παραδεκτούς ηθικούς κανόνες μπορεί μια προσωπικότητα 
να χαρακτηρισθεί ως μη ομαλή. Επειδή όμο:ς και η έννοια της 
ηθικής είναι σχετική και ποικίλλει κατά τόπους και εποχές 
δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλής τρόπος χαρακτηρισμού ηθικού - μη 
ηθικού και το κριτήριο αυτό επιδέχεται ερμηνεία που μπορεί 
να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και από χρόνο σε χρόνο. 
Ποιός ή ποιοι θεσπίζουν τους ηθικούς κανόνες; Γιατί οφείλει 
κανείς να τους τηρεί;
Υ. Τα στατιστικά κριτήρια. Πολλοί τα'δέχονται ως μέτρα χα
ρακτηρισμού μιας προσωπικότητας ως ομαλής με βάση τη · συχνό
τητα εμφάνισης ενός συμπτώματος στον γενικό πληθυσμό. Η συμ
περιφορά που απαντάται σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού καί'
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δεν διαφέρει από την μέση τυπική συμπεριφορά, θεωρείται φυ

σιολογική, ενώ η ασυνήθιστη, ή χτυπητή, ή αποκλίνουσα, αυτή 

που διαφέρει σημαντικά από τη μέση τυπική και την κοινή θεω

ρείται παθολογική. Πράγματι αυτό συμβαίνει και είναι ορθό 

σε πολλές περιπτώσεις και ισχύει για πολλές μορφές συμπερυρο- 

ράς, όμως δεν μπορεί η ποσοστιαία αναλογία εμφάνισης μιας 

συμπεριφοράς να αποτελεί αποκλειστικό κανόνα. Είναι πολύ συ

ζητήσιμο το κριτήριο της πλειοψηφίας το οποίο*αν ισχύει θα 

απαιτήσει τα ταλέντα όλων των χαρακτηριστικών να κλειστούν 

σε άσυλα.
δ. Τα κοινωνικά κριτήρια απαιτούν έναν βαθμό προσαρμόγής 

του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο. Αν το άτομο προσαρμόζεται, 

συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας που ζ ε ι  θεωρεί

ται ΜκανονικόΜ και "κοινωνικό" και στην περίπτωση αυτή δεν 

έρχεται σε σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό, γεγονός που 

εξασφαλίζει σχετική ψυχική ισορροπία. Με τα κριτήρια όμως 

αυτά πρέπει να θεωρηθούν παθολογικοί όλοι οι κοινωνικοί ανα

μορφωτές, τα μεγάλα πνεύματα, οι γίγαντες της πέννας και οι 

ελευθερωτές των λαών. Για το λόγο αυτό απαιτούν μεγάλη περί- 

σκέ)ΐΡϊ. Τα κοινωνικά κριτήρια φαίνονται μέσα από την προσαρμο

στικότητα ενός ατόμου, τη γλωσσική του ικανότητα, την επι- 

κοινωνία και τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Και βέβαια 

έχει σημασία το περιβάλλον στο οποίο ζ ε ι μια σχετικά διατα- 

ραγμένη προσωπικότητα, ο βαθμός ανοχής της ή μη και το γεν ι

κότερο κλίμα μιας κοινωνίας.
Από ηθική σκοπιά μπορεί να σημαίνει "καλός" σε αντί

θεση με τον "κακό" ενώ στατιστικά σημαίνει "συνήΟη<ί' σε αντί

θεση με αυτόν ηου παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από το μέ-
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σο όρο. Κάθε φορά λοιπόν που αναφερόμαστε στην προσωπικότητα 
ενός ανθρώπου είμαστε υποχρεωμένοι να λαβαίνουμε υπόψη μας< 
την ιατρική, την κοινωνική, την ηθική και τη στατιστική πλευ
ρά αυτού που ονομάζουμε ομαλό ή παθολογικό. Ο πολιτιστικός 
χώρος, μέσα στον οποίο βρίσκεται: η προσωπικότητα, έχει τους 
δικούς του κανόνες και τα δικά του πραδεκτά όρια, μέσα στα 
οποία κινείται μια προσωπικότητα, για να θεωρηθεί ομαλή και 
είναι γνωστό ότι κάθε πολιτισμός έχει τις δικές του επιλογές 
και παραλλαγές.*

Προσωπικότητες που θεωρούνται σπουδαίες για μια κοι
νωνία και εποχή θεωρούνται για άλλες σαν περιστατικά που θέ
λουν ψυχιατρική βοήθεια (γιόγκι, μάγοι, μάρτυρες κ.α). Ος 
τώρα ακόμα καννιβαλικές κοινωνίες θεωρούν το δόλο, την ωμό
τητα, την ζηλοτυπία και την εχθρότητα ως βασικά στοιχεία των 
μελών τους.

Ψυχοπαθείς χαρακτηρίζονται από τον ψυχίατρο Schneider 
οι προσωπικότητες που υποφέρουν εξαιτίας κάποιας ψυχικής τους 
απόκλισης και εκείνοι εξαιτίας της ψυχικής πάθησης των οποί
ων υποφέρει η κοινωνία. Η απόκλιση αυτή εκφράζεται ανάλογα

* , ' Μερικά παραδείγματα από την Ανθρωπολογία και την Ι 
στορία μας δείχνουν πόσο η έννοια του ομαλού και μη ομαλού 
συγχέονται κατά τόπους και εποχές. Κ ανθρωπολόγος Ruth Bene
dict (Patterns of Culture 1935) αναλύει έναν αριθμό "πρωτό
γονων" (αναλφάβητοι) με διαφορετικό κοινωνικό σύστημα από 
το δικό μας που ενσαρκώνουν ιδέες πολύ διαφορετικές περί "ο
μαλού" απ’ότι εμείς θεωρούμε σαν τέτοιο. (Crawley, R. - Cor
coran, D.Vi.J.: Personality Development, σελ. 36).
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με τους κανόνες που επικρατούν σε μια περίοδο και μάλιστα με 

το σ τα τισ τ ικό  μέσο όρο.

0 Schneider παρουσίασε μια όχι συστηματική τυπολογία 

της ψυχοπαθολογίκής προσωπικότητας που δηλώνει με δέκα τύί* 

πους: 1. 0 υπερρυΟμικός (φιλόπονος, κοινωνικός, ικανός στο 

λόγο, πρακτικός άνθρωπος με ελάχιστο βάθος και α ξ ιο π ισ τ ία ) .

2. 0 απαισιόδοξος (σκεπ τικ ισ τής, παραπονούμενος, κ λ ε ί ν ε τ  α ι 

στον εαυτό το υ ).  3. 0 ανασφαλής ("περ ίπλοκος", σχολαστικός, 

ε ρ ισ τ ικ ό ς ) .  4. Ο ψανο.τικός ( τ ε ί ν ε ι  να γ ίν ε ι  α ιρ ε τ ικ ό ς ,  παρα

πονιάρης). 5. 0 επιδειξιομανής (εκκεντρ ικός, ψευτοάγιος, ψεύ

της, κομπαστής). 6. 0 ασταθής (ευμετάβολος, με σύντομες και 

περιοδικές μεταπτώσεις στη δ ιά θ εση ). 7. 0 εκρηκτικός (ευ ερ έ 

θιστη φύση, έτοιμη για  β ια ιό τη τες  και α ιφ ν ίδ ιε ς  α ντιδράσε ις  

χωρίς περίσκεψη). 8. 0 άκαρδος (που δε μπορεί να ζή σ ε ί ' χω

ρίς βαρβαρότητες, αγνοεί τη ντροπή, τη συμπάθεια, το  αίσθη

μα τιμής ή τη συνείδηση). 9. 0 άβουλος (χωρίς δύναμη : θέλη

σης και αντίσ τασης ). 10. Ο ασθενικός (χωρίς αντοχή σ τ ι ς  σω

ματικές και ψυχικές ταλαντώσεις) ( l l o f s t i t t t e r ,  Ρ.: Psych ο l o 

gic, Fischer, σελ. ZS6).

Η θεωρία του Schneider για  τους Ψυχοπαθείς δ ε ν ·  έ μ ε ι 

νε χωρίς κρ ιτ ική , δ ιό τ ι  σύμφωνα με αυτή, κανείς  δεν μπορεί 

να ε ίνα ι  ούτε πολύ χαρούμενος ούτε ελαφρά απαισιόδοξος·. Ό 

λο ι είμαστε, με τη θέση αυτή, λ ίγο  ως πολύ ψυχοπαθείς. Η ά

ποψη αυτή πρέπει να θεωρηθεί υπερβολή, εκτός εαν τα πιο πά

νω χαρακτηριστικά ε ίνα ι  μόνιμα και σε μεγάλο βαθμό. (G re ito -  

meycr, Μ., Schmitt, Μ. σελ. 194).



I1.6.4. ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΛΥΤΟΕΚΤΙΜΠΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΙΙΤΛΣ
Όταν η συνείδηση του εγώ γεμίζει με κάποιο περιεχό

μενο τότε λέμε ότι η προσωπικότητα έχει αυτοσυνείδηση. Η 
πλήρωση αυτή είναι το αντικείμενο μελέτης και κατανόησης της 
Ψυχολογίας. Θα αναφερΟούν εδώ μερικές καταστάσεις της αυτο
συνείδησης σύμφωνα με τις απόψεις τοι^Jasper̂ :
1, Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους τρόπους με ‘'τους
οποίους ένας άνθρωπος κατανοεί και ερμηνεύει τον εαυτό του. 
Πολλές ορμές και τάσεις τις αισθάνεται η προσωπικότητα σαν. . 
φυσικές εξωτερικεύσεις της ουσίας της και της κατάστασης της 
στιγμής. Πολλά βιώματα παρουσιάζονται σαν τελείως κατανοητά 
από την προσωπικότητα και εντελούς δικά της. Όμως κάτω από 
αυτά τα ένστικτα και τις τάσεις μπορούν να κρύβονται πολύ α
νώμαλες εκδηλώσεις και βιώματα όπως π.χ. σαδιστικές και μα- 
ζοχιστικές τάσεις, καθώς επίσης πόθος για πόνο κ.α. 'Αλλες 
ορμές τις νοιώθει μια προσωπικότητα σαν ξένες για τον εαυτό 
της, σαν αφύσικες, σαν ακατανόητες, τις ζει σαν να μην εί
ναι δικές της αλλά ο<ν παρέμβλητες. Λυτή η φαινομενική αντί
θεση του υποκειμενικού σαν κατανοητού η ακατανόητου : ενστί
κτου που βιώνεται, βρίσκεται σε αντίθεση για τον παρατηρητή 
το>ν αντικειμενικά κατανοητών και μη κατανοητών ορμών. Τα 
δύο αυτά αντίθετα δεν αλληλοκαλύπτονται βέβαια. Σεξουαλικές 
διαστροφές στην αρχή των διαδικασιών, σε περασμένη ηλικία 
μπορούν λ.χ. υποκειμενικά να βιώνονται σαν δικές, αντικειμε
νικά όμως είναι εντελώς ξένες, ακατανόητες που εξαρτώνται α
πό διαδικασία της προχωρημένης ηλικίας να φαίνονται σαν τέ
τοιες. Εξάλλου μπορούν ορισμένες τάσεις που παγιώθηκαν με 
τη συνήθεια και.έγιναν ακατανίκητες, να παρουσιάζονται υπο-
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κειμενικά σαν ξένες, αντικειμενικά να θεωρούνται σαν τελείωςI
κατανοητές (Jaspers, X. σελ. 106).

Η υποκειμενική γνώμη που διατηρεί το άτομο για τον ε 

αυτό του, η αυτοΐδέα (so lf-concopt), ή αυτοεικόνα (self'image) 

ή το αυτοστερεότυπο, δεν ταυτίζετα ι πάντοτε με την πραγματι

κή αξία του, Το γεγονός αυτό-επηρεάζει ανάλογα την προσωπικό

τητα του ατόμου ώστε άλλοτε υπάρχει υπερεκτίμηση που οδηγεί 

στην αλαζονεία, υπεροψία, ναρκισσισμό, περηφάνεια, υπερβολική 

αυτοπεποίθηση κτλ. ενώ άλλοτε να εμφανίζεται η αυτοκαταφρό

νηση, η βειλία, η μελαγχολία, το συναίσθημα της μεισνεκτικό- 

τητας κ.ο.κ. Όταν κανείς συνειδητοποιεί τη σωματική ή πνευ

ματική του ανεπάρκεια μπορεί να μην υποφέρει εξα ιτίας της 

και να μην εμποδίζεται να γ ίνετα ι ομαλή η κοινωνική του προ

σαρμογή και να πετυχαίνει την ατομική του ευτυχία. Όταν ό

μως τα μειονεκτήματα αυτά μεγαλοποιούνται από το ίδ ιο  το ά

τομο τότε προκαλείται στην προσωπικότητα συναισθηματική έν

ταση με, απρόβλεπτες συνέπειες.

Συχνά την λανθασμένη αυτοαντίληψη την υποθάλπτει το 

περιβάλλον υπερτονίζοντας στα άτομα ή ότι αξίζουν πολύ πε

ρισσότερο από όσο δείχνουν, ή ό τ ι δεν αξίζουν για αξιόλογα 

επιτεύγματα.

Το άτομα και το περιβάλλον του βρίσκονται σε μια δια

λεκτική σχέση. Το άτομο επηρεάζει το φυσικό και κοινωνικό 

τον περιβάλλον αλλά επηρεάζεται από αυτό από το λίκνο ως 

,τον τάφο. Δέχεται τα μηνύματα του ηεριβάλλοντάς του, αντιδρά 

σ'αυτό σύμφωνα με το δικό του ψυχικό κόσμο, ερμηνεύει γεγο

νότα και καταστάσεις υποκειμενικά αλλά και τοποθετεί τον ε 

αυτό του ανάμεσα στους άλλους σύμφωνα με ατομικά κριτήρια
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που δεν ε ίνα ι  πάντα ρεαλιστικά και αντικε ιμ εν ικά , δ ιό τ ι  ο ι  

αντιδράσεις  των άλλων επηρεάζουν τα βαθμό της δικής του αυ

τοεκτίμησης.

(Οι γονε ίς  και δάσκαλοι λένε  περισσότερο επαινετικά λό

γ ια  στα παιδιά με σκοπό αυτά να πλησιάσουν το  πρότυπο που 

τους κατατάσσουν ο ι  μεγάλοι. 'Οσο εκτιμούμε ένα πρόσωπο η 

το  θεωρούμε ε ιδ ικό  τόσο η γνώμη του μας επηρεά ζε ι).

Οι "άλλο ι"  παρουσιάζουν μια " ιδαν ική " προσωπικότητα 

(ιδαν ική  με τη σημασία του κοινωνικού προτύπου) και το  άτομο 

προσπαθεί να προσαρμόσει το  "εγώ " του με την " ιδαν ική ”  αυτή 

προσωπικότητα σύμφωνα με τ ι ς  δυνάμεις του. Η αδυναμία να το  

πλησιάσει δημιουργεί συχνά αισθήματα μ ε ιονεξ ία ς  ανάλογα με 

την  "απόσταση" που ν ο μ ίζ ε ι  ό τ ι  έχ ε ι  από την ιδανική προσωπι

κότητα. Το " ιδα ν ικ ό "  αυτό πρότυπο δεν ε ίν α ι  πάντα τ έ τ ο ιο  με 

αποτέλεσμα την παραπλάνηση μιάς όχ ι σταθερής και με αυτοπε

ποίθηση προσωπικότητας. 0 Tournier αναφέρει μια μητέρα που 

λ έ ε ι  στην κόρη της συνεχώς ό τ ι  ε ί ν ο ι  άσχημη ενώ στην πραγμα

τικότη τα  ε ί ν α ι  ωραία. Γ ια τ ί  της το λ έ ε ι ;  λ'ήπως για να την 

πρσφυλάξει από ματαιοδοξία; Φοβάται μήπως την επ ισκ ιάσει η 

κόρη της; Η κόρη αυτή αμφιβάλλει γ ια  την ομορφιά της σε βαθ

μό που όταν κάποιος την κ ο ιτά ζε ι  επίμονα να ν ο μ ί ζ ε ι  πως δεν 

την κ ο ι τά ζ ε ι  από θαυμασμό αλλά από περιφρόνηση (Tourn ier, Ρ. 

σελ. 48).

I
i
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Η αυτοεκτίμηση και η αυτοεικόνα δ ε ίχ ν ε ι  σε κάποιο βαθ- J 

- μό και την ψυχική υγεία  του ατόμου. "Οι νευρωτικάί άνθρωποι 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίθεση αυτοεικόνας και ιδανικού ε 

γώ από ο , τ ι  ο ι  υ γ ιε ίς ,  όπως υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους 

αυτή η απόσταση ε ίν α ι  πάρα πολύ μικρή που δ ε ίχ ν ε ι  έλλειψη 5
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προσαρμογής και ανεπαρκή αντίληψη του εγώ. Όσο π to ολοκλη

ρωμένη ε ίνα ι η αυτοεικόνα κάποιου, τόσο πιο συνεπής ε ίνα ι  

και η συμπεριφορά του (κα ταστέλλε ι τη συμπεριφορά που δεν αν

τ ισ τ ο ιχ ε ί ,  συμμορφώνεται με χαρακτηριστικά κάποιου προσώπου, 

ή με ηθικούς ή ιδεολογικούς κανόνες ή επαγγελματικό ή τ α ξ ι 

κό ρόλο) (A rgy le , Μ.: σελ. 229-230). Η αυτοεικόνα ε ίν α ι  από 

τα κύρια και σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και
ί « ’ * ·

ένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως αν δεν γνωσθέί

το περιεχόμενο και η δομή της εικόνας του εαυτού του.■ ' * ? -
’· \ ,

. · ' ■ .4 .■ . V ■ .* ' : ’ - -■■ ■■. * - ' ■ V· ·
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2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η προσέγγιση της προσωπικότητας δεν είναι καθόλου εύ
κολη υπόθεση και τούτο διότι δεν την καθορίζουν δύο παράγον
τες μόνο (σώμα - ψυχή) αλλά εκατοντάδες. Ούτε η συμπεριφορά 
του ατόμου είναι συνέπεια της ταλάντευσής του ανάμεσα σε δύο ' 
πόλους (ένστικτα - πνεύμα), (άγιο - αμαρτωλό), (άτομο - κοι
νωνία) , αλλά αποτέλεσμα έλξεων και απωθήσεων και άλλων ανα
ρίθμητων ζευγών ρόλων. Χώρος, χρόνος, ενδιαφέροντα, προσδο
κίες, εμπειρίες, φόβοι, ένστικτα, ικανότητες, ιδέες, επιθυ
μίες και πλήθος άλλων παραγόντων, καθορίζουν την προσωπικότη
τα σαν σύνολο και προσδιορίζουν κάθε φορά τη στάση του αν
θρώπου απέναντι σε πρόσωπα, πράγματα, ιδέες, καταστάσεις,γε
γονότα, αξίες, κτλ.

Οι σύγχρονες τάσεις της Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας 
της Προσωπικότητας ιδιαίτερα, στρέφονται σε νέες περιοχές 
και μελετούν την προσωπικότητα από άλλες οπτικές γωνίες ό
πως είναι η αλληλεπίδραση (interaction) που αναλύεται σε ε- 
πιμέρους περιοχές (θεσμοί, ρόλοι, συμμετοχή σε ομάδες, οργα
νισμούς κτλ) (Sader, 1980, σελ. 60).

Αλλά παρά τις νέες μεθόδους και τις νέες οπτικές γω
νίες μελέτης της προσωπικότητας δεν μπορούμε να ερευνήσουμε 
σε βάθος τις λειτουργίες του ψυχικού βίου του ανθρώπου. Προ
σπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε με τις εκδηλώσεις της συμπερι
φοράς του. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι υποθέσεις που 
γίνονται με τη μελέτη της συμπεριφοράς δίνουν την πραγματι
κή εικόνα του έσω ανθρώπου (Herrmann, 1976, σελ. 33). Καθέ
νας κρύβεται πίσω από μια "ασπίδα" ώστε δύσκολα μπορούμε να 
τον γνωρίσουμε. Λυτή η "ασπίδα" μπορεί να είναι μια σιωπή,



- 37

μια συστολή, καθημερινή κοινοτυπία , προσποιητή άγνοια, η ί 

δια η ηλικία, ένας τ ί τ λ ο ς ,  η υπόληψή μας. η ομορφιά (γ ια  τη 

γυναίκα), η φήμη του ονόματος του (τη ς ) συζύγου, το  καθήκον 

(ως πρόφαση) (Tourn ier, Ρ. σελ. 136-137).

Οι περισσότερες μελέτες και έρευνες της προσωπ ικότη 

τας έχουν ως αντικ ε ίμ ενα  μελέτης τα άτομα που αποκλίνουν στη 

συμπεριφορά, ε ί τ ε  θ ετικά , ε ί τ ε  κυρίως αρνητικά, άτομα που 

βρίσκονται σε ε ξ έλ ιξη  ή άτομα μεγάλης ηλικ ίας. 0 μέσος άν- 

θρωπος, τόσο από άποψη ηλικ ίας (25-65 ε τώ ν ) ,  όσο και από γ ε 

νική άποψη συμπεριφοράς συνήθως παραμελείται (Sadcr 1980, σ. 

75). Συνεχ ίζε τα ι κατά κάποιο τρόπο η εξαγωγή συμπερασμάτων 

για  τους υ γ ιε ίς  από τους κοινωνικά - ψυχολογικά αποκλίνοντες. 

Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα δυσκολότερη τη γνώση της προσω

πικότητας. Έ τ σ ι  ε ί ν α ι  συχνά επισφαλής η ερμηνεία και ι . της 
/

συμπεριφοράς που αποτελεί ένα από τα  βασικά κριτήρια και μέ

σα προσέγγισης της συμπεριφοράς.

Η ερμηνεία της συμπεριφοράς δεν μπορεί να γ ί ν ε ι  πα

ρά μόνο όταν γ νω ρ ίζ ε ι  κανείς  όλες τ ι ς  εσοίτερικές και ε ξω τε 

ρικές συνθήκες, της ζωής του ατόμου. II κατάταξη της προσωπι

κότητας σε μια κατηγορία χωρίς ενδελεχή γνώση των όρων αυ

τών ε ίν α ι  άστοχη και πολλαπλά επικίνδυνη. Γεγονότα της προη

γούμενης ζωής, συμπεριφορά των άλλων προσώπων, χρονικές δ ια 

σ τάσε ις , γεγονότα των τελευταίων μηνών ή ημερών της ατομικής 

ζωής κτλ. 0α πρέπει να έχουν ερευνηθεί εξονυχ ιστικά  γ ια  να 

δοθεί κάποια ερμηνεία στη συμπεριφορά ενός ατόμου. Το σπου

δαιότερο στην πορεία της ε ξέλ ιξη ς  της προσωπικότητας δεν ε ί 

ναι α ι τ ία  αυτά τα γεγονότα  καύεαυτά όσο ο τρόπος με τον ο 

ποίο τα  α ισθάνετα ι και τα α ν τ ιμ ε τω π ίζε ι  (Tourn ier, Ρ. σ ελ .12)
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0 Adler αναφέρει μια χαρακτηριστική περί πτώσην "Ένα κλασικό 
παράδειγμα για το πως επιδρούν οι υποκειμενικές παραστάσεις 
στις ανθρώπινες πράξεις είναι η απόβαση του Καίσαρα στην Αί
γυπτο. Όταν ο Καίσαρας πήδησε στην όχθη σκόνταψε και έπεσε, 
ένα περιστατικό που οι Ρωμαίοι στρατιώτες το θεωρούσαν εξαι
ρετικά δυσοίωνο. Παρόλο το αναμφισβήτητο θάρρος τους, θα γύ
ριζαν σίγουρα πίσω, αν ο Καίσαρας δεν άπλωνε τα χέρια του 
με ετοιμότητα και δεν φώναζε: "Αφρική, μου ανήκεις!" Από αυ
τό το περιστατικό μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο λίγο ενεργεί 
η δομή της πραγματικότητας σαν αίτιο και πως οι επιδράσεις 
της μπορούν να αναπλαστούν και να οδηγηθούν από μια ολοκλη
ρωμένη προσωπικότητα". (Adler, Α.: Η αγωγή του παιδιού, σελ. 
26 ) .
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2.1. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙ

ΚΟΤΗΤΑΣ

Η μελέτη της προσωπικότητας αποτελεί ουσιαστικά μελέ

τη ολόκληρου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ως γνωστόν, αποτελεί 

κέντρο μελέτης πολλών επιστημών. Σήμερα μάλιστα που υπάρχει 

διεθνής διεπιστημονική συνεργασία πάνω σε πάρα πολλά θέματα, 

η μελέτη του ανθρώπου και μάλιστα της προσωπικότητας ε ί ν α ι  

ανάγκη να γ ίν ε τα ι  με τη σύγχρονη μελέτη πολλών επιστημονικών 

κλάδων και ε ιδ ικοτήτων. Τ έ το ιες  επιστήμες, από τ ι ς  < οπο ίες  · 

αντλεί το υλικό της ε ί ν α ι :

1. Η Β ιολογ ία . Η δομή, η κληρονομικότητα του ατόμου, η ψυ

χοσωματική αλλληλεπίδραση ε ίνα ι  περιοχές της β ιολογία  

ας και δεν μπορούν να αγνοούνται από τη μελέτη της 

προσωπικότητας,

2. Η Γενική Ψυχολογία. Α ισθήσεις, βιώματα, αισθήματα, εμπει

ρ ίε ς ,  αντίληψη, νοημοσύνη, μνήμη, προσοχή κτλ. ε ί ν α ι  

σ το ιχ ε ία  που οικοδομούν με το ν  τρόπο τους την προσω

πικότητα.

3. Η Κοινωνική Ψυχολογία. Ομάδες, οργανισμοί, πολιτικά  συ

στήματα, ιδ έ ε ς ,  προβλήματα ηγεσίας, κ.α. ε ίν α ι  θέμα

τα που σ χ ε τ ί ζο ν τα ι  άμεσα με την προσωπικότητα.

4. Η Κοινώνιολογία . Η κοινωνική διάρθρωση, ο ι  θεσμοί, η ο ι 

κονομική οργάνωση της κοινωνίας, η ταξική δομή της 

κάθε κοινωνίας κ.α. ε ίνα ι  σ το ιχ ε ία  που επηρεάζουν βα

θύτατα τον  άνθρωπο και τη συμπερι<ρορά του.

5. H Ανθρωπολογία. Ο βαθμός π ολ ιτ ισ τ ικ ή ς  ε ξ έ λ ιξη ς ,  τα  μέσα

του πολιτισμού, ο τρόπος ζωής των κοινωνιών δεν μπο

ρεί παρά να συνδέοντα ι με τη δομή και την ε ξ έ λ ιξη  της
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προσωπικότητας.
6. Η θεολογία. Πίστες, δοξασίες, λατρευτικά συστήματα, ηθι

κή, μόρφωση της θρησκευτικής βούλησης, δόγματα, αποτε
λούν περιοχές της Θεολογίας και είναι συγχρόνως δυνά-' 
μεις που δημιουργούν ή κατευθύνουν μια προσωπικότητα.

7. Η Φιλοσοφία. Συστήματα αξιολόγησης, ηθική, αισθητική που
επικρατούν σε ένα χώρο και μια χρονική περίοδο επηρεά
ζουν ανάλογα τις προσωπικότητες που ζουν μέσα στο χώ
ρο - χρόνο.

2.2. ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

α. Ανθρώπινη περιέργεια
Το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τη (ρύση και τη συμπερι

φορά του ίδιου του ανθρώπου είναι πανάρχαιο. Από τότε που υ
πάρχουν γραπτά μνημεία έχουμε μαρτυρίες για το ενδιαφέρον
του ανθρώπου τόσο για την περιγραφή όσο και τις αιτίες της ;

1

συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αποτελεί πανάρχαιο αίτημα γνώσης ι 
του ανθρώπου του ίδιου του εαυτού του. j
0. Αυτογνωσία !

Κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα ο σκεπτόμενος θέτει στον I
εαυτό του ορισμένα ερωτήματα και ζητάει να βρει απαντήσεις.
Ποιος είμαι; Γιατί είμαι αυτός που είμαι; Γιατί αντιδρώ έ
τσι; Πως φέρομαι; Πως θα πετύχω μια καλύτερη κοινωνική συμ- |
βίωση χωρίς συγκρούσεις; Πως θα γνωρίσω τον εαυτό μου; Ό- tif
πως είδαμε ήδη (§ 1.6.4.) καθένας μας εκτιμά τον εαυτό του 
με-έναν ορισμένο τρόπο και σε ορισμένο βαθμό. Με τη σπουδή 
και τη μελέτη της διαμόρφωσης της προσωπικότητας αποφεύγει 
κανείς την υπέρ- ή υπο-εκτίμηση του εαυτού του, γεγονός που

-
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και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί παθολογικό φαινόμενο, 

γ. Η γνώση των άλλων
Η γνώση των άλλων είναι βασική ανθρώπινη αλλά και πρα

κτική ανάγκη. Η γνώση των άλλων μας προσφέρει προσωπικά πλεο
νεκτήματα. Η καθημερινή επαωή και επικοινωνία ... με πανδ.ιά» 

συναδέλφους, συζύγους, άτομα που έχουν ορισμένα ταλέντα ή 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα καθιστά αναγκαία τη γνώση της προ

σωπικότητάς τους.

Η γνώση αυτή ενώ ικανοποιεί τη θεωρητική ανάγκη για 

ενημέρωση ταυτόχρονα εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς. Με τον 

τρόπο αυτό γινόμαστε περισσότερο αντικειμενικοί και ( αποφεύ

γουμε τις προκαταλήψεις*. Σαν άτομα και σαν μέλη της κουνω- 

νίας ρυθμίζουμε ανάλογα τη συμπεριωορά μας και ερμηνεύουμε 

τη συμπεριφορά των άλλων με περισσότερη α ντ ικ ειμ εν ικ ό τ η τ α  

και κατανόηση. Επιχειρήσεις με κύρος και παράδοση προσλαμβά

νουν υπαλλήλους σε καίριες θέσεις μόνο μετά από συνέντευξη 

και μελέτη της προσωπικότητας των υποψηφίων, 

δ. θεραπευτικοί και παιδαγωγικοί σκοποί

Για όσους έρχονται σε επαψή με παιδιά, νέους, τοοιτη- 

τές, σπουδαστές, αρρώστους, υπερήλικες κτλ. η γνώση της Ψυ-' 

χολογίάς της Προσωπικότητας είναι απαραίτητο μέσο στην εργα

σία τους. Η καθημερινή επικοινωνία και σχέση με διάφορες 

κοινωνικές ομάδες καθιστά ιδιαίτερα αναγκαία την ενημέρωση 

σε θέματα Ψυχολογίας της Προσωπικότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέ

ρον παρουσιάζει η γνώση της ψυχολογίας της προσωπικότητας σε 

ορσμένες επαγγελματικές ομάδες όπως είναι οι εκπαιδευτικοί 

όλων των βαθμιδών, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι κληρικοί,οι 

κοινωνικοί λειτουργοί, ο ι εργαζόμενοι σε άσυλα και ιδρύματα
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προστασίας ανθρώπων με ειδικές ανάγκες (παιδιά, υπερήλικες, 
οικοτροφεία, παιδουπόλεις). Χωρίς τη γνώση αυτή η επικοινω
νία γίνεται όχι απλώς δύσκολη και προβληματική αλλά έχει κα
ταστρεπτική συνέπεια τόσο για τους εργαζόμενους σ’αυτά όσο 
και για τους τροφίμους (Hall - Lindzey, 1970, σελ. 25).

2.3. Η ΣΧΕΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ

ά. Η γνώση της προσωπικότητας είναι σχετική
Εφόσον η γνώση της προσωπικότητας είναι μέρος της Γε

νικής Ψυχολογίς και αυτή των επιστημών του ανθρώπου δεν μπο
ρούμε παρά να γνωρίζουμε μέρος μόνο του αχανούς αυτού γνω
στικού αντικειμένου. Αν σκεφτούμε καθαρά επιστημολογικά, α- 
βίαστα θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα της σχετικότητας της 
γνώσης και στον τομέα αυτό. Υποκειμενικές και αντικειμενικές 
αδυναμίες . στέκονται μπροστά μας σαν μεγάλα εμπόδια της α
πόλυτης γνώσης. Υποκειμενικές είναι οι περισσότερες αδυναμί
ες που έχει ο άνθρωπος να ανιχνεύει ολόκληρη την περιοχή 
της Ψυχολογίας (λ.χ. αντιληπτιχή ικανότητα, όργανα, μέθοδοι) 
ενώ αντικειμενικά είναι τα εμπόδια της διείσδυσης, απομόνω
σης, κατάτμησης, ανάλυσης και σύνθεσης του αντικειμένου που 
στην περίπτωσή μας είναι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν η φρά
ση του Tournier "Η επιστήμη αφορά όχι στα πράγματα αλλά στις . j  

σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων, όχι στην πραγματικότητα, αλλά 
σε μια εικόνα της πραγματικότητας, μέσα οτην οποία μπαίνει 
μέρος της συμβατικότητας" (σελ. 81), αφορά γενικά την Επι
στήμη, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την Ψυχολογία της Προ
σωπικότητας, διότι η ζωή ενός ανθρώπου, το εγώ του, η πρόσω-
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ί πικότητά του, δεν είναι πραγματικότητες ψηλαφητές που μπο-ιι
ρούν να υποβληθούν σε ενδελεχή εξέταση. Φυσικά το να παρατη-

ν ♦ %
ρούμε μόνο τη συμπεριφορά του ανθρώπου και να τη θεωρούμε 
σαν τη μόνη πηγή γνώσης είναι σαν να καταργούμε όλη την πε-

I.' · . /
ριπλοκή της ψυχολογίας.*

j Παρ’όλές τις εμπειρικές έρευνες στην Ψυχολογία· · της
(■ Προσωπικότητας, δεν τολμά η Επιστήμη να αποφανθεί ότι γνωρί-
1 ■ *
I ζει την ουσία της, τι είναι προσωπικότητα, διότι είναι αδύ-
j νατό να συλληφθεί σε όλη της την έκταση, ακριβώς επειδή εί

ναι απέραντη. Διαμορφώνεται, εκτός από τους βιολογικούς και
ι

από πολλούς τυχαίους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως εί
ναι το επάγγελμα, ο ρόλος που παίζει στην κοινωνία, η πνευ
ματική παράδοση και η συμμετοχή του ατόμου στην παράδοση αυ
τή κτλ. 0 συνδυασμός των ποικίλων ψυχοσωματικών * χαρακτηρι
στικών και περιβαλλοντικών συνθηκών καθιστά την τέλεια γνώ
ση της προσωπικότητας καθαρή ουτοπία. Λν ακόμα κατορθώναμε 
να γνωρίζουμε όλα τα φαινόμενα του σώματος, φυσικά, χημικά, 
βιολογικά, όλα τσ πολύπλοκα ψυχικά φαινόμενα όλους τους 
πνευματικούς παράγοντες, τους κοινωνικούς, τους ιστορικούς, 
τους φιλοσοφικούς, που περνούν στον άνθρωπο, ακόμα και τότε 
δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τη σύνθε
ση των παραγόντων αυτών και Φυσικά την προσωπικότητα σαν σύ
νολο. (Tournier, Γ. σελ. 178),

Όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να αποκαλύ- 
ψουν τον "ιδιωτικό" κόσμο του ανθρώπου, είναι ελλείπεις, διό
τι οι κινήσεις του σώματος και οι αντιδράσεις, τα λόγια και 
οι εκφράσεις, ενώ μας αποκαλύπτουν σημαντικό μέρος της προ
σωπικότητας αφήνουν πολλές άγνωσιες πτυχές. Γεγονότα που



για μια προσωπικότητα περνούν απαρατήρητα, για άλλη αποτε
λούν συγκλονιστικούς σταθμούς της ζωής. Το Ιδιο Ψυχολογικό 
φ α ι ν ό μ ε ν ο  σε έναν άνθρωπο μπορεί να έχει πολλές αιτίες που 
έδρασαν είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά. 'Οσο περισσότερες εί
ναι οι αιτίες τόσο δυσκολότερα μπορεί να γίνει η διάγνωση,- 
Λέγοντας αιτία μπορεί να εννοούμε μια ξαωνική δύναμη που ε- 
νήργησε πάνω στο άτομο ή μια βαθμιαία αλλοίωση του ψυχοσωμα
τικού του κόσμου.
. Η λέξη αιτία λέει οΓλάΙοτ̂ πρέπει να χρησιμοποιείται
με πολλή περίσκεψη, επειδή κάποιο γεγονός γίνεται αιτία ώστε 
ένα άτομο να τροποποιεί τη συμπεριφορά του. Η τροποπο ίησ η 
της συμπεριφοράς εξαιτίας του γεγονότος δεν πρέπει να σημαί
νει ότι το ίδιο γεγονός είναι η αιτία (λ.χ. γέννηση ενός α
δελφού και ζήλεια του μεγαλύτερου) της αλλαγής του αλλά η ή
δη προδιατεθειμένη προσωπικότητα να δεχτεί με την άρνηση το 
γεγονός της γέννησης που μπορούσε ίσως να μην ήταν συγκλονι
στική. Πολύ σημαντικό για την ψυχική ζωή είναι το γεγονός ό
τι για την κατεύθυνση που ακολουθεί η συμπεριοορά κάποιου α
ποφασίζουν οι αντιλήψεις του και όχι τα γεγονότα - καθεαυτά

(Adler, Λ.,Η αγωγή του παιδιού, σελ, 25).
Ίσως είναι υπερβολική η άποψη του καθηγητή Ρ. Toumier 

ότι είναι αδύνατη η διδασκαλία και η γνώση της προσωπικότη
τας σε βαθμό που να καθιστά και αυτό το μάθημα χωρίς * αποτέ
λεσμα, Μόνο που ο Tournier με τον όρο "προσωπικότητα" προφα
νώς εννοεί τις φυσιογνωμίες με καλλιέργεια και ξεχωριστή α
κτινοβολία: "Δεν νομίζω, γράφει, ότι για να μυηθούν οι φοι
τητές της Ιατρικής στην προσωπικότητα πρέπει κατ'ανάγκη να 
γίνουν γι'αυτή ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτή δε διδάσκεται' μετά-
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δίδεται. Η μετάδοση απαιτεί την προσωπική επαφή μεταξύ των 
δασκάλων και των φοιτητών, των δασκάλων εκείνων που κατέχουν 
το νόημα της προσωπικότητας. Ευτυχώς σε όλους τους κλάδους υ
πάρχουν ακόμη τέτοιοι και δεν είναι λιγότερο σοφοί. Και για 
τέτοιους δασκάλους διατηρούμε ζωντανή την εντύπωση για όλη 
μας τη σταδιοδρομίοί'(ρ. Tournier, σελ. 176).

β. Α ντικ ε ιμ εν ικ ές  δυσκολίες στην προσέγγιση της

προσωπικότητας
0 ίδιος άνθρωπος μπροστά στον ερευνητή άλλοτε δεν θέ

λει και άλλοτε δεν μπορεί να αποκαλύψει τον εσυτό του. Συμ
βαίνει μερικές φορές ορισμένα πρόσωπα να παρουσιάζουν μεγά
λες αντΐφάσεις και προβληματίζουν τον μελετητή για το βαθμό 
γνώσης τους. Ένας εργάζεται σε μια δημόσια υπηρεσία ήρεμος 
και σιωπηλός, ενώ το ίδιο πρόσωπο κάνει μια "διπλή ζωή" με 
μια μυστική τυχοδιωκτική ζωή. Το ερώτημα είναι: ποιά είναι η 

"ανθρώπινη φύση" too συγκεκριμένου αυτού ανθρώπου; Και βέβαια 
δεν μας ενδιαφέρει μέρος μόνο της προσωπικότητας, αλλά το όλο. 
Λυτό που γνωρίζουμε είναι ένα τμήμα, μια επίφαση, το " προσω
πείο". Μελετώντας το τμήμα της εικόνας της προσωπικότητας 
προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον φορέα, το πρόσωπο-άνθρωπο, την 
προσωπικότητα, την βαθύτερη ουσία της.

Η αναζήτηση της ουσίας της προσωπικότητας είναι ' \ένα 
καυτό θέμα και απασχολεί έντονα τον σκεπτόμενο άνθρωπο. Η πο- 
λυπλοκότητα του είναι μας είναι περιοσότερο σύνθετη από ό,τι 
φανταζόμαστε. Δεν γνωρίζουμε παρά μικρές πτυχές της. Κόσμοι 
γνωστοί και άγνωστοι εμπλέκονται μέσα μας τόσο αξεδιάλυτα 
που παρουσιάζονται σαν κράμα και μόνο ορισμένες ιδιότητες του 
μπορούμε να γνωρίζουμε. "Η απόλυτη καθαρή προσωπικότητα πάντο
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τε μας διαφεύγει" (Tournier, Ρ. Πρ.Πρ. σελ. 15).
Ενας σημαντικός λόγος δυσκολίας προσέγγισης της προσω

πικότητας είναι η'παρουσία της στο χώρο και το χρόνο. Η βίω
ση των στοιχείων αυτών σχεδόν ποτέ δεν είναι κοινή ακόμα και 
σε δύο άτομα. Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που αποκαλύπτουν 
μια εντελώς διαφορετική αντίδραση κάθε προσωπικότητας. Οι ί
διες οι καταστάσεις υποχρεώνουν τους ανθρώπους να φέρονται 
διαφορετικά. Στιγμές της ζωής που τις χαρακτηρίζουμε ως "σκλη
ρές" αποκαλύπτουν το χαρακτήρα (την προσωπικότητα) ενός αν
θρώπου (συγκρούσεις, κίνδυνοι, οριακές καταστάσεις, στιγμές 
έξαρσης).

Η αδυναμία της γνώσης του ανθρώπου από τη μια μεριά 
και οι προκαταλήψεις από την ά λ λ η  έ χ ο υ ν  σαν συνέπεια τα λάθη 
που κάνουν οι άνθρωποι κρίνοντας τους συνανθρώπους τους. Η 
συναισθηματική φόρτιση ενός ανθρώπου για τον άλλο τον εμποδί
ζει να ιδεί αντικειμενικά. Τόσο η θετική όσο και η αρνητική 
στάση (συμπάθεια - αντιπάθεια) εμποδίζουν τη γνώση των συναν
θρώπων. Και στις δύο περιπτώσεις η υπερβολή (εκτίμηση - υπο
τίμηση) στέκονται φραγμός γνώσης (λ.χ. "γνωριμία" με αλληλ.ο- 
γραφία που ιδανικοποιεί το άγνωστο πρόσωπο).

Το μίσος, η απέχθεια, η αποστροφή ποτέ δεν βοηθούν να 
γνωρίσουμε τους συνανθρώπους μας. Το ίδιο συμβαίνει με την υ
περβολική και ανεξέλεγκτη αγάπη και συμπάθεια. Έτσι εξηγείται- 
το γεγονός ότι οι ερωτευμένοι λ.χ. να "μη βλέπουν" ούτε ένα 

-ψεγάδι στο αγαπημένο τους πρόσωπο όσο μένουν ανύπαντροι. Μό
νο Π αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο μπορεί να τον βοηθή
σει να ιδεί με "καθαρό μάτι" τόσο τα θετικά όσο και τα αρνη
τικά στοιχεία στον άλλο.
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2.4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

α. Καθημερινή προσπάθεια προσέγγισης.

Η αυτοπαρατήρηση ε ίν α ι  μέθοδος κατά την οποία ο. άνα 

θρωπος στρέφει την προσοχή του στην εσωτερική του εμπειρία 

και μελετά τα εσωτερικά γεγονότα  και τον τρόπο που εμφανίζο

ν τα ι  στην εσωτερική ζωή. Παρατηρώντας τον εαυτό του αναλογι

κά μπορεί να γ νω ρ ίζ ε ι  τον  κόσμο των άλλων σε σ τιγμές και γ ε 

γονότα που σημαδεύουν το ν  δικό του κόσμο. Αναμωίβολα τα  συμ

περάσματα από την αυτοπαρατήρηση δεν ε ίν α ι  απόλυτα και έχουν 

ήδη.εκ προοιμίου το  μειονέκτημα του υποκειμενισμού. Δίπλα 

σ ’ αυτή έχουμε την ετεροπαρατήρηση, γνωστή, πανάρχαια μέθοδο 

προσέγγισης των ανθρώπων μεταξύ τους.

Η εμφάνιση του προσώπου, το πελιδνό ή καλοθρεμμένο 

πρόσωπο, το περιποιημένο, το  αυλακωμένο, το  α ξύρ ιστο , το  

βλοσυρό, η γλυκειά ή σκληρή έκφραση, το σαρκαστικό ή γεμάτο 

ευγένε ια  χαμόγελο, ο ι  γκρ ιμάτσες, ο ι μορφασμοί, το  κοίταγμα 

των ματιών, τα αβρά ή ροζιασμένα δάκτυλα, τα μακρόστενα ή 

κοντά χέρια, μπορούν να δώσουν μερικά σ το ιχ ε ία  που βοηθούν 

στην προσέγγιση της προσωπικότητας.

Η εξωτερική εμφάνιση, όπως το ντύσ ιμο, (χρώμα, μόδα, 

ποιότητα ρούχων), η επιμελημένη ή ατιμέλητη ενδυμασία, τα 

κοσμήματα που φοράει κάποια γυναίκα, ατοκαλύπτουν επίσης άλλες 

περιοχές της προσωπικής και κοινωνικής ζωής χωρίς βέβαια να 

ε ίνα ι απόλυτα.

0 τρόπος που μ ιλάε ι και ο ι λ έ ξ ε ι ς  που χρησιμοποιεί, 

το τόνος της φωνής, το ύφος, το περιεχόμενο των λέξεων, ο ρ ι 

σμένες λ έ ξ ε ι ς  που προτιμά, η αποδοχή ή η απόρριψη του δ ιαλό

γου, φανερώνουν ένα μεγάλο μέρος μιας προσωπικότητας, ε ί τ ε
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αυτή είναι ένας απλός συνηθισμένος άνθρωπος είτε μια φυσισ< 
γνωμία ή ακόμα ένας άρρωστος ψυχικά. Μέσα από τα λόγια μπο- 
ρούμε να ιδούμε τις ιδέες που δέχεται ή απορρίπτει, τις από
ψεις που υποστηρίζει και τον τρόπο που αντιμετωπίζει πρόσωπα,| 
γεγονότα και καταστάσεις (Κυριακέδη, Π. Αίτια επιτυχίας.... 
σελ. 183).

Επίσης ορισμένες κινήσεις, εκδηλώσεις, τρόποι συμπερι
φοράς της καθημερινής ζωής όπως ο τρόπος που τρώει, κάθεται, 
χαιρετά, δίνουν στοιχεία για τη γνώση της προσωπικότητας. Ι
διαίτερα βδηθούν ορισμένες ενέργειες και προτιμήσεις όπως η 
γυναίκα ή ο άνδρας που πήρε ή προτιμά, τα κριτήρια αυτής της 
επιλογής, ο τρόπος διασκέδασης που ικανοποιεί το άτομο, η 
αντιμετώπιση μερικών στιγμών σημαντικών όπως είναι μια κατα- ]
στροφή ή μια επιτυχία, ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα, η ]

!
φιλοσοφία της καθημερινής ζωής κ.ά.

Μερικοί άνθρωποι, όχι επιστήμονες, έχουν αποκτήσει μια 
λεπτή διαίσθηση άνθρωπογνωσίας εξαιτίας της καθημερινής επι
κοινωνίας με πολύ κόσμο και είναι ικανοί να κάνουν επιτυχημέ
νες διαγνώσεις της προσωπικότητας των άλλων. Ποτέ όμως τα 
στοιχεία αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συστηματική, 
την επιστημονική προσέγγιση, την ιδιαίτερα χρήσιμη για θερα
πευτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αναμφίβολα όμως πολλά 
από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν χρησιμοποιούνται και από την 
συστηματική, επιστημονική μελέτη της προσωπικότητας.

β. ’ Συστηματική μελέτη της προσωπικότητας.
Αναφέρθηκε ήδη ότι η μελέτη της προσωπικότητας μπορεί 

να γίνει με τη βοήθεια και άλλων επιστημών (2.1), Μπορούν ε
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πίσης η Ιατρ ική , η Β ιολογία και η Φυσιολογία να δώσουν σημαν

τική Βοήθεια, όταν ο άνθρωπος ε ξ ε τά ζ ε τα ι  όχι σαν μηχανή ή σαν 

ζωικός οργανισμός, αλλά στο σύνολο τό τε  η προσέγγιση παύει 

να ε ίνα ι όμοια με τ ι ς  φυσικές επιστήμες,· αλλά με τ ι ς  πνευμα

τικ ές  (Jaspers, Κ. σελ. 31).

Για τη μελέτη της προσωπικότητας κατά κύριο λόγο χρη

σιμοποιούνται ο ι πληροφορίες. Τ ις  πληροφορίες αυτές τ ι ς  παίρ

νουμε με πο ικ ιλ ία  τρόπων και από διάφορες πηγές. Το ίδ ιο  το 

σώμα,του ανθρώπου με τ ι ς  εκδιιλώοεις του μας δ ί ν ε ι  πολλές πλη

ροφορίες: εφίδρωση, τρεμούλα, ταχυπαλμία, πίεση, αλλαγή χρώ-
. » 4 * **

ματος προσώπου, κ ινήσε ις  μελών του σώματος με ιδ ια ίτερη  σήμα- 

σ ία , η μορφή και τα  χαρακτηριστικά του σώματος, έχουν για τον 

ερευνητή ιδ ια ί τ ε ρ ο  νόημα και εκφράζουν ενδιαφέρουσες πτυχές 

της προσωπικότητας.

Τα τελ ευ τα ία  πενήντα χρόνια αναπτύχθηκαν πολλές μέθο

δοι που σ τη ρ ίζο ν τα ι  σε τ έ σ τς  και ε ιδ ικ ά  ερωτηματολόγια με
*

στόχο τη μελέτη της προσωπικότητας.* Τ έτο ια  τ έσ τς  ε ίν α ι  τα  

προβολικά,.Τ εσ τ  θεματικής· Αντίληψης και ε ιδ ικό  για  παιδιά ο ι  

κηλίδες μελάνης του Rorschach, η συμπλήρωση ειδ ικών προτάσε

ων, τα κοινωνιομετρικά τέσ τ  κ·.α. (Κυριακίδη, Π.: Κοινωνιολο-

γ ία , σ. 211-220 - κ .ά . ) .  Πρέπει εδώ να τ ο ν ισ τ ε ί  ό τ ι  όλα τα 

τ έσ τς  ε ίν α ι  ενδε ικ τ ικά  της προσωπικότητας και όχι α π ο δ ε ι κ τ ι 

κά και καθοριστικά μέτρα ταξινόμησης και κατάταξης των ανθρώ

πων σε κατηγορίες ( " ε τ ι κ έ τ τ α " .  Σύμφωνα με τους ορισμούς

* Ιδέ σχετικά  Τσιμπούκη, Κ . : Ρ.κτίμηση της Προσωπικό

τη τας, Αθήνα, 1980, Παρασκευοποόλου. I . :  Ψυχολογία Ατομικών 

διαφορών, σελ . 6S-79,



της προσωπικότητας είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε και 
μέθοδο έρευνας. Συνεπώς δύο είναι οι μεθοδολογικές κατευθύν
σεις μελέτης της Ψυχολογίας της προσωπικότητας: η νομοθετι
κή η οποία από τη μελέτη και ανάλυση πολλών περιπτώσεων εξά
γει γενικούς κανόνες και θεωρίες και η 'ιδεογραφική που προ
σπαθεί να κατανοήσει τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου (Greit- 
meyer, Μ. - Schmitz,Β. Medizinische Psychologic, σελ. 190).

Ομόφωνα οι ερευνητές συμφωνούν ότι η μελέτη της προ- 
σωπικότητας οφείλει να λαβαίνει υπόψη της ολόκληρο το βιο- 
γραφικό του ατόμου. Μόνο ένα λεπτομερές Ιστορικό μπορεί να 
μας αποκαλύψει τις αιτίες της συμπεριφοράς του ατόμου και 
των περιοχών της προσωπικότητας. Επειδή ο άνθρωπος είναι έ
να ενιαίο σύνολο κάθε πράξη δεν είναι τυχαία αντίδραση της

Η αγωγή του παιδιού, σ.21).
Για̂ ίιτΓ̂ αλύτερη προσέγγιση της προσωπικότητας πρέ

πει να έχουμε υπόψη μας την πιθανή σημασία ορισμένων παραγό
ντων όπως είναι: οι επιδράσεις της κληρονομικότητας, η οικο
νομική κατάσταση το θρησκευτικό και ηθικό υπόβαθρο, ασθένει
ες και ατυχήματα που ενδεχομένως βίωσε, η σχολική ζωή, η συμ
μετοχή του στα παιγνίδια, οι σχέσεις του με την οικογένεια 
και πως αποχωρίστηκε από αυτή, ο κόσμος των ιδεών που την 
’βομβάρδισαν", οι σεξουαλικές εμπειρίες (χρόνος, τόπος απόκτη
σης εμπειριών), αισθήματα μειονεξίας ή υπεροχής που την δια
κατέχουν, απογοητεύσεις, μεταπτώσεις, μεταστροφές απόψεων 
καθώς επίσης αν έχει βιώσει σημαντικές επιτυχίες ή αποτυχίες.

Για να κατανοήσουμε ένα μεμονωμένο συμβάν στην συμπε
ριφορά του ατόμου πρέπει να ξετυλίξουμε ολόκληρο το ιστορικόν

στιγμής, αλλά δηλώνει και για την προηγούμενη
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"της ζωής του. Καμιά πράξη δεν μπορεί να ξεχ ω ρ ισ τε ί  από την 

ισ τορ ία  του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του στο σύνολό 

της. Ι ρ  φαινόμενο αυτό λ έγ ε τα ι  ενότητα της προσωπικότητας.

( (A d le r^ A . ,  όπ. παρ. σελ. 21). ____ _______ —

— O -tf l ispers<σ ελ . 4ΊΓ)” συνοψ ίζε ι τ ι ς  δυνατότητες ·'■: έρευ

νας που μπορεί να δ ε ί ξ ε ι  την προσωπικότητα του ενός ανθρώπου:' 

Ιστορικά ασθενειών ( τ ι  πέρασε, πότε, σε ποιό βαθμό)» 

πρωτόκολλα διαγνωστικά (ακ τινογραφ ίες , εγκεφαλογραφήματα), 

γραπτά κείμενα του ατόμου (επ ισ το λ έ ς ,  ζω γραφ ιές ),  φωτογραφί

ες , πρακτικά διαφόρων αρχών (δ ικών , πειθαρχίόυ,·. σχολείου, 

σ τρατού ), μετρήσεις (βαθμοί ικανοτήτων, μετρήσεις νοημοσύνης, 

τ ε σ τ ς ) ,  αποτελέσματα ερευνών (διάφορες ε ξ ε τά σ ε ις )  κ τλ . Ι δ ι 

α ίτερα όμως· μαρτυρούν γ ια  την προσωπικότητα ενός ανθρώπου τα 

εξής σ το ιχ ε ία :

1. Προσωπικά βιώματα. Σύμφωνα μ ’ αυτά ο ι  υποκειμενικά βκαμέ

νες καταστάσεις ’παρουσιάζονται. σαν αντικ ε ίμ ενα  από αυτόν 

που τ ι ς  έζησε.

2. Ενέργειες της ψυχής, όπως ε ίν α ι  η ικανότητα απομνημόνευ

σης, επίσης ο ι  επ ιδόσε ις  της νοημοσύνης μπορούν να μελε

τηθούν σαν αντικείμενα  διάγνωσης.

3. Τα σωματικά συμπτώματα που ε ξε τά ζον τα ι · από την Σωματοψυ- 

χολογία.

4. Υπάρχουν ορισμένα σ το ιχ ε ία  έκωρασης ενός ανθρώπου όπως 

ε ίν α ι  χαρακτηριστικές λ έ ξ ε ι ς ,  κ ινή σ ε ις ,  χ ε ιρονομ ίες , μορ

φασμοί, που έχουν κάποιο νόημα και’ δείχνουν πλευρές της 

προσωπικότητας. · '

Για τη γνωριμία της προσωπικότητας πέρα (Ν ίφ ^ ις  γνω -
If ιι ι

στές  μεθόδους αναγνωρίζετα ι και η διαίσθηση του ^ τα σ τή μ ο ν α
V\V, ‘
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που αναπαριστά τη συνολική εικόνα του προσώπου και προσπαθεί 
να βγάλει συμπεράσματα από τις γνωστές εκδηλώσεις ενός προσώ
που, αφού ούτως ή άλλως είναι αδύνατη η πλήρης ψυχική εικόνα 
του ανθρώπου από αποσπασματικές πληροφορίες.

"Όσο σε μια θύελλα τα κύματα είναι μεμονωμένα και υπάρχουν 
καθεαυτά, άλλο τόσο και στον ψυχικό βίο υπάρχουν μεμονωμένα
γεγονότα" (R. MUller - Freienfels στον Α. Ασπιώτη: Θέματατης

·>

σημερινής Ψυχολογίας, σελ. 24). Δεν χρειάζεται να τονιστεί ό
τι η διαίσθηση δεν υποκαθιστά τις εξονυχιστικές προηγούμενες 
μεθόδους αλλά αποτελεί συμπλήρωμα που δείχνει την ικανότητα 
του ερευνητή-επιστ-ήμονα.. J , * τ- ·

r *  · \ Γ *
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3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

3 .1 . ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ - ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, λ

Η προσωπικότητα του ανθρώπου διαμορφώνεται σε ένα με

γάλο βαθμό από τ ις  βιολογικές του λειτουργίες. Ήδη η Ψυχο

σωματική είναι μια τάση να εξετάζεται ο άνθρωπος σαν σύνολο ' 

βιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών. Η Ιατρική επιστή μη 

δεν βλέπει πιά τον άνθρωπο σαν ένα αποκλειστικά βιολογικό 

οργανισμό, αλλά σαν ένα κράμα σωματικών - βιολογικών και ψυ- 

χοκοινωνικών διεργασιών. Στη Φυσιολογία και κατόπιν στην Ψυ

χολογία ανακαλύφθηκε η ομοιόσταση. Στη φυσιολογία οι ομοιο- 

στατικοί μηχανισμοί λειτουργούν εξισορροπητικά. Η αλλαγή δη

λαδή στο εξωτερικό περιβάλλον του ανθρώπου δεν πρέπει να με

ταβάλλει το εσωτερικό του οργανισμού, ο οποίος πάντα τ ε ίν ε ι  

να παραμείνει σταθερός χάρη στη δράση διαφόρων μηχανισμών 

που ρυθμίζουν αυτή την ισορροπία. 'Ετσι, κάθε υπερβολική α

νύψωση της θερμοκρασίας στον ανθρώπινο οργανισμό επιφέρει 

μια δροσιστική εφίδρωση και κάθε πτώση της θερμοκρασίας ακο

λουθείται από ρίγη που έχουν Οερμογενετικό αποτέλεσμα (Lehr· 

m itte, J . σελ. 85). Οι μηχανισμοί αυτοί ονομάζονται ομοιο

στάσεις , βρίσκονται στα κέντρα του υποθαλάμου και λειτουρ

γούν με τη συνεργασία του νευρικού συστήματος και των ενδο- . 

κρινών αδένων. Το ίδιο Φαινόμενο της ομοιόστασης παρατηρέί- 

. ται και στο ψυχικό επίπεδο. Το άτομο έχει υιοθετημένες ορι

σμένες θέσεις, αρχές, α ξ ίες , που τείνει να τ ις  διατηρεί στα

θερές. Οποιαδήποτε ανατροπή των θέσεων, αρχών, αξιών, κτλ. 

από τους άλλους συναντά την αντίδραση του ατόμου και την προ-
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απάθεια της διατήρησής τους (Χασάπης, I., 1980, Α ': 128,Zim- 
bardo, Ρ. - Ruch, F. 1975) σελ. 70).

\1 Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στην Ψυχοχωματική σχέση 
παρατηρείται το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης αφού η διαταρα
χή σε μια περιοχή της ψυχικής ζωής έχει επιπτώσεις στη σωμα
τική, την καθαρά βιολογική λειτουργία του οργανισμού και το 
αντίστροφο, παθήσεις δηλαδή μέλους ή μελών του οργανισμού ο
δηγούν πολύ συχνά σε ψυχικές διαταραχές και κλονίζουν χ την 
προσωπικότητα του ανθρώπου.!

Η γνώση εξάλλου της λειτουργίας του ανθρώπινου οργα
νισμού -κατά το δυνατό- μας βοηθάει στο vc? εξηγήσουμε πολλές 
πτυχές της συμπεριφοράς του που αλλοιώς μένουν στο -σκοτάδι 
της άγνοιας. Όπως μας βεβαιώνει η Ιατρική, το ενδοκρινικό 
και νευρολογικό σύστημα είναι τα υπεύθυνα όργανα όχι μόνο 
για την ομοιοστασία αλλά είναι και οι ρυθμιστές της συμπερι
φοράς του ανθρώπου σε σημαντικές περιοχές.

Η διαφορά του έμβιου οργανισμού από μιά μηχανή συνί- 
σταται στο γεγονός ότι η βλάβη σε μέρος της μηχανής'δεν επηρεά
ζει τη λειτουργικότητα των άλλων συστημάτων της. Στον άνθρω
πο η βλάβη ενός οργάνου ή συστήματος οργάνων έχει επίδραση 
και πάνω στα υπόλοιπα μέλη-συστήματα.'Exol σωματικά, οργανι
κά προβλήματα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπικότητα του 
ατόμου:.. Η εμφάνιση, η διάπλαση και η σωματική ακεραιότητα 
του ανθρώπου συνιστούν σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά που 
•διαφοροποιούν τα άτομα μεταξύ τους. Η άρτια σωματική εμφάνι
ση ενός ανθρώπου προδιαθέτει ευμενέστερα.

Τα άτομα με ατελή σωματική ανάπτυξη και αποκρουστική 
εμφάνιση δυσκολότερα αντιμετωπίζουν τις εσωτερικές τους συγ-
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κρούσεις και παρεμποδίζουν τη δημιουργία των αισθημάτων .επάρ
κειας και αυτοεκτίμησης. Οι άλλοι τους βλέπουν, με οίκτο, γε
γονός που τους πληγώνει ψυχικά,

3.2. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Η ωρίμανση είναι η διαδικασά της ανάπτυξης και εξέλι
ξης των διαρθρώσεων και συστημάτων του ανθρώπου που εξυπηρε
τεί τη συμπεριφορά. Το βρέφος κατά τη γέννησή του είναι μια 
βιολογική οντότητα, που όμως δεν έχει πολλές από τις χαρα
κτηριστικές ιδιότητες του ανεπτυγμένου ανθρώπου. Είναι ανί
κανο να μιλήσει, δεν έχει εμφανή ψυχικά χαρακτηριστικά και 
τυπική ατομική συμπεριφορά. 'Ομως αυτό αποτελεί τον πυρήνα 
μιας πολυσύνθετης μελλοντικής προσωπικότητας’ (Stagner, R. 
1961, σελ. 289).

Κάθε άτομο ελέγχεται γενετικά και όταν δοθούν κατάλ
ληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, ακολουθεί ένα συστηματικό 
πρότυπο. Έτσι κάθε παιδί σχεδόν μαθαίνει να περπατά μερικές 
φορές σε ηλικία μεταξύ επτά και δεκατεσσάρων μηνών. Είναι 
πολύ αμφίβολο αν κάποιο παιδί στην ιστορία της ανθρωπότητας 
περπάτησε ποτέ χωρίς να το κρατούν σε ηλικία τεσσάρων μηνών.
0 "εξοπλισμός" -τόσο το νευρικό σύστημα όσο και οι μυς- δεν 
ωριμάζει σε σημείο που το βάδισμα να είναι δυνατό χωρίς υπο
βοήθηση. Επιπλέον, όταν η διαδικασία της ωρίμανσης έχει συν- · 
τελεστεί αρκετά, η εκμάθηση επέρχεται γρήγορα με ή χωρίς την 
ενίσχυση από τους γονείς. Οι Ινδιάνοι Χόπι κροτούν δεμένατα 
παιδιά τους σε ένα δύσκαμπτο μπόγο τους πρώτους τρεις μήνες 
της ζωής τους. Μερικά παιδιά όμως, επηρεασμένοι από τους λευ
κούς, δεν τα δένουν σύμφωνα με τη συνήθεια της φυλής τους.
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κατά μέσο όρο δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το περπάτημα 
των παιδιών που δένονται και εκείνων που είναι ελεύθερα από 
τη γέννησή τους. Έτσι η πρώιμη ελευθερία των μελών δεν έχει 
επίδραση στον χρόνο κατά τον οποίο τα μέλη γίνονται πλήρως 
ικανά για να λειτουργήσουν.

Κάθε άτομο, ήδη από τη σύλληψή του, αλλά εμφανώς από 
τη στιγμή της γέννησής του, έχει ορισμένα σταθερά χαρακτηρι
στικά της προσωπικότητάς του, με το πέρασμα όμως του χρόνου 
επισυμβαίνουν και πολλές αλλαγές. Οι σωματικές μεταβολές εί
ναι προοδευτικές και έχουν μεταξύ τους μια χρονική σύνδεση.
Η εξέλιξη των σωματικών χαρακτηριστικών είναι σταδιακή, δεν 
είναι όμως ακριβώς η ίδια για όλα τα άτομα. Οι μεταβολές αυ
τές του σώματος μεταβάλλουν κατά ένα σημαντικό μέρος την 
προσωπικότητα του ατόμου. Σ’αυτό συμβάλλει και η αντίληψη 
για τις αξίες που επικρατούν σε μια κοινωνία (π.χ. η εμφάνι
ση της ήβης και η επίσημη ένταξη στον κόσμο των ενηλίκων ποι
κίλλει από κοινωνία σε κοινωνία).

Το νεογέννητο βρέφος δεν είναι παθητικός, 'αποδεκτι- 
κός οργανισμός, όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά παίζει σημαντι
κό ρόλο και το ίδιο με τις αντιδράσεις του στα διάφορα ερε
θίσματα στη διαμόρφωση της σχέσης μητέρας - παιδιού, σχέση 
που δεν αφήνει αδιάφορη την προσωπικότητά του που βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Φαινομενικά όλα τα νήπια είναι όμοια, όμως δια
φέρουν σωματικά τρ ένα από το άλλο και οι διαφορές αυτές, τα 
ατομικά τους χαρακτηριστικά επηρεάζουν την κατοπινή ανάπτυ
ξη της προσωπικότητας. Το παιδί έχει πολλά ερωτήματα για τον 
γύρω κόσμο και προσπαθεί να ερευνήσει τον χώρο που το περι
βάλλει. Πολλά προβλήματα λύνοναι κατά την εφηβεία, αλλά εμ-
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ψανίζονται κάι νέα·
Η βιολογική ωρίμανση είναι ταχύτερη κατά την παιδική- 

εφηβική ηλικία και αργότερη στη μετεψηβική. 0 ρυθμός και τα 
στάδια της φυσιολογικής ανάπτυξης επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

(π.χ. έναρξη εμμήνου ρύσης ή εμμηνόπαυσης). Η ανθρώπινη φύση 
είναι βέβαια ενιαία και κοινή σε όλους τους λαούς όμως η ω
ρίμανση της προσωπικότητας επηρεάζεται όχι μόνο από το χρο
νικό στάδιο που περνά αλλά και τις κληρονομικές καταβολές 
του ατόμου και το πολιτισμικά του περιβάλλον. Στην περίπτω
ση αυτή αρκεί να σκεψΟούμε τι ρόλο παίζει η διατροφή του αν
θρώπου στις πλούσιες και φτωχές χώρες, για να συλλάβουμε τη 
διαφορά εφήβων σε διάφορες χώρες αλλά και το όριο ζωής μετα
ξύ πλουσίων και Φτωχών χωρών. I! όψιμη εφηβεία σε πολλούς ε
φήβους δείχνει ενδιαφέροντα διαφορετικά από εκείνα των συνο
μηλίκων τους αλλά και τα άλλα άτομα δείχνουν στάση απέναντι 
ο‘αυτούς διαφορετική.

‘Οπως τόσα άλλα θέματα στην ψυχολογία της προσωπικότη-
*

τας έτσι και το πρόβλημα της ωριμότητας είναι λαβυρινθώδες, 
ιδιαίτερα της εκείνο .της κοινωνικής ωριμότητας,

Η κοινωνική ωριμότητα της προσωπικότητας και η συναί
σθηση της ευθύνης εξαρτώνται από το πόσο ικανό είναι ένα ά
τομο να μπορεί να συμμετέχει σε ένα αριθμό ανθρώπινων σχέσε
ων. Ποιές όμως δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την * ικανότητα 
της ανάληψης ευθυνών; Εξάλλου βιολογική και ψυχολογική ωρι
μότητα δεν συμβαδίζουν, όμως αλληλοεπηρεάζονται. Βιολογ ι κά 
υποστηρίζεται ότι ωριμάζει ένας άνθρωπος όταν είναι σε θέση 
να λάβει μέρος στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Όμως ούτε αυτό 
είναι αρκετό αφού σωματικά ο άνθρωπος αναπτύσσεται.πλήρως:ως,τρ 19-
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20 χρόνια του. Το πρόβλημα της ψυχολογικής ωρίμανσης έίναι 
ακόμα πιο περίπλοκο αφού σ'αυτό αποφασιστικό ρόλο παίζει ο 
πολιτισμός της κοινωνίας και η εποχή, μέσα στα οποία ζει ο 
άνθρωπος.

3.3. Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Η ανατομία και η Φυσιολογία παραμένουν ol θεμελιώδεις 
βάσεις της γνώσης του ανθρώπου. Όσο καιρό ζούμε εξαρτώμεθα 
από το σώμα μας και κάθε'μας εξέλιξη μπορεί να γίνει μόνο 
μέσα στα όρια που αυτό μας επιτρέπει. Η φυσιολογική, η νευ- 
ρολογική ή βιοχημική συνισταμένη του ανθρώπινου οργανισμού 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε ανθρώπινης λειτουργίας και 
κατά συνέπεια και της ψυχολογικής. Η συνολική δομή δίνει στη 
συμπεριφορά του ατόμου τη δική της βάση για μια ειδική εκ
φραστική μορφή. Οι ερευνητές που επιμένουν στη βιολογική 
πλευρά του ανθρώπου πιστεύουν ότι η συμπεριφορά και η προσω
πικότητα είναι συνέπειες βιολογικών διεργασιών. Η "άποψη" ό
μως αυτή μετριάζεται όταν μελετήσουμε και τους άλλους παρά
γοντες (περιβαλλοντικούς - πολιτισμικούς).

0 εγκέφαλος του ανθρώπου είναι ή έδρα που κατευθύνει 
πλείστες λειτουργίες του υπόλοιπου οργανισμού. Ήδη η Φυσιο
λογία έχει ερευνήσει πάρα πολλές πτυχές της φυσιολογίας του 
εγκεφάλου, παραμένει όμως ανεξερεύνητο μεγάλο μέρος της δο
μής και της λειτουργίας του και το ακόμα δυσκολότερο είναι> 
η πνευματική ζωή του ανθρώπου και η ικανότητά του να δημι
ουργεί πολιτισμό. Η επιφάνεια των ελίκων του εγκεφάλου εί- 
ναι 2200 cm και τα δύο τρίτα της επιφάνειας αυτής κρύβον
ται, είναι θαμμένα στο βάθος των αυλάκων’ επίσης είναι μεγά-
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λη η ποικιλία της μορφολογίας ενός ατόμου από ένα άλλο (Lher- 

m itte, J . ,  σελ. 33, 35, 47). Ε ίνα ι επίσης γνωστό ότι Π εγκε

φαλική δυσλειτουργία εξαιτίας ποικίλων λόγων είνα ι αιτία ά

λυτων ιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων και από την άπο

ψη αυτή βασική για τη μελέτη της προσωπικότητας.

3 .4 . Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου οργανώνει, τροποποι

ε ί ,  κατευθύνει τ ις λειτουργίες του οργανισμού και ρ υ θ μ ίζε ι1
την αντίδρασή του στα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του. Αυ

τό ρυθμίζει τις κινήσεις και εκφράζει το συναισθηματικό κό

σμο. Αυτό παίρνει τις πληροφορίες, τ ις  επεξεργάζεται, τ ις  

ταξινομεί και τ ις  αποθηκεύει με δικό του κώδικα. Βλάβες του 

νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου έχουν σαν συνέπεια τη 

βιολογική δυσλειτουργία του οργανισμού σε μικρό ή μεγάλο βαθ

μό και τη διαταραχή της προσωπικότητας που κυρίως μας ενδια

φέρει. Χωρίζεται:

Α. Στο Κεντρικό νευρικό σύστημα.

Β. Στο Περιφερικό νευρικό σύστημα.

Λ: Στο Κεντρικό νευρικό σύστημα, που το αποτελούν ο 

εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός, οφείλεται η συνδυασμένη ε

νέργεια των διαφόρων μελών του οργανισμού. Δεν αποτελεί μό

νο το χώρο εισόδου, αποθήκευσης, επεξεργασίας και εξόδου πλη

ροφοριών αλλά αποτελείται και από υποσυστήματα με εξειδικευ- 

μένη λειτουργία που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Έ τσ ι εξα

σφαλίζεται η ομοιοστασία του οργανισμού.
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Β. Το περιφερικό νευρικό σύστημα λαμβάνει τις πληροφο
ρίες από τον "έξω κόσμο", τις διαβιβάζει στα κέντρα και με- 
τεφέρει εντολές αντίδρασης και εντολές στους αδένες. ’ Λυτό 
είναι το σύστημα που ρυθμίζει την αντίδραση του οργανισμού ■ 
ενώ αποτελεί τη βάση για τις διάφορες πνευματικές διαδικασί
ες όπως η σκέψη, η μνήμη και η μάθηση.

Τα αισθητικά νεύρα είναι αυτά που παίρνουν το ερέθι
σμα, το μεταφέρουν προς το νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο 
και κατόπιν τα κινητικά νεύρα μεταφέρουν τις "εντολές" του 
εγκεφάλου προς την περιφέρεια. Η διαδικασία αυτή που αποτε
λεί το αντανακλαστικό τόξο είναι σπουδαία για την αντανακλα
στική λειτουργία του οργανισμού. Τα αντανακλαστικά που εί
ναι έμφυτα χαρακτηρίζονται σαν απόλυτα ενώ αυτά που μαθαί
νει ο οργανισμός λέγονται εξαρτημένα (πείραμα Παυλώφ). Τα 
αντανακλαστικά αυτά είναι θέμα της Ψυχολογίας, διότι συνδέο
νται με προβλήματα συνειρμού παραστέισεων, στοιχείων βασικών 
για τη μάθηση και συμπεριφορά.

Το τμήμα αυτό του περιφερικού νευρικού συστήματος λέ
γεται σωματικό νευρικό σύστημα σε αντιδιαστολή με το αυτόνο
μο νευρικό σύστημα που χωρίζεται σε δύο υποσυστήματα; α. Το 
συμπαθητικό και β. Το παρασυμπαθητικό.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει εξαιρετική σπουδαιό- 
τητα για την ψυχολογία, διότι ελέγχει τα συναισθήματα του 
εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου του οργανισμού, 
α; Το συμπαθητικό σύστημα τίθεται σε λειτουρνία όταν ο 
ανθρώπινος ορνανισμός αντιμετωπίζει ένταση. Τότε αυτό προκα- 
λεί ταχυκαρδία, αρτηριακή̂ πίεση, ένταση μυών, αύξηση ανα
πνευστικής συχνότητας κτλ. Συγχρόνους επιδρά στα επινεφρίδια
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και προκαλεί αύξηση έκκρισης αδρεναλίνης για να πετύχει τις 
πιο πάνω λειτουργίες. Το σύστημα αυτό σωματοποιεί τις ψυχο
λογικές αντιδράσεις (φόβου, άγχους κτλ.).

%

β. Το παρασυμπαθητικό σύστημα βρίσκεται σε αυξημένη δρα
στηριότητα σε κατάσταση ηρεμίας. Επιτρέπει τη λειτουργία του 
οργανισμού (σφυγμοί, πίεση, μεταβολισμό, κατανομή αίματος) 
με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Λέγεται παρα-συμπαθητικό 
διότι τα νεύρα του ξεκινούν από τον εγκέφαλο δίπλα (® παρά) 
στα νεύρα του συμπαθητικού συστήματος.

3.S. ΤΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Το ενδοκρινικό σύστημα το αποτελούν μερικά όργανα 
που λέγονται αδένες και οι οποίοι εκκρίνουν τις ορμόνες μέ
σα στον οργανισμό (ενδοκρινείς) γι αυτό λέγονται και αδένες 
έσω εκκρίσεως.

Το ενδοκρινικό σύστημα, πηγή των ορμονών, ασκεί μια 
κεφαλαιώδη επίδραση στη ρύθμιση της ψυχικής ξωής και η κακή 
λειτουργία του ορμονικού συστήματος ασκεί βαθιές ανωμαλίες 
πάνω στη συμπεριφορά του ανθρώπου (Lhermitte, J. σελ. 16).

Μας ενδισφέρει η λειτουργία των ορμονών, διότι εκτός 
από τις μεταβολές του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανι
σμού η έκκριση τους εξαρτάται και από εξωτερικά ψυχολογικά 
ερεθίσματα. Η αυξομείωση της έκκρισης κρατά σε ομοιοστασία 
τον οργανισμό.

Μελετούμε το ενδοκρινικό σύστημα γενικά, διότι από 
τη λειτουργία του εξαρτάται η λειτουργία του οργανισμού και 
σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά του ανθρώπου και η διαμόρφωση 
της προσωπικότητάς του.
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Ο Ου ρε ο ε ιδης αδένας παράγει τη θυροξίνη που είναι βα
σική Via την ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος και 
από τη μειωμένη παραγωγή της στη βρεφική και παιδική ηλικία 
προκαλείται σοβαρή νοητική καθυστέρηση και καθυστέρηση στην 
ομαλή αύξηση του οργανισμού (κρεττινισμός). Αντίθετα η υπερ- 
λειτουργία του αδένα αυτού κατά την ενήλικη ζωή έχει σαν 
συνέπεια την συναισθηματική ανισορροπία, αϋπνία, φλυαρία και

Λ

αδυναμία συγκέντρωσης σε ένα θέμα.
Η υπολειτουργία κατά την ενήλικη ζωή προκαλεί νωθρό- 

τητα, υπνηλία και πτώση των εγκεφαλικών λειτουργιών. Στα ε
πινεφρίδια παράγονται η αδρεναλίνη και η νορ-αδρεναλίνη, ορ
μόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου που βρίσκεται 
σε κάποιο κίνδυνο και απαιτείται άμεση λήψη απόφασης για 
δράση ή φυγή (fight or flight). Στις περιπτώσεις αυτές αυξά
νουν την δυναμικότητα του οργανισμού απελευθερώνοντας σάκχα- 
ρο στο αίμα από το ήπαρ και τονώνουν την κυκλοφορία του αί
ματος στους μυς, ανεβάζουν την πίεση και βοηθούν στην αιμό
σταση για την περίπτωση τραυματισμού. Στον εξωτερικό φλοιό 
των επινεφριδίων παράγονται τρεις ορμόνες που έμμεσα σχετί
ζονται ρε τις ψυχολογικές αντιδράσεις του οργανισμού. Η κα
κή λειτουργία τους δημιουργεί διαταραχές στον εγκέφαλο και 
μελαγχολία ή ακόμα διέγερση μέχρι ψύχωση.

Οι γεννητικές ορμόνες στις μεν γυναίκες παράγονται στα
επινεφρίδια και στις ωοθήκες (προγεστερόνη-οιστρογόνα), στους
δε. άνδρες στα επινεφρίδια και τους άρχεις tav6poY0va) '(Zim-
bardo-Ruch 1975, σελ. 70). Ot ορμόνες αυτές είναι απαραίτη-

•%
τες για την ωρίμανση και ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του 
φύλου. Ακόμα δεν έχει ανακαλυφτεί η αιτία που ενεργοποιεί τα
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κέντρα αυτά. Σημαντική πάντως ε ίνα ι  η συμβολή του περιβάλλο

ντος στη διαδικασία της γενετήσ ιας  ωρίμανσης. Και τα  δύο φύ

λα έχουν μια μικρή ποσότητα ορμονών του άλλου φύλου» η αύξη

ση αυτή δημιουργεί προβλήματα ερμαφροδιτισμού με ανάλογες εκ

δηλώσεις στην καθημερινή ζωή.

Καίτοι η χαρακτηριστική διαφορά στη συμπεριφορά των 

ανθρωπίνων φύλων ε ί ν α ι  βαθειά επηρεασμένη από την κοινοηακή 

εμπειρία και σαφή τομή ε ί ν α ι  αδύνατο να βρεθε ί ,  σίγουρο ό 

μως ε ίνα ι  ό τ ι  τα  ανδρογόνα στους άρρενες και τα  ο ιστρογό ν α  

σ τ ι ς  γυναίκες ε ί ν α ι  υπεύθυνα γ ια  την ανδροπρέπεια και θηλυ- 

πρέπεια της προσωπικότητας (Stagner, R. 1961, σελ. 294).

3.6. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο ο ι  γ ε ν ε τ ι 

κοί παράγοντες επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητ α ς ,  

βρισκόμαστε αντιμέτωποι στο μεγάλο θέμα: Ποιά ε ί ν α ι  η αληθι

νή φύση της ανθρώπινης φύσης;νΚαι τούτο δ ι ό τ ι  κατά τη δ ιάρ

κεια της ε ξ έλ ι ξη ς  της προσωπικότητας υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ ατομικών γενε τ ικών  ιδ ιο τήτων  και χαρακτηριστικών και 

περιβαλλοντικών επι δράσεων,\/Αρκεί να αναφερθεί το  τ ελ ικό  ύ

ψος ενός ανθρώπου που ε ί ν α ι  μεν θέμα κληρονομικότητας καθο

ρ ί ζ ε τα ι  όμως και από τη διατροφή (περιβάλλον) και την άσκη

ση (περιβάλλον).  Όμως και με την πλέον σκόπιμη και *αλή

διατροφή κανείς δεν μπορεί να περάσει ορισμένα όρια ύψους.

Ούτε η στέρηση των τροφών έχ ε ι  σαν άμεσο αποτέλεσμα να μη 

φτάσει ο άνθρωπος σε κάποιο ύψος που θα πλησ ιά ζε ι  των γεννη

τόρων του (Crawlcy-Corcoran: P e r s o n a l i t y . . . ,  σελ. 38),

Μεταξύ των ετών 1920-1950 επικρατούσε η αντίληψη* , *
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στους ψυχολόγους ό τ ι  τα  υγιή νεογέννητα βρέφη λίγο ως “ πολύ 

ήταν ίδ ια  στα χαρακτηριστικά και σ τ ι ς  ικανότητές τους και ό 

τ ι  διαφορές άρχιζαν να παρουσιάζονται από το πέμπτο έτος 

σαν συνέπεια των επιδράσεων του περιβάλλοντος. Από το 1950 

όμως παρατηρείται μια στροφή από την αντίληψη αυτή που τ ό ν ι 

ζε  τον περιβαλλοντικό παράγοντα kol παρατηρήσεις που έγιναν 

πάνω στα νεογνά '(από γέννηση ως ένα μήνα) έδε ιξαν  ό τ ι  αυτά 

διαφέρουν σε πολλά σημεία. Κα ίτο ι  ε ί ν α ι  νωρίς γ ια  εξαγωγή ε 

πιστημονικών συμπερασμάτων, εν τού το ις  φα ίνετα ι  ό τ ι  ο ι  διαφο

ρές αυτές ε ί ν α ι  ε ξα ιρ ε τ ικ ά  σημαντικές γ ια  τη διαδικασία της 

προσωπικότητας (Crawley-Corcoran, οπ.π. σελ. 39).

Η σύγχρονη μελέτη των νεογνών στρέφεται στη . μελέτη 

πέντε περιοχών: 

α. Ζωτικότητα

Υπάρχει καταπληκτική παραλλαγή στην ένταση της κινη

τ ικό τη τας  των νεογνών. Μερικά κινούν τα άκρα τους με μεγάλη 

δύναμη και φωνάζουν δυνατά ενώ άλλα ε ί ν α ι  ήρεμα και γαλήνια. 

Παρά ταύτα δεν υπάρχει καμιά διάκριση που να δ ί ν ε ι  αφορμή 

γ ια  τη σπουδαιότητα της ζωτικότητας της ε ξ έλ ι ξη ς  της προσω

πικότητας, όμως υπάρχει η σκέψη ό τ ι  τα περισσότερα ζωηρά βρέ

φη τ ε ί ν ο υ ν  να γ ίνουν περισσότερο γεμάτα ζωή κατά τα πρώτα 

δέκα χρόνια της ζωής παρά τα περισσότερο ήρεμα παιδιά.

0. Ερεθιστικότητα

Μερικά βρέφη έχουν τάση να κλαίνε περισσότερο εύκολα 

από άλλα και στην περίπτωσή αυτή υπάρχει παραλλαγή στα πρό

τυπα κλάματος. Έ τ σ ι  μερικά φαίνεται να κλαίνε με· αυξανόμε

νη ένταση μέχρι να φτάσουν έναν τόνο ψηλό ενώ άλλα φαίνεται 

σα να έχουν ένα εσωτερικό μηχανισμό ο οποίος τα προφυλάσσει
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από μια "σπε ιροε ιδή"  διαδικασία έντασης. Η ε ρ ε θ ι σ τ ι κ ό τ η τ  .α 

του παιδιού μπορεί να έχε ι  μακρόχρονες συνέπειες  πάνω στη 

μητέρα -ενώ η ίδ ια  η μητέρα μπορεί να αντ ιδρά .εν τελώς  διαφο

ρετ ικά  σε  ένα ήρεμο βρέφος και σε ένα ευερέθ ισ το .  Λν το π α ι

δ ί  ε ί ν α ι  ευερέθιστο και δεν μπορεί να το  ησυχάσει, αυτό μπο- 
%

ρεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή της συμπεριφοράς προς το παι-
% ϊ . *

61 και προς το ν  ίδ ιο  της τον εαυτό. Μπορεί να αρχίσε ι  να πι-„ 

στέψει ό τ ι  ε ί να ι  αποτυχηιιένη σαν μητέρα και αυτό να ' έχ ε ι  

σαν επακόλουθο αισθήματα ενοχής που αντανακλώνται στο παιδ ί 

της. (Αυτό ε ί ν α ι  ένα καλό παράδειγμα αλληλεπίδρασης μεταξύ,
I

γενετ ικών  και περιβαλλοντικών παραγόντων). Ε ίνα ι σαφές ό τ ι _
.

Π στάση των γονέων ε ίνα ι  αποφασιστικός παράγοντας στην ε ξ έ 

λ ιξη  της προσωπικότητας.
' * ■ . . * *

Υ· Συνήθειες _

Ήδη σε ηλικ ία  τριών μηνών το βρέφος παρουσιάζει δ ε ί γ 

ματα συνήθειας, δηλαδή σημάδια στοιχε ιώδους ενδιαφέροντος ό 

ταν κ ο ι τ ά ζ ε ι  μερικά πράγματα ή π α ί ζ ε ι  με ορισμένα α ν τ ικ ε ίμ ε 

να. Υπάρχουν βέβαια σημαντικές ατομικές διαφορές στο βαθμό 

της ικανότητάς του να αντιλαμβάνεται ορισμένα αν τ ικε ίμενα .

Οι ψυχολόγοι προσπάθησαν να μετρήσουν τη διάρκεια του χρό

νου που θυσ ιά ζε ι  ένα παιδί γ ια  την παρακολούθηση ενός νέου 

ερεθίσματος και απέδειξαν ό τ ι  τα ζωηρά παιδιά δείχνουν ταχύ

τερο χρόνο συνήθειας, παρά τα ήρεμα και ό τ ι  τα  σχετικά βαρύ

τερα παιδιά έχουν αργότερους ρυθμούς συνήθειας παρά τα  αδύ- 

yατα και λεπτά βρέφη. 0 βαθμός γ ια  κάθε' πα ιδ ί  ε ί να ι  σχετ ικά 

σταθερός κατά τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα μηνών της ζωής

και μπορεί κάλλιστα να δ ε ί ξ ε ι »  με ακριβέσίερο έρευνα, # ά τ ι
%

ί ε ί ν α ι  ένα σπουδαίο προγνωστικό της μελλοντικής του συμπερι-
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φοράς και του χαρακτήρα του. Λυτό θα σήμαινε ότι η αργή από
κτηση συνήθειας μπορεί να οδηγήσει σε μια ισχυρή, αντανακλα
στική προσωπικότητα, επειδή η ταχύτερη συνήθεια μποοεί να ο
δηγήσει το παιδί να γίνει ανήσυχο και αδύνατο να αφιερώσε ι 
περισσότερο χρόνο σε κάποιο θέμα. Ήδη αυτά τα δείγματα που 
πείθουν ότι ο βαθμός της συνήθειας είναι αργότερα όμοιος με 
το "βαθμό αντίδρασης στο παιγνίδι" έτσι ώστε εάν ένα .πολύ 
μικρό βρέφος δείχνει ταχύτητα απόκτησης συνήθειας σε ένα νέο 
οπτικό θέμα (display), αυτό προφανώς θυσιάζει λιγότερο χρό- 
νο παίζοντας με κάθε άλλο παιγνίδι όταν μεγαλώσει. 0 βαθμός 
συνήθειας σχετίζεται προς την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής. ' 
δ. Ή αρχή της αλλαγής της προσοχής

Αυτό σημαίνει την "ευαισθησία" του παιδιού στις αλλα
γές του περιβάλλοντος του. Μερικά βρέφη φαίνεται ότι αντι
λαμβάνονται και τις ελάχιστες αλλαγές ενώ άλλα απαντούν μό
νο Οε μια πλατειά παραλλαγή του περιβάλλοντος, σε σημείο που 
ένα παιδί μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητο στις αλλαγές και 
μπορεί να φαίνεται ότι παρατηρεί κάθε αδύνατη σκιά που περνά 
πάνω από το καροτσάκι του και την προσέχει ενώ άλλα παιδιά 
θα παρατηρούσαν μόνο εμφανή γεγονότα, 
ε. Κοινωνική αντίδραση

Έ τ σ ι  χαρακτηρίζεται ο βαθμός που τα βρέφη προσελκύουν 
την προσοχή των μεγάλων. Δεν είναι ακόμα απόλυτα γνωστό αν 
αυτό είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνεται ή μια έμφυτη τάση, 
αλλά στην ηλικία των τεσσάρων μηνών φαίνεται ότι υπάρχουν ση
μαντικές διαςορές μεταξύ των παιδιών. Μερικά παιδιά χαμογε
λούν, ψελλίζουν και απαντούν στην προσοχή των μεγάλων όταν
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αυτά γελούν, ενώ άλλα παιδιά ε ί να ι  ήρεμα, ελάχιστα γελούν 

και τ ε ίνουν  να ενοχληθούν όταν παίρνονται από κάποιο μεγαλύ

τερο. Η αλληλεπίδραση με τους μεγαλύτερους υπερτιμάται* τα 

βρέφη που αντιδρούν δέχονται περισσότερα ερεθίσματα ενώ αυ

τά που δεν αντιδρούν γ ίν ο ν τα ι  όλο και πιο ήρεμα. Επίσης ε ί 

ναι πολύ νωρίς να βγούν συμπεράσματα ποιός συνδυασμός απ'αυ- 

τή την αντίδραση 0α μας βοηθούσε να γνωρίσουμε την προσωπι

κότητα που θα γ ί ν ε ι  μελλοντικά, αλλά ε ί ν α ι  δυνατό η κ ο ινω ν ι 

κή αντίδραση των βρεφών να τ ε ί ν ε ι  να γ ί ν ε ι  χαρακτηριστικό-ε- 

ξωστρεφών ατόμων όταν μεγαλώσουν.'

Ί σ ω ς  μελλοντικές έρευνες μας βοηθήσουν.να κατανοήσου- 

με τη σημαντικότητα των πρώιμων διαφορών στη διάρθρωση της 

προσωπικότητας αργότερα και η σπουδαιότητά τους για την από

κτηση ειδικών κινήτρων και προτύπων συμπεριφοράς. Θα ε ί ν α ι  

ενδιαφέρον να ιδούμε πως μπορεί να προβλεφΟεί η μελλοντική ' 

ε ξ έλ ιξη  έ ι σ ι  ώστε να μπορεί κανείς  στο μάλλον να προσέχει 

να μεγιστοποιήσει τ ι ς  αλλαγές της υγείας στα ώριμα χρόνια 

και να ελαχιστοποιήσει την "ανώμαλη" ε ξ έ λ ι ξ η .

Λυτές ο ι  ε γ γ ε ν ε ίς  διαφορές στο πα ιδ ί  μπορεί να έχουν 

αλληλεξάρτηση με τους κο ινω ν ικ ο -π ο λ ι τ ι τ ισ τ ικ ο ύ ς  π α ράγον τε ς  

διαμόρφωσης της προσωπικότητας κατά δύο τρόπους, ε ί τ ε ,  απευ

θείας διαμέοου των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς του πάνω 

στο ίδ ιο  (δηλαδή συμπεριφορά αμοιβόμενη ή μη) ή έμμεσα (δηλα- - 

δή τα αποτελέσματα από τη συμπεριφορά του πάνω στη συμπε ρ ι -  

-φορά των άλλων στο περιβάλλον προς αυτό ),  Έ τ σ ι  ένα πολύ ζωη

ρό παιδί μπορεί να προυκρούει σε πολλά εμπόδια όταν ορμάει 

γύρω και μπορεί κατά συνέπεια να μαθαίνει να συμπεριφέρεται 

με αισθήματα απογοήτευσης παρά ένα λ ιγό τ ερο  ζωηρό π α ιδ ί .  II
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μητέρα του επιπλέον θα έχει μερικές στάσεις προς την ταραχώ
δη συμπεριφορά του. Ενδέχεται να είναι υπερήφανη για την υ
γεία, τη δράση του γιοϋ της και να τον αμείβει. Φερόμενη προς 
αυτό έτσι μπορεί αυτό να βλέπει τονεαυτό του σαν ένα αξιόλο
γο πρόσωπο. Μπορεί όμως εξάλλου να ερεθίζεται με την εμφάνι
ση της αδεξιότητας του και να βλέπει εαυτό σαν μια ενόχληση 
που μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα πά
νω στην ιδέα για τον εαυτό του (Crawley-Corcoran ο.π.σελ.40 
κ.ε.).

"Δεν υπάρχει αμφιβολία, γράφει ο I. Χασάπης, για το 
ότι η σωματική διάπλαση και η εμφάνιση του ατόμου παίζουν 

>. σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας" (I. Χασά
πης 1980, Α'σελ. 40). Πράγματι τόσο η σωματική διάπλαση, η 
αρτιότητα και η εμφάνιση όσο και η μειονεξία και δυσφορία ε
πηρεάζουν θετικά και αρνητικά τη διαμόρφωση της προσωπικότη
τας. Σημασία δεν έχει πάντα πως βλέπει το περιβάλλον τα άτο
μα με άριστη σωματική διάπλαση και εμφάνιση ή τα άτομα με 
σωματικά μειονεκτήματα, όσο ο βαθμός της αυτοεκτίμησης και 
αυτοπεποίθησης που έχουν τα άτομα αυτά και που επηρεάζεται 
σημαντικά από το περιβάλλον, Η έλλειψη κατανόησης που δεί
χνε ι  το περιβάλλον για τα άτομα της τελευταίας κατηγορίας 
δυσχεραίνει συχνά την ομαλή κοινωνική τους συμβίωση και προ
σαρμογή .

Τα φυσικά σωματικά χαρακτηριστικά συνεχίζουν να εί- 
να.ι σημαντικός παράγοντας σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξης. 
Ακόμα και τα φυσικά χαρίσματα που δυνατόν να έχει ένα παιδί 
προσχολικής ηλικίας, όπως είναι η βούλησή του, επιδρούν στη 
συμπεριφορά των μεγαλυτέρων οι οποίοι φέρονται σ'αυτό ανάλο-
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γα. Ήδη α ρχ ί ζ ε ι  το παιδί να "βλέπε ι "  το ν  εαυτό του όπως το 

"βλέπουν" ο ι  άλλοι και σχηματίζε ι  την ε ικόνα του εαυτού του 

με τα σ το ιχ ε ία  που του προσφέρουν ο ι  άλλοι και τη συμπεριφο

ρά των άλλων.

Το σώμα του εφήβου ενδέχετα ι  να ε ί ν α ι  πολύ λεπτό ή 

πολύ παχύ ή ίσως έχ ε ι  ορισμένες ελλ ε ίψ ε ις  στα χαρακτηριστικά 

του φύλου του που σ χ ε τ ί ζ ο ν τα ι  με την ωριμότητα των συνομηλί

κων, γ ί ν ε τ α ι  όχι σπάνια πρόξενος ανωμαλιών στην κοινωνική 

συμπεριφορά. Με τον .τρόπο αυτό φυσικά σωματικά χαρακτηριστι

κά δεν αποτελούν απλώς σ το ιχ ε ία  της μοναδικότητώς του α τό 

μου αλλά αυτά τ α ' ί δ ι α  παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ε ξ έ λ ι 

ξη και των άλλων προσωπικών ιδ ια ι τ ερο τή τω ν  και της συμπερι

φοράς του ατόμου.

... . ‘ \

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Κληρονομικότητα ε ί ν α ι  η ικανότητα των ζωντανών οργα

νισμών να μεταβιβάζουν στους απογόνους τους τ ι ς  · ι δ ι ό τη τ έ ς  

τους. Κάθε άνθρωπος ήδη από τη σύλληψή του έχει  ένα μοναδι

κό αριθμό χαρακτηριστικών τα μισά των οποίων προέρχονται α

πό τον  πατέρα και τα άλλα μισά από τη μητέρα^*Ρ,ίναι σαφές ό 

τ ι  τα χαρακτηριστικά αυτά μεταβιβάζονται από τη μια γ εν ιά  

στην άλλη. Το γεγονός αυτό μπορούμε να το  παρατηρήσουμε εύ

κολα συγκρίνοντας ένα παιδ ί με τους γ ο ν ε ίς  του και βλέποντας · 

πόσο τ ε ί ν ε ι  να μοιάσει μ ’ αυτούς στα σωματικά χαρακτηριστικά, 

•όπως το χρώμα των ματιών, το σχήμα τη ς ’ μύτης κτλ. Παρά ταύ.- 

τα δεν μπορεί κανείς να δ ιακρ ίν ε ι  στο νεογέννητο βρέφος ι 

δ ιότητες  όπως η επ ιθετ ικότητα  και ο πιθανός φόβος. Τα γ ενε -
•

τικά αυτά σ το ιχ ε ία  βρίσκονται εν δυνάμει στην προσωπικότητα
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και είναι εγγενείς προδιαθέσεις που εξελίσσονται μελλοντικά 
σύμφωνα με τα πρότυπα συμπεριφοράς που θα γνωρίσει το άτομο 
στο μέλλον.

κληρονομικότητα είναι ο πρώτος και ορατός παράγο
ντας που επηρεάζει την προσωπικότητα. Τα χαρακτηριστικά κά
θε ατόμου είναι των γονέων του και των προγόνων τους σε βαθ
μό που ποικίλλει. Λυτός είναι ο λόγος που δύο άτομα των ιδί
ων γονέων είναι απίθανο να έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηρι
στικά. Αν και οι δίδυμοι, μπορούν να φαίνονται εντελώς όμοι
οι, εντούτοις παρουσιάζουν διαφορές που οφείλονται σε ραδιε
νεργά κύματα που επηρεάζουν διαφορετικά δύο άτομα (Barley.D.- 
Gr. Pr. Soziologie, σελ. 91).̂

Ήδη τη στιγμή της σύλληψης του ανθρώπου μπαίνουν τα 
θεμέλια της προσωπικότητάς του. Κληρονομικές καταβολές των 
συζύγων-γονέων, προτερήματα και μειονεκτήματα, ασθένειες και 
σωματικά χαρακτηριστικά κληροδοτούνται στο συλληφθέν έμβρυο. 
Τα χρωματοσώματα δεν είναι παρά φορείς αυτών των ιδιοτήτων 
και χαρακτηριστικών. Ή κληρονομικότητα αποτελεί τον σπου
δαιότερο βιολογικό παράγοντα στη διαμόρφωση της προσωπικότη
τας, διότι ασκεί επιρροή σ ’ όλους τοης. άλλους βιολογικούς πα
ράγοντες". (Χασάπης, I, Α'1980, σελ';- 46); -

Τα κύρια στοιχεία που κληρονομεί το άτομο από τούς 
γονείς του και που επηρεάζουν την προσωπικότητά του είναι: 
α· Η Μορφή και διάρθρωση του σώματος: Σκελετός, χρώμα επι

δερμίδας, χρώμα και φύση μαλλιών, χρώμα ματιών, \· μορφή 
προσώπου και σώματος* (σχήμα, ύψος, βάρος), διάρθρωση μυ- 
ών, πίεση αίματος, σφυγμοί,

Ρ· Η διάρθρωση και λειτουργία των αδένοιν: Λν και οι γνώσεις

U
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μας γ ια  τους αδένες ε ί να ι  περιορισμένες,  όμως σίγουρα υ

πάρχει μια σχέση στην εξωτερική εμφάνιση, στην ταχύτητα 

ωρίμανσης, στο χαρακτήρα, στην ευαισθησία, στην ταχύτη

τα αντίδρασης και σε κάποιο βαθμό στη νοημοσύνη, 

γ. 0 χρόνος της ανάπτυξης και ωρίμανσης: Δ ιαδικασία που κα

θορ ί ζ ε ι  ακόμα και το χρόνο γήρατος.

6. Οι ικανότητες και αδυναμίες: Υγε ία ,  μνήμη, αντοχή, ψυχο

κ ινητ ικές  ιδ ιό τη τ ε ς ,  καλλ ιτεχν ικές  ικανότητες ,  ροπές ,τά 

σ ε ι ς ,  προδιαθέσεις, κ λ ίσ ε ις ,  αρρώστειες  ( ι δ ια ί τ ε ρ α  ψυχι

κές) αδυναμίες όρασης και ακοής, κ .ά.

Οι κληρονομικοί αυτοί παράγοντες θέτουν κυρίως '.όρια, 

όμως δεν διαμορφώνουν την προσωπικότητα. Η καλή ή κακή δ ια 

τροφή συμβάλλει ώστε τα κληρονομημένα βιολογικά χαρακτηριστι

κά να υφίστανται θετική ή αρνητική αλλοίωση. Η μεταβίβαση 

αυτή δεν ε ί ν α ι  ούτε απόλυτη ούτε σίγουρη, δ ι ό τ ι  ε ξαρτάτα ι  α 

πό την πο ικ ιλ ία  των χρωματοσωμάτων και τον  συνδυασμό άλλων 

•.αραγόντων, όπως θα ιδούμε σε άλλο κεφάλαιο.

Επειδή υπάρχει παρανόηση σχετικά με τους όρους κληρο

νομικότητα και περιβάλλον πρέπει να γνωρίζουμε ό τ ι  γ ια  το ν  

άνθρωπο το περιβάλλον α ρ χ ί ζ ε ι  από τη στιγμή της σύλληψης και 

στο χώρο αυτό μέχρι τη γέννηση επηρεάζεται από τη συμπεριφο

ρά της μητέρας ε ί τ ε  θεληματική ε ί ν α ι  αυτή ε ί τ ε  αθέλητη, Η 

διατροφή, τα φάρμακα, ο ι  ακ τ ινοβο ίες ,  η συναισθηματική ζωή, 

ορισμένες ασθένε ιές  τη ς ,  επ ικ ίνδυνες έ ξ ε ι ς  (κάπνισμα, λήψη 

οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικά) επηρεάζουν σε μικρό ή μεγά

λο βαθμό αρνητικά το έμβρυο. Κατά τη γέννησή του ανθρώπου 

μπορεί το  περιβάλλον να του δημιουργήσει προβλήματα. όπως 

τραύματα οτον εγκέαολο (μπορεί να γ ίνουν με τη χρήση εμβρυ
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πολλές φορές έχουν σαν συνέπεια τις ανωμαλίες στο λόγο, το 
βάδισμα, την επίδοση στο σχολείο, κ.τ.ο.

Για να ερευνηΟεί το πρόβλημα της κληρονομικότητας υ
πάρχουν δυσεπίλυτα προβλήματα, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να γίνει αντικείμενο εξονυχιστικής πειραματικής έρευνας. Έ
ναν τρόπο έρευνας αποτελούν τα βιογραφικά οικογενειών επει
δή απαγορεύεται να γίνονται πειράματα στον άνθρωπο.

Σχετικές μελέτες που έγιναν σε δίδυμα αδέλφια αποκά
λυψαν ότι:
1. Βελτίωση των συνθηκών ζωής σε έναν από τους διδύμους έ-

✓

δείξε αύξηση νοημοσύνης από 7 έως 20 βαθμούς.
2. Μονοζυγωματικά ή μονοωογενή, από τυχαίο χωρισμό ενός γο- 

νιμοποιημένου ωαρίου, έχουν ταυτόσημη κληρονομική κατα
βολή.

3. Διζυγωματικά δίδυμα αδέλφια από δύο διαφορετικά γονιμο- 
ποιημένα ωάρια έχουν διαφορετική κληρονομική καταβ ο λή, 
αλλά παρουσιάζουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους 
απ’όσο τα μη δίδυμα αδέλφια.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Eyscnk (1956) επί διδύμων: 
α. Η νοημοσύνη και ο νευρωτισμός είναι ταυτόσημα στα μονο- 

ζυγωματικά δίδυμα ζεύγη αδελφών, ενώ διαφέρουν σημαντ ι
κά στα ζεύγη των διζυγωματικών διδύμων αδελφών. 

β> Η ενδοστρέφεια - εξωστρέφεια είναι πολύ όμοιες αλλά δε 
φτάνουν στην ταυτότητα.
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3.8. ΟΡΜΕΣ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ο άνθρωπος σαν βιολογικό ον έχ ε ι  έναν αριθμό ορμών 

που κινούν τη συμπεριφορά του και αναγκών που πρέπει να ικα

νοποιηθούν.

Η εμφάνιση και ικανοποίηση των αναγκών δεν ε ί ν α ι  α

πλές απαντήσεις αλλά πολύπλοκοι κ εντρ ικο ί  μηχανισμοί και ο ι  

ορμόνες παίζουν ένα ρόλο σημαντικό όσο και η λ ε ι τουργ ία  του 

νευρικού συστήματος. Η εμφάνιση και ικανοποίηση των αναγκών 

ε ί ν α ι  συνδεδεμένα με τον μηχανισμό της ομοιόστασης, του αυ

τόματου μηχανισμού, του οργανισμού που κ ι ν ε ί  τ ι ς  διαδικασίες 

ισορροπίας μέσα στον οργανισμό.

0 McDougall (1908) παραδέχεται την ύπαρξη 28 κληρονο

μημένων αναγκών' ή ροπών που ταξ ινομούντα ι  από τ ι ς  πολύ απλές 

και φανερά έμφυτες ανάγκες όπως ε ί ν α ι  η πείνα μέχρι τ ι ς  πο

λυσύνθετες " τ ά σ ε ι ς "  όπως η ' δημιουργικότητα και το να ζ ε ι  κα

ν ε ί ς  σε ομάδες (Stagner, R . , 1961, σελ. 289). Οι πρώτες δε 

καετ ίες  του αιώνα μας επηρεάστηκαν από τη θεωρία αυτ,ή του 

McDougall ο οποίος υποστήριζε ό τ ι  ολόκληρη η ανθρώπινη συμ

περιφορά βασ ίζετα ι  στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Από 

τό τ ε  αναπτύχθηκε μεγάλη συζήτηση και έρευνα σχετ ικά  με το ν  

αριθμό και την ικανοποίηση των αναγκών. Έ τ σ ι  ο Hull (1951) 

ανέπτυξε μια θεωρία μέσα στα πλαίσια της οποίας θα υπάρξει 

μόνο μια ορμή που την ονομάζει D και που αντ ιστο ιχούσε  με 

το ό τ ι  ο Duffy (1957) ονομάζει διέγερση ή ενεργητική κ ινη τό - 

ποίηση (Stragncr, R. 1961, σελ. Ζ98).

Την Ιδ ια  άποψη υποστήριξε και ο Goldstein λέγοντας ό

τ ι  η πείνα, η 61ψα, η σεξουαλική ορμή, η τάση γ ια  υπεροχή 

δίνουν την εντύπωση ό τ ι  ε ί να ι  διαφορετικά κ ίνη τρα ’ στην,πραγ
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ματικότητα όμως όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις του κυρίαρχου 
σκοπού του οργανισμού: να πραγματώσει τον εαυτό του (Τομασί- 
δης , X. , 1982, σελ. 617).

Τα ένστικτα αυτά κατά την άποψη μερικών είναι δύο 
(λ.χ. Βιολογικά και Ψυχολογικά),: κατά άλλους 250 ή και 1500. 
Η θεωρία των πολλών ορμών δεν ισχύει όπως την ανέφεραν ο 
McDougall και James, στις αρχές του 20ου αιώνα, ούτε η θεω
ρία της μιας ορμής ικανοποιεί τους ψυχολόγους-ερευνητές, διό
τι τέτοιες απλές απόψεις αδικούν το πολύπλοκο της ανθρώπι
νης συμπεριφοράς. Οι Catell (1950) και Maslow (1954) πρό- 
σφεραν νέες θεωρίες των πολλαπλών "ενστίκτων" (Stagner, R. 
1961, σελ. 298, Biesanz, σελ. 175).

Πολλοί θεωρητικοί προσπαθούν να απαριθμήσουν έναν α
ριθμό αναγκών, κλίσειον η ορμών για να ερμηνεύσουν ολόκλη ρη 
την ανθρώπινη συμπεριφορά πάνω στη βάση αυτή.Όμως παρά τη 
διαπίστωση ότι ο άνθρωπος όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί 
του ζω'ίκού κόσμου με μηχανισμούς αναγκών και ένστικτα ικανο
ποίησης εντούτοις υποστηρίζεται από τους κοινωνικούς επιστή
μονες ότι οι άνθρωποι "χρειάζονται ό,τι νομίζουν πως χρειά
ζονται". Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως η επιθυμία για ανα
γνώριση, η επιθυμία για γνώση., η ανάγκη για ασφάλεια, για ε
λευθερία και η επιθυμία για ανταπόκριση είναι στοιχεία που 
βρίσκονται πέρα από τις απλές βιολογικές λειτουργίες και κα
θορίζουν μεγάλες περιοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς,

Η ένταση των ορμών καε ο τρόπος ή οί τρόποι ικανοποί
ησής τους είναι αυτά που διαφοροποιούν μια προσωπικότητα α
πό μιά άλλη. Η άνάγκη της στοργής -μη βιολογική ανάγκη- εί
ναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπου, η έλλειψη της οποί
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ας προκαλεί το  αίσθημα στέρησης» εγκατάλειψης* μοναξιάς· Η 

απουσία της στοργής ιδ ια ί τ ε ρ α  στην βρεφική ηλικ ία , οδηγε ί  

στο θάνατο και όπου αυτή ε ί να ι  ελλειπής αφήνει δυσάρεστα ση

μάδια στην προσωπικότητα.

0 Maslow π ρο τε ίν ε ι  μερικές ομάδες εμφύτων κ α θ ο ρ ι σ τ ι 

κών αναγκών. Δεν ενδιαφέρεται να τ ι ς  ονομάσει " έ ν σ τ ικ τα "  αλ

λά αναφέρεται σ 'αυ τές  σαν ενσ τ ικ τώ δ ε ις ,  δηλαδή έμφυτες αλλά 

όχι ε ιδ ικά  προσανατολισμένες όπως τα ένσ τ ικ τα .  Σύμφωνα με 

τη θεωρία του υπάρχουν πέντε (5) ομάδες βασικών αναγκών: (1 )  

Οι φυσιολογικές ανάγκες που τ ι ς  τ α υ τ ί ζ ε ι  με τ ι ς  β ιογενετ ικές

ορμές ή με μερικές ομοιοστατικές  ανάγκες. Σημειώνει πως ε ί -■· - \
ναι αδύνατο να κάνουμε έναν καθοριστικό κατάλογο αυτών των 

αναγκών αφού δε γνωρίζουμε όλες τ ι ς  ανάγκες του πρωτοπλάσμα

τος .  (2) Όταν οι φυσιολογικές ανάγκες ικανοποιούνται σ χ ε τ ι 

κά, εξοσθενίζουν και έτσι καθίσταται δυνατή η εμφάνιση των ανα

γκών της ασφάλειας. Λυτές συμπεριλαμβάνουν απελευθέρωση από 

τον πόνο, τη στενοχώρια, την απειλή και άλλα άγνωστα ενοχλη

τικά κίνητρα. Αντιπροσωπεύουν δηλαδή τα κίνητρα του ..φόβου 

για  τον  πόνο. (3) Ό ταν  ο ι  ανάγκες ασφάλειας ικανοπο ιηθούν  

και στη συνέχεια εζασθενίσουν, εμφανίζονται ο ι  ανάγκες της 

αγάπης και της εξάρτησης. Για τον  Maslow, αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει τον  έρωτα και τα ποικίλα παράγωγά του, την αγά

πη. τη φ ιλ ία ,  τιιν επιθυμία γ ια  παιδ ιά, την αποδοχή σε μια ο

μάδα. (4) Οι ανάγκες της εκτίμησης δ ιαδέχονται τ ι ς  ανάγκες 

.της αγάπης. Το άτομο χρ ε ιά ζε τα ι  και την αυτοεκτίμηση και 

την εκτίμηση των άλλων. Μπορεί να ζητά γόητρο, α να γνώ ρ ι  ση*  

φήμη κτλ. (5) Ό ταν  ο ι  άλλες αναγκες εκπληρωθούν τό τ ε  εκδη- 

λώνεται η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. 0 Maslow την α ν α φ έ ρ ε ι
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σαν "μta επιθυμία του ανθρώπου να γίνει κάποιος, να γίνεται
ολοένα και περισσότερο ο,τιδήποτε καθένας είναι ικανός να

\

γίνει". Πέρα από αυτές τις ανάγκες αναφέρει την ανάγκη για 
γνώση και κατανόηση και τις αισθητικές ανάγκες σαν έκτη και 
έβδομη ομάδα αναγκών (Stagner, R., 1961, σελ. 303).

Υπάρχουν ορισμένες ανάγκες στον άνθρωπο που τον δια
φοροποιούν ριζικά από το ζωικό βασίλειο. Η ανάγκη της επιβο
λής στην κοινωνία, η ανάγκη της εκτίμησης, η ανάγκη της δό
ξας, η ανάγκη της προσφοράς υπηρεσιών στο συνάνθρωπο. Η δια
φορά των κινήτρων αυτών από τα άλλα, τα υλικά και βιοτικά εί
ναι καταφανής. Είναι σαφής η διαφορά της μορφής που παίρνει 
η ζωή, όταν υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα, όπως όταν συγκρί
νουμε λ.χ. πώς είναι οργανωμένη η ζωή μιας νεόπλουτης κυρά- 
ας και πως μιάς νοσοκόμας που προσφέρει τη ζωή της στην εξυπη
ρέτηση των λεπρών ή ενός ερευνητή επιστήμονα που αναλώνεται 
στο εργαστήρι του.

Εκείνο που καθιστά κάποιον προσωπικότητα είναι ακρι
βώς μια κάποια νίκη πάνω στην αρχική του φ ύ σ η  και πάνω στα 
ένστικτά του. 0 φυσικός αυθορμητισμός δεν αρκεί. /Οταν κα
νείς ανάγει κάθε του συμπεριφορά στον φυσικό του αυθορμητι
σμό μπορεί να δικαιολογηθεί για κάθε προδοσία του εαυτού 
του. "Η δικαιολογία "έτσι είμαι καμωμένος" δεν απαλλάσσει : 
κανέναν από την ευθύνη της τροποποίησης της συμπεριφοράς του, 
όταν αυτή έχει αντικοινωνικές αιχμές". (Σχετ. Tournier, Ρ. σελ. 
2 0 2 ) .

I
\
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4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δένοντας περιβάλλον εννοούμε το σύνολο του κόσμου μέ
σα στον οποίο ζει ένα άτομο· Λυτός ο κόσμος είναι το φυσικό 
περιβάλλον που επιδρά πάνω στην ψυχοσύνθεση του ατόμου, εί
ναι ο κόσμος των συμβόλων που δίνει νόημα και σημασία στα 
πράγματα, είναι οι καταστάσεις μέσα από τις οποίες παρουσιά
ζεται η ύπαρξη, η θέληση και η δράση των συνανθρώπων. Όλα 
αυτά επιδρούν βαθειά στον ψυχικό κόσμο του ατόμου αλλά και 
στο σώμα του ακόμα (Jaspers, Κ.: All. Ps. σελ· 378).

Δηλαδή η σύγχρονη αντίληψη για την προσωπικότητα ξε
κινά από την έρευνα των αιτίων της συμπεριφοράς και αναζη
τεί τα αίτια τόσο στον εξωτερικό κόσμο του ατόμου όσο και 
στις εξωτερικές συνθήκες που μεταβάλλουν ανάλογα αυτή τη 
συμπεριφορά (Μ. Greitmeyer - Β. Schmitz: Mcdizinische ' Psy
chologic 1961),

Η βιολογική προέλευση που αποτελεί το θεμέλιο της προ
σωπικότητας δεν είναι άσχετη από το στενό και ευρύτερο περι
βάλλον που επηρεάζει όπως αναφέρθηκε τη δομή της προσωπικό
τητας.

Κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτό που οι ίδιοι οι άν
θρωποι δημιουργούν με τα έργα του πολιτισμού, τους κανόνες, 
τους θεσμούς, τις αξίες, τις γνώσεις, την τέχνη, τα ήθη, τη 

διοίκηση, κτλ.

4.1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η γεωγραφική θέση μέσα στην οποία ζει το άτομο επη
ρεάζει αποφασιστικά την ανάπτυξη του πολιτισμού και του ατό-
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μου. Η θερμοκρασία (Βόρειοι: ψυχροί, Μεσογειακοί: ευέξαπτοι)
Π υγρασία, η πνοή του ανέμου, η εδαψολογικη διάρθρωση (βουνό, 
πεδιάδα, ακροθαλασσιό), η γεωγραφική ζώνη, ol εποχές του έτους 
κ.ά, επηρεάζουν τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Το πρόβ λ,η- 
μα της πειθαρχίας στα σχολεία και στα σωφρονιστικά ιδρύματα 
εξαρτάται λ.χ. από την υγρασία του ανέμου. Είναι γνωστό ότι 
οι άνθρωποι, στην εύκρατη ζώνη είναι περισσότερο δραστήριοι α
πό τους ανθρώπους που ζουν στη διακεκαυμένη ζώνη ή σε πολύ υ
γρές περιοχές. Επίσης το είδος των εγκλημάτων που διαπράττον- 
ται διαφέρουν κατά ζώνες και αλλάζουν σύμφωνα με τις εποχές 

(Barley, D., σελ. 12).
Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζεί ο άνθρωπος α

παιτεί από αυτόν ανάλογη προσαρμογή και τονισμό ορισμένων δε
ξιοτήτων για να μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα και να επι
βιώσει. II προσπάθεια αυτή του ανθρώπου επηρεάζει, όπως είναι 
φυσικό την προσωπικότητά του. Βουνό, θάλασσα, κάμπος και οι 
τρόποι με τους οποίους συνδέει ο άνθρωπος τον εαυτό του με 
την παραγωγή (ψάρεμα, κυνήγι, φυτά που καλλιεργεί) τον υπο
χρεώνουν να αναπτύξει αντίστοιχες σωματικές και νοητικές δε
ξιότητες.

Η εδαφολογική δομή επηρεάζει σημαντικά ακόμα και την. 
ανάπτυξη του σώματος του ανθρώπου,

Είναι γνωστό ότι η σύσταση του εδάφους είναι αναμφι
σβήτητος παράγοντας που διαμορφώνει την ανάπτυξη του πολιτι
σμού και κατά συνέπεια τις δραστηριότητες του ανθρώπου: Αρ
χιτεκτονική, μορφή οικονομίας, υλικό για τα εργαλεία του, ε- 
ξαρτώνται από το υλικό που προσφέρει το γεωγραφικό περιβάλ
λον. Τα στοιχεία αυτί* με τη σειρά τους επηρεάζουν τη σκέψη
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καί τη συμπεριφορά ενός λαού. Ακόμα και η εμβάθυνση στις ε
πιστήμες δεν είναι ανεξάρτητη από την ύπσρξη ή μη υλικών, Το 
Ιδιο συμβαίνει και με πολλές δοξασίες και θρησκευτικές αντι
λήψεις: Η λατρεία του ήλιου στην Αρχαία Αίγυπτο και η Αστρο
νομία και Αστρολογία των Χαλδαίων. II ανάπτυξη του σύγχρονου 
πολιτισμού που άλλαξε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων συνέβαλε 
στη θεμελίωση της επίδρασης του περιβάλλοντος στον άνθρωπο 

(θέρμανση, κλιματισμός, τεχνολογία καλλιέργειας, μεταφορών κ.
τ.λ.) (Barley, D.: σελ. 93-94).

»

4.2. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.2.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΙΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ψ

Σπάνια αντικείμενα εξετάζονται από τόσες επιστήμες ό
σο η οικεγένεια. Το θέμα "οικεγένεια" είναι θέμα της Βιολο
γίας, της Οικονομίας, της Ιατρικής, της θρησκείας, της Πολι
τικής, της Νομικής, της Κοινών ιολογίας, της Παιδαγωγικής κ. 
ά. Επιστημών. Ιδιαίτερα όμως η οικογένεια είναι θύμα πολλών 
κλάδων της Ψυχολογίας, διότι αυτή θεωρήθηκε ως το βασικό μέ- 
ο ο  και ως ο σπουδαιότερος χώρος όχι μόνο κοινωνικοπο ί η σης 
του ανθρώπου αλλά και πάρα πολλών Ψυχοπαθολογικών αιτιών, _ \ 
Για πολύ καιρό ταυτίζονταν με την μόνη δύναμη κοινωνικοποίη
σης και μέσο που διαμορφώνει την προσωπικότητα.

Η κοινωνικοποίηση που χαρακτηρίστηκε ως "δεύτερη γέν- 
νηοη" ήδη από τις πρώτες στιγμές της γέννησης του ανθρώπου, 
απαιτεί την παρουσία κάποιου ανθρώπου, μητέρας ή τροφού. Η 
κοινωνικοποίηση στην οικογένεια είναι ισχυρή α) διότι το παι-
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δί έχει άμεσες ανάγκες παραστάσεων και. β) είναι αδύνατο να
•Λ  __

αναζητήσει τις παραστάσεις αυτές έξω από την οεκογένεεα γ) 
το παιδί έχει__άμεση ανάγκη των γονέων-τρσφού. 
^-'^^ΤΓ'επΙδραση της οικογένειας στη διαμόρφωση της προσω
πικότητας αναγνωρίζεται από όλες τις ψυχολογικές σχολές. Ι
διαίτερα οι εμπειρίες των ,ΐίέντε πρώτων χρ̂ νων̂ Τβυ . παιδιού

______ _ _____ — — . .................Γ - ^  “ ' “
-και ιδιαίτερα του πρώτου- παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητάς του. Οι εμπειρίες μέσα στην οικο
γένεια βάζουν τη σφραγίδα τους για ολόκληρη την χατοπινη ζωή 
του ατόμου

Μέσα στην οικογένεια. 6α μάθει το παιδί τις υποχρεώ
σεις και τα δικαιώματα του, τους ρόλους του και τις προσδο
κίες των άλλων από αυτό.

Ήδη από την ενδομήτρια ζωή το άτομο που θ α  γεννηθεί βρίσκε
ται σε διαφορετικό 'Περιβάλλον" με την έννοια ότι είναι διάφορε- 

*
τικοί οι τρόποι ζωής της κάθε μητέρας και διαφορετική η σω
ματική και ψυχική της δομή, που αθέλητα επηρεάζει το κυοφο
ρούμενο.

Χαι το νεογέννητο βρέφος έχει τη δική του προσωπικό
τητα. Είναι αυτό που το διαφοροποιεί από τα άλλα βρέφη. Και 
τούτο είναι επόμενο διότι οι ψυχοσωματικές του λειτουργίες 
είναι διαφορετικές από των άλλων βρείρών και τονίζονται στην 
πόρε ία της δικής του, της προσωπικής του εξέλιξης.

Οι διαφορές της προσωπικότητας των παιδιών είναι βέ
βαια μικρές δεν παύουν όμως να χαρακτηρίζουν ένα άτομο και 
να είναι προϋποθέσεις για συνεχή εξέλιξη προς διαφορετική 
κατεύθυνση (με την ανάλογη συμβολή του περιβάλλοντος).

Η διαφορά της προσωπικότητας του ενός ανθρώπου από



- S i 

rov άλλον αρχίζει να φαίνεται από τη στιγμή tnc γέννησης. Ό 

λα τα βρέφη καίτοι μοιάζουν μεταζύ τους πολύ, όμως διαφέρουν 

σε πάρα πολλά χαρακτηριστικά που σφραγίζουν την προσωπικότη

τά τους και στο μέλλον. Έ τσ ι, διακρίνεται καθένα από αυτά 

για διαφορετικό δραστηριότητα αναφορικά με τη λήψη τροφής, 

το κλάμα, την ευαισθησία, τον ύπνο, κτλ. Αλλά και η αντίδρα

ση των γονέων ή της τροφού είναι διάφορη, στοιχείο  που επ ι

δρά πάνω στο βρέφος. 0 βαθμός υποδοχής του, ο τρόπος διατρο

φής, καθαριότητας και συναισθηματικής τροφοδοσίας διαφέρουν 

από γονέα σε γονέα, από γονείς ενός πολιτιστικού χώρου από 

ενός άλλου.

διατροφή, καθαριότητα, ανθρώπινη παρουσία και συναι

σθηματικά ερεθίσματα ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του 

παιδιού σημαδεύουν την προσωπικότητά του.
------- . Υ  '

Η προσωπικότητα του .ενός διαμορφώνεται μέσα σε μια οι- 

κογένεια με ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, σε χώρο όπου 

τηρούνται ο ι οικογενειακές παραδόσεις και τα ήθη, ενώ του 

άλλου αναπτύσσεται μέσα σε κλίμα φτώχειας, αρρόκηειας και 

ανάμεσα σε πρόσωπα που δεν τρέφουν συμπάθεια μεταξύ τους. Η 

μια προσωπικότητα προφυλάσσεται και έχει τ ις  δυνατότητες να 

αποκτήσει χρήμα k o l  γόητρο ενώ η άλλη είνα ι καταδικασμένη 

σε μια ζωή στέρησης, αγώνων και απογοητεύσεων. ΠΙναι σαφές 

πως τέτο ια  περιβάλλοντα δίνουν ανάλογη μορφή - εσωτερική ή 

εξωτερική - στην προσωπικότητα. !

Οι κοινωνικές σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον 

αρχίζουν όπως αναφέρθηκε αμέσως με τη γέννησή του, τον έκτο 

όμως μήνα αρχίζουν να συνειδητοποιούνται εντονότερα και κο-
t

ρυφώνονται με την αρχή της υμιλίας του (μετά το Ιο έτος) μέ
\
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χρι περίπου το 6 ο  έτος της ηλικίας του, οπότε αναπτύσσει πε
ρισσότερες σχέσεις και με τους συνομηλίκους του.

Η επίδραση που δέχεται το παιδί και ο έίρηβος στην οι
κογένεια περνά διάφορα στάδια. Στην αρχή, στην βρεφική ηλι
κία το παιδί είναι βασικά ένας παθητικός δέκτης. Αργότερα 
συμμετέχει στη ζωή της οικεγένειας ενεργά και πολλές από 
τις προσφερόμενες επιρροές μπορεί να τις απορρίψει ενώ άλ
λες τις δέχεται με τη θέλησή του.

4.2.2. ΓΙΑ Π Ο Ι Ο Υ Σ  ΛΟΓΟΥΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΙΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ

Το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να ασκήσει . ετίίδραση 
πάνω στο παιδί π ρ ο τ ο ύ  ακόμα γεννηθεί. Το έμβρυο αντλεί οξυ
γόνο και τροφή από το αίμα της μητέρας και κατά συνέπεια βρί
σκεται σε άμεση εξάρτηση από τις βιοχημικές διαδικασίες που 
συντελούνται μέσα της, όπως είναι η ποσότητα της αδρεναλίνης. 
Γίνετοα σ α φ έ ς  ότι το πριβάλλον της μητέρας και οι εμπειρίες 
που της προσφέρει επιδρούν έμμεσα πάνω στο έμβρυο και στο 
νεογνό. Έχει μελετηθεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ της α̂γω
νίας της μητέρας πάνω στο νεογνό. Συγκρίσεις που έγιναν ανά
μεσα στα νεογέννητα που οι μητέρες του δεν είχαν αγωνία την 
περίοδο της εγκυμοσύνης, με νεογνά που οι μητέρες τους εί
χαν άγχος βρέθηκε ότι τ α  δεύτερα έκλαιγαν περισσότερο και ή
ταν περισσότερο ανήσυχα, περισσότερο άϋπνα και ενεργητικά. 
Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτος κανόνας πέρα από κάθε γενετι
κή δια<ροροποίηση, παρά ταύτα όμως, θα μπορούσε κανείς να ι
σχυριστεί ότι οι μητέρες με άγχος μπορεί οι ίδιες εκ γενε



83 -

τής να ήταν περισσότερο συναισθηματικές και αυτό να μεταφέ- 

ρεται γενε τ ικά  στο παιδ ί .  Πράγματι ο ι  έρευνες αυτές ν ίν ο -  

ν τα ι  περισσότερο πολύπλοκες με τα προβλήματα αυτά.

Στη μήτρα το έμβρυο βρίσκετα ι μέσα σε ένα ε ιδ ικό  πε

ριβάλλον -το αμνιακό υγρό της μήτρας- που ε ί να ι  σχετικά ένα 

ε ίδος σταθερού περιβάλλοντος. Το εξωτερ ικό περιβάλλον μετά
4

τη γέννηση ε ί να ι  πολύ πολύπλοκο και το γεγονός ό τ ι  υ π ά ρ χ ε ι  

μεγάλη ποικ ιλ ία  ακόμα και μέσα στην ίδ ια  την ο ικογένε ια  κα

θιστά την έρευνα επιδράσεων μέσα σ τ ι ς  σχετ ικ ές  συμβολές της 

κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος γ ια  την προσωπικότη

τα  του ενήλικου ε ξα ιρ ε τ ικ ά  δύσκολη. Η κατάλληλη εξέταση των 

σχετικών επιδράσεων της κληρονομικότητας και του περιβάλλο

ντος (τόσο της προγενετικής περιόδου όσο και της μετά - γ ε ν ε 

τ ικής )  περιλαμβάνει δύο παράγοντες από τους οποίους ο ένας 

π ερ ικλε ίε ι  μια ομάδα σχετικά σταθερών παραγόντων ενώ ο άλ

λος μεταβαλλόμενους: Μ έρευνα σε δίδυμα ε ί ν α ι  ένα παράδειγμα 

σταθερής κληρονομικότητας αλλά η έρευνα πάνω στα ανθρώπ ιν  α 

όντα στα οποία το περιβάλλον παραμένει σταθερό, ε ίνα ι  σχε

δόν αδύνατη, όχι μόνο γ ια  ηθικούς λόγους, αλλά και επειδή κά

θε φορά το ίδ ιο  το  περιβάλλον ερμηνεύεται διαφορετικά από 

διαφορετικούς ανθρώπους που εξαρτώντα ι  από πολλούς εσω τερ ι 

κούς παράγοντες. Εντούτο ις ,  έρευνες ταύτ ισης  διδύμων δ ε ί 

χνουν. ό τ ι  όπως στο φυσικό περιβάλλον ο ι  περιορισμοί της 

συμπεριφοράς φαίνονται ό τ ι  ε ί ν α ι  μια δέσμη κληρονομικότητας 

•ενώ το περιβάλλον καθορ ίζε ι  πως κοντά σ 'αυ τούς  τους π ερ ιορ ι 

σμούς θα ακολουθηθεί η διαδικασία  της ε ξ έ λ ι ξη ς  (Crawley, R. 

Corcoran, 1)., σελ. 43),

/ Η απόλυτη φυσική και συναισθηματική εξάρτηση του βρέ
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φους και του νηπίου από τη μητέρα ή την τροφό σφραγίζει την 
προσωπικότητά του για ολόκληρη τη ζωή.'Ι

Πέρα από την ορθή διατροφή και περιποίηση του παιδιού 
(καθαριότητα) το παιδί έχει άμεση ανάγκη συναισθηματικής "τρο
φοδοσίας" δηλαδή Ψυχολον.ικών ερεθισμάτων, αναγνώρισης και α
ποδοχής του. Η έλλειψη συναισθηματικής "ζεστασιάς" και στορ-

*γής δεν τραυματίζει μόνο ψυχικά το άτομο. αλλ.ά έχει και αρ
νητικές βιολογικές επιπτώσεις όπως: άρνηση τροφής, εμμετό,α
ναπνευστικές δυσκολίες, δυσκοιλιότητα, απάθεια, κ.ά. ανάλο
γα με την ηλικία του παιδιού και το χρόνο στέρησης που θα 
ζήσει.

Η παρουσία της μητέρας ή της τροφού που την αντικαθι
στά, δίνει στο βρέφος ένα αίσθημα ασφαλείας, απαραίτητο για 
την ομαλή φυσιολογική και ψυχολογική του εξέλιξη.

^Στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, που 
είναι το θεμέλιο για την κατοπινή του εξέλιξη, η προσωπ ι κό- 
τητα των γονέων παίζει αποφασιστικό ρόλο, όχι μόνο εξαιτιάς 
ίων κληρονομικών τους καταβολών αλλά και εξαιτίας του βαθ
μού αποδοχής και στάσης απέναντι του. Η στάση απέναντι στο 
παιδί όχι η επιφανειακή αλλά η ουσιώδης εξαρτάται από τη 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους γονείς. Όχι μόνο η νοημο
σύνη των γονέων αλλά και η ψυχική τους ισορροπία αποτυπώνον- 
ται στο παιδί. Ολόκληρο το κλίμα, η οικογενειακή ατμόσφαιρα 
επηρεάζουν την προσωπικότητα του παιδιού, θετικά ή αρνητικά. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ομαλή ή μη προσωπικότητα της μητέ
ρας. διότι αυτή συνήθως έρχεται σ’ επαφή με το παιδί περισσό-

«

τερο χρόνο. Πέρα από το χρόνο αυτό που αισθάνεται το παιδί 
είναι η μητρική στοργή στοιχείο που ενισχύει το αίσθημα α
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σφαλείας του παιδιού.|Η θέση της μητέρας απέναντι στο παιδί 
μπορεί να επηρεαστεί α) από το ίδιο το παιδί (ευχαριστημένοι 
ευερέθιστο κτλ.) β) από τη διαταραγμενη ή όχι προσωπικότητά 
της (αγχώδης) γ) από τη στάση του συζύγου απέναντι στη μητέ
ρα και το παιδί και δ) από τις κοινωνικές συνθήκες.

 ̂ Μητέρες με απορριπτική στάση απέναντι στο παιδί, μη
τέρες υπερπροστατευτικές, αγχώδεις, Ψυχαναγκαστικές, μελαγ- 
χολικές και γενικά με ακραίες στάσεις, δημιουργούν προβλήμα
τα στην ομαλή διαμόρφωση μιας προσωπικότητας..̂

Η έλλειψη στοργής στο βρέφος μπορεί να επιφέρει βα
ριές διαταραχές. Όταν η «ποστέρηση γονέων ή προσώπων που το 
αγαπούν και το φροντίζουν, όχι μόνο σωματικά αλλά και Ψυχι
κά, είναι μικρής χρονικής διάρκειας, υπάρχει δυνατότητα επι
στροφής του παιδιού στην ομαλή, φυσιολογική κατάσταση, όταν 
όμως η αποστέρηση διαρκέσει μεγάλο χρονικά διάστημα είναι α
δύνατη η επαναφορά του παιδιού στα φυσιολογικά πλαίσια.

Η στενή και θερμή σχέση (συναισΟηματική αποδοχή) του 
παιδιού και γονέων είναι η βάση για την ομαλή Ψυχολογικά', ε
ξέλιξη και δεν επηρεάζει μόνο το συναισθηματικό ιου κόσμο 
και τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, αλλά συμ
βάλλει επίσης θετικά και στην νοητική του ανάπτυξη και έί- 
ναι αποφασιστικής σημασίας για τη γλωσσική του πρόοδο που 
συντελείται κυρίως στο δεύτερο χρόνο.

Έρευνες του Goldfard απέδειξαν ότι η επίδοση των παι
διών από οικογένειες και παιδιών από Ιδρύματα διέφερε 20 μο
νάδες του δείκτη νοημοσύνης σε βάρος των παιδιών των Ιδρυμά
των. Είναι επίσης γνωστό από έρευνα που έγινε στην Τεχεράνη 
άτι βρέφη που μεγαλώνουν σε Ιδρύματα μέχρι τεσσάρων ετών δεν
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ήταν σε θέση να περπατούν (Schmcrl, σελ. 66).
Οι εμπειρίες των πρώτων μηνών της ζωής του βρέφους 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην μελλοντική εξέλιξη τΠζ νοημοσύ
νης του παιδιού. Οι λόγοι δεν είναι ακόμη τελείως ννωστοί. 
Εικάζεται ότι οι πρώτες αυτές εμπειρίες προδιαθέτουν το έδα
φος γι,α την πρόσληψη νέων εμπειριών τόσο για την αποδοχή ό
σο και για την απόρριψη τους με αποτέλεσμα είτε να ανανεώνει 
το παιδί το ενδιαφέρον του για νέες εμπειρίες ή να κλείνεται 
στον εαυτό του συνήθως με συνοδεία και άλλων ψυχολογικών προ
βλημάτων.

Πως γίνεται η σύνθεση μητέρας και παιδιού κοινωνικά; 
Πως γίνεται η επαφή παιδιού και μητέρας ή του υποκατάστατου 
της μητέρας; Η παραδοσιακή ερμηνεία στηριζόταν στην ιδέα ό
τι κάθε νέο ερέθισμα παρουσιαζόταν με μιά αμοιβή, όπως τρο
φή, κάτι που θα το ζητούσε μόνο του. Λυτό σημαίνει ότι οι α
ξίες .της μητέρας για το παιδί συνοψίζονται στην "προμήθεια" 
πόνου και ευχαρίστησης. Εντούτοις, νεότερες έρευνες σε πιθή
κους στην Αμερική έδειξαν ότι αυτή η διαδικασία είναι περισ
σότερο σύνθετη και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί με την πα
ραδοσιακή θεωρία. Σ τ ο  πείραμα αυτό μικροί πίθηκοι αποχωρίσαι- 
καν από τη μητέρα τους και σε ένα χώρο τοποθετήθηκαν δύο υ
ποκατάστατα μητέρας: το ένα ήταν από σύρμα και είχε μπιμπερό 
με γάλα ενώ το άλλο ήταν υφασμάτινο και δεν είχε τροφή. Το 
πιθηκάκι έτρωγε (έπινε γάλα) από τη συρμάτινη 'ν>ητέρα" αλλά 
σε περίπτωση φόβου κατέφευγε στην υφασμάτινη μητέρα.

Μ θεωρία της αμοιβής για τη μάθηση δεν ερμηνεύει την 
καταφυγή του πιθήκου στην υφασμάτινη "μητέρα" αφού η τροφή 

(αμοιβή) δίνονταν από τη συρμόςινη μητέρα. 1

• 
‘Λ

 *
 

.
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Η ψυχολογική απόρριψη του παιδιού από τον ένα ή τους.
δύο γονείς οδηγεί το παιδί σε "ψυχολογική απομόνωση"· Έρευ
νες έδειξαν ότι, παιδιά που δεν είχαν την αποδοχή των γονέ
ων τους, παρουσίασαν απροσάρμοστη συμπεριφορά και διαταραγ- 
μένες προσωπικές σχέσεις αργότερα στη ζωή τους. Η γονεΙΙκή α
πόρριψη οδηγεί στην αντικοινωνική, επιθετική στάση του παι
διού στην μετέπειτα ζωή του, καθώς επίσης στην εγκληματικό
τητα και τη νεύρωση. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου παρεμ
βαίνουν και άλλοι.παράγοντες που τα ευρήματα αυτά δεν εφαρ
μόζονται^

Η απόσπαση του παιδιού μετά από έξι ή επτά μήνες από 
τη μητέρα του και η υποκατάσταση της μητέρας με άλλο πρόσω
πο έχει ποκίλες συνέπειες για την ψυχολογία του παιδιού. Α
νάλογα με το υποκατάστατο της μητέρας και το χρόνο απόσπασης 
του παιδιού παρουσιάζονται .και οι συνέπειες. Πάντως το παι,-

ν
δΐ υποφέρει, αυτοκαταπιέζεται, γίνεται απαθές, αδιάφορο, με- 
λαγχολικό, ανήσυχο, δυστυχισμένο, Αποσύρεται από το περιβάλ
λον του και δίνει ελάχιστη προσοχή για επικοινωνία με τους 
μεγάλους.

Στα χρονικά πλαίσια 1S-30 μηνών το παιδί αισθάνεται 
τον αποχωρισμό των γονέων του, Ιδιαίτερα η παρατεταμένη απο
μάκρυνση του παιδιού από τους γονείς του επιβραδύνει τη σω
ματική του εξέλιξη και γίνεται πρόξενος διαταραχών της συμ
περιφοράς του (Spitz).

Το πως ακριβώς η πρώιμη συμπεριφορά του παιδιού, που 
είναι αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, μετατρέπεται στη 
μεταγενέστερη προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία είναι · ακόμα 
για τους επιστήμονες ένα μυστήριο.

AI
ΗΤ;
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Οι βασικές απαιτήσεις του παιδιού από το οικογενεια
κό περιβάλλον είναι:
1. Να νοιώσει στοργή και αγάπΐ?.
2. Να αισθανθεί σιγουριά και ασφάλεια.
3. Να αισθάνεται σταθερότητα των σχέσεων των γονέων του α

πέναντι του.
ΐ-4. Να υπάρχει συναισθηματική ισορροπία μεταξύ όλων των με

λών της οικογένειας.
Τα στοιχεία αυτά τα προσφέρουν γενικά γονείς που έ

χουν αγάπη μεταξύ τους και συναίσθηση της ευθύνης τους απέ
ναντι στα παιδιά. Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στην οικογέ-
νεια βοηθάει το παιδί:
α. Να αναπτύξει την προσωπική του ελευθερία και υπευθυνότη

τα.
β. Να εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματα του.
γ. Να κινητοποιεί τις ώυχονοητικές του δυνατότητες.
δ. Να ελέγχει τη συμπεριφορά του.

Η λειτουργία της οικογενειακής ζωής αντικατοπτρίζεται
στην προσωπικότητα των μελών της ιδιαίτερα του παιδιού. Η
πατρική απουσία από το σπίτι σημαδεύει τον ψυχικό κόσμο των

*
παιδιών εντυπωσιακά, ιδιαίτερα των αγοριών. "Τα αγόρια που 
έχουν στερηθεί τον πατέρα τους είναι πιο ανώριμα, πιο πειθή
νια, πιο εξαρτημένα και θηλυπρεπή από τα άλλα αγόρια. Όσο 
μεγαλώνουν, αυτή η παθητική συμπεριφορά ίσως συνεχιστεί, μα 
συνήθως αντικαθίσταται από μια υπερβολική τάση για ανάπτυξη 
της μυϊκής δύναμης. Οι νεανικές συμμορίες λευκών και μαύρων 
εξωτερικεύουν αυτόν τον ψευτοδυναμισμό με πέτσινα τζάκετς, 
ιδιόρρυθμο λεξιλόγιο και φυσική "σκληρότητα" (Bronferbrenner,
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στο Smelser-Smelscr 1970, σελ. 227),

4.2.3. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ "ΚΛΙΜΑ"

Στο οικογενειακό κλίμα 0α μπορούσαμε να · κατατάξουμε 
τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, το παιδαγω γ ι- 
κό σύστημα που επικρατεί, τα αδέλφια και την τάξη στην οποία
ανήκει η οικογένεια. ___,_____

Το συναισθηυατικό κλίμα της οικογένειας έχει μεγάλη 
σημασία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας'. Η κοινωνική ατ
μόσφαιρα και δομή της οικογένειας κατά τη διάρκεια της προ- 
σχολικής και σχολικής ηλικίας επηρεάζει όχι μόνο τη νοητική 
εξέλιξη του παιδιού αλλά και όλη την προσωπικότητα (Τομασί - 
6ης. 1982 , σελ. 321).
. 'Ερευνες έχουν δείξει ότι "μητέρες που ήταν ευτυχισμέ
νες, ικανοποιημένες από τη ζωή τους, αγαπούσαν τους συζύ
γους τους και είχαν ικανοποιητικό ηθικό για το ρόλο τους σαν 
μητέρες, ανέπτυξαν στα παιδιά τους.μια γενικευμένη εικόνα 
για τους ενήλικες ότι είναι ευτυχισμένα και φιλικά πρόσωπα".

Γονείς με διαταραγμένη προσωπικότητα συνήθως επιδρούν 
αρνητικά στην ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών 
τους. Όταν η γενική στάση των γονιών και ιδιαίτερα της μη

τέρας απέναντι στο παιδί είναι απορριπτική το παιδί αισΟάνε- · 
ται συνήθως ανασφαλές και εξαρτημένο.

Το'Παιδαγωγικό κλίμα" που επικρατεί στην οικογένεια 
επιδρά με τη σειρά του στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Ο 
ρόλος της τιμωρίας και αμοιβής στις ενέργειες του παιδιού μέ
σα, στην οικογένεια και έξω από αυτή, καθώς επίσης οι σχέσεις 
με τα πρόσωπα με τσ οποία έ/̂ ετοι σε εποικιιωνία .mi ο· τρόπος που
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"εισπράττει"τις εμπειρίες της επικοινωνίας έχουν 'αποφασιστι
κή σημασία στην κατεύθυνση, της ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Τόσο η αυταρχική στάση των γονέων όσο και η πολύ επι
εικής δεν είναι ορθοί τρόποι. (Κυριακίδη, Π.: Αίτια αυστηρό
τητας ... σελ, 68--71). Με την αυστηρότητα τα παιδιά χάνουν 
την πρωτοβουλία και απομονώνονται από τους συνομηλίκους τους 
ή αναπτύσσουν μεα επιθετικότητα στην εφηβική τους ηλικία και 
σαν γονείς γίνονται και αυτά αυταρχικοί. Με την υπερβολ I κά 
ε-ξάλλου επιεική στάση των γονέων τα παιδιά παρουσιάζουν αρ
γότερα στη ζωή τους πολλά προβλήματα προσαρμογής διότι η 
κοινωνία των οτνθρώτιων δεν μπορεί να ανεχθεί αυθαίρετη συμπε-

4

ριφορά και καταπάτηση των κανόνων της.
Τα παιδιά δεν υπακούούν πάντοτε στα λόγια των γονέων, 

αντιγράφουν όμως σίγουρα τη συμπεριφορά τους. Οι εκδηλώσεις 
θαυμασμού των γονέων καλλιεργούν την επιθετικότητα των παι
διών ή αναστέλλουν την ανάπτυξή τους. Η υπερπροστασία των 
γονιών που- εκφράζεται με έντονη συναισθηματική φόρτιση καλ
λιεργεί στο·παιδί το αίσθημα εξάρτησης και γίνεται τροχοπέ
δη της ελεύθερης ανάπτυξης της πρ^οτ^κ^

--- "Στην ατμόσφαιρα της οικογένειας μέσα στην οποία δια
μορφώνεται κατά μεγάλο βαθμό η προσωπικότητα, σημαντικό ρό
λο, εκτός από τη μητέρα και τον πατέρα παίζουν και τα άδέλ- 
(ρια. Το φύλο, ο αριθμός, η σειρά και η χρονική απόσταση με
ταξύ των αδελφών έχουν μεγάλη σημασία (Hurrelman 407-8).

Όταν τα αδέλφια είναι του ίδιου (μύλου, το πρώτο παι
δί συνήθως παρουσιάζει μια ηγετική στάση. Όταν το πρώτο παι-ο
δί είναι θηλ-.'κό και το δεύτερο αρσενικό, το δεύτερο απαιτεί 
κατοχή δύναμης: όταν η χρονική απόσταση γέννησης των αδελφών
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δεν είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων χρόνων η προσωπικότητά τους 
έχει πολλές ομοιότητες, όταν όμως είναι μεγαλύτερη τότε δια
φέρουν σημαντικά και στην προσωπικότητα (Hurrelman, 408),

Στη μικρή κυρίως ηλικία τα μεγαλύτερα αδέλφια υφίστα- 
νται την επήρεια της παρουσίας του νεότερου αδελφού· Οι αν
τιδράσεις του μεγαλύτερου με τη γέννηση κατά τα πρώτα χρόνια 
του νεότερου εκδηλώνονται:
α. Με την προσπάθεια να προσελκύσει την προσοχή των γονιών 

εκδηλώνοντας τάσεις ανησυχίας, 
β. Με τάσεις επιθετικότητας τόσο προς το νεότερο παιδί όσο 

και τους γονείς·
γ. Με το να αποσύρεται και να διακόπτει την επικοινωνία με 

τους γονείς.
δ. Με το να παλινδρομεί σε συμπεριφορά παλιότερη.

Το μοναχοπαίδι τόσο από κοινωνική όσο και από ψυχολο
γική άποψη απορροφά ολόκληρη την αγάπη και τη μέριμνα των 
γονιών του και έχει τις εμπειρίες του πρωτότοκου με ό
λες τις θυσίες των γονιών του για το πρώτο παιδί καθώς επί- 

··
σης τις ιδιαίτερες φροντίδες του '’Βενιαμίν0 του μικρότε ρου 
παιδιού της οικογένειας. Του λείπουν τα πρότυπα των μεγαλΰ- 
τέρων αδελφών ενώ έχει τις απολαυές χρόνου και μέσων που δε 
βρίσκεται στην ανάγκη να τα μοιραστεί με άλλους.

Η συμπεριφορά της μητέρας απέναντι στα αγόρια και στα - 
κορίτσια δεν είναι ίδια κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής 

. τους. Συνήθως είναι αυστηρές στην πρωΥότοκη κόρη και στο 
δευτερότοκο γυιό ενώ ανεκτική στη δευτερότοκη κόρη και στον 
πρωτότοκο γυιό. Επίσης η μητέρα διαθέτει λιγότερο χρόνο επι
κοινωνίας με το δεύτερο παιδί της από εκείνον που διέθετε



Ytct το πρώτο, στοιχείο που δεν αφήνει αδιάφορη την προσωπι

κότητα του παιδιού.

Σταθερότητα και αστάθεια των γονέων καθώς επίσης η 
συνέπέια και η ασυνέπεια των γονιών έχουν αντίκτυπο "πάνω 
στην ψυχοσωματική ωρίμανση των παιδιών.

Με την αύξηση της ηλικίας των παιδιών -κυρίως κατά ή 
μετά την εφηβεία- η σκέψη των παιδιών ανεξαρτητοποιείται. Δέ 
χεται επιδράσεις από φίλους, δοσκάλους, βιβλία, εργοδότες, συνεργάτες 
και ακόμα η ωρίμανση γίνεται με τη δική τους σκέψή'.

0 τρόπος που αντιδρούν οι γονείς -με θυμό, αγανάκτηση, 
φωνές, ήρεμα κτλ. συμβάλλει στην αυξομοίωση του σεβασμού που 
τρέφουν τα παιδιά γι αυτούς.

Σημαντική είναι η συμβολή των γονιών όταν παίζουν με
σολαβητικό ρόλο μεταξύ των παιδιών τους και των συνεπειώ’ ν 
των πράξεών τους. Το σπουδαιότερο είναι να γνωρίζουν οι γο
νείς πότε θα περιρρίσουν και πότε -σε ποιές περιπτώσεις- θα 
. 'αφήσουν ελευθερία δράσης στα παιδιά τους.

Η τακτική των γονιών οφείλει να έχει σαν στόχο την 
βαθμιαία αποδέσμευση των παιδιών-εφήβων.

Η πορεία των νέων στην ανεξαρτησία και τη ζωή ασφα-
ψ.λώς θα έχει και σφάλματα. Οι γονείς βέβαια θα κάνουν το παν 

να προλάβουν δυσάρεστες συνέπειες, υπάρχουν όμως και θέματα 
που οι γονείς τα αγνοούν.

4.2.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας εί

ναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για τις προσδοκίες που έχει η 
οικογένεια από το παιδί τόσο στη σχολική ζωή όσο και στην
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καθημερινή πράξη. Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των γο
νιών είναι ανάλογες με το οικονομικό και μορφωτικό τους επί-*

πεδο.
Η ανατροφή των παιδιών διαφέρει από τάξη σε τάξη. Οι 

χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικά τάξεις αποθαρρύνουν το παι
δί να μιλήσει ενώ οι μεσαίες το ενθαρρύνουν.

Η μειονεκτική θέση της οικογένειας που μεγαλώνει κα
νείς σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο επηρεάζει την προσωπι
κότητά του* διότι δεν θέτει υψηλούς στόχους, δεν ελπίζει για 
κάτι καλύτερο στο μέλλον, προτιμά τα μικρά βραχυπρόθεσμα κέρ
δη, την άμεση ευχαρίστηση, καταβάλλει λιγότερες προσπάθειες 
για πρόοδο, έχει χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής υπευθυνότητας 
και δείχνει μεγαλύτερη ροπή για παραμέληση των καθηκόντ ων 
του (Bronferbrenncr στο Smelser-Smelser 1970, σελ. 228).
Πολλές φορές όμως το ταπεινό οικογενειακό γόητρο, η αθλιότη-«
τα και η μιζέρια γίνονται κίνητρα για μελλοντική δράση. Η 
δειλία καλλιεργείται στις χαμηλότερες οικονομικά οικογένειες 
σχετικά με θέματα κοινωνικής ανόδου. Γι αυτό και τα παιδιά 
των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων έχουν περισσότερο το φόβο 

' της αποτυχίας παρά των μεσαίων και ανωτέρων.
Η συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια της κατώτερης κοι- 

νωνικά-οικονομικά τάξης αποβλέπει στην κάλυψη άμεσων ανα
γκών και όχι μακρόπνοων στόχων. Οι άνθρωποι σ'αυτή κινούνται · 
από αυθόρμητες αντί δράσεις, παρά από σύνθετο πρόγραμμα δράσης.

* Ακόμα και το λεξιλόγιο των παιδιών των κατωτέρων κοινωνικών 
τάξεων είναι φτωχότερο αυτών των ανωτέρων μέ συνέπεια 'τους 
κοινωνικούς φραγμούς για την επιτυχία και προσωπική καταξίω
ση.
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4.2.5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στις δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η ς  προβάλλεται σε με- 
ν ρι,κές κοινωνίες μέσα από την οικογένεια και το σ χ ο λ ε ί ο  έ ν α  

στοιχείο που χαρακτηρίζεται σαν κίνητρο επιτυχίας. Ορισμένες 
κοινωνίες τονίζουν στα παιδιά έντονα το κίνητρο αυτό, ενώ 
άλλες αδιαφορούν. Ol κοινωνίες δυτικού τύπου επιμένουν ι,πε- 
ρισσότερο ενώ εξαίρεση αποτελεί η Ιαπωνία. Η ιδιαίτερη επι
μονή των γονέων και του σχολείου στην ανάπτυξη κινήτρου επι
τυχίας στη ζωή σφραγίζει την προσωπικότητα και τη συμπεριφο
ρά του ατόμου. Για την ανάπτυξη των κινήτρων επιτυχίας μπαί
νουν σε λειτουργία λανΟάνουσες και.αναξιοποίητες δυνάμεις του 
ανθρώπου. Στόχος της αφύπνισης είναι η επιτυχία του ■ ατόμου 
που περνά από την απόδοση, Μέτρο των ενεργειών του ατόμου 
και κατεύθυνση της προσωπικότητας είναι τα αγαθά, επάγγελμά- 
τικά-οικονομικά. Εργατικότητα, προσήλωση στην εργασία, τάξη,
εκμετάλλευση χρόνου, επικοινωνία με .πρόσωπα, υπευθυνότ η τ α, 

%
πρωτοβουλία, ενεργητικότητα κ.ά. κρίνονται μόνο με στόχο την 
επιτυχία, την απόδοση. (Do Vos G., Κυριακίδη, Π.: Αίτια Επι- 
τυχίας - Αποτυχίας , ,. σελ. 20 κ.εξ.). Επειδή η επιτυχία σιη 
ζωή δεν είναι υπόθεση περιορισμένης χρονικής περιόδου, αλλά 
και συνεχούς και αδιάλειπτου χρόνου, το πρόσωπο βρίσκεται σε 
διαρκή εγρήγορση τόσο που η τάση για επιτυχία σφραγίζει την 
προσωπικότητα του ατόμου που έχει τα κίνητρα αυτά. (Sara son,
I.G., σελ. 231).

0 χώρος που αναπτύσσεται ένα άτομο και που στοχεύει 
στην επιτυχία μεγιστοποιεί τις απαιτήσεις που έχει από το 
αναπτυσσόμενο πρόσωπο και το υποχρεώνει να κατευθύνει κάθε 
εκδήλωσή των ενεργειών του στην προσωπική επιτυχία*
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11 αίσθηση και τα  κίνητρα επ ιτυχίας καθορίζοντα ι συνή

θως από δύο παράγοντες: την ελπίδα γ ια  επ ιτυχία  και το  φόθο 

της αποτυχίας. (Μ. Grcitemeyer-B. Schmitz, Med. PS. 21S).

Ήδη από την ηλικία των 3% ετών α ρ χ ίζε ι  η 'ανάπτυξη 

των κινήτρων επιτυχίας στο πα ιδ ί. Βασική επιδίωξη της αγω

γής στην περίπτωση αυτή ε ίνα ι  να α ισθάνετα ι το άτομο την ε 

π ιτυ χ ία  σαν προσωπική του κατάκτησπ.

4 .3 . ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το σχολείο ε ίν α ι  ο πρώτος θεσμός έξω από την ο ικογέ 

ν ε ια  που γνω ρ ίζε ι  το πα ιδ ί. Εκεί συνειδητοποιε ί καλύτερα τους 

ρόλους του κάτω από τον έλεγχο ενός μεγαλυτέρου (Δασκάλας- 

Δασκόλου) και ακολουθεί υποχρεωτικά ένα πρόγραμμα μαζί με 

άλλα παιδιά της ηλικίας του μέσα στην τάξη και μεγαλύτερα ί 

σως στην αυλή.

Η επίδραση του σχολείου γ ια  τη διαμόρφωση της >προσω- 

πικότητας εξαρτάτα ι εκτός των άλλων ιδ ια ίτ ε ρ α  από τ ι ς  δ ια 

προσωπικές σχέσε ις : α. Από την προσωπικότητα του δασκάλου 

και του μαθητή β. τ ι ς  συνθήκες εργασίας και διαπροσωπικών 

σχέσεων μαθητή-δασκάλου.

Έ χ ε ι  αποδειχτεί από πολλές έρευνες (Smolser- Smelser, 

σ ελ . 223) ό τ ι  η κοινωνικά μειονεκτική  θέση του μαθητή, έχ ε ι  

σαν συνέπεια και τιι μειωμένη απόδοση στο σχολείο γ ια  να συ

ν ε χ ισ τ ε ί  αυτό κατόπιν και στην επαγγελματική Γωή.

Η προγραμματισμένη ζωή μέσα στο σχολείο · υποχρεώνει 

το άτομο να συμμορφωθεί σε νέους κανόνες κοινωνικής συμβίω

σης διαφορετικούς, από αυτούς της ο ικ ογένε ια ς . Μέσα σ ’ αυτό
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γίνεται η σύνθεση του πνεύματος της Ιστορίας-πολιτισμού με 
το μέλλον του ατόμου και της ευρύτερης κοινωνίας.

Στο σχολείο μαθαίνει στο άτομο τι να περιμένει από 
τους άλλους και τι ωφείλει να κάνει όχι μόνο μέσα στη σχολι
κή ζωή αλλά στην κοινωνία γενικότερα για τη δική του προσαρ
μογή και την ομαλή κοινωνική του συμβίωση. Στη μικρή κοινω
νία του σχολείου διδάσκεται προγραμματισμένα (όχι τυχαίαίκαι 
συστηματικά την εμπειρία του ανθρώπου μέσα στην Ιστορία και 
εφοδιάζεται με γνώσεις για το μέλλον όπως το προετοιμάζουν 

-σε κάποιο βαθμό- οι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους το 
πρόγραμμα και τη διοίκηση του σχολείου.

Το παιδαγωγικό σύστημα που εφαρμόζεται, η αυταρχική 
ή δημοκρατική ανωγή, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι κα
τευθύνσεις της αγωγής και οι σκοποί που επιδιώκονται μέσα α
πό αυτά καθώς επίσης και η λειτουργία του σχολείου ο αριθ- 
μός των μαθητών, το μέγεθος της τάξης, ο τόπος όπου λειτουρ
γεί, τα εμπόδια και οι δυνατότητες Φοίτησης και άλλες προϋ
ποθέσεις λειτουργίας (ιδεολογία) διαμορφώνουν σε σημαντ ικό 
βαθμό την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου.

Στα 2,5-3 χρόνια μπορεί να αρχίσει μια επικοινωνία μεταξύ 
των παιδιών της ίδια ηλικίας που εκφράζεται με τα παιγνίδια 
και τη συμμετοχή στην ομάδα. Με το ομαδεκό:παιγνίδι να καλ
λιεργεί- ' Π φιλία και.την κοινωνικότητα έξω από το σπίτι, τρέ
φει τη φαντασία,, αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, τη δεξιοτε-

4.4. 01 ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ
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χνία και τη νοητική ευ ελ ιξ ία .  Στο π α ιγν ίδ ι εκδηλώνουν πολλά 

παιδιά πολλές φορές τη δυσαρμονία του περιβάλλοντος της ο ι

κονένειας με την επ ιθετικότη τα .

Με τη συμμετοχή στα π α ιγν ίδ ια  το παιδί παρουσιάζει α 

νάλογες αντιδράσεις  τόσο από την αποδοχή όσο και από την α

πόρριψη από την παρέα των συνομηλίκων. Οι παρέες αυτές ε ν ι -  

σχύονται στην ηλικία των έξη έο>ς δέκα ετών οπότε και αρχ ί

ζ ε ι  συνήθως μια διαφοροποίηση σύμφωνα με την κοινωνική τάξη 

της ο ικογένε ια ς .

Δεν έχουν τυπική δομή ούτε συγκεκριμένο έργο να εκτε- 

λέσουν, αλλά αποτελούνται από άτομα ίδ ιας  ηλικ ίας συνήθως του 

ομοίου επιπέδου αξιών και ενδιαφερόντων που ενώνοντα ι στη 

βάση της ανάγκης των κοινωνικών σχέσεων. Τα μέλη βρίσκουν 

κοινωνική υποστήριξη, συμβουλές και βοήθεια στα κοινά τους

προβλήματα/ 0 βαθμός και ο τρόπος αλληλεπίδρασης ποικ ίλλουν 

ανάλονα με τον πολιτισμό', την ηλικ ία  και τα  χαρακτηρίστε κ ά 

του ατόμου που λ ε ιτο υ ρ γ ε ί  σαν πομπός και σαν δέκτης μηνυμά

των/)

Μέσα σ τ ις  παρέες συνειδη τοπο ιε ί το  άτομο καλύτερα την 

ταυτότητα του φύλου του που ήδη καλλιεργήθηκε στην ο ικ ογέ

ν ε ια .

Έ να  σ το ιχ ε ίο  σημαντικό που προσφέρει η ένταξη στην ο

μάδα ε ίνα ι  η σταδιακή αποδέσμευση από την ο ικ ογένε ια  και η 

σύνδεση με την ευρύτερη κοινωνία (Hurrclman,452).

^Μέσα στην ομάδα το παιδί και ο έφηβος αλλά και αργό

τερα ο ενήλικας πληροφορείται γ ια  θέματα που τον ενδιαφέρουν 

και βρίσκει μια υποτυπώδη αλληλεγγύη στα προβλήματά του.

Οι ομάδες των ομηλίκων ασκούν μεγαλύτερη επίδραση κα-
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τά την περίοδο της εφηβικής ηλικίας, πρώτα διότι τότε η “τά
ση ανεξαρτησίας από την οικογένεια.είναι ισχυρότερη και η ε
πιθυμία συναισθηματικής αποδέσμευσης μεγαλύτερη και κατά δεύ
τερο λόγο διότι αναζητούν νέες αξίες πέρα από την κηδεμονία 
των μεγαλύτερων̂ Η αποδέσμευση από την οικογενειακή επιρροή
είναι προσωρινή και έχει σχέση με την ίδια την οικογένεια

*

(πλούσια, φτωχή, με συνοχή ή διαλυμένη.,, με αρχές ουστηρές κτλ).
Στις παρέες που αποτελούν σημαντικό παράγοντα κοινω

νικοποίησης και διαμόρφωσης της προσωπικότητας παρατηρούμε 
ότι αποτελούνται από άτομα που συνήθως έχουν κοινά ενδιαφέ
ροντα, κοενές ηθικές αρχές, παραπλήσια νοητική στάθμη, κοι
νούς προσανατολισμούς και κοινούς τρόπους χρήσης του ελεύθε
ρου χρόνου.

Συχνά όταν η οικογένεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε 
συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού και. του εφήβου (στοργή, 
ασφάλεια, κατανόηση) τότε οι παρέες των συνομηλίκων γίνονται

Ψ

περισσότερο ελκυστικές γι’αυτούς και καλύπτουν μέρος του ε -

\

ρ ω τ ζ ο ικού τους κενού.
 ̂ Η συναναστροφή με συνομηλίκους, που έχουν κοινή ιδεο
λογία ή κοσμοθεωρία ή τρόπο ζωής, δεν αφήνει ανεπηρέαστη την 
προσωπικότητα είτε με ευχάριστες εμπειρίες είτε με τραυματι
κές ,
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4 .5 . Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

4 .5 .1 .  ΓΕΝΙΚΑ

( Ο  πολιτισμός 6εν ε ίνα ι  τ ίπ ο τε  άλλο παρά η απάντηση' 

του ανθρώπου στο σύνολο των βιολογικών και ψυχολογικών του 

αναγκών. Π ΐσ τ ε ις ,  γνώσεις , ιδ έ ε ς ,  τέχνη, ήθη, ηθική, Νόμοι, 

θεσμοί, δ ίκα ιο , α ξ ί ε ς ,  γλώσσα, σύμβολα, συναισθηματική έκ

φραση, όλα αυτά που αποτελούν βασικά σ το ιχ ε ία  του πολιτισμού 

διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητα.

επιδράσεις του π ολ ιτ ισ τικού  περιβάλλοντος επιδρούν 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και καθορίζουν ακόμα και 

φυσικές τάσεις  και κ λ ίσ ε ις  σε τ έ το ιο  βαθμό, που κατευθύνουν 

τη νοημοσύνη, την ατομική προσπάθεια για επίδοση, την επ ιθ ε 

τ ική  στάση, την ειδ ική  συμπεριφορά του φύλοι^και όχι σπάνια 

αυτού που θεωρείτα ι σωματικά ή ψυχικά υ γ ιές .

Ο χώρος όπου κ ο ινω ν ικοπ ο ιε ίτα ι ένα άτομο επιδρά μέχρι 

τη μνήμη, την αντίληψη του χώρου και τη γλώσσα. Ευρήματα έ

χουν δ ε ί ξ ε ι  ό τ ι  ο ι  άνθρωποι που βρίσκονται σε χώρο τεχνολο

γ ικά  αναπτυγμένο γελ ιώ ντα ι στην εκτίμηση ο ρ ιζο ν τ ίω ν  οχημάτων 

σε αντίθεση με άτομα που ανατράφηκαν μέσα or. πρωτόγονο π ολ ι

τ ισμ ό .

Οι π ο λ ιτ ισ τ ικ έ ς  επ ιδράσεις διαφοροποιούνται όχ ι μόνο 

από μια εποχή σε άλλη, αλλά και από τόπο σε τόπο, από πόλη 

.σε πόλη, κοτά περιοχή, διαμέρισμα χώρας, χώρα και Ή πειρο .

11 δομή, η οργάνωση, το σύστημα διοίκησης μιας κοινω

ν ία ς ,  ο ι  παραγωγικές δ ιαδ ικασ ίες  κ.α που διακρίνουν έναν πο

λ ιτ ισ μ ό  από το ν  άλλον και σφραγίζουν την προσωπικότητα. Ε ί-
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vat τόσο ισχυρή Π δύναμη που ασκεί ο πολιτισμός στην προσωπι
κότητα ώστε δίνει αυτός τα κανάλια διεξόδου των ενστίκτων 
σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις τα δαμάζει (Γιόγκι).

^^Κάθε άνθρωπος σε δεδομένη στιγμή δεν είναι παρά το 
προϊόν της φύσης του (βιολογικά χαρακτηριστικά, ένστικτα, α
νάγκες) και του πολιτισμού η των πολιτισμών μέσα στον οποίο 
εξελίχθηκε?)Το σύστημα της παιδείας και οι μηχανισμοί κοινω
νικοποίησης πλάθουν από το υλικό που η φύση έδωσε στον άν
θρωπο .̂ Υπαρχε ι δηλαδή μια διαλεκτική σχέση πολιτισμού-προσω- 
πικότητας, διότι υπάρχουν όρια στη δεκτικότητα του ανθρώπου 
και πολλές δυνατότητες άρνησης ή αποδοχής των επιδράσεων̂  
Αυτό δείχνει ότι η σχέση δεν είναι απόλυτη. (Οι πολιτιστικές 
συνθήκες διαμορφώνουν τον άνθρωπο, όμως και οι άνθρωποι δια
μορφώνουν τις συνθήκες, στοιχείο που αποδείχνει τη δύναμη 
θέλησης των ανθρώπων) .

Η ψυχολογία των Ατομικών Διαφορών δείχνει ότι δεν α
ποδέχονται όλοι οι άνθρωποι κατά τον ίδιο τρόπο και σε ίδιες 
αναλογίες την επίδραση του πολιτισμού μέσα στον οποίο ανα

ϊ 4ν ι

πτύσσεται η προσωπικότητά τους.
Η επίδραση του πολιτισμικού περιβάλλοντος στη διαμόρ

φωση της προσωπικότητας γίνεται από όλους παραδεκτή. Υπάρ
χει μάλιστα η άποψη ότι η προσωπικότητα και ο πολιτισμός εί
ναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 0 μέσος θεωρούμενος άν
θρωπος είναι κατά κάποιο τρόπο "καθρέφτης" της ηθικής, των 
ηθών, των θρησκευτικών και πολιτιστικών προτύπων του πολιτι
σμού μέσα στον οποίο ζεί. Πλείστες από τις δραστηριότητες 
του είναι προκαθορισμένες μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού 
τόσο με τις εντολές όσο και τις απαγορεύσεις. Τρέφεται, ερ-

)1

■Λ I ak\ Τ
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γ ά ζ ε τ α ι , · ν τύνετα ι, σκέφτετα ι, ομ ιλ ε ί  και χρησιμοποιεί · τα 

σύμβολα στην καθημερινή ζωή μόνο με το υλικό του πολιτισμού 

του. Και φυσικό η συμβολή του στην αλλαγή δεν ε ίν α ι  απομα

κρυσμένη από ό , τ ι  ο πολιτισμός επ ιτρ έπ ε ι,

"0 Sullivan υποστηρίζει τη σπουδαιότητα των κο ινω ν ι

κών και πολιτισμικών συντελεστών στον καθορισμό του χαρακτή

ρα της προσωπικότητας και προσπαθεί να καθορίσει το ν  βαθμό 

που η Ανθρώπινη προσωπικότητα ε ίν α ι  καρπός της κοινωνικής 

συναλλαγής. Σύμφωνα με τον Sullivan η κληρονομικότητα και η 

ωρίμανση παρέχουν το υπόβαθρο ανάπτυξης της προσωπικότητας, 

η ατομική όμως προσωπικότητα διαμορφώνεται βασικά από το ε ι 

δικό π ολ ιτ ισ τ ικ ό  πλέγμα που ενερ γε ί μέσα από το  σύστημα των 

διαπροσωπικών σχέσεων" (Μαρκάκη, Μ.: Κοινωνιολογικά κείμενα 

σελ. 33),

Πολλά άτομα που έχουν καταπιεσμένη προσωπικότητα ή 

τους δημιουργέίται μια παραπλανητική πίστη γ ια  την ανωτερό- 

τητά τους, ξεσπούν σε έργα βίας και διοχετεύουν σε περιοχές 

που ο πολιτισμός τους δ ίν ε ι  δ ιέ ξο δ ο , όχι όμως πάντα ηθικό, 

αγνά και παραδεκτά (Ν α ζ ί -Χ ί τ λ ε ρ ) ·

0 Fromm όρισε την ηθική κοινωνία σαν μια κοινωνία  

που ανταποκρίνεται επαρκώς σ τ ι ς  ανθρώπινες ανάγκες. Μια μη 

υγιής κοινωνία προσφέρει στο άτομο εμπόδια και αποστερήσεις 

που οδηγούν σε διάσπαση της προσωπικότητας.

6 °  κοινωνία βοηθάει στην ελεύθερη ε ξέλ ιξη  της προσω

π ικότητας, όταν ε ίν α ι  δημοκρατικά οργανωμένη και εξασφαλίζει 

σε κάθε προσωπικότητα τ ι ς  δυνατότητες να αναπτυχθεί χωρίς 

φραγμούς σ τ ι ς  περιοχές που θέλε̂ )-σύμ<Γ*ωνα με Τι,ς θεωρίες της 

προδιάθεσης (Stagner, R. σελ. S2S). Όμως οε κάθε κοινωνία
9
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είναι αδύνατη η κοινωνική συμβίωση του ανθρώπου χωρίς προ
σπάθεια προσαρμογής. Κάθε πολιτισμός απαιτεί από τα μέλη που 
αποτελούν μεα κοινωνία μια ικανότητα προσαρμογής. Γι αυτό η 
προσαρμοστική ικανότητα του ανθρώπου είναι σημαντική για τη 
συμβίωση χωρίς καταστροφικές συγκρούσεις. Υπάρχουν όμως πε
ριπτώσεις κατά τις οποίες η προσαρμογή είναι μεν ακίνδυνη ό
χι όμως και παραδεκτή από όλους. Στις περιπτώσεις αυτές το 
άτομο εγκαταλείπει την άνετη θέση, που εξασφαλίζεται με την 
προσαρμογή, για χάρη ενός κοινωνικού μετασχηματισμού και 
της πραγματοποίησης στόχων και ιδανικών (Stagner, Ι1.σελ.520).
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4.5.2. Η ΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
βίωση ενός πολιτισμού, οι εμπειρίες δηλαδή που απο

κτά το άτομο μέσα σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο όλων 
των πολιτιστικών στοιχείων, συμβόλων, κανόνων, ιστορικών γε
γονότων, ατομικών και ομαδικών εμπειρκόν, οι συγκινήσεις και 
οι πληροφορίες που οικειοποεείται το άτομο, οι πόλεμοι, οι 
καταστροφές, το επάγγελμα, δεν αωήνουν αδιάοηορη τη̂ διαμόρφω- 
ση της'προσωπικότητας. Ιδιαίτερα συγκλονίζουν την προσωπικό
τητα περίοδοι μεγάλων κοινωνικών αναστατώσεων και μεταβολών. 
Επαναστάσεις, διωγμοί, εξορίες, ξερρίζ(ομα πληθυσμού, ανατρο
πή βιωμένων αξιών, ανώμαλες καταστάσεις που καταρρακώνουν 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή θεοποιούν ανθρώπινα είδωλα, αφή
νουν τα σημάδια τους πάνω στην προσωπικότητα. Όταν τα βιώ
ματα αυτά είναι έντονα και κοινωνικά απαράδεκτα (σφαγές),τό
τε το άτομο χάνει την ισορροπία στη ζωή και την αίσθηση του 
μέτρου. Πολλές φορές ατομικά βιώματα που φαίνονται καθαρά ι
διωτική υπόθεση, είναι συνέπειες γενικότερης κοινωνικής διάρ-
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Θρωσης και ο πολιτισμός β ιώνετα ι χωρίς το άτομο να γ ν ω ρ ίζ ε ι  

ό τ ι  συμμετέχει σ ’ αυτόν (λ .χ .  τρόπος διασκέδασης).

Η βίωση του πολιτισμού σ υ ν τελ ε ίτα ι  και μέσα από τ ι ς  

η λ ικ ί ε ς , σύμφωνα με τ ι ς  προσταγές του πολιτισμού, τ ι  επ ιτρ έ 

π ετα ι και τ ι  ό χ ι ,  κατό φύλο και ηλικία.

4 .S .3 . ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Τα συστήματα των αξιόν που επικρατούν στον π ο λ ι τ ισ μ ι

κό χώρο και χρόνο που ζ ε ι  το άτομο, επηρεάζουν βαθιά την 

προσωπικότητα, τη στάση και συμπεριφορά του σε Θέματα καθη

μερινής ζωής επιδοκιμάζοντας ή αποδοκιμάζοντας κάθε πράξη 

προ ή και μετά την εκτέλεσή τη ς '.

Η άνετη ή δύσκολη οικονομική κατάσταση μέσα στην οποία μεγα

λώνει ένα άτομο δεν αφήνει ανέπαφη την προσωπικότητά τ ο υ . Ά 

τομα στερημένα στοιχειωδών ανέσεων δεν έχουν την ελευθερία  

κίνησής και σκέψης εκείνων που ξεπέρασαν τέ το ια  προβλήματα.

Ό τα ν  μάλιστα σε περιόδους που ο ι  οικονομικές α ξ ίε ς  Θεωρού

ν τα ι  το  μέσο αγοράς και άλλον αγαθών (α ξ ιώ ν ) ε ίνα ι  σαφές πό

σο η έλλειψή τους επηρεάζει την προσωπικότητα ή η υπερβολική 

κατοχή τέ το ιω ν  αγαθών πόσο αλλοιώνει το άτομο.

Ο κλονισμός του κύρους των αξιών μαραίνει την πίστη του αν

θρώπου σε οράματα ενός καλύτερου κόσμου. Το γεγονός αυτό ο 

δηγεί σε κίνδυνο την ψυχική και ηθική του υγεία και έχ ε ι  ω; - 

συνέπεια  τη ν  παραίτηση ακόμα και από την ίδ ια  τη ζωή (αυτο- 

• κτονίεςΜΚοσμόπουλος, Α. Σχεσιοδυναμική σελ. 41).

^J1 π ερ ιορέουσα ιδεολογία μιας εποχής επιδρά σ τον  καθο

ρισμό της ιεράρχισης των διαφόρων α ξιώ ν^Λ υτή  δ ίν ε ι  και την 

προσωπική βιοθεωρία και κοσμοθεωρία και τα  υλικά που δομούν



τον πολιτισμό και υπαγορεύουν στα άτομα έναν ιδιαίτερο modus 
vivendi. Υπάρχουν περιπτώσεις μονόπλευρου τονισμού αξιών το-

ν
νισμένων αξαιτίας διάφορων ρευμάτων. Βιολογικές, κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτικές, θρησκευτικές, αισθητικές αξίες, απορ
ροφούν μια προσωπικότητα σε τέτοιο βαθμό που να παραβλέπε- 
ται το σύνολο της ανθρώπινης ζωής. Επίσης υπάρχουν περιπτώ
σεις κατά τις οποίες προβάλλονται σαν αξίες απαξίες με συνέ
πεια την παραπλάνηση και αδυναμία των ανθρώπων για σωστό 
προσανατολισμό.

Οι ιδέες και οι αξίες που προβάλλονται από ορισμένα 
άτομα και ομάδες συχνά βιώνονται τόσο βαθειά ώστε μπορούν 
να ξεπεράσουν τις φυσιολογικές βιολογικές ανάγκες. Αρκεί να 
σκεωτούμε τους απεργούς πείνας, τους ανθρώπους που δεν’ λυγί
ζουν στα βασανιστήρια και στα μαρτύρια διότι πάνω από τη 
βιολογική ανάγκη της τροφής ή την ίδια την ύπαρξη θέτουν στό
χους, αξίες, ιδέες, όπως είναι η ελευθερία, η θρησκευτική 
πίστη κ.ά.

Δεν μπορεί να παραβλέπει κανείς τσ γεγονός ότι τα φι
λοσοφικά και θρησκευτικά ρεύματα που επικρατούν επηρεάζουν σε μικρό 
μεγάλο βαθμό τη θέληση, τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και ο
λόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου. Ο παράγοντας ’ αυτός· 
«αϊτοί υπάρχει είναι πολύ δύσκολο να ερευνηθεί σε βάθος.

Είναι γνωστό ότι κάθε θρησκεία έχει και μια ηθική που 
απαιτεί από τους οπαδούς της έναν τρόπο ζωής σύμφωνο με τους 
κανό,νες ιης . Δόγματα, λειτουργικό, βιοθεωρία, κοσμοθεωρία, 
πιστέις, τυπικά, κ.ά. διαμορφώνουν μια προσωπικότητα με θρη
σκευτικό προσανατολισμό. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί π ηθι
κή συνείδηση του ατόμου που μπαίνει σε καλούπι από το υπερεγώ,
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τα κοινωνικά ταμπού, τε ς  προσταγές και τ ι ς  υποχρεώσεις. Ε ί

να ι ενδιαφέρον το γεγονός ό τ ι  κάθε πράξη του ανθρώπου ε ί ν α ι  

προίόν ολόκληρης της προσωπικότητάς του που εκφράζεται σε 

μια δεδομένη στιγμή.

Κοινωνικές ομάδες, αυθεντίες, η γετ ικ ές  φ υ σ ιο γνω μ ίε ς ,  

θεσμοί, έθιμα, συμβάλλουν στη δημιουργία της ηθικής συνείδη 

σης της προσωπικότητας. "Μερικοί πιστεύουν ό τ ι  η ηθική συν

είδηση έχε ι θεία προέλευση και το "συναίσθημα" (π ιο  ορθά: 

το κίνητρο) της ηθικής υποχρέωσης που πηγάζει από την ηθική 

συνείδηση, θεωρείται σαν μια θεία επιταγή, που μας υπαγορεύ

ε ι  τ ι  πρέπει να πράττουμε και τ ι  να αποφεύγουμε" (Τομασίδης 

1982, σελ. 472).

"Η σημασία της θρησκευτικότητας και του θρησκευτικού  

συναισθήματος, γράφει ο Τομασίδης, θεωρείτα ι από πάρα 'πολ

λούς ψυχολόγους σαν ανεκτίμητη για την ηθική και κ ο ινω ν ικ ή  

ζωή και την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας".

θρησκευτικότητα και το θρησκευτικό συναίσθημα ε ίνα ι  σήμα-' 

ν τ ι κ ο ί  συντελεστές και της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης της 

προσωπικότητας" (Τομασίδης, 1982, σελ. 515). Τούτο συμβαίνει ' 

δ ι ό τ ι  προσφέρουν στον θρησκεύοντα άνθρωπο ένα ιδεώδες, ένα 

σκοπό ανώτερο, ο οποίος όταν ακολουθείται πετυχα ίνει τη συ

ν έπ ε ια  οτη συμπεριφορά και την ενότητα της προσωπικότητ α ς  

του ατόμου^λαι της ψυχικής υγείας, δ ιό τ ι  δ ί ν ε ι  νόημα στη ζωή,; 

το  συναίσθημα της ασφάλειας Kat σ ιγουριάς, σ το ιχ ε ία  ανα

γκαία γ ια  την ψυχική ισορροπία.

Το ρόλο της θρησκείας υπογραμμίζει ο Γιούνγκ λ έγο 

ν τα ς :  "Μόνο η θρησκεία μπορεί να δώσει σκοπό ζωής. Έ να ς  6υ-4»
νατός πόνος μπορεί να οδηγήσει τον χωρίς περιεχόμενό ανθρω-
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no στο ψυχιατρείο, ενώ ο ηόνος που αντιμετωπίζεται υπό το 
πρίσμα της αιωνιότητας ελευθερώνει τον άνθρωπο από πολλά δει
νά" ενώ ο Jaspers διακηρύσσει πως"το θρησκευτικό συναίσθημα 
που συνοδεύεται από την ηθική γαλήνη και την ελπίδα αποτε
λεί το βασικότερο μέσο ψυχοθεραπείας" (Τομασίδης 1982, σελ. 
515).

4.5.4. ΛΑΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΟΥ ΕΠΙΙΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

α. 0 Κοινωνικός ρόλος

Ο κοινωνικός ρόλος του κάθε ανθρώπου συνδέεται και 
με τους ρόλους άλλων συνανθρώπων με φυσική συνέπεια να επη
ρεάζει και να επηρεάζεται από αυτούς. Μόνο με το ρόλο του 

"δένεται" το άτομο με τα άλλα άτομα και σε κάποιο βαθμό ταυ
τίζεται με το ρόλο του (Barley, D.: σελ. 102).

Ορισμένοι κοινωνικοί ρόλοι απαιτούν τέλεια προσαρμο-
·*#

γή του προσώπου. ’Ενας διπλωμάτης προσπαθεί να αποκαλύψει 
τις προθέσεις του συνομιλητή του χωρίς, ει δυνατόν, να απο- 
καλυφθούν οι δικές του προθέσεις. Είναι υποχρεωμένος να παί
ξει αυτό το ρόλο, αλλοιώς αποτυγχάνει,

Η αλλαγή των ρόλων ενός ατόμου έχει αντίκτυπο και 
στην αλλαγή της προσωπικότητας σε σημαντικό βαθμό, Το ότι ο 
ρόλος που παίζει ένα άτομο επιδρά στη συμπεριφορά και στην 
προσωπικότητά του φαίνεται και από το ακόλουθο πείραμα του 
Zimbardo (1973) ο οποίος πλήρωσε μερικούς φοιτητές εθελον
τές από μεσαία στρώματα, για να παίξουν το ρόλο φυλάκων και 
φυλακισμένων με τις αντίστοιχες φόρμες σε ένα κατάλληλο κτι-
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ριακό συγκρότημα· Η επι,λογή των ρόλων έγςνε στην τύχη. ~Πόλ- 

λ ο ί  από τους "φύλακες" έγιναν τυραννικοί, κτηνώδεις και σα δ ι

σ τές*  ενώ πολλοί από τους ’'φυλακισμένους" έγ ινα ν  δουλοπρε- 

πείς* ιδ ιο τελ εές  και εχθρικοί* υπέφεραν από σοβαρή κατάθλιψη 

και έβγαζαν από τό τε  υστερικές κραυγές. Αναγκάστηκε να δ ια -  

κόψει το πείραμα μετά από έ ξ ι  μήνες (A rgy le ,  Μ .: 1981 ,σελ.208) ·

β . Η Κοινωνική ομάδα

Κάθε άτομο που ε ίνα ι  ενταγμένο σε μια ομάδα -ή . και 

περισσότερες- ε ίνα ι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τους κανό

νες  και τ ι ς  απαιτήσεις της ομάδας, αλλοιώς αποβάλλεται. ,Η 

συμμόρφωση αυτή ρυθμίζει μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς και 

κατευθύνει την ίδ ια  την προσωπικότητα.

Η απόφαση του κάθε ατόμου να πραγματοποιήσει οποιαδή

ποτε ιδ ιωτική του πράξη, ακόμα και την αυτοκτονία που ε ί ν α ι

η έσχατη πράξη αυτοκαταστροφής, δεν αποτελεί έκφραση της  ε -
*

λεόθερης προσωπικής του επιλογής αλλά επηρεάζεται από το  

βαθμό ταύτισης που α ισθάνετα ι με τ ι ς  διάφορες κοινωνικές ο- 

μόδες σ ε ις  οποίες τυπικά ανήκει όπως ε ίν α ι  η θρησκευτική κοι

νότητα (εκκλησία ), η ο ικογένε ια , η επαγγελματική ομάδα ή η

πολιτική  κοινωνία κ.ά. Όμως η "ανθρώπινη Ψυχολογική σύστα-*
on" (Durkhein) δεν ε ίν α ι  παρά μια μεσολαβούσα μεταβλητή που

■Τ

προτρέπει στην αυτοκτονία ή αποτρέπει από αυτήν, γεγονός που 

τ ο ν ί ζ ε ι  βέβαια την ατομικότητα του ανθρώπου.

Οι ομάδες σ τ ις  οποίες ανήκει κανείς μπορεί να ε ί ν α ι
4 ·►

μικρές και περιορισμένες (ο ικ ογένε ια , συνομήλικοι) αλλά με

γάλες και εκτεταμένες όπως ε ίνα ι  η εθνική. Το έθνος στο ο 

ποίο ανήκέι κανείς και που ουνίο τα τα ι στην ύπαρξη πλήθους
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στοιχείων υλικών, πνευματικών συσσωρευμένων μέσα στις παρα
δόσεις, τα ήθη, τον τρόπο ζωής και σκέψης επηρεάζει βαθύτα
τα την προσωπικότητα. Λαοί, που ζουν διπλα-δΐπλα, στο ίδιο 
γεωγραφικό περιβάλλον διαφοροποιούνται σημαντικά εξαιτίας α- 
κριβώς εθνικών λόγων. Τα διάφορα έθνη δηλαδή, διαμορφώνουν 
.ένα ιδιαίτερο τύπο πολιτισμού ο οποίος στη συνέχεια επηρεάζει· 
τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων που ανήκουν στο 
κάθε έθνος. Με τον τρόπο αυτό τονίζεται η διαφορά προσωπικό
τητας ενός Γερμανού από έναν Ινδό ή ενός Έλληνα από ένα Ιά
πωνα. Η διαφορά αυτή έγκειται στον ειδικό τρόπο διαμόρφωσης 
του διανοητικού και συναισθηματικού κόσμου, στον ιδιόμορφο 
τρόπο συμπεριφοράς, στον τρόπο αξιολόγησης και ιεράρχησης οι
κονομικών, ηθικών και αισθητικών αξιών.

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου · μελέτήθήκε 
διεξοδικά η σημασία της εθνικής καταγωγής στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας. Αφορμή έδωσε η έκρηξη του πολέμου στη Γερμα
νία και αναζητήθηκαν αίτια του πολέμου και της επιθετικότη
τας στο "εθνικό" πνεύμα,

Ο εθνικός χαρακτήρας της προσωπικότητας έγινε αντικεί
μενο μελετών από κοιγωνιολογική, οικονομική, πολιτειολόγική 
και ψυχολογική σκοπιά. Κ μελέτη έγινε με ειδικά τεστς. · καιι 
άλλα μέσα για να φανεί η πολιτική συμπεριφορά, η λειτουργία 
θεσμών, οι μορφές τέχνης, η κυκλοφορία έντυπου υλικού, τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι πίστες, οι δοξασίες, τα ιδεώ
δη, η θρησκευτική εκδήλωση των ανθρώπων, οι' τρόποι ανατροφής 
των παιδιών κ,ά, Οι μελέτες συμπεριέλαβαν ομάδες διαφόρων*' 
εθνικοτήτων Yta να συγκρίνουν τη διαμόρφωση της προσωπικότη
τας σύμφωνα με τις μεταβλητές αυτές,
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Η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου και άρα η διαμόρφωση 

της προσωπικότητάς του δεν διαφέρει μόνο σύμφωνα με την ε 

θνικότητα αλλά ακόμη με την ηπειρωτική του καταγωγή. Διαφο

ρετική προσωπικότητα έχει ο Ευρωπαίος και διαφορετική ο Αμε

ρικανός ή ο Αφρικανός.

γ . Η Κοινωνική τάξη

Η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει ένα άτομο επηρεά

ζ ε ι  την ψυχολογική του κατάσταση και τη θεώρηση της ζωής γ ε 

ν ικότερα  και συνεπώς την ίδ ια  του την προσωπικότητα. Τα ερε

θίσματα και ο ι  πληροφορίες που δέχεται περνούν από την τ α ξ ί -
_ 4

κή συνείδηση ή αναζητούνται ε ξα ιτ ία ς  αυτής ακριβώς της κ ο ι 

νωνικής τάξης και διαμορφώνουν ένα ε ιδ ικό  τρόπο συμπεριφοράς 

και ένα τύπο προσωπικότητας που να α ν τ ισ το ιχ ε ί  στην κο ινω ν ι

κή τάξη του ατόμου,
9* *

H κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει κάποιος δεν ε ίν α ι  

απλώς θέμα εσόδων, θέσης ή μόρφωσης αλλά και θέμα τρόπου ζω 

ής γεν ικότερα . Ο τρόπος αυτός της ζωής επηρεάζει ολόκληρη 

την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τούτο οφ ε ίλ ε τα ι στον τρόπο 

κοινωνικοποίησης των πρώτων ε ίκοσ ι χρόνων βασικά και στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής αργότερα. Η κοινωνική 

τάξη τροφοδοτεί συχνά τα κίνητρα Των ηράξεών του, θε'ωρίά που 

τον ίσ τηκε ιδ ια ίτ ε ρ α  από τον Marx. *

δ. Τα π ολ ιτ ισ τ ικ ά  πρότυπα

Κάθε κοινωνία κατά εποχή προβάλλει ορισμένους τύπους 

συμπεριφοράς που τους θεωρεί άξιους να αποτελόσουν πρότυπα 

προσωπικότητας.
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Τα πολιτιστικά αυτά πρότυπα είναι στην πραγματικότη
τα για το άτομο σαν έτοιμα ενδύματα, δηλ. είναι περίπου στα 
μέτρα του, δεν εφαρμόζουν όμως τέλεια, αν δεν τα στενέψουν 
λίγο από τη μια μεριά και τα φαρδύνουν από την άλλη. "Όπως 
τα ρούχα έτσι και τα πολιτιστικά πρότυπα συνιστούν τα έσχα
τα όρια μέσα στα οποία οι τροποποιήσεις αυτές είναι δυνατές, 
αλλά συνήθως τα όρια αυτά είναι αρκετά πλατειά για να καλύ- 
ψουν κάθε ενδεχόμενο, εκτός από κάποια εμφανή ανωμαλία"(Lin
ton, R. : I,e Foundement ... σελ. 95) . ( j a  πρότυπα που προσφέ
ρει ένας πολιτισμός αφομοιώνονται, στην ατομικότητα κάθε προ
σώπου ώστε το άτομο να αποκτά μια εικόνα του εαυτού του μέ
σα από τα στοιχεία που του προσφέρει το περιβάλλον του,̂ ) Η 
εικόνα αυτή δεν πρέπει να διαφέρει από τα κοινώς παραδεκ τά 
και η απόκλιση δεν γίνεται ανεκτή. Το παιδί λ.χ. απαιτεί φα
γητό αλλά πρέπει να μάθει να συμμορφώνεται με τα κοινωνικά 
πρότυπα όπως ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος του φαγητού. Σύμ
φωνα με την άποψη αυτή προσωπικότητα είναι ένα προϊόν αλληλε
πίδρασης, μια έκβαση βιολογικών εντάσεων που σχηματοποιούν
ται από κοινωνικές ματαιώσεις και ευκαιρίες ικανοποίησης 

(Stagner, R.:1961, σελ, 296).

ε. Κοινωνική πίεση

Η κοινωνική πίεση περιορίζει τη διαμόρφωση της προσω
πικότητας στα πλαίσια που υπαγορεύονται από το πολιτιστακό 
επίπεδο' της εκάστοτε κοινωνίας. Δεν είναι άσχετη από τις ι- 
στορικές συνθήκες και καταστάσεις, το πνεύμα της εποχής και 
για μερικές περιοχές της γης από το κοσμοπολιτικό πνεύμα των 
μεγαλουπόλεων της Δύσης. Όταν ένας ολόκληρος πολιτισμός συμ
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πιέζει το άτομα σε ομοιόμορφη συμπεριφορά και έμμεσα υποχρεώ
νει σε μαζική συμμόρφωση, τότε η διαφοροποίηση των προσωπ-ι- 
κοτήτων καταντά προβληματική. Η μαζοποίηση ισοπεδώνει τις 
ανθρώπινες προσωπικότητες και δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλή
ματα όπως είναι η αλλοτρίωση.

Οι διάφορες ανθρώπινες κοινωνίες διακρίνονται και ως 
προς τη σημασία που δίνουν στον προσανατολισμό των δραστηριο
τήτων των μελών τους. Άλλες κοινωνίες, οι συντηρητικές στρέ
φονται στις αξίες και τις παραδόσεις του παρελθόντος που 
καθορίζουν τη συμπεριφορά του παρόντος ενώ άλλες . στρέφουν 
την προσοχή των ατόμων προς no μέλλον και απαιτούν από τα 
μέλη τους συμμόρφωση προς τις αξίες της μιας ή της άλλης κα
τεύθυνσης. Γλώσσα, ήθη, πρόγονοι, ιστορία, μνημεία, κειμήλια, 
θρησκεία, παρελθόν αποτελούν σημεία αναφοράς από μια άποψη 
στις πολύ παραδοσιακές κοινωνίες. Ευημερία, ανανέωση, έρευ
να, αναζήτηση, ανοίγματα προς άλλες κοινωνίες είναι γνωρί
σματα άλλων κοινωνιών.

στ. Αστάθμητοι Παράγοντες
I ■' ^  V

i j ‘ Η'οιαμόρφωση της προσωπικότητας δεν ακολουθεί πάντα
τα προοφερόμενα της οικογένειας και του σχολείου(̂ Στη συμπε
ριφορά ενός νέου μπορούν να επιδράσουν εκτός από τους παρα
δοσιακούς παράγοντες̂ -οικογένεια, φίλοι, σχολείο, ομάδες-^α- 
κόμα και πρόσωπα που τυχαία ή περιστασιακά συναντά. Πέρα α- 

• πό γονείς,· δασκάλους* συγγενείς και φίλους, μπορεί να δεχτεί 
κανείς επιδράσεις από εργοδότες, συνεργάτες, ανθρώπους των 
γραμμάτων, της Τέχνης, της Επιστήμης, πολιτικά πρόσωπα, άτομα 
με ιδιαίτερη γοητεία και ταλέντο, ξένους, οι οποίοι δεν υπο
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λογίζονται στους παράγοντες επίδρασης. Σημαντεκά * επιδρούν 
στην προσωπεκότητα εκτής από όσα αναφέρθηκαν και. η θρηοχεία 
με την όλη οργάνωσή της, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ι
διαίτερα η τηλεόραση, οι τρόποι αναψυχής, και διασκέδασης και 
λίγο αργότερα οι ομάδες διαφόρων ενώσεων και συλλόγων στις 
οποίες συμμετέχει κανείς με τη θέλησή του̂ )

Το επάγγελμα κυρίως στες ανεπτυγμένες πολύπλοκες κοι
νωνίες αποτελεί ένα στοιχείο που σφραγίζει την προσωπικό τή
τα. Ιδιαίτερα ορισμένα επαγγέλματα που έχουν ιδιαίτερη αξία 
και απαιτούν ειδική προσαρμογή σε κοινωνικές απαιτήσεις υπο
χρεώνουν όσους το ασκούν να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις του 
επαγγέλματος και να ταυτίσουν την προσωπικότητά τους μ’αυτό. 
Αρκεί να αναφερθεί το επάγγελμα του. δικαστικού, του ιερέα, 
του ηθοποιού, του τραπεζίτη, για να γίνει σαφές πόσο η ενά
σκηση ενός των επαγγελμάτων αυτών προδιαγράφει την αναμενό
μενη από τα άτομα αυτά ειδική συμπεριφορά και ένα ειδικό τρό-

%

πο του σκέπτεσθαι,
^Στους αστάθμητους αλλά βέβαιους παράγοντες μπορούν να 

υπολογιστούν τα διάφορα βιβλία και περιοδικά με ιδιαίτερη πο
λιτική, θρησκευτική, καλλιτεχνική και κοσμοθεωριακή γραμμή. 
Η επιλογή τους είναι θέμα προσωπικότητας και ά λ λ ω ν  π α ρ α γ ό ν 

τ ω ν  (προπαγάνδαΟ
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5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι Επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο παρακο
λουθούν τον επί μέρους βίο του και αναλύουν διάφορες περιο
χές του σωματικού και ψυχικού του κόσμου. Η συνολική, η συν
θετική θεώρηση θα μας δώσει την ολοκληρωμένη εικόνα του.

Παρατηρώντας τους ανθρώπους βλέπουμε με ενδιαφέρον ότι: 
α. Οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή συμπεριφέρονται 
βασικά κατά τον ίδιο τρόπο.
β. Πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν μια συμπεριφορά που δια
φέρει πολύ από τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Στην πρώ
τη περίπτωση διερωτάται κανείς ποιά είναι εκείνη ή εκείνες 
οι δυνάμεις που κάνουν τους ανθρώπους να μη διαφέρουν σε ο
ρισμένες εκδηλώσεις; Στη δεύτερη περίπτωση διερωτάται πάλι 
καθένας γιατί αφού οι άνθρωποι φαίνονται ότι είναι ίδιοι δια
φέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους σε πολλές εκδηλώσεις; Οι βιολο
γικές επιστήμες εξάλλου υποστηρίζουν ότι δύο ανθρώπινοι ορ
γανισμοί ποτέ δεν είναι εντελώς όμοιοι και ότι οι διαφορές 
τους είναι το σημείο εκείνο που πρέπει να ερευνηΟεί. Ο κάθε 
άνθρωπος έχει ιστορία. Από τη στιγμή της γέννησης του το έ- 
κάστοτε παρόν του επηρεάζει το μέλλον του. Τα βιώματα ο  του 
αρχίζουν από τις πρώτες στιγμές της ζωής του να τον επηρεά
ζουν. Λυτά σημαδεύουν τα στάδια της εξέλιξης του. Τον παρα
κολουθούν οι αντιδράσεις, οι συγκινήσεις, οι ιδέες, οι κα- 
τευθύνσεις, οι ηρωισμοί, οι μικρότητες, τα λάθη, οι αδυναμί
ες, οι περιπέτειες, οι μικρές ή μεγάλες αποφάσεις σε ολόκλη

ρη τη ζωή του.
Γνωρίζοντας ακόμη σταθμούς της ζωήζ του ®εν εέύοοτε
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σ ί γ ο υ ρ ο ι  ό τ ι  μπορούμε ν α  τον γνωρίσουμε ε η ε ι δ ή  ο  άνθρωπος 
σαν ύπαρξη είναι, περισσότερο από το σύνολο κατανοητών αλλη
λεξαρτήσεων και περισσότερο από το σύνολο των κατανοητών βιο
λογικών εμφύτων ή ιδιοτήτων του. Τ ο  σύνολο, ο συνδυασμός, η 
ένταση, η αλληλουχία, ο αλληλεπηρεασμός των εσωτερικών ψυχι
κών βιωμάτων και η ερμηνεία των εμπειριών' που σχεδόν 2 ΐ \ ’ δ ε ν  

μοιάζει η μια με την άλλη διαφοροποιούν τις προσωπικότητες 
σε βαθμό που να διαφέρουν οπωσδήποτε. Αν o l φόβοι, οι απογοη
τεύσεις, οι αποτυχίες, οι τραυματικές εμπειρίες, τα ευχάρι
στα γεγονότα, οι πρώιμες γενετήσιες εμπειρίες, οι δυσάρεστες 
οικογενειακές και κοινωνικές σκηνές συνδεθούν με μικρή ή με
γάλη νοημοσύνη, ισχυρή ή αδύνατη Θέληση και σωματική αντοχή, 
διαφοροποιούν τόσο πολύ μιά προσωπικότητα από την άλλη, που 
είναι αδύνατο να τη γνωρίσουμε και να την εκτιμήσουμε σωστά. 
Η βίωση των ψυχικών αυτών γεγονότων σε χώρο, χρόνο, ένταση

A

και ηλ.ικία διάφορη μαζί με τις λοιπές ικανότητες και αδυνα
μίες συνιστούν την κάθε μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσω
πικότητα. Αν σκεφτούμε και τι απορεί να συσσωρευτεί στη σκέ
ψη και στη φαντασία ενός ανθρώπου, η πληρέστερη προσέγγιση 
γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Ενοχή, πόνος, φόβος θανάτου, 
ανασφάλεια, πλήξη, απελπισία, είναι βιώματα που η ένταση και 
η διάρκεια τους τραντάζουν τη δομή μιας προσωπικότητας και 
την ακολουθούν ο ’ολόκληρη τη ζωή της. Για τους ενήλικες ορι
σμένοι σταθμοί τους σημαδεύουν κυριολεκτικά και αλλοιώνουν 
ή μεταβάλλουν την προσωπικότητα. Τέτοια βιώματα είναι ο γά
μος με όλα τα θετικά ή αρνητικά του επακόλουθα καθώς επίσης 
η γέννηση παιδιού ή ο θάνατος μέλους οικογένειας. Η έλλειψη 
συνεννόησης μεταξύ των συζύγων μπορεί να οδηγήσει στον τραυ
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ματισμό της προσωπικότητας. Παράλογες και υπερβολικές ‘ απαι
τήσεις του ενός των συζύγων δημιουργεί δυσεπούλωτα ψυχικά 
τραύματα στον άλλο.

Στην ψυχολογία της προσωπικότητας βλέπουμε την συνύ
παρξη δύο κόσμων: Τον κόσμο που περιβάλλει τό άτομο και τον 
κόσμο που φέρει μαζί του κάθε άτομο, θα μπορούσε κάποιος να 
διερωτηθεί: Ποιός καθορίζει την συμπεριφορά μας; Η κληρονομι
κότητα ή το περιβάλλον; Είναι λάθος να δώσουμε μια απάντηση 
γενική ή να καθορίσουμε με ποσοστά τη συμε'τόχή τους στη συμ
περιφορά μας. Παρατηρώντας τόσο τη δική μας συμπεριφορά όσο 
και των άλλων διαπιστώνουμε ομοιομορφία μπροστά σε ορισμένες 
καταστάσεις. Διαπιστώνουμε επίσης ότι μερικές φορές δεν συμ- 
περιφερόμαστε το ίδιο αλλά ανάλογα με τις περιστάσεις. Η 
στάση αυτή δείχνει την αυτονομία του ανθρώπου και την ικανό
τητα να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες. Το γεγονός αύτό υπο-

r 4 * ϊγραμμίζει την ξέχωρη φύση του ανθρώπου μέσα στον κόσμό̂  και 
την πλάνη των επιστημόνων να θέλουν να βάλουν σε καλόύπια ο
λόκληρη τη συμπεριφορά του.
0 υπερτονισμός της κληρονομικότητας όχι μόνο δεν είναι επι
στημονικά ασφαλής αλλά οδηγεί σε κοινωνικές συνέπειες ηθικά 
απαράδεκτες. Αν οι άνθρωποι "γεννιούνται" για να γίνουν με
γάλοι ή εγκληματίες τότε το έργο της αγωγής είναι ματαιοπο- 
νία# τότε τροφοδοτούνται όλες οι ‘μορφές ρατσισμού και φασι
σμού αφού μόνο τα παιδιά των "εκλεκτών" είναι οι "εκλεκτοί"ί 
Ενώ αλήθεια είναι ότι η φύση προσφέρει πράγματι σε ορισμένα 
άτομα τη στιγμή της γέννησης (και πιο νωρίς, με τή σύλληψη 
και κυοφορία) ένα σύνολο δυνατοτήτων που με την επίδραση των 
συνθηκών του περιβάλλοντος εξελίσσονται ft καταπνίγονται. Η
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φυσική λοιπόν ποικιλία των ατομικών διαφορών ενισχύεται από 
την πολιτιστική και αυτός είναι ένας λόγος που σε μερικά Κρά
τη έχουμε μεγάλο αριθμό πολιτιστικών επιτευγμάτων ενώ σε άλ
λα μικρότερο.
Μια κατηγορία ανθρώπων επηρεασμένη από την θεωρία της συμπε
ριφοράς του Watson δίνει βαρύτητα μονο στην κοινωνική τάξη 
του ανθρώπου και. την ανατροφή του. Γι’αυτούς οι πνευματικές 
ικανότητες δεν έχουν κ α μ ι ά  σ χ έ σ η  μ ε  τ η  βιολογία και την κλη
ρονομικότητα. Πιστεύουν πως όλα είναι θέμα πολιτισμού μιάς 
κοινωνίας, μάθησης, πλύσης εγκεφάλου ,και τρόπου παιδαγωγικής. 
Γι αυτούς διαφοροποίηση, που βασίζεται σε κληρονομικές κατα
βολές δεν υπάρχει. Υπερτονίζουν τις κοινωνικές και εκπαιδευ
τικές διαφορές.

Η απάντηση στο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει, αλληλεπί
δραση των παραγόντων αυτών σε ποσοστά που κυμαίνονται κάθε 
φορά ανάλογα με τη δύναμη του ενός ή του άλλου παράγοντα. 
Αρρώστειες που επιδρούν' πάνω στα άτομα ανήκουν στους περι
βαλλοντικούς παράγοντες της προσωπικότητας. Υπάρχουν όμως 
αρρώστειες που μεταδίδονται και τις κατατάσσουμε στην κληρο
νομικότητα. Γεγονός που δείχνει τις περιπτώσεις όπου κληρο
νομικότητα και περιβάλλον είναι όροι δισδιάκριτοι.
Ελάχιστα μπορεί κανείς να πει για την πρόγνωση της πορείας 
τρς προσωπικότητας. Αν συμβεί να γίνει κάποια πρόβλεψη αυτή 
έχει σαν βάση μια τελείως ομαλή παιδική ηλικία, απαλλαγμένη 
από κάθε είδους σύγκρουση. 'Γούτο σημαίνει άριστες σχέσεις με 
τους γονείς και τα αδέλφτα καθώς επίσης με όλο το οικογε
νειακό περιβάλλον. Η ύπαρξη συγκρούσεων (εμφανών ή αφανών)
ή νευρωτικών γονέων, ιδιαίτερα του αντίθετου φύλου ανεβάζει
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6. ΓΙΑ MIA OAOKAIIPPMENH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

α. Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας είναι ένα βαθύ παναν
θρώπινο αίτημα, ε ί ν α ι  ένας στόχος τον οποίον επιζητούν οι 
άνθρωποι να φθόσουν, ίσως διότι αισθάνονται την ατέλεια της 
ανθρώπινης φύσης (Jaspers, σελ. 63S) . Είδαμε ήδη (§ 1.6.3.) 
μερικά κριτήρια βάσει των οποίων κατατάσσονται οι άνθρωποι 
στην κατηγορία των παθολογικών περιπτώσεων. Όμως η έλλειψη 
εμφανούς ψυχικής απόκλισης δεν σημαίνει και τελειότητα, ολο
κλήρωση. Εξάλλου η ολοκλήρωση δεν είναι στιγμιαία κατάσταση 
αλλά συνεχής πορεία προς το καλύτερο. Δ ε ν  είναι στατική αλ
λά δυναμική. Ούτε είναι συνάρτηση κάποιου-ψυχολογικού τύπου 

(εσωστρεψής-εξωστρεφής). Πορεία προς την ολοκλήρωση δεν ση
μαίνει ακύμαντη κ α τ ά σ τ α σ η ,  χ ω ρ ί ς  α δ υ ν α μ ί ε ς  και συγκρούσεις. 
0 άνθρωπος που πορεύεται προς την ολοκλήρωση δεν είναι υπερ
άνθρωπος. 2ει τη λύπη και τη χαρά' η διαφορά του από τους 
άλλους έγκειται στον τρόπο της καθημερινής βίωσης.

β. Όλες οι Επιστήμες του Ανθρώπου έχουν η κάθε μια την 
άποψή τους για τον άρτιο άνθρωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ό
τι η ψυχολογικά ολοκληρωμένη προσωπικότητα μπορεί να είναι 
σύμφωνη με τις θέσεις όλων των επιστημών.

γ. Η αποδοχή του σώματος είναι η αρχή της ολοκλήρωσης 
της προσωπικότητας. Ούτε ντροπή ούτε καύχηση για το σώμα 
μπορούν να δικαιολογηθούν. Κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα που 
το σώμα τους παρουσιάζει κάποια απόκλιση προς την υπερβολι
κή ομορφιά ή ασχήμια γι’αυτό και η συμφιλίωση μ’αυτό απαι
τεί κάποιο πρόσθετο αγώνα. Η συμφιλίωση αυτή θα βοηθήσει 
στην επίτευξη μιας αρμονίας που είναι αναγκαία στον εσωτερι-



tc6 του κόσμο και είναι σπουδαίο στοιχείο υγείας ' (Jaspers, 
σελ. 6S8).

Αν λάβουμε υπόψη μας τις θεωρίες περί αναγκών του αν
θρώπου θα ιδοΰμε ότι πολλοί άνθρωποι και μάλιστα νέοι, υπο
φέρουν από την ανυπαρξία σκοπού ζωής, νοήματος ύπαρξης με 
επακόλουθο όχι σπάνια την αυτοκτονία. Ο κοσμοθεωριακός λοι
πόν προσανατολισμός, αυτός που θα είναι σε θέση να δώσει · ι
κανοποιητικές απαντήσεις, αποτελεί σπουδαίο παράγοντα εσωτε
ρικής ισορροπίας. Η ισορροπία αυτή εκδηλώνεται και στον υπό
λοιπο κόσμο του ατόμου (συναίσθημα, λογική) και βοηθάει στην 
αυτοπραγμάτωσή του, που δεν είναι, παρά το "ξεδίπλωμα" των 
δημιουργικών του δυνάμεων. Η βίωση του δημιουργικού έργου 
καταξιώνει την προσωπικότητα και εσωτερικά (συνειδησιακά) αλ
λά και κοινωνικά. Το νόημα που δίνει κανείς στο επάγ γέλ μ α 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ολοκήρωση της προσωπικότητας. Ε
πάγγελμα βέβαια που δεν σημαίνει σκλαβιά ή αγγαρεία αλλά ευ
καιρία προοωοράς, δημιουργίας, αυτοεπιβεβαίωσης. 'Γίνεται 
σκλαβιά όταν διακυβεΰεται η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η 
υπόληψη του ατόμου. Είναι απαραίτητη η συμφιλίωση μ‘αυτό διό
τι καλύπτει τις βασικές ανάγκες της ζωής. Όταν πνίγει τη 
δημιουργία, εμποδίζει την προσφορά, καταπιέζει την προσωπι
κότητα. γίνεται πηγή δυστυχίας και εσωτερικών συγκρούσε ω,ν 

(ανία, πλήξη, ψυχική φθορά)ψΣυχνά το επάγγελμα δεν βοηθά · 
στην ολοκλήρωση όταν δημιουργεί επιπρόσθετες προστριβές με 

• τηγ οικογένεια, τους συνεργάτες, λόγω αναταγωνισυού, απορρό
φησης όλου του απαραίτητου χρόνου για προσωπική ζωή και λό
γω δυσμενών συνθηκών. Είναι σημαντικό να ασκείται σε ένα κλί
μα που θα εξασφαλίζει τα προς το ζειν χωρίς να ταπεινώνει
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τον άνθρωπο διότι "μέσα στον βούρκο της αθλιότητας ο άνθρω
πος δεν είναι άνθρωπος" (Πεσταλότζι).

Αυτός είναι ο λόνος που η επανγελματ ική και οίκογενε ια- 
κη ζωή (συζυγία, παιδιά) θεωρούνται σταθμοί για την ολοκλή
ρωση της προσωπικότητας ενώ αποτυχία σ’αυτά αποβαίνει ολέ
θρια τόσο για την προσωπικότητα την ίδια όσο και για τα άτο
μα που σχετίζονται με αυτήν. Δεν νοείται λοιπόν προσωπικότη
τα ξεκομμένη από τον κοινωνικό περίγυρο στον οποίο δίνει λό
γο κάθε στιγμή ως άτομο υπεύθυνο που εκτελεί κάποια αποστολή 

(Ασπιώτη, Αρ. Η Ψυχολογική ωριμότης ... σελ. 138 κ.εξ.). Κα
μιά όμο:ς αποστολή δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς-, υ̂ ούονή και 
σταθερότητα, τέτοια που δεν προβλέπει την ανεκτικότητα, την 
επιε ί χε*ι α και την καλοσύνη .

Συχνά άτομα με ευγενείς φιλοδοξίες, με θέληση για ο
λοκλήρωση είναι αυστηρά όχι μόνο με τους άλλους αλλά και υ
περαυστηρά με· τον ίδιο τους τον εαυτό. II στάση αυτή του "πρέ
πει" ή "έπρεπε" δρα μέσα τους όχι διορθωτικά αλλά εξοντωτι
κά.’ "II κάθαρση του ενόχου" είναι θέμα όχι μόνο των τραγωδι
ών αλλά και της καθημερινής ζωής,/Όλοι οι άνθρωποι διαπράτ- 
τουμε σφάλματα απέναντι του εαυτού μας των συνανθρώπων μας, 
του Θεού, Είναι αλήθεια πως τα σφάλματα εμποδίζουν την πρό
οδο. Όμως το σφάλμα μπορεί να γίνει σκαλοπάτι για πρόοδο 
όταν το γνωρίσει κανείς καε το εκμεταλλευτεί ο ί δέος του καε 
όχι οι άλλοι εις βάρος του,

Η*υπερ-κριτική είναι .νοσηρό φαενόμενο που δείχνει ε
γωισμό, αλλά και άγνοια της ανθρώπινης φύσης. Όχι βέβαια 
να συγκαλύπτονται τα σφάλματα αλλά να επανορθώνονται για να 
προχωρήσει κανείς μέσα από τρ σφάλμα και την ενοχή στην ωρι-



μότητα.

δ. Η ολοκληρωμένη προσωπικότητα δεν ε ίν α ι  ξεκομμένη από 

το  χώρο και το χρόνο που ζ ε ι .  Ε ίνα ι συνδεδεμένη με την επο

χή, την ομάδα, τη · φυλή, το  έθνος, τη μοίρα των ανθρώπων του 

καιρού της. Γ νω ρ ίζε ι ό τ ι  δεν ε ίν α ι  το  κέντρο του κόσμου, oXr 

λά αποτελεί πολλοστημόριο μέσα στον αχανή κόσμο που ξεπερνά 

τα  μικρά όρια του τόπου κατοικίας και φ τάνει ως το ηλιακό 

σύστημα, που αποτελεί ευρύτερο χώρο της προσωπικότητας. Σαν 

μέλος της κοινωνίας γ νω ρ ίζ ε ι  ό τ ι  αποτελεί μέρος ενός μικρού 

ή μεγάλου συνόλου γ ι ’ αυτό τα  όρια της ταύτισής της σταματούν 

εκ ε ί που α ρ χ ί ζ ε ι  η "μαζοποίηση" μέσα στην οποία εξαφανίζεται 

η προσωπικότητα.

Η προσωπικότητα που β α δ ίζε ι  σε μια ολοκλήρωση ε ί ν α ι  

κομμάτι των ανθρώπων της εποχής της χωρίς να χάνει την δική 

της ιδ ια ιτερ ό τη τα .  Τα πρότυπα κάθε εποχής ε ίν α ι  σχετικά (κα

λός καγαθός, ά γ ιο ς , ιππότης, επαναστάτης, Ιιοιλο s a p ie n s , homo 

n a t u r a l i s  (Ρουσσώ), homo oeconom icus, home fa l.e r  κλπ.) και. 

παραλλάσοουν, γ ι ’ αυτό η ολοκληρωμένη προσωπικότητα έ/ ε ι  κάτι 

διαχρονικό ή υπερχρονικό. 2ει το παρελθόν και με τη φαντα

σ ία  τσ  μέλλον. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος και ο ι  σ τόχοι 

του μέλλοντος διαγράφουν το παρόν της. Οι αναμνήσεις μπο

ρούν να λειτουργήσουν σαν κτήμα ή σαν εχθρός γ ι 'α υ τό  η προ

σωπικότητα ε π ιτ ε λ ε ί  το  καθήκον της στριγμής.

• ετ 0 δρόμος προς την ολοκλήρωση περνάει από ορισμένα ε -  

μπάδια που δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει. Τα εμπόδια αυ

τά  ενδέχετα ι να ε ίνα ι  μιά πάλη με ένα βεβορσίιίνο κληρονομι- 

κύ ή να προκύπτουν οπό τη δυσκολία κοινωνικής προσαρμογής ε -

i
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ξαιτίας ‘της απώλειας αγαπημένων προσώπων (ορφάνεια) η ε
ξαετίας λαθών χ(ον γονέων (νόθα) ή παθών τους (σλκοολικοί). 

Άλλοτε πάλε βαθειά Ου χοσωματικά τραύματα (βιασμοί, δεαστρο- 
Φες γενετήσιας ζωής) στέκονταε εμπόδια για την ολοκλήρωση 
της προσωπεκότητας. Ακόμα καε κατά την οεκογενεεακή- συζυγι
κή ζωή μπορούν να προκάνουν προβλήματα που επενεργούν σαν 
τροχοπέδη στην ολοκλήρωση. Πολλά άτομα παλεύουν καε με τα 
χτυπήματα τη.ς ζωής, της μοίρας- (ατυχήματα, πόλεμοι, λάθη 
κατά τη γέννηση ενός παιδιού, παρενέργειες φαρμάκων., αντίξοο 
περιβάλλον, εξώθηση σε πράξεις απαράδεκτες, κύμα αμοραλι
σμού) καε προσπαθούν Μέ̂α από εμπόδια Λνα φτάσουν στην ολοκλήρω
ση. Συνοπτικά θα μπορούσε ίσος να αναςπερθεί η θλίψη καε ο 
πόνος που είναι παναθρώπινα φαινόμενα σαν στοιχεία που σί
γουρα θα συναντήσει κανείς στη ζωή με ποικίλες μορφές και 
σε διάφορο βαθμό και που πιέζουν την προσωπικότητα, η οποία 
είτε μπορεί να αποδιοργανωθεί εξαιτίας τους, είτε να τα αντι
μετωπίσει, εποικοδομητικά και σαν μέσα ανανέωσης, σαν βήμα 
ολοκλήρωσης. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ύστερα από όλα αυτά μπο
ρεί να βγει περισσότερο ώριμος και μαθαίνει να συμπονά και 
για να χρησιμοποιήσουμε τη φράση που Πεσταλοτζι: 0 άνθρωπος 
βγαίνει άπό τη θλίΰη ή εξευγενισμένος ή εξαγριωμένος. Όσο 
περισσότερο ωριμάζει η προσωπικότητα τόσο περισσότερό συνει
δητοποιεί ότι στην εικόνα του κόσμου περιλαμβάνονται η ζωή 
και ο θάνατος, η χαρά και Π θλίψη, και τόσο περισσότερο γνω
ρίζει τα ίδια τα βάθη της ψυχής, ' . ■

Στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας συντελούν και οι ♦
άλλοι, οι συνάνθρωποί μας. Βέβαια δεν είναι πάντα ειλικρι-

Όμως και ο ανταγωνισμός με αυτούς δεννείς οι σχέσεις τρυς.
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σημαίνει προδοσία της αξιοπρέπειας ούτε της δικής της ούτε 
των άλλων. Χρειάζεται κανείς τη σύνδεση με τους άλλους αλλά
και τις στιγμές απομόνωσης, αρκεί αυτά να συνδέονται με κά-

>
7Tcco νόημα θετικό yea την προσωπικότητα·

στ. 0 ώριμος άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ελεύθερος απένα
ντι στην ανάγκη, στο χρόνο, στο περιβάλλον, στην ατυχία,στην 
ασθένεια, στο πάθος, στο σφάλμα, στην επιτυχία ακόμα και στο 
θάνατο (Χοσμόπουλος, σελ. 107)· Έχει εσωτερική τάξη, ναλή- 
νη, ηρεμία. Είναι ελεύθερος από το φόρο, από συναισθήματα, 
επιθυμίες, από συμπλέγματα, χωρίς να παραιτέίται από αγώνες, 
δεν παραδίδεται στην αγωνία. Είναι ο ευτυχής. Βιώνει το ω
ραίο, κρατάει μια ηθική στάση απέναντι οτον κόσμο. Βρίσκεται 
σε ειρηνική στάση προς τις δυνάμεις του εσωτερικού του κό
σμου που αποτελούν κινητήρια δύναμη για μια αγωνιστική ζωή. 
Μπορεί να είναι εσωοτρεφής ή εζωστρεψής, αυτό δεν έχει μεγά
λη σημασία. ·"
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