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Περίληψη 
 Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουµε έξαρση στην προώθηση της Συµβουλευτικής και 
ενασχόληση όλο και περισσότερων µε το πεδίο αυτό. Το άνοιγµα αυτό του χώρου δείχνει καταρχάς 
την αναγκαιότητα εφαρµογής της Συµβουλευτικής σε περισσότερα πλαίσια που σχετίζονται µε την 
ανάπτυξη του ανθρώπου. Ήδη, στο πλαίσιο της Αγωγής, προωθούµε συστηµατικά ένα πιο σύγχρονο 
προφίλ του εκπαιδευτικού ως επαγγελµατία µε βασικό άξονα το δάσκαλο ως σύµβουλο. Παράλληλα, ο 
αριθµός των ανθρώπων που επιδιώκουν να ασχοληθούν µε τη Συµβουλευτική σε επαγγελµατικό 
επίπεδο διαρκώς αυξάνει. Τα πτυχία και τα πιστοποιητικά ‘ειδικών’ Συµβουλευτικής, όπως και τα 
δίκτυα Συµβουλευτικής, πληθαίνουν διαρκώς. Ένας όλο και µεγαλύτερος αριθµός ενδιαφεροµένων 
δηλώνει ειδίκευση στη Συµβουλευτική. Τι σηµαίνει, άραγε, το φαινόµενο αυτό; Οι πάντες µπορούν να 
ασχοληθούν µε τη Συµβουλευτική; Εξασφαλίζει την ποιότητα εφαρµογής της Συµβουλευτικής το 
‘πιστοποιητικό’, το ‘χαρτί’, η πιστοποίηση κάποιου ως συµβούλου µε κύριο εχέγγυο τους τίτλους 
σπουδών;  
 Ταυτόχρονα, µε το ‘άνοιγµα’ των γεωγραφικών συνόρων έχουµε εφεύρει και τον όρο 
‘Διαπολιτισµική Συµβουλευτική’. Τι σηµαίνει ο όρος αυτός; Πώς και για ποιους λόγους 
διαφοροποιείται η Συµβουλευτική από τη Διαπολιτισµική Συµβουλευτική, αλλά και από άλλου είδους 
κατηγοριοποιήσεις όπως είναι, για παράδειγµα, η Επαγγελµατική Συµβουλευτική;  
 Η θέση που υποστηρίζουµε είναι ότι απαιτείται κριτική προσέγγιση στα πράγµατα και, 
ειδικότερα, κριτική αποδόµηση όρων και εννοιών.  
 Στην εργασία αυτή θα επιδιωχθεί να δοθούν απαντήσεις και να δηµιουργηθεί προβληµατισµός 
σχετικά µε ερωτήµατα που διατυπώνονται. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι της  εργασίας είναι: 

 να προβληµατοποιήσουµε τον όρο και τη στοχοθεσία της Συµβουλευτικής,  
 να ‘επαν-επισκεφτούµε’ το πεδίο αυτό και τις βασικές δεξιότητες Συµβουλευτικής µε µια 

‘ψυχοσυνθετική’ οπτική,  
 να συνειδητοποιήσουµε την πολυπολιτισµικότητα της ‘γεωγραφίας’ του προσώπου,  
 να αντιληφθούµε την αναγκαιότητα της αυτογνωσίας και της προσωπικής ανάπτυξης µέσα 
από µια διαπολιτισµική προσέγγιση του εαυτού,  

 να αντιληφθούµε, επίσης, την αναγκαιότητα της κριτικής κοινωνιογνωσίας,  
 να συνειδητοποιήσουµε τη διαπολιτισµική φύση των δεξιοτήτων Συµβουλευτικής, και  
 να διαπιστώσουµε τη σχέση ανάµεσα στη Συµβουλευτική και στη Διαπολιτισµική 
Συµβουλευτική.  

 
Abstract  

Recently we have witnessed an increased interest in the promotion of Counselling and in the 
involvement of more and more individuals in this field. The opening up of the field to more people is 
first-hand evidence of the necessity for its application in more contexts related to personal 
development. In the context of education we have already systematically promoted a profile of the 
teacher as a professional which recognizes the aspect of the teacher as counsellor. In parallel, the 
number of individuals who wish to be involved in Counselling at a professional level also keeps 
increasing. The number of ‘specialist’ diplomas and certificates in Counselling multiply continuously. 
Counselling networks emerge almost everywhere. What does this phenomenon mean? Can anybody 
undertake the role of Counsellor? Can the quality of counselling be secured through one’s certification 
based on diplomas and studies?   
 At the same time, through the ‘opening’ of geographical borders, the term ‘Intercultural 
Counselling’ has been invented. What does the term mean? In what way and for what reasons is 
Counselling differentiated from Intercultural Counselling, as well as from other categorizations such as 
Career Counselling or Guidance?   
 We support the position for the necessity of a critical approach to issues as the above and, in 
particular, a critical deconstruction of terms and meanings. 

                                                
1 Δηµοσιεύεται στο: Επιθεώρηση Συµβουλευτικής –Προσανατολισµού (2005) 
2 Η Χρυσούλα Κοσµίδου-Hardy είναι Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος της 
Διακρατικής, Διεπιστηµονικής Εταιρείας ΣΥΝΘΕΣΗ: ο Κύκλος των Εφ-ευρετικών Εκπαιδευτικών.  
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 This presentation is an attempt at suggesting answers to questions such as the above, as well 
as for contributing to the development of a problematic with regard to the questions posed.  In 
particular, this paper intends:  
§ to problematise the terms and aims of Counselling,  
§ to ‘re-visit’ this field and the basic counselling skills with a psychosynthetic ‘look’,  
§ to contribute to the concientization of the multiculturality - the ‘geography’ of the person,   
§ to show the necessity of self awareness and personal development through an intercultural 

approach of the self,   
§ to show the necessity of critical social awareness,  
§ to help us become conscious of the intercultural nature of the basic counselling skills, and 
§ to highlight the relationship between Counselling and Intercultural Counselling.  

 
 

1. Εισαγωγικά …  
 Στόχος κάθε συµβουλευτικής διαδικασίας είναι ο άνθρωπος3 και η παροχή 
βοήθειας προς αυτόν µε σκοπό τη θεραπεία και την ανάπτυξή του, τη δυνατότητά του 
για επιτυχέστερη αντιµετώπιση προσωπικών, αλλά και κοινωνικών προβληµάτων4. Ο 
γενικός αυτός στόχος είναι σαφής, ευδιάκριτος και κοινός σε οποιονδήποτε ασκεί (ή 
θέλει να ασκήσει) Συµβουλευτική, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ενός κριτικού και 
αναπτυξιακού µοντέλου5. Ωστόσο, στην πράξη ο συγκεκριµένος ρόλος που ο κάθε 
σύµβουλος θα επιλέξει να ασκήσει κατά διάρκεια της συµβουλευτικής διαδικασίας 
είναι βέβαιο ότι θα διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό της δικής του προσωπικής 
ανάπτυξης, τις αρχές και τις παραδοχές του, το εύρος και το βάθος της θεωρητικής 
του ενηµέρωσης, τις δεξιότητες και την εµπειρία που ο ίδιος διαθέτει, καθώς και τη 
γενικότερη φιλοσοφική του τοποθέτηση ως προς το ‘δίδυµο’ άτοµο-κοινωνία6.  

Το ζήτηµα της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων,  
αφορά άµεσα στο δίδυµο άτοµο-κοινωνία. Αναλυτικότερα, ο τρόπος µε τον οποίο θα 
αποκωδικοποιήσουµε ή θα αντιληφθούµε τους µηχανισµούς ένταξης του ατόµου στην 
κοινωνία θα οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός µοντέλου και µιας προσωπικής 
κοσµοθεωρίας, η οποία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο µιας συµβουλευτικής σχέσης, θα 
καθορίσει, στη συνέχεια, τον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσουµε τον άλλο. Οι δύο 
βασικές προσεγγίσεις σύµφωνα µε τις οποίες ιστορικά αντιµετωπίζεται το ζήτηµα 
αυτό αναφέρονται περιληπτικά7 πιο κάτω.  

Ενδεχοµένως πιστεύει κανείς ότι το άτοµο δεν έχει δυνατότητα επιλογής ούτε 
δηµιουργεί ενεργά την εµπειρία του, αλλά ότι η ένταξή του στον κόσµο, µε τους 
συγκεκριµένους της περιορισµούς, καθορίζει τόσο το είδος των εµπειριών που θα έχει 
στη ζωή του όσο και την ερµηνεία αυτών των εµπειριών για την οικοδόµηση του 
εαυτού του. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, λοιπόν,  το άτοµο δεν είναι ο συγγραφέας 
της ζωής και της εµπειρίας του, αλλά µάλλον η εµπειρία εγγράφεται και ερµηνεύεται8 
ή αποκωδικοποιείται απλά για λογαριασµό του από δυνάµεις όπως είναι η γλώσσα, η 
θρησκεία, η εκπαίδευση, τα ΜΜΕ και η γενικότερη κουλτούρα ή το «Άλλο», κατά 
τον Λακάν. Στην περίπτωση αυτή ο σύµβουλος τείνει να θεωρεί ότι το περιβάλλον 
καθορίζει το άτοµο πλήρως και ότι προϋπόθεση για την όποια βελτίωση της θέσης 
του είναι η αλλαγή των κοινωνικοοικονοµικών δοµών που το καθορίζουν.  

                                                
3 Στην εργασία αυτή θα χρησιµοποιούµε άλλοτε το θηλυκό και άλλοτε το αρσενικό γένος.  
4 Αναλυτικότερα στο Κοσµίδου- Hardy (1986, 1992),  Kοσµίδου–Hardy, et al. (1996).  
5 Στο µοντέλο αυτό αναφερθήκαµε διεξοδικά στο Κοσµίδου-Hardy (1992).  
6 Αναφερόµαστε διεξοδικά στο θέµα αυτό στο Κοσµίδου-Hardy (1991).  
7 Αναλυτική συζήτηση ό.π., καθώς και Kosmidou (1991).   
8 Αναλυτικά αναφερόµαστε στο ζήτηµα αυτό και στο Kosmidou and Usher (1992).  
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Είναι φανερό ότι µε µια τέτοια, συντηρητική κατά την άποψή µας, θεώρηση 
του ανθρώπου ως homo sociologicus (Kosmidou, 1991) δεν φαίνεται να υπάρχει 
χώρος στη Συµβουλευτική µε στόχο την ανάπτυξη, αφού η ένταξη του ατόµου σε ένα 
κόσµο µε συγκεκριµένες δοµές και παραδόσεις εµποδίζει την ανάπτυξη. Εποµένως, 
σε µια σχέση Συµβουλευτικής στην οποία ο σύµβουλος έχει τέτοια προσωπική 
θεωρία, όχι µόνο δεν υπάρχει χώρος για ανάπτυξη του υποκειµένου, αλλά είναι 
σχεδόν φυσική συνέπεια ότι η προσέγγισή του θα είναι καθαρά κατευθυντική προς 
στόχους και κατευθύνσεις δικής του επιλογής µέσα από µια σχέση εξουσίας που του 
δίνει η γνώση και η ειδίκευσή του.  

Αντιθέτως, είναι δυνατόν να θεωρεί ο σύµβουλος ότι το άτοµο είναι 
αυτόνοµο, ελεύθερο και σχεδόν ανεξάρτητο από το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο µέσα 
στο οποίο είναι ενταγµένο, από τους περιορισµούς του οποίου µπορεί να 
απελευθερωθεί µε τη θέληση και τη δράση του, ότι το «κείµενο» της εµπειρίας του 
είναι διάφανο και ότι ήδη έχει την ικανότητα να το δει κριτικά µε καθαρά προσωπική 
ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή, δεν µένουν αρκετά περιθώρια για την εκδοχή να µην 
είναι a priori σε θέση ο άνθρωπος να δει κριτικά τον εαυτό του και την εµπειρία του, 
όταν, για παράδειγµα, βρίσκεται εγκλωβισµένος σε µια ψεύτικη συνειδητότητα και σε 
ένα αποδυναµωµένο «εγώ».  

Θεωρούµε ότι κάθε σύµβουλος χρειάζεται να ασχοληθεί συνειδητά και 
κριτικά µε την προσωπική του θεωρία, καθώς και µε το µοντέλο Συµβουλευτικής που 
τον ή την εκφράζει, σύµφωνα και µε τις απόψεις που έχει για το άτοµο και την 
κοινωνία. Μόνον έτσι θα ‘συµβάλει’ σε µια κριτική προσέγγιση του πεδίου της 
θεωρίας και της πράξης της Συµβουλευτικής, η οποία, ιδιαίτερα τα τελευταία 50 
χρόνια είναι Αµερικανικής καταγωγής –ή έχει ‘Αµερικανοποιηθεί’9 

 Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω προβληµατική, ο σύµβουλος είναι 
δυνατόν να λειτουργεί  σύµφωνα µε ένα από τα ακόλουθα µοντέλα: 

(α) Το «θεραπευτικό» (remedial) µοντέλο, το οποίο επικεντρώνεται στη 
διάγνωση και στη στενή ‘θεραπεία’ προβληµάτων  και είναι το πλέον διαδεδοµένο. 

(β) Το «προληπτικό» (preventive), που έχει ως βασικό του στόχο την 
προετοιµασία των ατόµων για τη ζωή τους έτσι, ώστε να προλαµβάνουν προβλήµατα.  

(γ) Το «αναπτυξιακό» (developmental) µοντέλο, που έχει ως στόχο τη 
συµµετοχή του ατόµου σε διαδικασίες που θα το βοηθήσουν να γνωρίσει βαθύτερα 
τον εαυτό του, να τον αναπτύξει σε µια πορεία δια βίου µάθησης και ανάπτυξης, να 
µάθει να αντιµετωπίζει τα προβλήµατά του µε ωριµότητα και υπευθυνότητα και να 
αποφεύγει µια σχέση εξάρτησης ως άκριτος «πελάτης» στο πλαίσιο ενός 
‘θεραπευτικού’ δωµατίου.   

Ένα βασικό µέληµα, λοιπόν, των προγραµµάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
υποψήφιων συµβούλων είναι η παροχή της γνώσης και εκείνων των ευκαιριών που 
θα τους οδηγήσουν να δουν κριτικά τα µοντέλα Συµβουλευτικής που υπάρχουν και το 
µοντέλο που θεωρούν ότι τους εκφράζει έτσι, ώστε η θεωρία τους και η προσέγγισή 
τους στη Συµβουλευτική να είναι θεµελιωµένη, ευέλικτη και δηµιουργική.  

 
1.1. Το Θεραπευτικό µοντέλο 

Θεωρούµε ότι το θεραπευτικό µοντέλο είναι ελλιπές ως προς το γενικό στόχο 
της Συµβουλευτικής, στον οποίο αναφερθήκαµε πιο πάνω, καθώς επικεντρώνεται 
στην αντιµετώπιση ή στη ‘θεραπεία’ ενός συγκεκριµένου προβλήµατος. Επιπλέον, 
στη συµβουλευτική διαδικασία που ασκείται στο πλαίσιο του µοντέλου αυτού,  η 
συνολική ευθύνη για τη δηµιουργία του προβλήµατος, αλλά και για την αντιµετώπισή 

                                                
9 Βλ. και Feltham & Horton (2000, σ.xix). 
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του, επιρρίπτεται στο άτοµο και στις υποτιθέµενα µειωµένες ικανότητές του, ενώ 
φαίνεται να παραγνωρίζεται, σκόπιµα ή όχι, η παράµετρος των κοινωνικών 
παραγόντων στη διαµόρφωση της ταυτότητας, αλλά και στην πρόκληση 
προβληµάτων. Με άλλα λόγια, σε µια αµιγώς θεραπευτική προσέγγιση, προωθείται  
αποσπασµατική θεώρηση των ατόµων (τόσο του συµβούλου όσο και του 
συµβολευόµενου) εκτός του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αυτά είναι ενταγµένα. 
Όσον αφορά στο συµβουλευόµενο, η έµφαση δίνεται στην έλλειψη προσωπικών 
ικανοτήτων (δυνάµεων ή δεξιοτήτων) για την αντιµετώπιση των προσωπικών του 
προβληµάτων. Όσον αφορά στο σύµβουλο, η έµφαση δίνεται σε µια µορφή στενής 
κατάρτισής του ως προς τις επαγγελµατικές του δεξιότητες, µε στόχο (δηλωµένο ή 
όχι) να διαγνώσει και να θεραπεύσει τα προσωπικά προβλήµατα του άλλου.  

Μια τέτοιου τύπου προσέγγιση, βραχυπρόθεσµα και πιθανόν µεσοπρόθεσµα, 
µπορεί να φαίνεται ότι έχει οφέλη για το συµβουλευόµενο. Ωστόσο, µακροπρόθεσµα, 
τα οφέλη αυτά, και, αντίστοιχα, η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας που προσφέρει ο 
σύµβουλος, µάλλον εξανεµίζονται καθώς, σε αυτήν την προσέγγιση, το άτοµο, 
καθοδηγούµενο, αντιµετωπίζει ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, αλλά δεν ενθαρρύνεται 
να εµπιστευτεί τον εαυτό του και να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
αντιµετώπιση ή και την αποφυγή προβληµάτων. Φαίνεται, επίσης, να αγνοείται το 
γεγονός ότι κάποια από τα προβλήµατα µπορεί να οφείλονται σε ευρύτερους 
κοινωνικούς παράγοντες που είναι εκτός του προσωπικού ελέγχου των ατόµων. Η µη 
συνειδητοποίηση αυτών των ευρύτερων κοινωνικών δυνάµεων µπορεί να περιορίσει 
το όφελος της συµβουλευτικής διαδικασίας για τον ίδιο το συµβουλευόµενο. Από την 
άλλη, περιορίζεται ταυτόχρονα αυτή καθαυτή η επαγγελµατική ανάπτυξη και 
κατάρτιση του ίδιου του συµβούλου, καθώς σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο δεν 
θεωρείται σηµαντικό να κατέχει ο σύµβουλος εκείνες τις δεξιότητες που θα τον 
βοηθούσαν να συνεχίζει να εκπαιδεύεται δια βίου, προκειµένου να εναρµονίζει τη 
θεραπευτική διαδικασία µε τα τρέχοντα κοινωνικά δρώµενα.  

Εν ολίγοις, ένα τέτοιο µοντέλο, φαίνεται να περιορίζει ή να εµποδίζει την 
προσωπική ανάπτυξη τόσο του συµβουλευόµενου όσο και του ίδιου του συµβούλου, 
ενέχοντας, τελικά, τον κίνδυνο να συρρικνώσει σταδιακά και τη συνολική ανάπτυξη 
του κλάδου της Συµβουλευτικής, περιορίζοντάς τον στο πλαίσιο µιας εργαλειακής 
λογικής. Όπως, µάλιστα, πολύ σωστά τόνισαν οι Woolfe et al. (1989, σελ. 25) 
αναφορικά µε την περίπτωση της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής, «… ο κίνδυνος 
είναι ότι όσο περισσότερο θεωρείται ότι η αιτία των προβληµάτων βρίσκεται στον 
άνθρωπο, τόσο περισσότερο εξαίρεται ο ρόλος αυτού που ονοµάζεται 
Συµβουλευτική. Αυτό … οδήγησε στην ανάπτυξη µιας πληθώρας κύκλων σπουδών 
σε θέµατα όπως η συνέντευξη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ….».  

Με µια τέτοια οπτική, η προσέγγιση του τοµέα που αποκαλείται 
Επαγγελµατική Συµβουλευτική υπονοεί ότι η αποτυχία στην εξεύρεση επαγγέλµατος 
οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι το άτοµο δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες, 
ικανότητες, αξίες και στάσεις. Υπονοεί επίσης ότι το άτοµο θα βρει οπωσδήποτε 
επάγγελµα µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων και γνώσεων. 
Αποσιωπώνται, λοιπόν, κοινωνικά προβλήµατα και ενοχοποιείται συστηµατικά το 
άτοµο. Έτσι, η Συµβουλευτική µπορεί εύκολα να γίνει «µέρος του προβλήµατος παρά 
µέρος της λύσης» (ό.π.). Θεωρούµε ότι ο κίνδυνος αυτός, όπως τον έχουµε αναλύσει 
σε άλλες µας εργασίες10, ισχύει σε κάθε πλαίσιο όπου ασκείται η συµβουλευτική 
διαδικασία και ότι η αµιγώς θεραπευτική Συµβουλευτική περιορίζει την 

                                                
10 Για παράδειγµα, Κοσµίδου-Hardy (1996, 1991), Γαλανουδάκη, Κοσµίδου-Hardy κ.ά. (1993). 
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αποτελεσµατικότητα της βοήθειας που ένας σύµβουλος µπορεί να παράσχει στον 
συµβουλευόµενο.  

1.2. Το προληπτικό µοντέλο 
 Το δεύτερο µοντέλο, το προληπτικό, µε την έµφαση που δίνει στην πρόληψη, 
επίσης θεωρούµε ότι περιορίζει την αποτελεσµατικότητα της συµβουλευτικής 
διαδικασίας. Δίνοντας βαρύτητα στην πρόληψη και στις υπηρεσίες Συµβουλευτικής ή 
στους ειδικούς που θα ετοιµάζουν το άτοµο να προλαµβάνει και να αντιµετωπίζει 
συγκεκριµένα προβλήµατα (π.χ. ναρκωτικά), συµβάλλει στην ανάπτυξη 
εξειδικευµένων υπηρεσιών που µάλλον οδηγούν σε µια αποσπασµατική θεώρηση της 
Συµβουλευτικής11 και στη δηµιουργία ποικιλίας τοµέων: για παράδειγµα, 
Φεµινιστική Συµβουλευτική, Συµβουλευτική για ΑΜΕΑ, για γονείς, κτλ.. Με άλλα 
λόγια, ένα προληπτικό µοντέλο Συµβουλευτικής  ενέχει τον κίνδυνο 
υπεραπλούστευσης ή και συρρίκνωσης βασικών στόχων και ουσιωδών δεξιοτήτων 
της Συµβουλευτικής (π.χ. του σεβασµού χωρίς όρους, της ενσυναίσθησης) προς µια 
κατεύθυνση όπου η πολυπλοκότητα του ατόµου παραγνωρίζεται και αναγνωρίζεται 
ως κυρίαρχη µια συγκεκριµένη πτυχή του (π.χ. το φύλο ή το γένος, η αναπηρία, ο 
ρόλος κτλ.). Αυτή η εκάστοτε πτυχή φαίνεται να καθορίζει το άτοµο και να ακυρώνει 
τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της δοµής του εαυτού. Για παράδειγµα, η 
Φεµινιστική Συµβουλευτική αναγνωρίζει το φύλο (και το γένος) ως κυρίαρχο. Για 
εµάς, όµως, το φύλο και/ή το γένος είναι µόνο µια πτυχή του ατόµου –ή µια 
‘υποπροσωπικότητα’, όπως θα δούµε στη συνέχεια-, η οποία χρειάζεται µεν να 
αναγνωριστεί, να αναλυθεί σε βάθος, να γίνει σεβαστή και να αναπτυχθεί υγιώς, 
πάντα όµως σε συνάρτηση µε τις άλλες πτυχές της προσωπικότητας: τη θηλυκή, αλλά 
και την αρσενική πτυχή µας12  την επικοινωνιακή και συναισθηµατική µας πτυχή, 
αλλά και τη δυναµική και διεκδικητική πτυχή, στο πλαίσιο µιας ολικής και συν-
θετικής προσέγγισης του ατόµου.  

Και πάλι, βέβαια, σε αυτό το µοντέλο η θεώρηση και η ανάλυση των 
κοινωνικών όρων και προβληµάτων είναι µάλλον επιφανειακή, ενώ αναδεικνύεται 
και µυθοποιείται ο ρόλος των ειδικών και των υπηρεσιών που αναλαµβάνουν να 
λύσουν ή να προλάβουν προβλήµατα. Έτσι, για παράδειγµα, στο πλαίσιο της 
προώθησης της ισότητας των φύλων, επισηµαίνεται και αναλύεται η ανισότητα των 
φύλων, συνήθως όµως χωρίς αυτή να εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης 
ανισότητας που επικρατεί στον κοινωνικό ιστό και που διαµορφώνει, αντίστοιχα, 
αξίες και παραδοχές, παραδόσεις και κοινωνικούς όρους που σχετίζονται όχι µόνον 
µε το φύλο, αλλά και µε την κοινωνική τάξη, τη φυλή ή και την ηλικία: µε όλες, 
δηλαδή, τις µορφές κοινωνικής διάκρισης. Προτείνονται, λοιπόν, επιφανειακοί τρόποι 
αντιµετώπισης του προβλήµατος της ανισότητας και υπερτονίζεται ο ρόλος 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή υπηρεσιών που καλούνται, µέσα από σύντοµες 
µορφές παρέµβασης, να ‘λύσουν’ το πρόβληµα. Έτσι οι υπηρεσίες αυτές 
εξιδανικεύονται και µυθοποιείται ο ρόλος τους. Όπως, µάλιστα, έχει αναφέρει ο 
McKnight (1977, σ. 89): 
«Έχουµε φτάσει στο αποκορύφωµα της κοινωνίας των σύγχρονων υπηρεσιών όταν οι 
επαγγελµατίες µπορούν να πουν στον πολίτη: 
Είµαστε η λύση στο πρόβληµα σου, 
Ξέρουµε το πρόβληµα που έχεις, 
Εσύ δεν µπορείς να καταλάβεις το πρόβληµα ή τη λύση, 
Μόνον εµείς µπορούµε να αποφασίσουµε αν η λύση έλυσε το πρόβληµά σου». 
                                                
11 Αναλυτικότερη συζήτηση παρουσιάζεται στο Κοσµίδου-Hardy (1992).  
12 Ειδικά για την ανάλυση των θηλυκών και αρσενικών ιδιοτήτων αναφερόµαστε στο Κοσµίδου-Hardy 
(1997β), Κοσµίδου-Hardy και Κρίβας (2000).  
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1.3. Το αναπτυξιακό µοντέλο 
Σε αντίθεση µε το αµιγώς θεραπευτικό και προληπτικό µοντέλο, το 

αναπτυξιακό µοντέλο φαίνεται ότι διασφαλίζει και υποστηρίζει σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό το γενικό στόχο της συµβουλευτικής διαδικασίας, όπως αυτός διατυπώθηκε 
στην παρούσα εργασία. Στο αναπτυξιακό µοντέλο, η βαρύτητα δίνεται στον άνθρωπο 
και στην αγωγή του µε στόχο την ανάπτυξή του. Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι 
η αγωγή είναι αλληλένδετη µε την ανάπτυξη. Ο Rogers, για παράδειγµα, αναφέρθηκε 
στο γεγονός ότι «η καλύτερη αγωγή θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη ενός προσώπου 
όµοιου µε εκείνο που αναπτύσσει η καλύτερη θεραπεία», ενώ ο Maslow τόνισε το ότι 
«ο καλύτερος δάσκαλος είναι το άτοµο που βρίσκεται σε πορεία αυτοπραγµάτωσης» 
(στο Κοσµίδου-Hardy, 1997α).  

Το αναπτυξιακό µοντέλο προϋποθέτει ότι η πορεία προς την ανάπτυξη 
περιλαµβάνει την αναγνώριση και τη θεραπεία του προβλήµατος ή του τραύµατος 
που υπάρχει. Ωστόσο, δεν περιορίζεται ούτε στη θεραπεία, ούτε στην πρόληψη, και 
κυρίως, δεν περιορίζει το ρόλο του συµβούλου σε κάποιες απλές τεχνικές δεξιότητες 
(π.χ., δεξιότητες συνέντευξης). Αντίθετα, σύµφωνα µε το αναπτυξιακό µοντέλο, ο 
ίδιος ο σύµβουλος, και κατ’επέκταση ο συµβουλευόµενος, µέσα στο πλαίσιο της 
συµβουλευτικής διαδικασίας, γίνονται αντιληπτοί ως δυναµικά συστήµατα, τα οποία 
δρουν σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει. Αυτό το µοντέλο ορίζει ως βασικούς 
στόχους αφενός την ανάπτυξη της αυτογνωσίας των ατόµων και, αφετέρου, την 
ανάπτυξη εκείνων των κοινωνικών δεξιοτήτων που, στη συνέχεια, θα επιτρέψουν στο 
άτοµο να είναι κριτικός και ενεργός πολίτης. Στοχεύει, δηλαδή, τόσο στην ανάπτυξη 
της κριτικής αυτογνωσίας όσο και της κοινωνιογνωσίας13. Υπό αυτό το πρίσµα, 
λοιπόν, τόσο η θεραπεία όσο και η πρόληψη, προσεγγίζονται διαφορετικά. Στη µεν 
θεραπεία λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι κοινωνικές παράµετροι στη δηµιουργία 
προβληµάτων και εξαίρεται η σηµασία της ιστορικής θεώρησης ή εξέλιξης του 
ατόµου. Στη δε πρόληψη δίνεται έµφαση στην ικανότητα των ατόµων να αποφεύγουν 
έγκαιρα προβληµατικές καταστάσεις µε την κατάλληλη προετοιµασία και αγωγή.  

Στο σηµείο αυτό, θα µπορούσε κάποιος να αντιτάξει το επιχείρηµα ότι 
τουλάχιστον η επιδίωξη της αυτογνωσίας από τα άτοµα (τόσο του συµβούλου όσο 
και του συµβουλευόµενου) αποτελεί, επίσης, στόχο του αµιγώς θεραπευτικού και 
προληπτικού µοντέλου της Συµβουλευτικής. Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο ορίζεται 
η αυτογνωσία και δίνεται έµφαση στη συνειδητοποίηση και στη σε βάθος γνώση του 
εαυτού διαφέρει ριζικά στο αναπτυξιακό µοντέλο σε σύγκριση µε τα άλλα δύο, ενώ 
επιπλέον τονίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια  της γνώσης και όλων εκείνων των 
δεξιοτήτων οι οποίες θα βοηθήσουν το άτοµο, στη συνέχεια, να αναπτύσσεται και να 
βελτιώνει τις ικανότητές του διά βίου. Ακόµη, στο αναπτυξιακό µοντέλο δίνεται 
έµφαση στη διαλεκτική σχέση «ατόµου – κοινωνίας», όπου το άτοµο, αποκτώντας 
ικανότητες αφενός προσωπικής ανάπτυξης και αφετέρου κριτικής ανάγνωσης των 
κοινωνικών δρώµενων και κοινωνιογνωσίας, θα είναι σε θέση, στη συνέχεια, να 
µεταβαίνει οµαλά από τη µια φάση της ζωής του σε κάποια άλλη, να µπορεί να 
αναπτύσσει τις ικανότητες εκείνες που χρειάζονται για ανάληψη ρίσκου στην 
προσωπική του ζωή, και, ταυτόχρονα, να προβαίνει σε ενεργό δράση και παρέµβαση 
στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο ώστε να µπορεί να συµβάλλει στην ευρύτερη 

                                                
13 Αναλυτικά στο Κοσµίδου-Hardy (1996, 1999), Κοσµίδου-Hardy και Μαρµαρινός (2000), 
Κοσµίδου-Hardy (2004α, 2004β).  
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κοινωνική ανάπτυξη. Με την έννοια αυτή, αναγνωρίζεται η πολιτική διάσταση της 
αυτογνωσίας.        
 Στο πλαίσιο ενός κριτικού αναπτυξιακού µοντέλου για τη Συµβουλευτική, µια 
από τις βασικές δεξιότητες που ενθαρρύνονται και αναπτύσσονται είναι η αποφυγή 
της άκριτης αποδοχής νοηµάτων, όρων και κοινωνικών συµβάσεων, όπως αυτές 
φαίνεται να ισχύουν σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή. Θεωρούµε ότι, «κανενός όρου 
το νόηµα δεν είναι αµετάβλητο ..., εκτός κι αν έχει γίνει µη ορατό εξαιτίας κακής 
χρήσης. … [ο όρος] αναφέρεται µάλλον σε ένα σύνολο πρακτικών και πολιτισµικών 
διαπραγµατεύσεων στο παρόν» (Patraka 1996, σ. 89). Το άτοµο, λοιπόν, που υιοθετεί 
ένα κριτικό αναπτυξιακό µοντέλο, καλείται να προβληµατοποιεί όρους και νοήµατα 
και να σκέφτεται κριτικά τις πληροφορίες που σε µια δεδοµένη στιγµή χρειάζεται να 
επεξεργαστεί.  
 
 
2. Διαπολιτισµική Συµβουλευτική και Πολιτισµός: Προβληµατοποίηση των όρων 

Ως προς το συγκεριµένο θέµα της εισήγησης αυτής, αν δηλαδή η 
Διαπολιτισµική Συµβουλευτική είναι κάτι διαφορετικό ή «άλλο» από τη 
Συµβουλευτική, επισηµαίνουµε τα εξής: (α) ότι η προσέγγισή µας είναι κριτική, και 
(β) ότι σχετίζεται µε το αναπτυξιακό µοντέλο Συµβουλευτικής. Εποµένως, πριν από 
την αναφορά µας στην έννοια της διαπολιτισµικής Συµβουλευτικής, θεωρούµε 
απαραίτητη την προβληµατοποίηση του όρου «πολιτισµός» (Κοσµιδου–Hardy, 
1997α). Ιδωµένος κριτικά, ο όρος αυτός είναι πολυεπίπεδος. Έτσι, σε προσωπικό 
επίπεδο, µπορούµε να αναφερθούµε στον «πολιτισµό» της κάθε µιας 
προσωπικότητας  σε κοινωνικό επίπεδο, στον πολιτισµό µιας οµάδας ανθρώπων, 
στον πολιτισµό ενός θεσµού όπως το σχολείο ή η οικογένεια  σε ακόµη πιο ευρύ 
επίπεδο, στον πολιτισµό µιας κοινωνίας. Λαµβάνοντας υπόψη τη διαλεκτικότητα της 
σχέσης «ατόµου-κοινωνίας», θεωρούµε ότι ο εσωτερικός «πολιτισµός» του 
ανθρώπου είναι αναπόφευκτα βασικός παράγοντας διαµόρφωσης του «εξωτερικού» 
πολιτισµού και αντίστροφα (ό.π.).  

Με βάση την παραπάνω συλλογιστική, τον πολιτισµό αρχικά –και τη 
διαπολιτισµικότητα, κατά συνέπεια–  µπορούµε να τον προσεγγίσουµε τουλάχιστον 
σε τρία επίπεδα: στο µικροεπίπεδο, στο µεσοεπίπεδο και στο µακροεπίπεδο. 
• Το πρώτο, το µικροεπίπεδο πολιτισµού, αφορά στον εσωτερικό πολιτισµό κάθε 
ατόµου. Αφορά, για παράδειγµα, στις διαφορετικές µας πτυχές –ανάλογα και µε 
τις επιρροές που έχουµε δεχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής µας-, στους 
διαφορετικούς ρόλους που υποδυόµαστε ανάλογα µε το κοινωνικό πλαίσιο 
αναφοράς, τις ασυµφωνίες που συχνά βιώνουµε ανάµεσα στην επιθυµητή και 
στην πραγµατική µας εικόνα και/ή συµπεριφορά, όπως επίσης και στις 
εσωτερικές συγκρούσεις και τις προσωπικές αντιφάσεις µε τις οποίες πολλές 
φορές  ερχόµαστε αντιµέτωποι. Με άλλα λόγια, ο πολιτισµός στο µικρο-επίπεδο, 
αφορά σε όλες εκείνες τις «µικροκουλτούρες» τις οποίες έχουµε εσωτερικεύσει 
και τις οποίες κάποιες φορές τις αντιλαµβανόµαστε ως συγκρουσιακές, ενώ 
κάποιες άλλες φορές τις εκλαµβάνουµε ως σύµµαχες µεταξύ τους. Η αναγνώριση 
και η αποδοχή αυτής της εσωτερικής «πολυπολιτισµικότητας» αποτελεί και το 
µικροεπίπεδο της διαπολιτισµικότητας.  

• Το δεύτερο, το µεσοεπίπεδο, αφορά στη συνδιαλλαγή και στην επικοινωνία των 
ατόµων µεταξύ τους. Αν δεχθούµε, δηλαδή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ότι ο 
καθένας από εµάς διαθέτει ποικίλες «µικροκουλτούρες», τότε θα πρέπει να 
δεχθούµε ότι και η οποιαδήποτε συνδιαλλαγή ή επικοινωνία µας µε τους άλλους 
ενέχει µια θεµελιώδη διάσταση διαπολιτισµικότητας, καθώς ο «µικροπολιτισµός» 
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του ενός ατόµου συναντάται µε το «µικροπολιτισµό» του άλλου. Τούτο ισχύει 
ακόµα και σε εκείνη την περίπτωση όπου αλληλεπιδρούν δύο άτοµα τα οποία 
προέρχονται από ένα φαινοµενικά «κοινό» πολιτισµικό πλαίσιο.  

• Τέλος, στο τρίτο επίπεδο πολιτισµού, στο µακροεπίπεδο, θεωρούµε ότι η 
διαπολιτισµικότητα µπορεί να ορισθεί µε τη συνήθη έννοια του όρου, δηλαδή ως 
η συνάντηση διαφορετικών µεταξύ τους πολιτισµών. Επιπλέον, στο µακροεπίπεδο 
δεν µπορούµε να αγνοήσουµε όλες εκείνες τις δυνάµεις οι οποίες ασκούνται στο 
άτοµο σε ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισµικό, πολιτικό και εθνικό επίπεδο σε 
συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια και σε συγκεκριµένες ιστορικές στιγµές.  
Όπως θα δείξουµε στη συνέχεια, στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής, τα τρία 

επίπεδα του πολιτισµού, όπως ορίστηκαν πιο πάνω, είναι εξίσου σηµαντικά και 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί (σχ. 1.). 
Θεωρούµε πάντως ότι, ειδικά στο πλαίσιο της συµβουλευτικής διαδικασίας, δεν 
νοείται να αναφερόµαστε µόνον στην κοινώς εννοούµενη «διαπολιτισµικότητα» που 
σχετίζεται µε την έννοια του πολιτισµού σε µακρο-επίπεδο, χωρίς τη διερεύνηση της 
«διαπολιτισµικότητας» στο µικρο-επίπεδο του ατόµου που είναι και το σύνηθες 
επίκεντρο της Συµβουλευτικής και, επίσης, χωρίς τη βαθύτερη κατανόηση της 
«διαπολιτισµικότητας» στο µεσο-επίπεδο της διυποκειµενικής συµβουλευτικής 
διαδικασίας. Πιο κάτω θα αναφερθούµε, λοιπόν, στα τρία αυτά επίπεδα δίνοντας 
έµφαση στο µικρο-επίπεδο του ανθρώπου, όχι µόνον γιατί η έννοια της 
διαπολιτισµικότητας σε αυτό το επίπεδο είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αλλά και γιατί 
είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν έχει τύχει της προσοχής που απαιτείται στο θέµα της 
διαπολιτισµικής προσέγγισης και, ειδικότερα, στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής.  

Μικρο-
επίπεδο

Μεσο-
επίπεδο

Μακρο-
επίπεδο

ΑΤΟΜΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Σχήµα 1.  

 
 

2.1. Το Μικρο-επίπεδο 
Μια προσέγγιση που θεωρούµε ιδιαίτερα χρήσιµη προκειµένου να 

κατανοήσουµε την πολυπλοκότητα του προσωπικού µας πολιτισµού ή της 
µικροκουλτούρας µας, είναι αυτή της Ψυχοσύνθεσης14. Είναι, πράγµατι, ιδιαίτερα 
χρήσιµο να αναφερθούµε στην έννοια του εαυτού στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 
αυτής προσέγγισης στη Συµβουλευτική. Η Ψυχοσύνθεση, λοιπόν,  πολύ απλά θεωρεί 
τον εαυτό ως την πιο βασική, κεντρική και ξεχωριστή πλευρά της ύπαρξης. Πρόκειται 
για κάτι τελείως διαφορετικό από άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς µας (σωµατικές 
αισθήσεις, συναισθήµατα, σκέψεις, κτλ.) που ενεργεί ως ένα ενοποιητικό κέντρο το 

                                                
14 Ιδρυτής της Ψυχοσύνθεσης είναι ο Ιταλός Roberto Assagioli.   
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οποίο έχει τη δυνατότητα, όταν δεν έχει ανεπανόρθωτα παγιδευτεί ή παραλύσει, να 
κατευθύνει και να ενοποιεί τα υπόλοιπα στοιχεία µας σε ένα αρµονικό όλο.  

 
Σχήµα 2.15 

Ο εαυτός µπορεί ακόµα να ορισθεί ως η µόνη πλευρά µας που δεν αλλάζει 
ποτέ. Αυτό το χαρακτηριστικό, όταν το συνειδητοποιούµε, µας δίνει µια αίσθηση 
ασφάλειας και συνέπειας. Ο εαυτός είναι ο ίδιος σε οποιαδήποτε συναισθηµατική 
κατάσταση κι αν βρισκόµαστε: χαρά ή πόνο, απελπισία ή έκσταση, ελπίδα ή 
απογοήτευση. Οι σωµατικές αισθήσεις, τα συναισθήµατα και οι σκέψεις 
µεταβάλλονται, αλλά κάτι παραµένει σταθερό και έχει εµπειρία όλων των 
περιεχοµένων της συνειδητότητας. Μπορούµε να πούµε, λοιπόν, πως ο «εαυτός είναι 
συνειδητότητα στην πιο ουσιαστική της κατάσταση, αδιάλυτη, χηµικά καθαρή. Είναι 
µια κατάσταση ψυχολογικής γύµνιας, στην οποία έχουµε βγάλει όλα τα ψυχολογικά 
µας ρούχα (σκέψεις, συναισθήµατα, εικόνες, σωµατικές αισθήσεις) και αυτό που 
παραµένει είναι µόνο καθαρή ύπαρξη» (Ferucci, 1982, σελ. 62).  

Αυτό που συµβαίνει συνήθως είναι ότι η καθαρή συνείδηση (είµαι) ταυτίζεται 
αυτόµατα µε οποιοδήποτε περιεχόµενο εµπειρίας. Καθηµερινά ο εαυτός µας, το 
κέντρο µας, ταυτίζεται µε συγκεκριµένα περιεχόµενα εµπειρίας ή πτυχές της 
προσωπικότητάς µας. Αν είµαι οργισµένος, η συνειδητότητά µου κυριεύεται από την 
οργή µου µε ένα τέτοιο τρόπο που θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η πτυχή κάνει 
‘κατάληψη’ όλου του εαυτού µου. Δεν είναι τυχαία η έκφραση ‘είµαι οργισµένος’, 
αντί, για παράδειγµα, της έκφρασης ‘έχω οργή’. Κατά την ψυχοσυνθετική διαδικασία 
αυτή η πορεία λέγεται ταύτιση και σχηµατικά παρουσιάζεται πιο κάτω (σχ. 3). 
Καθηµερινά περνούµε από ταύτιση σε ταύτιση, ειδικότερα µε κάποιες πτυχές της 
προσωπικότητας που είναι κυρίαρχες. Αν, για παράδειγµα, είµαι άνδρας, δεν είναι 
εύκολη υπόθεση το να δείξω συναισθηµατισµό στις εκφράσεις και τις εκδηλώσεις 
µου, ενώ, αν είµαι γυναίκα, η δυναµική και διεκδικητική µου συµπεριφορά τείνει να 
αντιµετωπίζεται τουλάχιστον µε καχυποψία. Τείνω, εποµένως, να συµπεριφέροµαι µε 
ιδιότητες που χαρακτηρίζουν κάποια συγκεκριµένη πτυχή µου –ή 
υποπροσωπικότητα– και, µάλιστα, µε κοινωνικά στερεότυπη έκφραση έτσι ώστε η 
υποπροσωπικότητά µου αυτή, µε τις συγκεκριµένες της ιδιότητες16, µε καθορίζει σε 
µεγάλο βαθµό.  

Προσαρµογή από: Ferrucci, 1982, σελ. 64  
Σχήµα 3. Διαδικασία ταύτισης του εαυτού µε πτυχές 

 

                                                
15 Με το λευκό αποδίδεται η έννοια του εαυτού, ενώ οι κύκλοι µε τις άλλες αποχρώσεις 
αντιπροσωπεύουν πτυχές της προσωπικότητάς µας: τις υποπροσωπικότητες. 
16 Στις ανδρικές και γυναικείες ιδιότητες αναφερόµαστε αναλυτικά στο Κοσµίδου-Hardy (1997β). 
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Σε µια ψυχοσυνθετική διαδικασία στόχος µας είναι η αποταύτιση από 
συγκεκριµένα και περιοριστικά περιεχόµενα συνείδησης (βλ. σχ. 1) και η επιδίωξη 
της καθαρής αίσθησης του «είµαι» ή του «προσωπικού εαυτού», χωρίς οποιοδήποτε 
ειδικό περιεχόµενο.  

Σύµφωνα µε την ψυχοσυνθετική προσέγγιση, ένα µεγάλο µέρος του 
ψυχολογικού µας πόνου οφείλεται ακριβώς στην ταύτιση µε περιορισµένα 
περιεχόµενα εµπειρίας και µε συγκεκριµένες πτυχές του  εαυτού, καθώς και στην 
αδράνεια της ικανότητας του ατόµου να συνειδητοποιήσει το πλήθος των πτυχών του 
–ή, κατά την Ψυχοσύνθεση, των ‘υποπροσωπικοτήτων του-, να τις αποδεχτεί, να τις 
αναπτύξει, να τις συµφιλιώσει µεταξύ τους µε µια ‘διαπολιτισµική’ οπτική (γιατί, 
συνήθως, βρίσκονται µέσα του ασύνδετες ή ακόµα και αλληλοσυγκρουόµενες) και να 
συνθέσει τις διάφορες πλευρές του εαυτού του έτσι, ώστε να µπορέσει να 
συνειδητοποιήσει την ολότητα του εαυτού.  

Η αναγνώριση του πλήθους που έχουµε µέσα µας επισηµαίνεται και από 
άλλους στοχαστές πάνω στο θέµα. Ο Gergen17, για παράδειγµα, υποστήριξε ότι δεν 
υπάρχει ένας µοναδικός, συνεπής εαυτός. Αντίθετα, ο εαυτός είναι µια συλλογή 
ρόλων ή προσωπείων, τα οποία χρησιµοποιεί ο άνθρωπος σε διάφορες περιστάσεις, 
ανάλογα µε τους σκοπούς του18. Δεν θεωρεί, λοιπόν, ότι υπάρχει ένας εαυτός, αλλά 
µάλλον πολλοί «εαυτοί», οι οποίοι αναπτύσσονται υπό την επίδραση διαφόρων 
παραγόντων και καταστάσεων στο πλαίσιο της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Παρά 
τη διαπίστωση, ωστόσο, ότι, υπό την επίδραση του περιβάλλοντος, αναπτύσσουµε 
συνήθως ένα πλήθος "αυτοεικόνων" ή "υποπροσωπικοτήτων" (Assagioli, 1965), οι 
περισσότεροι από εµάς ζούµε µέσα στην επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπος 
είναι µια ενιαία, αδιαίρετη, αµετάλλακτη και συνεπής ύπαρξη. Η ψυχοσυνθετική 
πορεία αρχίζει ακριβώς µε την προσπάθεια συνειδητοποίησης του αντιθέτου.  

Σύµφωνα µε τον Ferrucci (1982), οι υποπροσωπικότητες αυτές είναι 
"ψυχολογικοί δορυφόροι", οι οποίοι συνυπάρχουν. Κάθε µια από αυτές έχει το δικό 
της στυλ και τα δικά της κίνητρα, τα οποία είναι συχνά τελείως διαφορετικά από αυτά 
µιας άλλης. Αρκετές υποπροσωπικότητες βρίσκονται συχνά σε διαρκή ‘µικροπόλεµο’ 
µεταξύ τους. Ένστικτα, ορµές, επιθυµίες, αρχές, αξίες, φιλοδοξίες, ρόλοι (π.χ. ως 
προς το φύλο) εµπλέκονται σε ένα ασταµάτητο αγώνα. Καθένας από εµάς, λοιπόν, 
σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, είναι πράγµατι ένα "πλήθος". Μέσα µας µπορεί να 
υπάρχει ταυτόχρονα ο ειρηνιστής, ο επαναστάτης, ο νοµιµόφρων, ο αναρχικός, ο 
ροµαντικός, ο ρεαλιστής, ο ασκητής, ο κοσµοπολίτης, ο νοικοκύρης, ο ανοργάνωτος, 
ο διανοούµενος, ο γονιός και το παιδί, ο άνδρας και η γυναίκα, καθένας µε τη δική 
του µυθολογία και όλοι συνωστισµένοι στο ίδιο άτοµο. 

Η ψυχοσυνθετική πορεία αρχίζει µε την αναγνώριση των κύριων 
υποπροσωπικοτήτων µας. Μια τέτοια αναγνώριση βοηθάει στην αποστασιοποίηση 
από κάθε περιεχόµενο εµπειρίας ή υποπροσωπικότητας. Όπως ήδη ειπώθηκε, αυτή η 
πορεία στην Ψυχοσύνθεση oνοµάζεται "αποταύτιση" (σχ. 4). Συνήθως έχουµε την 
τάση να γινόµαστε ένα, να ταυτιζόµαστε µε µια υποπροσωπικοτητα και να 
πιστεύουµε ότι εµείς είµαστε το περιεχόµενό της. Η αποταύτιση συνεισφέρει στη 
διάλυση αυτής της ψευδαίσθησης κι αυτό συνήθως ακολουθείται από µια αίσθηση 
ελευθερίας, καθώς συνειδητοποιούµε τον εαυτό πέρα από περιεχόµενα εµπειρίας: 
είµαι.  

                                                
17 1971, στο Κοσµίδου-Hardy (1991).  
18 Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι και σχετικά πειράµατα έχουν δείξει πως ο τρόπος µε τον οποίο βλέπουν 
οι άνθρωποι τον εαυτό τους είναι σε µεγάλο βαθµό θέµα σύγκρισης των εαυτών τους µε τους άλλους, 
καθώς και υπό την επίδραση των ‘σηµαντικών τους άλλων’. 
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Σχ. 4.  

Η παρατήρηση και η αναγνώριση των υποπροσωπικοτήτων µας σε µια 
ψυχοσυνθετική πορεία δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από τάση αξιολογική, αλλά 
γνήσια ‘διαπολιτισµική’. Δεν υπάρχουν καλές και κακές υποπροσωπικότητες. Όλες 
τους είναι ζωτικά στοιχεία της ύπαρξής µας και δεν πρέπει να τις αντιµετωπίζουµε 
επικριτικά, όσο κι αν τις αξιολογούµε ως αρνητικές, κυρίως υπό την επίδραση 
κοινωνικών και πολιτισµικών πεποιθήσεων και αξιών. Αν αναλύσουµε σε βάθος κάθε 
υποπροσωπικοτητα, θα διαπιστώσουµε ότι κάθε µια, όσο αρνητική κι αν µας φαίνεται 
στην αρχή, έχει και κάποια θετικά στοιχεία και αντίστροφα. Έτσι, για παράδειγµα, ο 
µυστικιστής µέσα µας είναι δυνατόν να γίνεται µερικές φορές ένας ανιαρός 
ηθικολόγος, ο επαναστάτης να έχει µια ευχάριστη αίσθηση χιούµορ, ο νευρικός να 
χαρακτηρίζεται από λεπτή ευαισθησία και µε το νευρικό του ξέσπασµα να βοηθάει 
στην εκτόνωση αρνητικής ενέργειας που, διαφορετικά, θα µπορούσε να µείνει 
απωθηµένη, µε άσχηµες συνέπειες για τον εαυτό, αλλά και τους γύρω κτλ. 

Οι υποπροσωπικότητες γίνονται επικίνδυνες µόνον όταν δεν 
συνειδητοποιούµε την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας τους, µε αποτέλεσµα να 
ασκούν έλεγχο πάνω µας. Ένας από τους στόχους της Ψυχοσύνθεσης είναι η 
παρεµπόδιση της περιοριστικής για τον άνθρωπο κυριαρχίας τους πάνω µας και η 
υποβοήθησή µας στο να µπορούµε, τελικά, να ταυτιζόµαστε µε κάθε µια απ' αυτές, 
εφόσον το επιθυµούµε, αλλά και να αποταυτιζόµαστε συνειδητά από το περιεχόµενό 
τους, έτσι ώστε να µη µας εγκλωβίζει µια συγκεκριµένη υποπροσωπικοτητα (π.χ. 
είµαι φοβητσιάρης, νευρικός, δειλός, δυναµικός, συναισθηµατικός, θηλυκό, 
αρσενικό, γονιός,  κτλ), επιβάλλοντας τα χαρακτηριστικά της και αποκλείοντας άλλα.  

Η προσπάθεια ανάπτυξης του προσωπικού εαυτού ή του κέντρου µας προωθεί 
τη γνωριµία µας µε καθεµιά από αυτές τις ασυντόνιστες και συχνά αντιµαχόµενες 
υποπροσωπικότητες και διευκολύνει τη διαδικασία σύνθεσης, η οποία οδηγεί, τελικά, 
σε αυτοέλεγχο, µέσα από τη συνειδητή παρατήρηση, την κατανόηση, την αποδοχή, τη 
ρύθµιση και το συντονισµό των υποπροσωπικοτήτων µας γύρω από το ‘κέντρο’ µας, 
δηλαδή τον εαυτό, ο οποίος έτσι µπορεί να επιλέγει συνειδητά πώς θα λειτουργήσει 
µέσα από το πλήθος των πτυχών του που συνθέτει και ‘ενορχηστρώνει’ συν-θετικά 
(βλ. σχ. 5). Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζει και ο Ferrucci (1982), έχουµε 
πρόσβαση στις ιδιότητες πολλών υποπροσωπικοτήτων ή, όπως αναφέρει, ‘στην ψυχή 
πολλών χωρών’.  

 
Σχ. 5.  
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Αυτό που διακρίνει την ψυχοσυνθετική πορεία ενός ατόµου είναι η ευελιξία η 
οποία, ενώ παρεµποδίζει την κυριαρχία µιας υποπροσωπικότητας πάνω µας, από την 
άλλη µεριά δεν καταπιέζει οποιαδήποτε µορφή έκφρασής της και δεν παραγνωρίζει 
τις ανάγκες της. Μπορούµε να φανταστούµε µια τέτοια διαδικασία ως ένα συνειδητό 
παιχνίδι µε κάθε µία από αυτές. Κατά τον Assagioli, όσο αντιµετωπίζουµε τις υπο-
προσωπικότητες µε καλή διάθεση και χιούµορ, τόσο λιγότερες γίνονται οι αντιστά-
σεις τους και τόσο περισσότερο ανοίγονται στην παρατήρησή µας και, εποµένως, 
τόσο καλύτερα µπορούµε να δουλέψουµε µαζί τους19.  

Ένα βασικό βήµα στην αρχή κάθε ψυχοσυνθετικής διαδικασίας είναι η διαπί-
στωση του πλήθους και των ιδιοτήτων των υποπροσωπικοτήτων µας. Σε υστερότερο 
στάδιο µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε τη δυναµική αλληλεπίδρασή τους και να 
παρατηρήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο ο εαυτός µας ως όλο ενδεχοµένως παρα-
βιάζεται από µια µεµονωµένη υποπροσωπικότητα, η οποία είναι δυνατόν να έχει 
αναπτύξει ένα ρόλο κυρίαρχο πάνω σε όλο τον ‘πολιτισµό’ της προσωπικότητάς µας. 
Μπορούµε να φανταστούµε τις υποπροσωπικότητες ως µικρούς κόσµους, καθένας 
από τους οποίους αγνοεί ή παρεξηγεί τον άλλο. Έτσι παραδείγµατος χάριν, η 
διανοουµενίστικη υποπροσωπικότητά µας είναι δυνατόν να επικρίνει την παιδιάστικη 
µας υποπροσωπικότητα, η οποία έχει διάθεση για παιχνίδι και ξενοιασιά και 
χαρακτηρίζεται από αυθορµητισµό  η θηλυκή µας πτυχή να παρεµποδίζει τη 
λειτουργία και έκφραση της αρσενικής µας πτυχής, και αντιστρόφως. Όταν, όµως, η 
βαθιά µας επίγνωση αναπτύσσεται, αρχίζει να αναπτύσσεται και η ενδοεπικοινωνία 
των υποπροσωπικοτήτων µας.  

Ο Ferrucci χρησιµοποιεί την ακόλουθη αναλογία για τη διασαφήνιση αυτής 
της σχέσης των υποπροσωπικοτήτων: 

Ας σκεφτούµε δύο ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους δεν ανέχεται, ή ακόµη 
και σαρκάζει τις κουλτούρες που είναι διαφορετικές από τη δική του. Ενδόµυχα αυτό το 
άτοµο πιστεύει ότι η δική του άποψη σχετικά µε τον κόσµο είναι σωστή. Ένα τέτοιο 
πρόσωπο το ονοµάζουµε "επαρχιώτη", µε την αρνητική έννοια του όρου. Αντίθετα, το 
δεύτερο άτοµο έχει πρόσβαση στην ψυχή πολλών χωρών. Εξαιτίας της πολύ ευρύτερης 
εµπειρίας του, αυτό το άτοµο µπορεί να νιώθει άνετα σε όλες τις κουλτούρες και 
γνωρίζει πως η κουλτούρα της δικής του/δικής της χώρας είναι ένα σχετικό, αλλά όχι 
απόλυτο µοντέλο. Αυτό το άτοµο το ονοµάζουµε "κοσµοπολίτη". Με τον ίδιο τρόπο 
µπορούµε να πούµε πως, πριν αναγνωρίσουµε τις υποπροσωπικότητες, είναι 
"επαρχιώτισσες" και βαθµιαία γίνονται "κοσµοπολίτισσες" (ό.π. σ. 54). 

Η φιλοσοφία, λοιπόν, της Ψυχοσύνθεσης20 ως συµβουλευτικής προσέγγισης, 
χαρακτηρίζεται από τον ολικό και υπαρξιακό της προσανατολισµό, ο οποίος στοχεύει 
στην αναγωγή του ατόµου στο ανώτερο δυνατό επίπεδο αυτοσυνείδησης, 
αξιοποίησης της ψυχικής ενέργειας και αυτοελέγχου, στοιχεία που έχουν ως 
αποτέλεσµα την ψυχολογική ελευθερία, την ακεραιότητα και την υγεία του. Όπως και 
άλλες µεταφροϋδικές θεωρίες, η Ψυχοσύνθεση χρησιµοποιεί, αλλά και αναπτύσσει 
περαιτέρω, ορισµένες βασικές έννοιες της Ψυχανάλυσης, όπως είναι, για παράδειγµα, 
η έννοια της ψυχολογικής ενέργειας και η ανάγκη υγιούς αξιοποίησής της, καθώς και 
η δόµηση του ψυχικού βίου σε διάφορα επίπεδα συνειδητότητας. Θα µπορούσε, 
επίσης, να χαρακτηριστεί ως µια ολοκληρωµένη «θεωρία του εαυτού». Στη 

                                                
19 Για παράδειγµα, αν έχω ένα συγκεκριµένο φόβο (π.χ. φόβο αποτυχίας, αποστροφή για τα ποντίκια 
κτλ.), αντί να απωθώ τη σκέψη του φόβου µου µε δυσαρέσκεια (στάση η οποία δεν καταργεί ή δεν 
καταπολεµά το φόβο, αλλά αντίθετα τον απωθεί και ίσως τον τροφοδοτεί) είναι σηµαντικό να 
συνειδητοποιήσω και να αντιµετωπίσω το φόβο µου µε συµπάθεια, υπευθυνότητα και χιούµορ. 
20 Αναλυτικά παρουσιάζουµε τη θεωρία αυτή στο Κοσµίδου-Hardy (1991), Κοσµίδου-Hardy et al 
(1996).  
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συµβουλευτική αυτή προσέγγιση, τόσο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και των 
εφαρµογών, αναγνωρίζεται και το διαισθητικό, το πνευµατικό όπως και το 
ψυχοσωµατικό πεδίο της προσωπικότητας του ατόµου, γιατί η Ψυχοσύνθεση υιοθετεί 
µια ανοιχτή και διεπιστηµονική οπτική  του ανθρώπου, δεδοµένου ότι είναι ανοιχτή 
στην επιστήµη, στην τέχνη, στις ονοµαζόµενες πνευµατικές προσεγγίσεις και έχει 
στοιχεία τόσο από τη Δυτική, όσο και από την Ανατολική, σκέψη. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι, στο πλαίσιο τουλάχιστον 
της ψυχοσυνθετικής προσέγγισης, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη «διαπολιτισµική» 
προσέγγιση του ίδιου µας του εαυτού. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, θεωρούµε ότι 
δεν πρέπει να περιορίζουµε τον όρο «διαπολιτισµός ή διαπολιτισµικός» µόνο στις 
συνθήκες εκείνες όπου αλληλεπιδρούµε µε άλλα άτοµα, καθώς απαραίτητη 
προϋπόθεση και µια εκ των ουκ άνευ συνθηκών για τη γνώση καταρχάς του ίδιου µας 
του εαυτού είναι η υιοθέτηση µιας πολύ– και δια–πολιτισµικής προσέγγισης των 
υποπροσωπικοτήτων µας. Θεωρούµε, µε άλλα λόγια, ότι ένα άτοµο µε υψηλό επίπεδο 
αυτογνωσίας (το οποίο είναι απαραίτητο για ένα σύµβουλο µε σοβαρή εκπαίδευση 
και ανάπτυξη) θα πρέπει, ήδη µέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του, να έχει 
αναγνωρίσει την πολυ-πολιτισµικότητα του εαυτού και να έχει αναπτύξει µια δια– 
πολιτισµική του προσέγγιση.  

 
2.2. Το Μεσο-επίπεδο 

Με βάση την προσέγγιση της ψυχοσυνθετικής Συµβουλευτικής, δίνεται 
ιδιαίτερη έµφαση στον προσωπικό «πολιτισµό» του καθενός, όπως και στην ανάγκη 
να προσεγγίσουµε τον εαυτό µας πολύ– και δια– πολιτισµικά. Με αφετηρία αυτήν 
την παραδοχή, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µας µε οποιονδήποτε «άλλο», αυτό 
που συµβαίνει θα µπορούσε να ιδωθεί ως µια συνάντηση δύο διαφορετικών όσο και 
πολύπλοκων «µικροπολιτισµών». Στο  µεσοεπίπεδο, λοιπόν, της Συµβουλευτικής 
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι στη συνάντηση αυτή στην ουσία συναντώνται  δυο  
διαφορετικές και πολυπολιτισµικές  ταυτότητες  ή 'µικροκουλτούρες': εκείνη του 
συµβούλου µε εκείνη του συµβουλευόµενου. 

Οι µικροπολιτισµοί αυτοί έχουν διαφορές και οµοιότητες µεταξύ τους. Σε 
κάθε περίπτωση, ο σύµβουλος θα πρέπει, ιδεωδώς τουλάχιστον, και αναγνωρίζοντας 
ήδη την πολυπλοκότητα του ‘πολιτισµού’ σε µικροεπίπεδο, να διαθέτει στην ατοµική 
Συµβουλευτική µια δια–πολιτισµική προσέγγιση την οποία να εφαρµόζει τόσο στον 
ίδιο του τον εαυτό όσο και στο διαφορετικό ‘άλλο’. Εννοείται ότι η πολυπλοκότητα 
αυτή αυξάνει στην οµαδική Συµβουλευτική, οπότε έχουµε συνάντηση διαφορετικών 
µικρόκοσµων, δηλαδή ατόµων που χαρακτηρίζονται από την ‘πολυπολιτισµικότητα’ 
του εαυτού. Οι βασικές δεξιότητες Συµβουλευτικής21, άλλωστε, µια τέτοια 
διαπολιτισµική προσέγγιση προτείνουν στην ουσία: (α) τον «άνευ όρων σεβασµό του 
‘άλλου’», µε προϋπόθεση τον αυτοσεβασµό, (β) την «αποδοχή του ‘άλλου’», µε 
προϋπόθεση την αυτοαποδοχή, και (γ) την ετεροσυναίσθηση / ενσυναίσθηση ως 
προσπάθεια για κατανόηση του κόσµου αναφοράς του ‘άλλου’, µε προϋπόθεση την 
ενσυναίσθηση του εαυτού µας. Ωστόσο, και άλλες δεξιότητες, τι άλλο προϋποθέτουν 
απο µια ουσιαστικά διαπολιτισµική οπτική; Μέσα από τους πίνακες 1, 2 και 3 που 
ακολουθούν, ας θυµηθούµε κάποια στοιχεία των βασικών αυτών δεξιοτήτων µέσα 
από ενδεικτικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε την αυτοαξιολόγηση του συµβούλου 
σε προσωπικές δεξιότητες και ας δώσουµε τις δικές µας απαντήσεις στο ερώτηµα που 
διατυπώθηκε πιο πάνω.  

                                                
21 Μια αναλυτική συζήτηση στο θέµα των δεξιοτήτων παρουσιάζουµε στο Κοσµίδου-Hardy et al. 
(1996), Κοσµίδου-Hardy (2004α, 2004β). 
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Πίνακας 1. 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ & 
ΑΠΟΔΟΧΗ  (Κοσµίδου-Hardy et al,1996)

Α.

Έχω αποδεχθεί την αξία της 
ατοµικότητας και µοναδικότητας του 
άλλου ατόµου; 

1

Είχα διαρκώς στο νου µου ότι έχει το 
δικαίωµα να είναι διαφορετικός/ή
από εµένα ή από τα δικά µου 
πρότυπα;

2

Κατάφερα να µην ενοχλούµαι από τη 
διαφορετικότητά του αυτή;3

 
  

Πίνακας 2. 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (ό.π.)Β.

Προσπάθησα να µπω στη θέση του άλλου
προσώπου, να δω, δηλαδή, τον κόσµο 
όπως αυτός/ή τον βλέπει, να νιώσω αυτό 
που νιώθει, να σκεφτώ µε το δικό του/της
τρόπο ...; 

1

Απέφυγα τις αξιολογικές κρίσεις και τα 
σχόλια;2

Προσπάθησα ώστε όσα είπα ή ρώτησα να 
µη βρίσκονται έξω από το δικό του/της
πλαίσιο αναφοράς και να µην περιέχουν το 
παραµικρό στοιχείο ψυχολογικής απειλής; 

3

 
 

Πίνακας 3. 

ΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΞΙΕΣ
(Κοσµίδου-Hardy (1997, σ. 300)

Γ.

Συνειδητοποιώ και εφαρµόζω στην πράξη τις
προσωπικές παραδοχές, τις πεποιθήσεις µου και την
προσωπική µου θεωρία γενικότερα;

1

Εξερευνώ τις αξίες, τα στερεότυπα και τις στάσεις µου;2
Συνειδητοποιώ και αποφεύγω πιθανές τάσεις για
διάκριση των άλλων (ως προς τη φυλή, την κοινωνική
τάξη, το φύλο και την ηλικία);

3

Κατανοώ ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτισµικά και 
γενικότερα πολιτικά ζητήµατα µε ευρύτητα; 4

‘Διαβάζω’ τα κοινωνικά ζητήµατα κριτικά µε στόχο και 
τη δική µου παρέµβαση για κοινωνικές αλλαγές; 5
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2.3. Το Μακρο-επίπεδο 
Η Συµβουλευτική είναι ένα ζωντανό κοινωνικό εγχείρηµα το οποίο βρίσκεται 

σε διαρκή πορεία εξέλιξης, όπως σε εξέλιξη βρίσκεται και η ίδια η ζωή. Στην 
εξελικτική της αυτή πορεία η Συµβουλευτική είναι ανάγκη να εξετάζεται σε σχέση µε 
το κοινωνικοιστορικό, πολιτικοοικονοµικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
εντάσσεται και το οποίο επηρεάζει τον άνθρωπο, διαµορφώνει τις ανησυχίες, τις 
στάσεις και τις προσδοκίες του.  

Παραδείγµατος χάριν, η ψυχοδυναµική  Συµβουλευτική έχει ρίζες στο 19ο 
αιώνα22. Η ψυχοδυναµική προσέγγιση (π.χ. Freud, Adler, Klein, Winnicott) 
αναπτύχθηκε σε µια "µεσοαστική, πατριαρχική, ιεραρχική, και σχετικά 
καταπιεσµένη, συναισθηµατικά και σεξουαλικά, ιατρική κουλτούρα της Κεντρικής 
Ευρώπης" (Wolfe et al 1990, σ.9). Επίσης, η ανθρωπιστική προσέγγιση και η τάση 
για αυτοπραγµάτωση αναδύθηκε και προωθήθηκε στη δεκαετία του 1950 και 1960 
στον κόσµο της Καλιφόρνιας που χαρακτηριζόταν από ευµάρεια, που είχε αρκετό 
ελεύθερο χρόνο και διακρινόταν για την αισιοδοξία του. Θα συµφωνήσουµε, βέβαια, 
ότι, σύµφωνα και µε την κλίµακα αναγκών του Μάσλοου, το να προσπαθεί κανείς να 
οδηγηθεί στην αυτοπραγµάτωση (Maslow, 1962) είναι µάλλον ευκολότερο για 
κάποιον που είναι ευκατάστατος, που ζει σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και που έχει 
ένα ικανοποιητικό επάγγελµα, παρά για κάποιον που είναι άνεργος, που 
αντιµετωπίζει προβλήµατα επιβίωσης και ζει σε ένα κόσµο χαοτικό και απρόβλεπτο.  

Σήµερα ζούµε σε εποχή που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ρευστότητα 
και ραγδαίες αλλαγές. Το µέλλον δείχνει να έρχεται καταπάνω µας πριν µπορέσουµε 
να το προβλέψουµε και να ετοιµαστούµε κατάλληλα. Γι’ αυτό και µας αιφνιδιάζει. 
Θεωρούµε ότι αιτία του αιφνιδιασµού µας είναι η γενικότερη τάση να ασκούµε 
έλεγχο στο περιβάλλον µε βάση πρότυπα του παρελθόντος.  Ωστόσο, η τάση να 
περιµένουµε το µέλλον στηριζόµενοι σε τέτοια πρότυπα δεν βοηθάει,  αφού το 
µέλλον δεν φαίνεται να είναι µια ιστορία που επαναλαµβάνεται, αλλά µάλλον ένα 
σενάριο οι εκδοχές του οποίου µας δηµιουργούν συχνά αυτό που ο Toffler έχει 
αποκαλέσει 'σοκ'. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Άγγλο φιλόσοφο Alfred North 
Whitehead, το µέλλον πρέπει να παραµείνει τροµακτικό και οποιεσδήποτε δοµές 
επινοούνται από µια κουλτούρα στην επιδίωξή της να αναβάλει την ανησυχία για το 
τροµακτικό άγνωστο, καταστρέφουν ακριβώς την ίδια αυτή κουλτούρα23.  

Γνωρίζουµε καλά ότι ένα βασικό στοιχείο που θεωρείται σηµαντικό για κάθε 
σύµβουλο είναι η θεωρητική του ενηµέρωση. Αυτή η ενηµέρωση σχετίζεται άµεσα, ή 
πρέπει   να  σχετίζεται, και µε   το   διαρκώς  µεταβαλλόµενο κοινωνικοιστορικό 
σκηνικό και µε τη φύση της γνώσης στο πλαίσιο αυτό. Η γνώση αλλάζει και 
εξελίσσεται και θα ήταν ατυχές να πιστεύαµε ότι η Συµβουλευτική, ως 
επιστηµολογικός χώρος, µπορεί να παραµένει άκαµπτη ή να περιορίζεται µόνο σε 
θεωρίες Ψυχολογίας. Αντίθετα, η Συµβουλευτική χρειάζεται διεπιστηµονική 
προσέγγιση, µε βάση και την εξέλιξη των επιστηµών σε κάθε εποχή.   

Ένα βασικό για τη διαπολιτισµική Συµβουλευτική πεδίο γνώσης σχετίζεται µε 
το χώρο των πολιτισµικών µελετών (cultural studies). Μια άλλη επιστηµολογική 
περιοχή που θεωρούµε ότι σχετίζεται άµεσα µε τη  Συµβουλευτική  είναι  η µελέτη 
της επικοινωνίας, ιδιαίτερα µάλιστα στη σηµερινή εποχή της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, η οποία ασκεί τεράστια επιρροή στη διαµόρφωση της προσωπικής και 
της πολιτισµικής ταυτότητας, αλλά και του µέλλοντος του κόσµου.  

                                                
22 Αναλυτική συζήτηση για τα θέµατα αυτά παρουσιάζεται στο Κοσµίδου-Hardy, (1991).  
23 Αναλυτικά αναφερόµαστε στα ζητήµατα αυτά στο Κοσµίδου-Hardy (1991, 1996, 2000).  
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Διαπιστώνουµε ήδη σήµερα µια ουσιαστική αλλαγή στις έννοιες του χώρου 
και του χρόνου. Υποστηρίζεται ότι οι καινούργιες ταχύτητες στις δραστηριότητες της 
ζωής και της επικοινωνίας δείχνουν σαφώς πως ο χρόνος έχει  εκµηδενίσει  το  χώρο.  
Ο  Harvey  (1989)  ονοµάζει  τη διαδικασία αυτή "χωροχρονική συρρίκνωση". Η 
ταχύτητα, αλλά και η χρονική συρρίκνωση, εισβάλλουν στην κουλτούρα -µέσα από 
τα ΜΜΕ, τις µεταφορές, τα ταξίδια και  τον τουρισµό- και προκαλούν µια 
γενικευµένη κινητικότητα. Αυτή η κινητικότητα δεν αφορά µόνον στα µετακινούµενα 
εµπορεύµατα ή αντικείµενα. Τα ίδια τα υποκείµενα γίνονται πιο κινητικά (mobile) ή 
εκ-τοπίζονται (dis-located)24 από το συνηθισµένο τους χώρο. Καθώς, όµως, τα αντι -ή 
υπο-κείµενα κινητο-ποιούνται,  προοδευτικά αποστασιοποιούνται ή χάνουν την υλική 
τους υπόσταση και γίνονται απλώς σύµβολα (σηµεία) (Waters, 1995). 

Εποµένως, η χωροχρονική συρρίκνωση φαίνεται να συρρικνώνει το 
υποκείµενο, καθώς και διαδικασίες όπως είναι εκείνη της Συµβουλευτικής και της 
διδακτικής/µαθησιακής συνάντησης η οποία, µέσα από τη χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας, τείνει να γίνει λιγότερο διυπο-κειµενική και άµεσα συνδιαλλεκτική. Aς 
θυµηθούµε, για παράδειγµα, την προώθηση της εξ αποστάσεως µάθησης µε τη χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας και, στην περίπτωσή µας, την εξ αποστάσεως 
Συµβουλευτική και την τηλεδιαχείρηση ακόµη και προσωπικών προβληµάτων.  

Επιπλέον, στο µακρο-επίπεδο του πολιτισµού, είναι σηµαντικό να 
αναγνωρίσουµε, ειδικά στην εποχή µας, τις παγκόσµιες τάσεις που παρατηρούνται 
κατά την αλληλεπίδραση των λαών. Ένα σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη σήµερα είναι  η  τάση  για παγκοσµιοποίηση,  για µετάβαση από το  
'εθνικό εγώ' στο οικουµενικό 'εµείς' και για συγκρότηση όλο και µεγαλύτερων, 
υπερεθνικών συνόλων. Στο  πλαίσιο  της τάσης  αυτής, τα  γεωγραφικά σύνορα  
φαίνεται  να ρευστοποιούνται, ενώ η έννοια του κράτους χάνει την ισχύ της σιγά σιγά 
και οι τοπικές κουλτούρες τείνουν να αφοµοιωθούν από την έννοια µιας παγκόσµιας 
οικουµενικής κουλτούρας25. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στο πλαίσιο της τάσης 
αυτής είναι η προσπάθεια για οµοιογενοποίηση των υποσυστηµάτων που 
συναπαρτίζουν το παγκόσµιο υπερσύστηµα. Η τάση αυτή για οµογενοποίηση, 
βέβαια, συναντά σοβαρές αντιστάσεις από τις τοπικές κουλτούρες, οι οποίες φαίνεται 
να απειλούνται από αυτό που βλέπουν ως προσπάθεια για αφοµοίωσή τους από τις 
κουλτούρες των ‘ισχυρών’ τους σηµαντικών άλλων και για συνακόλουθη εξαφάνισή 
τους.  

Η συνειδητοποίηση, η επίγνωση και η ενηµέρωση του συµβούλου πάνω στις 
ευρύτερες κοινωνικές πιέσεις και εξελίξεις θεωρούµε ότι είναι µια εκ των ουκ άνευ 
προϋπόθεση κατά τη διάρκεια της συµβουλευτικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από το 
συγκεκριµένο άτοµο που βρίσκεται απέναντί της. Η ενηµέρωση του συµβούλου, 
όπως ήδη υποστηρίχθηκε, δεν πρέπει να είναι άκριτη και παθητική αλλά, αντίθετα, 
κριτική και ενεργητική µε στόχο τη δική του παρέµβαση στα κοινά για ένα κόσµο 
καλύτερο και, βεβαίως, για την ουσιαστικότερη κατανόηση του µικρόκοσµου του 
συµβουλευόµενου ο οποίος επηρεάζεται από τις δυνάµεις του µακρόκοσµου που τον 
περιβάλλει (βλ. και σχ. 4). 

                                                
24 Αναλυτικότερα, Usher, R. (2004).  
25 Αναφερόµαστε αναλυτικότερα στο θέµα αυτό και στο Κοσµίδου-Hardy (2000).  
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Άτοµο

ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟΑΛΛΟ

Μ.Μ.Ε.
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Σχήµα 6. 

 
Αναφερθήκαµε σύντοµα σε ζητήµατα της Συµβουλευτικής που σχετίζονται µε 

το θέµα του πολιτισµού σε τρία επίπεδα: µικροεπίπεδο, µεσοεπίπεδο και 
µακροεπίπεδο. Τα επίπεδα αυτά, σε σχέση πάντα και µε τον τρόπο µε τον οποίο 
προσεγγίζουµε το ζήτηµα της σχέσης ανάµεσα στις έννοιες άτοµο-κοινωνία, σε καµιά 
περίπτωση δεν πρέπει να τα δούµε αποσπασµατικά. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 1, 
όλα σχετίζονται µεταξύ τους και ο επαγγελµατίας σύµβουλος, για να µπορέσει να 
κατανοήσει καλύτερα το συµβουλευόµενο και να τον στηρίξει σε µια ουσιαστική, 
όσο και κριτική, πορεία αυτοεξερεύνησης και δια βίου ανάπτυξης, χρειάζεται να 
συνειδητοποιήσει τη σηµασία και τη σχέση και των τριών παραγόντων.  

 
3. Διαπολιτισµική Συµβουλευτική και προσωπική ανάπτυξη:  

Ο ρόλος της Αυτογνωσίας και της Κοινωνιογνωσίας 
Για την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου δύο παράγοντες παίζουν 

καθοριστικό ρόλο:  (α) η αυτογνωσία του (στο µικροεπίπεδο, µεσοεπίπεδο), και (β) η 
κριτική κοινωνιογνωσία (στο µακροεπίπεδο). Όπως ήδη αναφέρθηκε στο 
υποκεφάλαιο το σχετικό µε το ‘µικροεπίπεδο’ του πολιτισµού, η ανάπτυξη της 
αυτογνωσίας των ατόµων επιτυγχάνεται, κυρίως, µέσα από ένα συνειδητό δρόµο 
αυτοπαρατήρησης, αυτοεξερεύνησης και ανάπτυξης. Ο δρόµος αυτός είναι συνήθως 
ο 'λιγότερο ταξιδεµένος' (Φροστ, 1916) και είναι καθαρά προσωπικός και µοναδικός 
για καθεµιά ξεχωριστή ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι όµως και ένας 'δρόµος' στην ουσία 
πολιτικός, που οδηγεί και στην ανάπτυξη του συλλογικού, ή και του 'εθνικού εγώ', 
αλλά και του οικουµενικού 'εµείς'26. Μια τέτοια ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για το 
άνοιγµα στο διαφορετικό, στο άλλο (άλλους ανθρώπους) ή στο Άλλο (άλλες 
κουλτούρες, άλλους πολιτισµούς), για την επικοινωνία µαζί του, για την  
αλληλοαποδοχή  και,  τελικά,  για  την  υγιή  συνένωση  και συνύπαρξη.  

Άλλωστε, αν εξετάσει κανείς τις σηµερινές εξελίξεις σε διαφορά επίπεδα -για 
παράδειγµα, στον κόσµο των φυσικών φαινοµένων και στις σύγχρονες ανακαλύψεις 
από τον κόσµο των θετικών επιστήµων, της σύγχρονης Ιατρικής, καθώς και στον 
κόσµο των ψυχικών φαινοµένων και στις  εξελίξεις  της  σύγχρονης  Ψυχολογίας  και  
Συµβουλευτικής διαπιστώνει ότι µια νέα. αντίληψη για τα φαινόµενα και τη ζωή 
αναδύεται, όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η κίνηση προς τη 
θεώρηση του όλου και όχι προς την αποκλειστική και αποσπασµατική αντιµετώπιση 
                                                
26 Το θέµα αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Κοσµίδου-Hardy (1994).  
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των επιµέρους στοιχείων του. Είναι µια κίνηση που τείνει προς τη σύνθεση, προς τη 
συνένωση, προς τη συλλογικότητα, προς το 'εµείς', αποµακρυνόµενη από το  'εγώ',  
από το ναρκισσιστικό ατοµικισµό και την αποξένωση.  Θεωρούµε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της γενικότερης κίνησης θα µπορούσαµε να πούµε ότι εντάσσεται και η κίνηση 
προς την ένωση των λαών της γης σε µια νέα, παγκόσµια κουλτούρα. 

Η κριτική κοινωνιογνωσία του ατόµου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειµένου να µπορεί αυτό να αναλύει κριτικά και ενεργά τα δρώµενα στο σηµερινό 
διευρυµένο κόσµο. Μέσα από µια τέτοια κριτική και συνειδητοποιηµένη προσέγγιση, 
είναι δυνατόν να διαπιστώσει κανείς ότι, πίσω από το διαφορετικό, δεν κρύβεται 
πάντα κατανάγκην κάποια απειλή, κάποια προσπάθεια επιβολής του προς τους 
άλλους µε την πρόθεση να τους εκµεταλλευτεί. Μια τέτοια στάση είναι απαραίτητη 
για την προώθηση γνήσιων σχέσεων και επικοινωνίας, όπως είναι απαραίτητη και για 
τον εντοπισµό µιας ενδεχόµενης υπαρκτής απειλής, καθώς και για τον καθορισµό της 
περαιτέρω στάσης προς αυτή την απειλή,  που  είναι  όµως τώρα  πια  συγκεκριµένη,  
καθορισµένη  και δικαιολογηµένη, στηριγµένη µε επιχειρήµατα, χωρίς να αποτελεί, 
ενδεχοµένως, άκριτη αντίδραση προς ό,τι το διαφορετικό, το ξένο, το άλλο. Βασική 
προϋπόθεση, όµως, για την ανάπτυξη τέτοιων γνήσιων σχέσεων είναι η ανάπτυξη και 
η ενίσχυση της προσωπικής ταυτότητας.   

Με την ενίσχυση της προσωπικής –όπως και της εθνικής- ταυτότητας σε 
σχέση µε τη διαπολιτισµική επικοινωνία σε µακροεπίπεδο λαών, αναπτύσσει κανείς 
µια διάθεση κοσµοπολίτικη που µπορεί να τον οδηγήσει στο άνοιγµα των στενών 
ορίων και συνόρων του προς το ξένο, προς το διαφορετικό, πάνω στο οποίο συνήθως 
προβάλλει όλες εκείνες τις ιδιότητες που κατά βάθος φοβάται.  Αντίθετα, το 
υποκείµενο αναπτύσσει διάθεση για επικοινωνία µε το άλλο. Η αίσθηση ασφάλειας 
που το χαρακτηρίζει ως κοσµοπολίτη, βέβαια, δεν οδηγεί στην άνευ όρων παράδοσή 
του στο διαφορετικό ή στο καινούργιο. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει και ο Hannerz 
(1990: 240), ο κοσµοπολίτης "µπορεί να αγκαλιάσει την ξένη κουλτούρα, χωρίς να 
δεσµεύεται από αυτήν. Σε κάθε στιγµή γνωρίζει πού είναι η "έξοδος". Γνωρίζει µε 
άλλα λόγια πώς να προστατεύσει το εγώ του από την απορρόφησή του από το άλλο, 
όταν διαβλέψει τις επεκτατικές διαθέσεις του.  

Στη Συµβουλευτική, λοιπόν, η ενηµέρωση του συµβούλου πάνω σε θέµατα 
ψυχολογίας και γενικών εννοιών κοινωνιολογίας δεν αρκεί. Απαιτείται παράλληλα 
κριτική και, θα µπορούσαµε να πούµε όχι απλά εκλεκτική, αλλά συνθετική, 
προσέγγιση των θεωριών αυτών. Παράλληλα, απαιτείται η κριτική κοινωνική 
ενηµέρωση του συµβούλου και ιδιαίτερα η ενηµέρωσή του σε θέµατα πολιτισµικών 
µελετών, αφού το πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται και ζουν τα µέλη 
µιας κοινότητας παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους, όπως και στη 
δηµιουργία των προβληµάτων τους. Η επικέντρωση του συµβούλου σε ενδεχόµενα 
προβλήµατα του συµβουλευόµενου ως προερχόµενα από τη δική του αποκλειστική 
ανικανότητα να αντιµετωπίσει τη ζωή και τον κόσµο και η προσπάθειά του να τα 
προσεγγίσει στηριζόµενος µόνο σε γνώσεις ψυχολογίας, οι οποίες µάλιστα θεωρεί ότι 
έχουν παγκόσµια ισχύ και εγκυρότητα, αποκαλύπτει µια σκληρά µοντέρνα οπτική. Η 
µοντέρνα αυτή οπτική, τελικά, µε την αποκλειστική έµφαση στην ελευθερία, την 
υπευθυνότητα και την αυτονοµία του υποκειµένου που αναζητεί οπωσδήποτε την 
Αλήθεια και το Καλό, έχει συµβάλει στην ανάπτυξη του ατοµικισµού που 
χαρακτηρίζει την εποχή µας, σε µια αλλοτριωτική ανταγωνιστικότητα και στην 
αποξένωση του ανθρώπου τόσο από τον εσωτερικό, όσο και από τον εξωτερικό του, 
'οίκο'. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι η απουσία ενηµέρωσης του συµβούλου σε θέµατα 
άλλων πολιτισµών είναι δηλωτική της µοντέρνας αντίληψης ότι ο δικός του 
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πολιτισµός είναι ποιοτικά ανώτερος από άλλα είδη πολιτισµών και θα πρέπει να 
προωθηθεί, έστω και  επιθετικά,  σε  όλο τον κόσµο.   

Το ζήτηµα αυτό έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται σε πιο σύγχρονες και κριτικές 
προσεγγίσεις σε ζητήµατα της Συµβουλευτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγµα, 
αυτό που αποκαλείται Φεµινιστική Συµβουλευτική, θεωρείται ‘ανοιχτό ερώτηµα’27. Η 
Φεµινιστική οπτική στη Συµβουλευτική χρειάζεται να βελτιωθεί και να εξελιχθεί 
υιοθετώντας µια περισσότερο ολική και κριτική προσέγγιση των πραγµάτων που 
αµφισβητεί θεωρητικές προσεγγίσεις που θεωρούνται άκριτα ως δεδοµένες και 
αναλλοίωτες. Η πρόκληση στην προσέγγιση αυτή προέρχεται από µια µεταµοντέρνα, 
όσο και κριτική, θεώρηση του ζητήµατος αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, η µεταµοντέρνα 
φεµινιστική οπτική αναγνωρίζει το γεγονός ότι η γνώση και η θεωρία δεν είναι ποτέ 
ουδέτερες και ότι, εποµένως, οι ερευνητές και οι άνθρωποι της πράξης στο χώρο αυτό 
δεν νοµιµοποιούνται να αγνοούν ουσιαστικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
διαφορά και να γενικεύουν το ζήτηµα του τι σηµαίνει να είσαι γυναίκα. Αντίθετα, η 
κριτική προσέγγιση σε µια φεµινιστική οπτική απαιτεί τη συνολική θεώρηση του 
ζητήµατος της διαφοράς και της ανισότητας: για παράδειγµα, της κοινωνικής τάξης, 
της φυλής, της εθνικότητας, της ηλικίας.  

Αυτό που συχνά συµβαίνει είναι ότι ο σύµβουλος αγνοεί το ρόλο και τη 
σηµασία του πολιτισµικού εσωτερικού και εξωτερικού πλαισίου του 
συµβουλευόµενου και παίρνει ως δεδοµένο το δικό του µόνο πολιτισµικό πλαίσιο το 
οποίο, συνήθως, δεν προβληµατοποιεί, παραγνωρίζοντας έτσι τη σχέση του 
'εσωτερικού' µε το 'εξωτερικό'. Μάλιστα, έχει ήδη ασκηθεί η κριτική (βλ., για 
παράδειγµα, Masson 1990, Κοσµίδου-Hardy 1992) ότι η σχέση στη Συµβουλευτική 
είναι µια σχέση εξουσίας. Είναι δε γνωστή η θέση του Foucault (1995) για τη σχέση 
ανάµεσα στη γνώση και την εξουσία28.  

Γενικότερα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι στη Συµβουλευτική εµφανίζεται 
συχνά άκριτη επιβολή των 'πολιτισµικών όρων' της κυρίαρχης ιδεολογίας και 
προσπάθεια προσαρµογής του συµβουλευόµενου στο δρόµο που εντάσσεται στο 
πολιτισµικό πλαίσιο αποδοχής του συµβούλου το οποίο φαίνεται να θεωρείται 'υγιές'. 
Θεωρούµε λοιπόν απαραίτητο ο σύµβουλος όχι απλά να είναι ανοιχτός στο 
διαφορετικό πολιτισµικό 'άλλο' και να έχει πλούσιες διαπολιτισµικές εµπειρίες, αλλά 
να µελετά σε βάθος τις αλλαγές στο σύγχρονο κοινωνικο-πολιτισµικό σκηνικό, τις 
συνέπειες των αλλαγών αυτών και να διαµορφώνει ανάλογα τη στάση του µέσα από 
την κριτική, διαπολιτισµική, κοινωνική του ενηµέρωση και τη γνήσια αυτογνωσία.  

Αν συµφωνήσουµε   µε   την   παραπάνω   συλλογιστική,   τότε   θα   πρέπει   
να δούµε πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αυτογνωσία και η κριτική 
κοινωνιογνωσία των µελών κάθε ανθρώπινης κοινότητας. Για την επίτευξη ενός 
τέτοιου σχεδίου απαιτούνται ειδικά προγράµµατα τόσο στο πλαίσιο της παιδείας, όσο 
και στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής, ιδιαίτερα µάλιστα της κριτικής αναπτυξιακής  
Συµβουλευτικής29. Βασικό στοιχείο για ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι η διαπολιτισµική 
προσέγγιση ενός συγκεκριµένου ζητήµατος όπως είναι η Συµβουλευτική, η 
αναγνώριση της σηµερινής πολυπλοκότητας που έχει αναδυθεί µε την κατάρρευση 
του µοντερνισµού και της τάσης για επιβολή µιας και µόνης κουλτούρας ως 
καθολικής και παγκόσµιας, όπως και η αναγνώριση του δικαιώµατος των άλλων 
πολιτισµικών οντοτήτων να είναι  διαφορετικές. Στο πλαίσιο µιας κριτικής 
προσέγγισης, λοιπόν, η διαπολιτισµική οπτική είναι απαραίτητο στοιχείο της 
                                                
27 Βλ., π.χ., Marecek and Cravetz (1998), Sue and Heenan (1998), Seu, (2000).  
28 Αναλυτικότερα αναφερόµαστε στο ζήτηµα αυτό και στο Kosmidou-Hardy et Marmarinos (2001), 
Κοσµίδου-Hardy και Μαρµαρινός (2005).  
29 Αναφερόµαστε αναλυτικά στο θέµα αυτό στο Κοσµίδου-Hardy (1992, 1995).  
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ουσιαστικής Συµβουλευτικής. Εποµένως, η δηµιουργία ενός ‘πεδίου’ 
Συµβουλευτικής το οποίο –περιχαρακώνοντας τον εαυτό– ‘βαφτίζεται’ ως 
Διαπολιτισµική Συµβουλευτική και το οποίο, ενδεχοµένως, αναπτύσσεται για στενά 
επαγγελµατικούς λόγους, µάλλον δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς την ουσία της 
συµβουλευτικής προσέγγισης, τους στόχους και το ρόλο της.  

. 
4. Για τη Διαπολιτισµική Συµβουλευτική: Συµπερασµατικά  

Τα παραδοσιακά µοντέλα Συµβουλευτικής βασίζονται σε ένα παράδειγµα 
(paradigm), σε ένα θεωρητικό πλαίσιο δηλαδή, που είναι δυτικής πολιτισµικής 
προέλευσης και, ως προς τις αρχές του, έχει υποστεί σε µεγάλο βαθµό την επίδραση 
του θετικισµού. Εποµένως, οι σύµβουλοι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να 
δουν ουσιαστικά τον άνθρωπο µέσα από το δικό του πολιτισµικό πλαίσιο αναφοράς –
σε όλα τα επίπεδα πολιτισµού στα οποία αναφερθήκαµε και ιδιαίτερα, βεβαίως, στο 
µακροεπίπεδο. Μια διαπολιτισµική οπτική, λοιπόν, δεν κάνει κάτι ‘άλλο’ από το να 
δίνει έµφαση στη σηµασία της κατανόησης των τρόπων µε τους οποίους ζητήµατα 
προέλευσης, που σχετίζονται µε την κουλτούρα και µε τη φυλή, επηρεάζουν τη 
συµβουλευτική σχέση. Η θεώρηση αυτών των παραγόντων απουσιάζει, συνήθως, ως 
κεντρικό ζήτηµα από τα προγράµµατα εκπαίδευσης συµβούλων. Αναφερθήκαµε σε 
σχετικό πίνακα (πίνακας 3) σε βασικές στάσεις και αξίες που χρειάζεται να αναπτύξει 
ο σύµβουλος για να αξίζει πράγµατι τον τίτλο που του αποδίδεται και που διεκδικεί. 
Αναφερθήκαµε, επίσης, στο ζήτηµα βασικών δεξιοτήτων Συµβουλευτικής (πίνακες 1 
και 2), αλλά και του σηµαντικού θέµατος της κριτικής αυτογνωσίας – 
κοινωνιογνωσίας στο πλαίσιο του κριτικού και αναπτυξιακού µοντέλου που 
προτείνουµε. Στη σχετική µε το θέµα της Διαπολιτισµικής Συµβουλευτικής 
βιβλιογραφία30 αυτά τα στοιχεία έχουν αρχίσει να αναγνωρίζονται ως σηµαντικοί 
όροι που τη δια-χωρίζουν από τις συνήθεις προσεγγίσεις Συµβουλευτική. 
Συγκεκριµένα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναγνωρίζεται ότι πρέπει να έχει ο 
διαπολιτισµικός σύµβουλος περιλαµβάνουν:  

§ Συνειδητοποίηση της θεωρίας και των παραδοχών του που επηρεάζουν τη  
συµβουλευτική διαδικασία, ιδιαίτερα εκείνων των παραδοχών που σχετίζονται 
µε το ‘δίδυµο’ άτοµο/κοινωνία.   

§ Κατανόηση του γεγονότος ότι παράγοντες που σχετίζονται µε το 
µακροεπίπεδο της συµβουλευτικής σχέσης (η φυλή, η εθνικότητα, η 
κουλτούρα, η κοινωνική τάξη, κτλ.) επηρεάζουν τη διαµόρφωση της 
ταυτότητας, των επαγγελµατικών επιλογών και των ψυχολογικών 
προβληµάτων και/ή διαταραχών.  

§ Συνειδητοποίηση των προκαταλήψεων, των στάσεων, των στερεοτύπων του.  
§ Συνειδητοποίηση της δικής του πολιτισµικής ιστορίας και γνώση σχετική µε 
άλλες κουλτούρες.   

§ Ουσιαστική γνώση πάνω στο θέµα της ιστορικής εξέλιξης του ρατσισµού και 
της καταπίεσης που έχουν υποστεί άτοµα µε διαφορετική πολιτισµική 
προέλευση.  

§ Ικανότητα να συσχετίζει τις δικές του απόψεις και στάσεις µε εκείνες των 
ατόµων που συναντά στη συµβουλευτική σχέση και που προέρχονται από 
διαφορετικό πολιτισµικά πλαίσιο.  

§ Αναγνώριση των ορίων ως προς τη γνώση και τις δεξιότητες που διαθέτει.   
§ Άνοιγµα στο διαφορετικό, στο άλλο και ικανότητα να αναθεωρήσει τις 
απόψεις και τις στάσεις του σε πολιτισµικά ζητήµατα.  

                                                
30 Π.χ. Ponterotto et al (1995), Sue et al (1995), Mohamed (2000).  
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§ Ικανότητα να λειτουργεί στο πλαίσιο ποικίλων πολιτισµικών µε διάθεση 
κοσµοπολίτικη.  
Διαπολιτισµική Συµβουλευτική λοιπόν;  Συµβουλευτική ως Επικοινωνία; 

Κριτική, Επικοινωνιακή Συµβουλευτική; Σίγουρα οι όροι είναι αποκαλυπτικοί του 
επιστηµολογικού χώρου που καλύπτει κάποιος τοµέας. Παράλληλα, όµως, µε την 
προβληµατοποίηση και την εξέταση των όρων και των λέξεων από σηµειολογική και 
επιστηµολογική σκοπιά, χρειάζεται κριτική εξέταση του συνολικού έργου της 
Συµβουλευτικής στη σηµερινή εποχή έτσι, ώστε αυτή να συµβάλλει ουσιαστικά σε 
µια οικολογική προσέγγιση του ανθρώπου και του κόσµου και στη χάραξη ενός 
οικολογικού 'δρόµου' για την κίνηση από το αποξενωµένο και/ή ναρκισσιστικό προς 
το ώριµο εγώ, όπως και στην κίνηση από το 'εθνικό εγώ' που είναι ασφυκτικά 
κλεισµένο στον εαυτό του προς το παγκόσµιο και οικουµενικό  'εµείς'31.  

Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής µας προσέγγισης θεωρούµε σκόπιµο να 
θέσουµε την ακόλουθη ερώτηση: γιατί, άραγε, παρατηρείται σήµερα µια 
συστηµατική τάση να διαχωρίζεται η Συµβουλευτική σε επιµέρους τοµείς ή κλάδους; 
Παρα-δείγµατα τέτοιου τύπου διαχωρισµού είναι η Φεµινιστική Συµβουλευτική, η 
Επαγγελµατική Συµβουλευτική, όπως και η Διαπολιτισµική Συµβουλευτική. 
Θεωρούµε ότι αυτή η άκρατη αποσπασµατικότητα της Συµβουλευτικής µάλλον 
αποκαλύπτει την επιφανειακή προσέγγιση του χώρου αυτού µε πιθανό στόχο την 
επαγγελµατοποίησή του και την ανάπτυξη ειδικοτήτων Συµβούλων. Αυτό συµβαίνει 
σε µια εποχή που τα πανεπιστήµια θέτουν ως βασικότερο στόχο τους τη δική τους 
βιωσιµότητα µέσα από την παραγωγή επαγγελµατιών και ειδικοτήτων και, στη 
συνέχεια, µέσα από την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους τους. 
Εποµένως, µιλάµε για την αποµάκρυνση από το ουσιαστικό νόηµα της 
Συµβουλευτικής και του στόχου της που είναι ο άνθρωπος ως όλο. Δικαιολογούνται 
έτσι τοποθετήσεις όπως είναι, για παράδειγµα, αυτή του Adorno (1967) ο οποίος 
επεσήµανε ότι: «….Η Συµβουλευτική είναι η αναγκαία γαρνιτούρα 
αποανθρωποποίησης του ανθρώπου, η ψευδαίσθηση των ανίσχυρων ότι η µοίρα τους 
είναι στα χέρια τους. Εποµένως, αρκετά ειρωνικά, η επιστήµη, µέσα από την οποία 
ελπίζουν να συναντήσουν τον εαυτό τους τα υποκείµενα, τείνει εκ των ενόντων να τα 
µετατρέψει σε αντικείµενα».   

Γίνονται, επίσης, περισσότερο κατανοητές θέσεις που υποστηρίζουν ότι: «... 
Πιθανόν τον επόµενο αιώνα οι υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής βοήθειας να 
ασχολούνται περισσότερο µε τη βελτίωση της πλειοψηφίας παρά µε τη θεραπεία των 
ψυχολογικών προβληµάτων µιας µειοψηφίας που έχει θιγεί πιο σοβαρά. Αυτό 
σηµαίνει µια κίνηση προς µια ψυχολογία υγείας ... παρά προς µια ψυχολογία 
ασθένειας» (Nelson-Jones, 1990, σ. 6). Φαίνεται ότι στο χώρο της Συµβουλευτικής 
χρειάζεται να κινηθούµε από την Ψυχο-θεραπεία προς την Ψυχο-ανάπτυξη (Kosmidou 
1991, Κοσµίδου-Hardy 1991). 

Συνεχίζοντας την παραπάνω προβληµατική, αναρωτιόµαστε: Ένας 
φεµινιστικός σύµβουλος32 χρειάζεται διαφορετικά προσόντα και εκπαίδευση ή 
πράγµατι χρησιµοποιεί διαφορετικές διαδικασίες κατά τη Συµβουλευτική που ασκεί 
σε σύγκριση µε έναν διαπολιτισµικό σύµβουλο; Αν δεν είναι έτσι τα πράγµατα, τι 
επιπλέον (ή τι λιγότερο) απαιτεί ο ένας τύπος Συµβουλευτικής από τον άλλο. Αν όχι, 

                                                
31 Αναλυτικά το θέµα παρουσιάσαµε στο Κοσµίδου-Hardy (1994).  
32 Στο σηµείο αυτό έχει αξία να παρατεθεί το απαισιόδοξο σχόλιο των Ernst και Goodison (1990, σ. 4) 
ότι « …. Η θεραπεία υποδηλώνει άνδρες θεραπευτές οι οποίοι δηλώνουν στις γυναίκες ότι είναι 
άρρωστες. Υπονοεί, ακόµη, µια διαδικασία που στοχεύει στην προσαρµογή των γυναικών [και των 
διαφορετικών ‘άλλων’] σε συµβατικούς και περιοριστικούς ρόλους» (το κείµενο στην αγκύλη είναι 
δική µας προσθήκη).  
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γιατί παρατηρείται µια προσπάθεια κατακερµατισµού της ουσιαστικής 
Συµβουλευτικής –σύµφωνα µε την ανάλυση και τη συζήτηση που προηγήθηκε- σε 
επιµέρους πεδία και µια τάση πνιγηρής, σχεδόν, εξειδίκευσης σε έναν τύπο 
συµβουλευόµενου (π.χ. σε γυναίκες, σε νέους, σε µετανάστες, κτλ); Τι υπάρχει πίσω 
από αυτήν την τάση ετικετοποίησης των ειδικοτήτων της Συµβουλευτικής, η οποία, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, οδηγεί στην αντίστοιχη ετικετοποίηση και κατηγοριοποίηση 
των συµβουλευοµένων;  

Θα κλείσουµε την εισήγηση αυτή µε µια πρόκληση για το µέλλον. 
Υποστηρίζουµε ότι η συµβουλευτική διαδικασία είναι µία: ο ουσιαστικά 
εκπαιδευµένος σύµβουλος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από κριτική αυτογνωσία – 
κοινωνιογνωσία και είναι εξ ορισµού δια-πολιτισµικός, θα είναι εξίσου 
αποτελεσµατικός είτε έχει απέναντί του ένα νέο ή ηλικιωµένο άνθρωπο, µια γυναίκα, 
έναν άνδρα, µια χριστιανή, µια µουσουλµάνα, µια ελληνίδα, έναν αλβανό ή κάποιον 
που προέρχεται από διαφορετικό πλαίσιο από το δικό του. Ο επιτυχηµένος 
σύµβουλος, λοιπόν33, υιοθετεί έτσι κι αλλιώς µια διαπολιτισµική οπτική, 
αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι πολιτισµικές νόρµες επηρεάζουν τη διαµόρφωση του 
λόγου, αλλά και του τρόπου, µε τον οποίο τα άτοµα ζητούν βοήθεια, όπως και του 
τρόπου µε τον οποίο θεωρείται κάτι ως ‘προβληµατικό. Εποµένως, είναι απλοϊκό και 
µάλλον ριψοκινδυνευµένο να θεωρεί κανείς ότι ένα µοντέλο δυτικής προέλευσης –
Αµερικανικής ή Ευρωκεντρικής θεώρησης των πραγµάτων- θα µπορεί να βοηθήσει 
πράγµατι άτοµα µε διαφορετική πολιτισµική προέλευση. Για παράδειγµα, όπως 
αναφέρει και η Mohamed (2000, σ. 679) στη Δυτική Ινδία τα προβλήµατα 
αντιµετωπίζονται συνήθως στο πλαίσιο της διευρυµένης οικογένειας ή της εκκλησίας 
µέσα από την επαφή µε έναν άνθρωπο πνευµατικό που είναι µέρος της κοινότητας, 
παρά µέσα από την αναζήτηση βοήθειας από κάποιον άγνωστο.  

Αν, λοιπόν, δεν εφαρµόσουµε στην πράξη ένα κριτικό και αναπτυξιακό 
µοντέλο Συµβουλευτικής που νοµιµοποιεί τη θεώρησή µας ως ‘ειδικών’ προκειµένου 
να στηρίξουµε τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να ‘συναντήσει’ τον εαυτό του, να 
τον αποδεχτεί και να τον αναπτύξει ολικά και αν, αντίθετα, εξακολουθούµε να 
θεωρούµε τη Συµβουλευτική  ως ένα πλαίσιο αµφισβητούµενης κατανόησης και 
αποδοχής του άλλου µε υπηρεσίες, µάλιστα, για τις οποίες πρέπει να πληρώσει34, 
γιατί να µην αναζητήσει ο ενδιαφερόµενος  βοήθεια και στήριξη από ανθρώπους που 
µπορούν να του προσφέρουν αυτή την υπηρεσία δωρεάν; Μια ουσιαστική πρόκληση 
και, ταυτόχρονα, απάντηση τόσο στο θέµα αυτό, όσο και στην περιοριστική θεώρηση 
και κατάτµηση που παρατηρείται σήµερα στη Συµβουλευτική, µε όλες τις σοβαρές 
συνέπειες στη δια-µόρφωση των συµβούλων σε σχετικά προγράµµατα, αλλά και στον 
επικίνδυνα απλοϊκό τρόπο µε τον οποίο συχνά ασκείται η Συµβουλευτική, είναι το 
σχόλιο του Rogers35:  

Αν καταργούσαµε τον «ειδικό», τον επαγγελµατία µε τα 
«πιστοποιητικά», τον «εγκεκριµένο ψυχολόγο», θα µπορούσαµε να 
ανοίξουµε το επάγγελµά µας σε µια αύρα φρέσκου αέρα, σε ένα 
τέτοιο κύµα δηµιουργικότητας, που δεν γνώρισε επί πολλά χρόνια.  
 
 
 
 
 

                                                
33 Αναφερόµαστε αναλυτικά στο θέµα αυτό στο Κοσµίδου-Hardy (1997γ).  
34 Στο θέµα αυτό αναφέρεται αναλυτικά ο Masson (1990). 
35 Στο Kirschenbaum et al (1990).  
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