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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Το βιβλίο του Φαράντ Νταλάλ με τίτλο «Η Ομαδική ανάλυση μετά τον 
S.H. Foulkes» είναι μία πραγματεία πάνω στη διεπιστημονικότητα. 

Τοποθετώντας τη θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας εντός 
του πλέγματος αλληλεπιδράσεων που αναφαίνονται μεταξύ των διαφόρων 
φυσικών και κοινωνικοψυχολογικών επιστημών, ο Νταλάλ επιχειρεί να 
δημιουργήσει εναύσματα για ένα σοβαρό και σε βάθος διάλογο μεταξύ 
φαινομενικά απομακρυσμένων επιστημονικών θέσεων, με απώτερο σκοπό 
τον αμοιβαίο εμπλουτισμό.

Ο Νταλάλ αναγνωρίζει την καταγωγή της ομαδικής ψυχοθεραπείας και ανά-

λυσης από τη φροϋδική σκέψη και τις επιδράσεις που εκείνη είχε δεχθεί, όπως 

π.χ. από τις θεωρίες γύρω από τη βιολογική εξέλιξη του Δαρβίνου, της δομής 

και λειτουργίας του εγκεφάλου του Χιούλιγκς Τζάκσον, των θεωριών περί ψυχι-

κής νόσου του Ώϋγκεν Μπλόϋλερ, αλλά και των θεωριών κοινωνικής ψυχολο-

γίας του λεΜπόν, και ξεκινά μία επαναπροσέγγιση, μέσω των σύγχρονων πλέ-

ον εκπροσωπήσεων αυτών των επιστημονικών κλάδων. Οι πρωταγωνιστές του 

είναι τα πιο ριζοσπαστικά ψήγματα του έργου του ομαδικού αναλυτή και κατά 

κάποιο τρόπο ιδρυτή της θεωρίας της ομαδικής ανάλυσης, Σ. Χ. Φουξ, το έρ-

γο του κορυφαίου κοινωνιολόγου Νόρμπερτ Ελίας, τα συμπεράσματα της σύγ-

χρονης βιολογικής σκέψης καθώς και ευρήματα και έννοιες από τις γνωστικές ε-

πιστήμες και τις νευροεπιστήμες. Τα δε συμπεράσματα, αν και κάθε άλλο πα-

ρά τελεσίδικα τεκμηριωμένα, εν τούτοις παρουσιάζονται ως δυνητικά μάλλον α-

νατρεπτικά αρκετών στοιχείων που μέχρι τώρα ήταν αποδεκτά και δεδομένα. Η 

έννοια του εαυτού και της ταυτότητας ως διαμορφούμενων από το συλλογικό 

και όχι το ατομικό, ενορμήσεις και συμπεριφορές καθοριζόμενες και νοηματο-

δοτούμενες όχι από εγγενείς βιολογικούς παράγοντες αλλά εξωγενείς κοινωνι-

κές δυναμικές, αυτή η ίδια η υποκειμενικότητα, πόσο μάλλον η έννοια της ψυ-

χικής νόσου ή υγείας ως έξωθεν ταυτοποιούμενης, είναι μερικά από τα προτει-

νόμενα και εκτενώς επεξεργασμένα επιχειρήματα αυτής της ενδελεχούς εργασί-

ας. Πρόκειται λοιπόν για υποθέσεις που ενδέχεται να ανατρέψουν ακόμη και το 

πως κατανοούμε καθορισμένους βιολογικούς μηχανισμούς που μέχρι τώρα θε-

ωρούσαμε αδιαμφισβήτητους.

Η ακριβής και λίαν ευανάγνωστη μετάφραση αυτού βιβλίου στα ελληνικά, εί-

ναι ένα ευτυχές γεγονός για δύο λόγους. Πρώτον, διότι προσφέρει στο ελληνι-

κό κοινό τη δυνατότητα ενημέρωσης γύρω από τους πιο σύγχρονους επιστημο-

νικούς προβληματισμούς και θεωρητικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 

αγγλοσαξονική κοινότητα, αλλά κυρίως διότι καλεί την ελληνική επιστημονική 

κοινότητα σε έναν ανοικτό και δημιουργικό διάλογο αλληλοκατανόησης, αμοι-

βαίου εμπλουτισμού και πρόληψης μισαλλοδοξίας. κάτι που έχει ίσως καθυ-

στερήσει λίγο στη χώρα μας.
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