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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:  
Η Εξέλιξη στην Αντίληψη 

της Έννοιας του Έργου

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστορία της μελέτης των ανθρώπινων 
έργων, αν και ξεκίνησε συστηματικά τον 
20ο αιώνα, τα έργα ως φαινόμενο για τον 
άνθρωπο είναι σύμφυτα με την παρουσία του 
πάνω στη γη. Για να μπορέσουμε να κατανο-
ήσουμε τι σημαίνει έργο και δραστηριότητα 
για την Εργοθεραπεία και να διερευνή-
σουμε τη φύση του επαγγέλματος θα πρέπει 
να μελετήσουμε την ιστορία της Εργοθε-
ραπείας μέσα από την αρθρογραφία και τη 
βιβλιογραφία διαφορετικών χρονικών περι-
όδων. ‘Όπως επισημαίνουν οι Bauerschmidt 
& Nelson (2011), οι όροι που χρησιμοποιού-
νται σε μια ειδικότητα μια δεδομένη χρο-

νική στιγμή της ιστορίας ενός επαγγέλματος 
αντανακλούν την κοσμοθεωρία και τις ιδέες 
των συγγραφέων τους. Η ιστορική μελέτη 
της εξέλιξης των όρων και εννοιών μέσα από 
τα κείμενα της Εργοθεραπείας μας επιτρέπει 
να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι προη-
γούμενες γενιές εργοθεραπευτών επιχειρού-
σαν να λύσουν τους γρίφους σχετικά με τα 
επιστημονικά ερωτήματα του επαγγέλματος 
και να αναπτύξουν πρακτική τέτοια που να 
σχετίζεται με τις ανάγκες του ατόμου και της 
κοινωνίας της συγκεκριμένης εποχής.

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια συνοπτική 
παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της αντίλη-
ψης της έννοιας του έργου και της δραστηριό-
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τητας μέσα από τρία κυρίαρχα παραδείγματα, 
όπως τα ονομάζει ο Duncan στο βιβλίο του 
“Foundation for Practice in Occupational 
Therapy” (Duncan, 2012b):

 • Το Παράδειγμα του Έργου – η πρώιμη περίο-
δος του επαγγέλματος

 • Το Μηχανιστικό Παράδειγμα – η επίδραση της 
ιατρικής στο επάγγελμα

 • Το Σύγχρονο Παράδειγμα 
Το παράδειγμα (paradigm) ενός επαγγέλμα-
τος, κατά τον Kuhn (1970), αποτελεί το πλαί-
σιο εντός του οποίου αναπτύσσεται κάθε 
φορά η επιστήμη και συνδέεται με μια συγκε-
κριμένη παράδοση επιστημονικής πρακτι-
κής, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το 
παράδειγμα ενοποιεί σε ένα σύνολο τις γενι-
κές θεωρητικές παραδοχές, τους νόμους και 
τις τεχνικές εφαρμογής παραδοχών και νόμων 
που αναγνωρίζονται και υιοθετούνται από τα 
μέλη μιας συγκεκριμένης επιστημονικής κοι-
νότητας. Το παράδειγμα είναι κάτι ευρύτερο 
από μια απλή θεωρία, ενώ αντανακλά τον 
προσανατολισμό, τις πεποιθήσεις, τις αξίες 
και τις γνώσεις ενός επαγγέλματος (Duncan, 
2012a,b, Keilhofner, 2009, Kuhn, 1970).

Πριν γίνει η παρουσίαση των τριών κυρίαρ-
χων παραδειγμάτων θα γίνει μια αναφορά σε 
πρόδρομες κοινωνικές τάσεις, ιδέες και κινή-
ματα που οδήγησαν στη διαμόρφωση των ιδέων 
και του θεωρητικού υποβάθρου των πρώτων 
εργοθεραπευτών. Στο τέλος του κεφαλαίου θα 
γίνει μια αναφορά στην Επιστήμη Έργου.

1.2 H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
      ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 
      ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.2.1   Πρόδρομες κοινωνικές τάσεις 
και κινήματα

Ο 18ος και ο 19ος αιώνας ήταν για την 
Ευρώπη η περίοδος των νέων ιδεών με την 

επικράτηση του Διαφωτισμού, τη Γαλλική 
Επανάσταση και την ανάπτυξη των αρχών 
του Ανθρωπισμού (Humanism). Οι νέες αυτές 
ιδέες γρήγορα ταξίδεψαν στο Νέο Κόσμο 
της εποχής εκείνης (ευρωπαϊκές αποικίες 
της Αμερικής). Μέσα από αυτές τις ζυμώ-
σεις, και ενώ οι κοινωνίες μετέβαιναν από 
την αγροτική στη βιομηχανική επανάσταση, 
δημιουργήθηκε η ανάγκη για διεκδίκηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και ανάπτυξη των 
ηθικών αξιών του ανθρωπισμού. Αυτό οδή-
γησε στην ανάπτυξη τάσεων, ιδεών και κινη-
μάτων που επέδρασαν στην εξέλιξη της 
φιλοσοφίας των πρώτων εργοθεραπευ-
τών. Τέτοια ήταν: η Ηθική Θεραπεία (Moral 
Treatment), το Κίνημα των Τεχνών και Χει-
ροτεχνημάτων (Arts and Crafts Movement), 
ο πραγματισμός, το κίνημα των Κουακέρων 
(Quaker’s Movement), το κίνημα της ψυχι-
κής υγιεινής, η ανάπτυξη των κοινοτικών 
κέντρων (settlement houses), η χειρωνα-
κτική εκπαίδευση, οι εξελίξεις της τεχνολο-
γίας αποκατάστασης (Kielhofner, 2009, Reed 
& Sanderson, 1999).

Παρακάτω θα γίνει αναφορά στα δύο πρώτα 
σημαντικά πρόδρομα παραδείγματα, που 
προϋπήρχαν την περίοδο εκείνη και επηρέα-
σαν τη φιλοσοφική βάση της Εργοθεραπείας, 
την Ηθική Θεραπεία (Moral Treatment) και το 
κίνημα Τεχνών και Χειροτεχνημάτων (Arts and 
Crafts Movement). 

1.2.1.A H Ηθική Θεραπεία (Moral Treatment)

Η Ηθική Θεραπεία αποτέλεσε μια προσέγ-
γιση στην αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών 
κατά το 18ο και το 19ο αιώνα, που ξεκίνησε 
πρώτα από την Ευρώπη και επεκτάθηκε στη 
Βόρεια Αμερική. Η Ηθική Θεραπεία ήταν 
αποτέλεσμα έμπνευσης από την ανθρω-
πιστική φιλοσοφία που αναπτύχθηκε κατά 
το Διαφωτισμό στην Ευρώπη. Μια κεντρική 
αρχή της Ηθικής Θεραπείας ήταν ότι η συμ-
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μετοχή του ατόμου σε διάφορα καθήκοντα 
και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 
δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να διατηρήσει 
μια υγιή και ικανοποιητική λειτουργικότητα. 
Οι πρωτεργάτες της Ηθικής Θεραπείας υπο-
στήριζαν ότι η ψυχική νόσος προέρχεται 
από την αδυναμία του ατόμου να διαχειρι-
στεί εξωτερικές πιέσεις, οπότε και οδηγείται 
στην υιοθέτηση κακών συνηθειών διαβίωσης 
και στην απομόνωσή του από το μέσο τρόπο 
ζωής. Επιπλέον, θεωρούσαν ότι η κοινωνία 
έχει την υποχρέωση να βοηθήσει το άτομο 
να επιστρέψει σε ένα φυσιολογικό πρότυπο 
ζωής (Duncan, 2012a, Μοροζίνη, 1999, Reed 
& Sanderson, 1999).

Οι ρίζες της Ηθικής Θεραπείας βασίζονταν 
στην πεποίθηση ότι μια ανθρωπιστική προσέγ-
γιση στη θεραπεία που χρησιμοποιεί καθημερι-
νές ρουτίνες και έργα, καθώς και η συμμετοχή 
του ατόμου σε δραστηριότητες οδηγεί στην 
ανάρρωση. Για την Εργοθεραπεία, αυτή η φιλο-
σοφική προσέγγιση αποτέλεσε μια πρωταρ-
χική θεωρητική βάση ιδεών που οδήγησε στη 
δημιουργία του παραδείγματος της Εργοθερα-
πείας. Οι πρώτοι εργοθεραπευτές δανείστηκαν 
τις πρωταρχικές τους αξίες από τα συγγράμ-
ματα των μελετητών της Ηθικής Θεραπείας και 
διαμόρφωσαν τις βάσεις της πρακτικής τους 
(Bing, 1967, Bockoven, 1972, Dunton, 1919, 
Licht, 1967).

Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση υποστήριζε 
τη θέση ότι οι «ψυχικά ασθενείς» είναι ικανοί να 
διατηρήσουν ένα βαθμό αυτοπειθαρχίας και ότι η 
βελτίωση της κατάστασής τους εξαρτάται πάρα 
πολύ από τη συμπεριφορά τους Έτσι, η ενασχό-
ληση του ατόμου με διάφορα έργα ήταν αναμε-
νόμενο να τον υποστηρίξει να διατηρήσει κάποιο 
έλεγχο στη διαταραχή του (Bing, 1967). Στην 
Ηθική Θεραπεία οι φυσικές, χρονικές και κοινω-
νικές διαστάσεις του νοσοκομειακού περιβάλλο-
ντος διαμορφώνονταν έτσι ώστε να διορθώσουν 
τις «φτωχές» συνήθειες ζωής του ατόμου, τις 

οποίες θεωρούσαν ως κεντρικό παράγοντα της 
ψυχικής ασθένειας. Η συμμετοχή του ασθενή σε 
εκπαίδευση, καθημερινά καθήκοντα, εργασία και 
παιχνίδια αποτελούσε τον τρόπο για να βοηθή-
σουν το άτομο να επανέλθει σε υγιεινές συνή-
θειες ζωής (Bockoven, 1972).

Στα μέσα του 19ου αιώνα πολλαπλοί παρά-
γοντες, κυρίως οικονομικοί, οδήγησαν στο 
τέλος της Ηθικής Θεραπείας στις Η.Π.Α. Η 
ταχύτατη πληθυσμιακή ανάπτυξη, εξαιτίας της 
μετανάστευσης, οδήγησε στη συμφόρηση των 
δημόσιων νοσοκομείων. Ο κοινωνικός δαρβινι-
σμός και αρχή της επιβίωσης του ισχυρότερου, 
σε συνδυασμό με τις αρνητικές προκαταλή-
ψεις κατά των ψυχικά ασθενών, έκανε να ατο-
νήσει το κοινωνικό συμβόλαιο της θεραπείας 
των ψυχικά ασθενών. Όσο στα νοσοκομεία επι-
κρατούσαν συνθήκες συμφόρησης και οικονο-
μικής ανέχειας, η Ηθική Θεραπεία παραχώρησε 
τη θέση της στο μοντέλο κράτησης και σωφρο-
νισμού, κατά το οποίο οι ασθενείς βρίσκονταν 
υπό συνθήκες εγκλεισμού (Bockoven, 1972). 
Στην Ευρώπη οι συνθήκες, αν και ήταν κάπως 
διαφορετικές, κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα 
οδήγησαν την Ηθική Θεραπεία να σταματήσει 
να αποτελεί την αντιμετώπιση επιλογής στις 
υπηρεσίες υγείας (Reed & Sanderson, 1999).

1.2.1.Β  Το Κίνημα Τεχνών  
και Χειροτεχνημάτων  
(Arts and Craft Movement)

Οι ιδέες του Κινήματος των Τεχνών και Χει-
ροτεχνημάτων αναπτύχθηκαν στις αρχές του 
20ου αιώνα ως αντίδραση στις αλλαγές που 
είχε επιφέρει η βιομηχανική επανάσταση, 
διότι υποστήριζαν μια απλούστερη ζωή, στην 
οποία νους και σώμα εμπλέκονται σε απλές 
και ενδιαφέρουσες ασχολίες και παράγουν 
όμορφα χειροτεχνήματα. Σύμφωνα με το 
Κίνημα αυτό, ένα δημιουργικό έργο τέχνης 
βοηθάει να ησυχάσουν οι «αναστατωμέ-
νες ζωές» και να εμπλουτιστούν οι φτωχές 
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συνήθειες και ρουτίνες (Μοροζίνη, 1999). Το 
κίνημα αυτό ξεπήδησε από την Αγγλία από 
τις ιδέες του John Ruskin, ενός κοινωνικού 
και καλλιτεχνικού κριτικού που θεωρούσε 
τη βιομηχανική επανάσταση ως ένα βήμα 
πίσω στον πολιτισμό, εξαιτίας της μαζικής 
παραγωγής προϊόντων που οδηγούσαν σε 
φτωχή ποιότητα ειδών σε σχέση με τα χειρο-
ποίητα. Αν και ο Ruskin έθεσε τη βάση των 
αμφισβητήσεων του κινήματος, ήταν ο μαθη-
τής του ο William Morris που έβαλε τις ιδέες 
του δασκάλου του σε πράξη. Αν και η βασική 
εκπαίδευση του Morris ήταν στην αρχιτεκτο-
νική, ο Morris έγινε γνωστός για τον καλλι-
τεχνικό του σχεδιασμό και τον κοινωνικό του 
σχολιασμό (Reed & Sanderson, 1999).

Στην Αμερική, το Κίνημα των Τεχνών και Χει-
ροτεχνιών συνδέθηκε με οκτώ ιδέες: (1) την ενό-
τητα σχεδιασμού (design unity), (2) τη χαρά της 
εργασίας ( joy in labour), (3) την εξατομίκευση 
(individualism), (4) την τοπικότητα (regionalism), 
(5) την κοινωνική ευθύνη (social responsibility), 
(6) τη σταθερότητα και τάξη (consistency and 
order), (7) την απλότητα (simplicity) και (8) τη 
θαλπωρή του οίκου (home and hearth) (Reed & 
Sanderson, 1999).

Το κίνημα ήταν σε πλήρη άνθηση κατά τη 
πρώτη φάση ανάπτυξης της Εργοθεραπείας, 
αλλά η επιρροή του εξασθένησε μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η βιομηχανοποίηση 
αναγνωρίστηκε, τελικά, ως ένας παράγοντας 
παροχής αγαθών στα αναπτυσσόμενα έθνη, 
που βελτίωνε ταχύτατα την ποιότητα παραγω-
γής (Reed & Sanderson, 1999).

1.3 ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
      ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.3.1 Το Παράδειγμα του Έργου 
- Η πρώιμη περίοδος του 
επαγγέλματος 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το «έργο» 

του ανθρώπου ως φαινόμενο για μελέτη βρί-
σκεται στις συζητήσεις της εποχής πολύ πριν 
την ίδρυση του επαγγέλματος της Εργοθερα-
πείας, ήδη μέσα από το Κίνημα των Τεχνών και 
Χειροτεχνημάτων (Arts and Craft Movement) 
και τις αρχές της Ηθικής Θεραπείας (Moral 
Treatment) (Keilhofner, 2009, Μοροζίνη, 
1999, Reed & Sanderson, 1999). Σύμφωνα 
με τη Μοροζίνη (1999), στις αρχές του 20ου 
αιώνα, ο όρος «έργο» (δηλαδή το αγγλόφωνο 
“occupation”) αναφέρονταν συχνά στην επι-
στημονική βιβλιογραφία της εποχής, έτσι 
ώστε όλα τα καλλιεργημένα άτομα ήταν εξοι-
κειωμένα με την ιδέα της σπουδαιότητας του 
έργου για τη ζωή και την υγεία του ατόμου. 

Πράγματι, και στη βιβλιογραφία της Εργο-
θεραπείας των αρχών του αιώνα αποτυπώνεται 
το πάθος των πρώτων ιδρυτών του επαγγέλμα-
τος για το έργο. ‘Όταν ο William Rush Dunton 
(1919), γιατρός από τη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α., 
επηρεασμένος από τις αρχές της Ηθικής Θερα-
πείας υποστήριξε ότι «το έργο για τη ζωή είναι 
τόσο απαραίτητο όσο είναι η τροφή και το 
νερό» εγκαινίαζε μια νέα εποχή ολιστικής κατα-
νόησης της ανθρώπινης φύσης, πολύ προοδευ-
τική για τον καιρό εκείνο (Keilhofner, 2009). 

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, τo 1917, μια ομάδα 
επαγγελματιών από διάφορες ειδικότητες στο 
Κλίφτον Σπρινγκ της Βόρειας Αμερικής (νευ-
ρολογία/ψυχιατρική, ιατρική, αρχιτεκτονική, 
κοινωνική εργασία, καλές τέχνες, νοσηλευ-
τική) ίδρυσαν την Εθνική Εταιρεία για την Προ-
ώθηση της Εργοθεραπείας (National Society 
for the Promotion of Occupational Therapy), 
που, στη συνέχεια, μετονομάστηκε ως Αμερι-
κάνικος Σύλλογος Εργοθεραπείας (American 
Occupational Therapy Association) (Schwartz, 
1998, Keilhofner, 2009). Ανάμεσα σε αυτούς 
ήταν ο Herber James Hall, απόφοιτος της 
Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, ο οποίος είχε 
αναπτύξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε άτομα 
με ψυχικά προβλήματα, o Adolf Meyer, ελβε-
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τός νευρολόγος και κεντρικό πρόσωπο στην 
ανάπτυξη της ψυχιατρικής στην Αμερική που 
είχε μεταναστεύσει στο Σικάγο, o William Rush 
Dunton, γιατρός και οπαδός της Ηθικής Θερα-
πείας, ο George Edward Barton, αρχιτέκτονας 
και οπαδός του Κινήματος Τεχνών και Χειροτε-
χνημάτων, με πολλαπλά προβλήματα υγείας, 
ο Thomas Bessell Kidner αρχιτέκτονας και 
μηχανικός με ειδίκευση στην κατασκευή νοσο-
κομείων και ιδρυμάτων, καθώς και η Eleanor 
Sagle, μουσικός, η οποία, επηρεασμένη από 
οικογενειακές εμπειρίες προβλημάτων υγείας, 
επέλεξε να κάνει σπουδές ψυχαγωγίας και 
δραστηριότητας (Christiansen & Townsend, 
2004, Keihlhofner, 2009, O’Brien & Hussey, 
2012). Σύμφωνα με το καταστατικό της Εθνι-
κής Εταιρείας για την Προώθηση της Εργοθε-
ραπείας ο πρώτος σκοπός του επαγγέλματος 
ήταν «η ανάπτυξη του έργου ως θεραπευτικό 
μέτρο».

Ως πρωτεργάτες του επαγγέλματος είχαν 
αντιληφθεί τη θεραπευτική και εκπαιδευτική 
ιδιότητα που εμπεριείχε η ενεργητική εμπλοκή 
των ατόμων με νοητικά και κινητικά προβλή-
ματα σε καθημερινές δραστηριότητες, εφαρ-
μόζοντας τις αρχές της Ηθικής Θεραπείας 
(Moral Treatment) για τη φροντίδα της υγείας 
τους και την ευημερία τους, και ίδρυσαν μια 
νέα μορφή θεραπείας με επίκεντρο το έργο 
(occupation) (Keilhofner, 2009, Μοροζίνη, 1999). 
Αυτή η προσέγγιση άρχισε να γίνεται γνωστή 
ως “occupation tratment” (θεραπεία έργου), 
όρος που επινοήθηκε και πρωτο-χρησιμοποιή-
θηκε από τον Dunton (Bing, 1967) που θεωρεί-
ται ο πατέρας της Εργοθεραπείας. O George 
Edward Barton πρότεινε τον όρο “occupational 
therapy” (Εργοθεραπεία) τα επόμενα χρόνια, ο 
οποίος χρησιμοποιείται ως σήμερα (O’Brien & 
Hussey, 2012). 

Αυτή η αρχική ομάδα επαγγελματιών είχαν 
μεγάλη επιρροή στις εννοιολογικές αρχές της 
Εργοθεραπείας. Το επάγγελμα του εργοθερα-

πευτή, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε και αναπτύ-
χθηκε στη Μ.Βρεττανία (Duncan, 2012b) όπου, 
σταδιακά, μπήκε στα προγράμματα σπου-
δών των πανεπιστημίων για να ακολουθήσει το 
δρόμο του στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Αυτή 
η νέα εξελισσόμενη ειδικότητα άρχισε να ανα-
πτύσσει αρχές, αξίες και πρακτικές που ανα-
δεικνύουν πως η χρήση του έργου επηρεάζει 
την ανάρρωση από τις παθήσεις και την προ-
σαρμογή στην αναπηρική κατάσταση, όπως 
αποτυπώνεται στα κείμενα των πρώτων ιδρυ-
τών του επαγγέλματος (Keilhofner, 2009, Reed 
& Sanderson, 1999). Ο ενθουσιασμός για την 
έννοια του έργου διαφαίνεται στα γραπτά του 
Meyer (1922/1977), ο οποίος αναφέρει ότι «η 
αντίληψή μας για τον άνθρωπο είναι ως ένας 
οργανισμός που διατηρεί και ισορροπεί τον 
εαυτό του σε ένα κόσμο πραγματικότητας 
και ρεαλισμού, με το να βρίσκεται σε ενεργη-
τική ζωή και ενεργητική χρήση π.χ. να χρησιμο-
ποιεί τον εαυτό του και να ζει και να ενεργεί στο 
χρόνο του με αρμονία με τη φύση του. Είναι η 
χρήση που κάνουμε στον εαυτό μας που δίνει τη 
σφραγίδα της σε κάθε μας όργανο».

Δεδομένου ότι το έργο αποτελούσε το επί-
κεντρο της εργοθεραπευτικής παρέμβασης 
και ότι δεν προϋπήρχε καμιά θεωρία ή ορισμός, 
η ανάγκη για την ανάπτυξη εργοθεραπευτι-
κών θεωρητικών προσεγγίσεων του έργου, 
πάνω στην οποία θα στηριζόταν η πρακτική 
του επαγγέλματος ήταν επιτακτική. Έτσι, τα 
πρώτα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθη-
καν αποτέλεσαν προσπάθειες των ιδρυτών να 
ορίσουν το φαινόμενο του έργου και των θερα-
πευτικών επιπτώσεων στη ζωή του ανθρώπου 
μέσα από την επίδραση του Πραγματισμού, 
που επικρατούσε στις συζητήσεις των δια-
νοούμενων της αμερικάνικης κοινωνίας στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Ο Πραγματισμός απο-
τελούσε ένα τρόπο σκέψης που αντιμετώπιζε 
τον άνθρωπο ως «δρων υποκείμενο» (agentic) 
από τη φύση του και τη δημιουργία γνώσης ως 
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μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου. Η οπτική του 
Πραγματισμού (Pragmatism) για τον άνθρωπο 
ήταν ολιστική, συνέδεε το ανθρώπινο δυνα-
μικό με το περιβάλλον του και απέρριπτε 
κάθε προσπάθεια διχοτόμησης της ανθρώ-
πινης φύσης (νους-σώμα, λογικό-πρακτικό) 
που υποβιβάζει την ολότητα της ανθρώπινης 
εμπειρίας (Hooper & Wood, 2002). Ως εκ τού-
του, στα μοντέλα αυτά το έργο περιγράφε-
ται ως φαινόμενο συμφυές με την ανθρώπινη 
φύση και την υγεία (Μοροζίνη, 1999) και επικε-
ντρώνονταν γύρω από συγκεκριμένες ιδέες και 
πεποιθήσεις, που περιγράφονται παρακάτω.

Ο Meyer (1922/1977), βαθιά επηρεασμένος 
από τον Πραγματισμό, θεώρησε πρώτον ότι ο 
άνθρωπος είναι ένα ον που από τη φύση του 
εμπλέκεται σε έργα, τα οποία διαμορφώνουν 
το μυαλό του και το σώμα του μέσα από αυτά 
που κάνουν. Τόσο ο Meyer όσο και ο Dunton 
ανάπτυξαν τη θεωρία ότι το κάθε έργο εμπε-
ριέχει μια εναλλαγή μεταξύ μιας κατάστα-
σης ύπαρξης, σκέψης και δράσης (Dunton, 
1919, Meyer, 1922/1977). Την ίδια εποχή ανα-
πτύχθηκε και η πεποίθηση ότι η ισορροπία 
μεταξύ δημιουργικότητας, ψυχαγωγίας, αισθη-
τικού ενδιαφέροντος, εορταστικών εκδηλώ-
σεων και σοβαρής εργασίας ήταν κεντρικές για 
την υγεία (Dunton, 1919, Kidner, 1930, Meyer, 
1922/1977).  Συνεπώς, υγ ιή ζωή θεωρού -
σαν εκείνη που βασίζεται και καθρεφτίζεται 
στις συνήθειες και οργανώνεται στην καθη-
μερινή χρήση του χρόνου (Meyer, 1922/1977). 
Οι συνήθειες ήταν εκείνες που καθοδηγού-
σαν το βασικό ρυθμό και την ισορροπία στη 
ζωή του ατόμου. Αυτές οι οι συνήθειες, με τη 
σειρά τους, για να διατηρηθούν απαιτούσαν 
τη συνεχή δέσμευση του ατόμου σε καθημερι-
νές δραστηριότητες (Kielhofner, 2009, Meyer, 
1922/1977). Η Eleanor Slagle το 1922, βασι-
σμένη σε αυτές τις πεποιθήσεις ανέπτυξε 
πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνήθειες (habit 
training), που είχαν σχεδιαστεί για άτομα με 

σοβαρή ψυχική νόσο. Περιελάμβαναν 24ωρο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων αυτοφροντίδας, 
περιπάτων, γευμάτων σε μικρές ομάδες, ψυχα-
γωγίας και φυσικής άσκησης (Loomis, 1992, 
Keilhofner, 2009, Slagle, 1922). 

Μια τρίτη πεποίθηση της εποχής εκεί-
νης ήταν ότι ο νους και το σώμα είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένα. Η έννοια της σύνδεσης νου 
και σώματος ήταν συνυφασμένη με την παρα-
τήρηση ότι το έργο έχει τη δύναμη να διατη-
ρεί την ευημερία όσο το άτομο εμπλέκεται 
με το σώμα του σε έργα και η προσοχή του 
κατευθύνεται στις δημιουργικές και πρακτι-
κές διαστάσεις της συγκεκριμένης ενέργειας, 
διατηρώντας έτσι το κίνητρο, το δυναμικό του 
νου, και τις ικανότητες του σώματος (Dunton, 
1919, Meyer, 1922/1977). 

Μια τέταρτη πεποίθηση της εποχής εκεί-
νης αναφέρεται στις επιδράσεις που έχει η 
διακοπή της συμμετοχής σε έργα. Επειδή το 
έργο διατηρεί το νου και το σώμα σε ισορρο-
πία η «αναγκαστική α-εργία θα μπορούσε να 
προξενήσει βλάβη τόσο στο νου όσο και στο 
σώμα του ασθενή» (Slagle & Robeson, 1941, p. 
18). Η έλλειψη έργων έχει ως αποτέλεσμα την 
αποθάρρυνση, την ανακοπή των συνηθειών και 
φυσικούς περιορισμούς με την επακόλουθη 
απώλεια της ικανότητας να εκτελεί έργα καθη-
μερινής ζωής (Hass, 1944, Weiss, 1969). 

Τελική υπόθεση ήταν ότι, εφόσον το έργο 
διατηρεί το σώμα και το νου σε ισοροπία, 
είναι κατάλληλο ως θεραπευτικό εργαλείο για 
την αναγέννηση της χαμένης λειτουργικότη-
τας. Το έργο θεωρήθηκε ως μια επιτυχημένη 
οργανωτική δύναμη, διότι εξασκεί τη λειτουρ-
γία κατά την οποία επιτυγχάνεται η ένωση νου 
και σώματος (Dunton, 1919, Kidner, 1930). 
Το έργο, επίσης, θεωρήθηκε ότι παρείχε την 
ευκαιρία απόσπασης από το σωματικό και τον 
ψυχικό πόνο και ενθάρρυνε το άτομο να χρησι-
μοποιήσει τις νοητικές και σωματικές του ικα-
νότητες (Keilhofner, 2009).
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Για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτών 
των πεποιθήσεων σχετικά με το έργο την 
εποχή εκείνη, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 
η καθημερινότητα τότε ήταν πολύ διαφορε-
τική από αυτή που βιώνουμε στις ημέρες μας 
και, κυρίως, η διάσταση του χρόνου. Η θερα-
πεία ενός ατόμου ήταν δυνατό να διαρκέσει 
εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια. Ήταν, 
πραγματικά, εφικτός ο σχεδιασμός εξαιρε-
τικά αναλυτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων 
με διαβαθμισμένες δραστηριότητες, εγκατά-
σταση θεραπευτικής σχέσης και ακριβή παρα-
κολούθηση της εξέλιξης των επιτευγμάτων. Η 
απουσία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου 
διευκόλυνε τους ανθρώπους να ψυχαγωγηθούν 
μέσα από χειροτεχνίες, κοινωνικά παιχνίδια ή 
άλλα ενδιαφέροντα (Hagedorn, 2000).

Kατά τη διάρκεια τη δεκατίας του ΄20 και 
του ΄30, η τεχνολογία άρχισε να διεισδύει στην 
καθημερινότητα – ταινίες, αυτοκίνητα, ραδιό-
φωνο, αεροπλάνα, εργαλεία για το σπίτι, μηχα-
νήματα στην εργασία. Αν και σε μια μερίδα 
ανθρώπων αυτό διακίνησε κλίμα καχυποψίας, 
για τους περισσότερους όλες αυτές οι καινο-
τομίες ήταν καλοδεχούμενες ως ο μοντέρνος 
τρόπος ζωής. Ακόμη και τότε, στην περίοδο 
μεταξύ του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
τόσο οι εργοθεραπευτές όσο και οι  χρή-
στες των υπηρεσιών δεν είχαν να αντιμετω-
πίσουν ακραίες και τρομακτικές καταστάσεις 
(Hagedorn, 2000).

Όπως διαφαίνεται και παραπάνω, επίκε-
ντρο της θεραπευτικής συλλογιστικής των 
πρώτων εργοθεραπευτών ήταν η συνύπαρξη 
τριών φαινομένων: του νου, του σώματος και 
του περιβάλλοντος. Ο νους ήταν κεντρικό 
σημείο αναφοράς γιατί κινητοποιούσε το 
άτομο, επηρέαζε τις στάσεις και το ηθικό και 
οδηγούσε στη σωματική δραστηριότητα μέσα 
από μια νοητική δέσμευση. Την εποχή εκείνη 
η παρουσία κίνητρου ήταν κεντρικό πρόβλημα 
για τους εργοθεραπευτές που προσπαθούσαν 

να εμπλέξουν τα άτομα σε θεραπευτικά έργα. 
Το κίνητρο αποτελούσε απαραίτητο συστα-
τικό της διαδικασίας ανάρρωσης (Slagle & 
Robeson, 1941). Το ανθρώπινο σώμα πίστευαν 
ότι είναι μια δυναμική ολότητα, ενσωματωμένη 
σε ένα ευρύτερο πρότυπο καθημερινών έργων 
(Meyer, 1922/1977). 

Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες προσπα-
θούσαν να κατανοήσουν όχι μόνο πως το σώμα 
χρησιμοποιείται σε διάφορες δραστηριότητες 
αλλά, επίσης, και πως λειτουργούσε μέσα από 
την κανονικότητα του ρυθμού: εργασία, ξεκού-
ραση, αναψυχή και ύπνος. Όταν το σώμα επη-
ρεαζόταν από μια ασθένεια ή μια βλάβη, άμεση 
φροντίδα ήταν να παρεμποδιστεί η επιδείνωση 
της κατάστασης μέσα από τη συμμετοχή του 
σώματος σε έργα με κάθε τρόπο. Η δέσμευση 
των ατόμων σε έργα απαιτούσε δημιουργικό-
τητα, γιατί οι δραστηριότητες έπρεπε να τρο-
ποποιηθούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
μπορούν να εκτελεστούν με τις υπολειπόμε-
νες δεξιότητες του ατόμου (Kielhofner, 2009).

Μέσα σε αυτό το κλίμα και σαφώς επηρεα-
σμένοι από τις αρχές της Ηθικής Θεραπείας, 
οι εργοθεραπευτές πίστευαν ότι το περιβάλ-
λον είναι σημαντικό στοιχείο της θεραπευτι-
κής διαδικασίας, διότι μπορούσε να καλύψει 
ανάγκες του ατόμου. Οι χώροι Εργοθεραπείας 
αντιμετωπίζονταν την εποχή εκείνη ως ένα 
προσεκτικά δομημένο περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο οι άνθρωποι μπορούσαν να διερευνή-
σουν το δυναμικό τους και να μάθουν αποτε-
λεσματικούς και ικανοποιητικούς τρόπους να 
συμμετέχουν στην καθημερινότητα. Ο φυσι-
κός ρυθμός του χρόνου ήταν ουσιαστικός για 
την επιστροφή των ατόμων στις συνήθειες της 
καθημερινότητας. (Meyer, 1922/1977, Slagle, 
1922, Slagle & Robeson, 1941). Επιπλέον, το 
περιβάλλον της Εργοθεραπείας για να είναι 
θεραπευτικό απαιτούσε την παρουσία δημι-
ουργικών και προκλητικών ευκαιριών και 
ατόμων (συνήθως θεραπευτών) που να επιδει-
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κνύουν υψηλό ενδιαφέρον και επιδόσεις σε διά-
φορα έργα (Kielhofner, 2009). Απλά παιχνίδια, 
μουσική και ευχάριστη ατμόσφαιρα χρησιμο-
ποιούνταν ως αρχικά ερεθίσματα για τις αισθή-
σεις των αποσυρμένων ατόμων. Στη συνέχεια, 
οι θεραπευτές καθοδηγούσαν τα άτομα σε 
πιο απαιτητικές δραστηριότητες, με έμφαση 
στη χειρωνακτική εργασία και στη σωματική 
άσκηση (Dunton, 1922, Hass, 1944). Η βιομηχα-
νική θεραπεία, ως τελική φάση της θεραπείας 
προετοίμαζε τα άτομα για το χώρο της εργα-
σίας της εποχής εκείνης (Marsh, 1932) εμπλέ-
κοντάς τα σε μια σειρά πραγματικών συνθηκών 
εργασίας μέσα στα ιδρύματα που αντιστοι-
χούσε σε εργασία στην κοινότητα (π.χ. οικονο-
μείο, μαγειρεία, τεχνική υπηρεσία, κ.τ.λ.).

Οι πρώτοι θεραπευτές στις αρχές του 20ου 
αιώνα έβλεπαν τη σημασία των έργων με νόημα 
(meaningful occupations) - σε αντίθεση με τις 
απλές ενέργειες. Βασισμένοι στην ιδέα ότι ο 
άνθρωπος είναι όν που κάνει πράγματα και επι-
θυμεί τη δημιουργία, θεωρούσαν ότι έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει σε έργα. Οι θεραπευ-
τές της εποχής εκείνης έδιναν αξία σε μια ολι-
στική προσέγγιση και αναγνώριζαν τη σύνδεση 
του νου με το σώμα του ατόμου, όταν βρίσκεται 
σε επαφή με το περιβάλλον μέσα από τη συμ-
μετοχή του σε έργα (Hall & Buck, 1915, Slagle 
& Robeson, 1941) και έδιναν λιγότερη έμφαση 
στη λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας του 
ανθρώπινου σώματος. Η ενότητα του νου με το 
σώμα που επέφερε η συμμετοχή του σε έργα, 
θεωρήθηκε ότι έδινε στο άτομο προσανατο-
λισμό στην πραγματικότητα, ικανοποίηση και 
αίσθηση επιτυχίας που τα φάρμακα της εποχής 
εκείνης, καθώς και η άσκηση ή η πνευματική 
δραστηριότητα από μόνα τους δεν μπορούσαν 
να δώσουν (Meyer, 1922/1977).

Αποτέλεσμα αυτού του πρώτου παραδείγ-
ματος είναι η αναγνώριση της σημασίας του 
έργου στην ανθρώπινη ζωή, καθώς και η αντι-
μετώπιση προβλημάτων συμμετοχής σε έργα, 

δίνοντας έμφαση στη χρήση του έργου τόσο 
ως θεραπευτικό μέσο, όσο και ως στόχος της 
θεραπείας (Kielhofner, 2009, Μοροζίνη, 1999). 
Η θεραπεία μέσω έργων συστήνονταν από 
πρωτοποριακούς γιατρούς της εποχής εκείνης, 
ενώ τα πρώτα θεραπευτικά έργα που χρησιμο-
ποιήθηκαν ήταν χειροτεχνίες, παραδοσιακοί 
χοροί, κηπουρική, βιβλιοδεσία, τραγούδι, παι-
χνίδια, δράμα, αθλήματα (Μοροζίνη, 1999).

1.3.2  Το μηχανιστικό παράδειγμα 
- Η επιρροή της ιατρικής στo 
επάγγελμα

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1940, η 
Εργοθεραπεία πέρασε μια κρίση αναγνώρι-
σης του ρόλου της, η οποία οδήγησε στον 
επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας και 
του χαρακτήρα του επαγγέλματος. Λόγοι 
για αυτήν την αλλαγή του παραδείγματος 
της Εργοθεραπείας αποτέλεσαν οι επιδρά-
σεις που ασκήθηκαν στο επάγγελμα από το 
ιατρικό μοντέλο σκέψης, που ανθούσε την 
εποχή εκείνη στο χώρο της υγείας, οι άθλιες 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
επέφεραν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η ανά-
γκη άμεσης και αποτελεσματικής φροντί-
δας ενός μεγάλου αριθμού τραυματιών και η 
έλλειψη επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώ-
σης για το έργο (Μοροζίνη, 1999). Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε αρνητική κρι-
τική στην Εργοθεραπεία ως μη επιστημο-
νική ειδικότητα και μη αποτελεσματική για 
τις ανάγκες της εποχής (Μοροζίνη, 1999, 
Kielhofner, 2009).

Συγκεκριμένα,  μετά το Β΄  Παγκόσμιο 
Πόλεμο οι εργοθεραπευτές βρέθηκαν αντιμέ-
τωποι με τεχνολογικές αλλαγές και κατά της 
δεκαετία του 1950 άρχισαν να δέχονται πιέσεις 
από το ιατρικό επάγγελμα να εγκαινιάσουν μια 
νέα θεωρητική βάση πρακτικής. Η κριτική της 
ιατρικής σχετικά με την Εργοθεραπεία βασί-
στηκε στη δική τους μηχανιστική οπτική που 
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απαιτούσε την κατανόηση της υγείας και της 
ασθένειας μέσα από την ακριβή εντοπισμό και 
την ανάλυση της εσωτερικής λειτουργίας της 
ανθρώπινης φύσης. Οι ιατρικές παρεμβάσεις 
είχαν προχωρήσει αρκετά και είχαν δημιουρ-
γήσει ένα πεδίο που συνδύαζε μέσα, όπως η 
χειρουργική επέμβαση, η χημειοθεραπεία ή 
ψυχοθεραπεία (Hagedorn, 2000, Kielhofner, 
2009, Μοροζίνη, 1999). 

Η ιατρική οπτική και παρέμβαση ήταν 
αρκετά διαφορετικές από την οπτική της Εργο-
θεραπείας, η οποία βασιζόταν στις αρχές της 
Ηθικής Θεραπείας. Εκτός από τους γιατρούς 
που ασκούσαν κριτική στις θεωρητικές βάσεις 
της Εργοθεραπείας, υπήρξαν πολλοί εργοθε-
ραπευτές που αναγνώρισαν τη δυσκολία να 
εξηγήσουν και να τεκμηριώσουν την πρακτική 
τους (Kielhofner & Burke, 1977).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συγγραφείς της 
εποχής εκείνης πρότειναν μια νέα θεώρηση της 
θεραπευτικής διαδικασίας βασισμένη στους 
υποκείμενους νευρολογικούς, ανατομικούς και 
ενδοψυχικούς μηχανισμούς και ανέπτυξαν μια 
γραμμική μηχανιστική φιλοσοφία, που ξεχω-
ρίζει το νου από το σώμα του ανθρώπου και 
αντιλαμβάνεται το σώμα σα μια «μηχανή» του 
οποίου η φυσιολογική ή μη λειτουργία στηρίζε-
ται στις εσωτερικές διαδικασίες των μερών του 
(Ayres, 1972, Fidler & Fidler,1954, Μοροζίνη, 
1999, Rood, 1958). Οι προτεινόμενες στρατη-
γικές, προσαρμογές και θεραπείες για συγκε-
κριμένες ασθένειες και δυσλειτουργίες του 
σώματος, είχαν ως απώτερο στόχο την απο-
κατάσταση των ατόμων και την ένταξή τους 
σε μια «κανονική» ζωή (Clark & Larson, 1993, 
Kielhofner, 1997). Υποστήριζαν ότι η αξία της 
Εργοθεραπείας βασίζεται στην ικανότητα να 
επηρεαστούν αυτοί οι εσωτερικοί μηχανι-
σμοί και, συνεπώς, να μειωθούν οι νευρολο-
γικές, βιο-μηχανικές και ψυχολογικές βλάβες 
(Keilhofner, 2009). Αυτή η αλλαγή κατεύθυν-
σης συνέβαλε στην εδραιοποίηση της Εργοθε-

ραπείας ως μία παραϊατρική ειδικότητα και την 
απομάκρυνε από την αρχική της έμφαση στο 
έργο, ενώ, επέβαλλε την τεκμηρίωσή της με 
όρους και προσεγγίσεις βιοϊατρικές (Kantartzis, 
2013, Kielhofner, 2009). Μέσα σε αυτές τις 
αλλαγές, η αρχική ολιστική φιλοσοφία του 
έργου έπαψε να διακρίνει το επάγγελμα και η 
Εργοθεραπεία απέκτησε μια πιο στενή βιοϊα-
τρική-μηχανιστική φιλοσοφία που ξεχωρίζει 
το νου από το σώμα του ανθρώπου (Μοροζίνη, 
1999), εμφανώς επηρεασμένη από την οπτική 
του Στρουκτουραλισμού (Structuralism), ενός 
διεπιστημονικού κινήματος που επιχειρούσε 
την ανακάλυψη της αλήθειας και κατανοούσε 
την ανθρώπινη φύση μέσα την πρόσθεση συνι-
στωσών (ανατομικές, ψυχολογικές, κοινωνικές) 
και τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων ανα-
λογιών και προτύπων (δομές και συστήματα) 
(Hooper & Wood, 2002).

Έτσι, με το πέρασμα των χρόνων πρακτικές 
αναγκαιότητες συνέβαλαν στην αλλαγή κατεύ-
θυνσης της Εργοθεραπείας και το επάγγελμα 
ασπάστηκε ένα βιοϊατρικό μοντέλο υγείας, σε 
αντιδιαστολή με το αρχικό της κατευθυντήριο 
κοινωνικο-πολιτικό μοντέλο που είχε επίκε-
ντρο το έργο. Αυτό οδήγησε σε μια μηχανιστική 
αντίληψη που εστίαζε, κυρίως, στην ασθένεια 
ή το τραύμα ως αυτοτελείς οντότητες, αποκο-
λημμένες από το πλαίσιο της καθημερινότη-
τας του ατόμου (Kantartzis, 2013, Reed, 2005). 
Το ήθος των χειροτεχνιών και των κοινωνικών 
παιχνιδιών φαινόταν κάτι πολύ μακρινό για την 
τότε μοντέρνα δυτική κουλτούρα (Hagedorn, 
2000). Στη Βόρεια Αμερική, η αλλαγή αυτή 
επισημοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας του 
Αμερικάνικου Συλλόγου Εργοθεραπείας και 
του Αμερικάνικου Ιατρικού Συλλόγου, από την 
οποία δημιουργήθηκαν κατευθυντήριες γραμ-
μές και κανονισμοί για όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα Εργοθεραπείας. Αποτέλεσμα 
αυτού ήταν να απομακρυνθεί η φιλοσοφία του 
έργου από τις αρχές του κινήματος Τεχνών και 
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Χειροτεχνημάτων και δανείστηκε την επιστημο-
νική γνώση άλλων επιστημών (ψυχολογία, κινη-
σιολογία, νευρολογία) (Μοροζίνη, 1999, Reed, 
2005).

Οι εργοθεραπευτές πίστεψαν ότι η σύνδεσή 
τους με την ιατρική θα προωθήσει την αναγνω-
ρισιμότητα του επαγγέλματος και θα βελτιώσει 
την επιστημονική εγγυρότητα του επαγγέλ-
ματος. Αν και αυτή η μετάβαση στη σημασία 
των υποκείμενων μηχανισμών ήταν σταδιακή, 
το τέλος της δεκαετίας του 1950 βρήκε τους 
εργοθεραπευτές να έχουν αλλάξει την πρα-
κτική τους και τις υπηρεσίες που παρείχαν. Το 
επίκεντρο των παρεμβάσεών τους δε βασίζο-
νταν στα οφέλη του έργου και στην ολιστική 
προσέγγιση μέσα από την αλληλεπίδραση νου, 
σώματος και ατόμου- περιβάλλοντος. Ο προ-
σανατολισμός που παρείχε η νέα εποχή χαρα-
κτηριζόταν από τις εξής πεποιθήσεις: 
1.  H ικανότητα για εκτέλεση καθορίζεται άμεσα 

από το βαθμό ακεραιότητας νευροκινητικών, 
μυοσκελετικών και ενδοψυχικών λειτουρ-
γιών. 

2. Η δυσλειτουργία και η ανικανότητα είναι απο-
τέλεσμα βλάβης ή μη φυσιολογικής ανάπτυ-
ξης των νευροκινητικών, μυοσκελετικών και 
ενδοψυχικών λειτουργιών και 

3. Η εκτέλεση μπορεί να βελτιωθεί με την αντι-
μετώπιη των νευροκινητικών, μυοσκελετικών 
ή ενδοψυχικών ανικανοτήτων (Kielhofner, 
2009).

Για παράδειγμα, οι εργοθεραπευτές της επο-
χής εκείνης επιχειρούσαν να κατανοήσουν 
τον τρόπο με τον οποίο το κινητικό έλλειμμα 
σχετιζόταν με το τραύμα και επηρέαζε τους 
μυς και τις αρθρώσεις. Οι θεραπευτές ανέ-
λυαν τις δραστηριότητες για να καθορίσουν 
τις ιδιαίτερες κινήσεις που ήταν απαραίτη-
τες για να γεφυρώσουν τα κενά μεταξύ της 
κινητικής ικανότητας του ατόμου και των 
απαιτήσεων της δραστηριότητας. Μέσα από 

την ψυχοδυναμική οπτική, η δυσλειτουργική 
συμπεριφορά θεωρούνταν ως αποτέλεμα 
εσωτερικής έντασης (π.χ. άγχους) ή πρώιμων 
καταπιεσμένων αναγκών που εμπόδιζαν την 
ωρίμανση του «εγώ» (Azima & Azima, 1959, 
Fidler & Fidler, 1954, West, 1959). Οι θερα-
πευτές ήταν αναμενόμενο να εντοπίσουν τις 
υποκείμενες εσωτερικές συγκρούσεις ή τις 
μη πραγματωμένες ανάγκες, εφόσον επηρέ-
αζαν τη λειτουργικότητα, και να τις τροπο-
ποιήσουν μέσα από τη θεραπεία. Συχνά, στις 
παρεμβάσεις τους οι εργοθεραπευτές, υιο-
θετώντας ψυχοδυναμική οπτική, καλούνταν 
να χρησιμοποιήσουν τις δραστηριότητες για 
να ανακαλύψουν κρυμμένα συναισθήματα ή 
υποσυνείδητα κίνητρα και να ερμηνεύσουν 
το υποσυνείδητο νόημα των χρωμάτων, των 
θεμάτων και των άλλων χαρακτηριστικών 
των δημιουργημάτων του ατόμου (Llorens & 
Young, 1960, West, 1959).

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και τις 
αρχές τις δεκαετίας του ΄70, η επιρροή της Επα-
γωγικής Σκέψης (Reductionism) του βιοϊατρικού 
μοντέλου, καθώς και των συμπεριφοριστικών 
πλαισίων αναφοράς (Behaviourism) έκαναν τους 
εργοθεραπευτές να αναπτύξουν νέες θεραπευ-
τικές μεθόδους και τεχνικές (θέση μελών σώμα-
τος, αισθητηριακή ολοκλήρωση, κατασκευή 
ναρθήκων, ασκήσεις για τη διατήρηση ενέρ-
γειας, κατασκευή προσαρμοσμένου εξοπλισμού, 
προβολικές τεχνικές, εκπαίδευση σε συνήθειες) 
(Hagedorn, 2000, Keilhofner, 2009). Σε μια προ-
σπάθεια να αναδείξουν το σύνδεσμο μεταξύ του 
«συνταγογραφούμενου» έργου και του θερα-
πευτικού στόχου και αποτελέσματος οι κατα-
σκευαστικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια και οι 
χειροτεχνίες διασπάστηκαν στα επιμέρους τους 
στοιχεία και στάδια. Αυτό οδήγησε στην παρα-
γωγή θεραπευτικών ασκήσεων αποκομμένων 
από το περιβάλλον, το νόημα για το άτομο και το 
τελικό προϊόν (Hagedorn, 2000). Τότε ήταν που 
η ανάλυση δραστηριότητας, όπως περιγράφεται 
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στο έκτο κεφάλαιο, άρχισε να χρησιμοποιείται 
ευρύτερα για να καθορίσει τις κινήσεις που ήταν 
απαραίτητες για τις δραστηριότητες (Kiehlofner, 
2009).

Σε αυτήν την περίοδο δόθηκε ιδιαίτερη αξία 
στην αξιοπιστία των διαδικασιών, με αρχές θετι-
κιστικής επιστημονικότητας, ενώ οι θεραπευ-
τές έδωσαν έμφαση στην αντικειμενικότητα και 
στην ακρίβεια, κατά τον εντοπισμό του προβλή-
ματος και της αξιολόγησης. Αυτό που άλλαξε 
δραματικά είναι το έργο ως επίκεντρο της θερα-
πείας. Το έργο δεν ήταν πια μια φυσική ανάγκη 
του ανθρώπου που είχε θεραπευτικές ιδιότη-
τες αλλά, απλώς, ένα μέσο για την ενδυνάμωση 
των μυών, την επιρροή του νευρικού συστή-
ματος και την έκφραση υποσυνείδητων επιθυ-
μιών (Keilhofner, 2009). Η ολιστική προσέγγιση 
αντικαταστάθηκε από την έμφαση στην εσωτε-
ρική λειτουργία του σώματος και των ψυχικών 
οργάνων, ενώ το αρχικό σκεπτικό τη θεραπείας 
που βασιζόταν στην ανοικοδόμηση του ηθικού, 
την αναγέννηση των συνηθειών και την κινητο-
ποίηση των ενδιαφερόντων αντικαταστάθηκε 
από τον περιορισμό των βλαβών και ανικανοτή-
των. Την περίοδο αυτή υπήρξε μια αυξανόμενη 
χρήση δραστηριοτήτων που είχαν θεραπευτικό 
στόχο (π.χ. συναρμογή κώνων για τη βελτίωση 
του εύρους της κίνησης και της δύναμης και 
συμπλήρωση πινάκων ενσφηνώσεων για τη βελ-
τίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού και της 
αντιληπτικότητας), που, όμως, δεν είχαν σκό-
πιμη σύνδεση με τα έργα και τους ρόλους της 
ζωής του ατόμου. Όσο οι τεχνικές αποκατάστα-
σης εξελίσσονταν και βελτιώνονταν και η απαί-
τηση για γρήγορη ανάρρωση ήταν επιτακτική, 
τα προγράμματα παρέμβασης περικόπτονταν 
(Keilhofner, 2009).

Οι θεραπευτικές δραστηριότητες συστή-
νονταν με βάση την ιατρική διάγνωση και το 
λειτουργικό του επίπεδο και όχι με βάση το 
ενδιαφέρον και το κίνητρο του ατόμου, ενώ, 
τα εικοσιτετράωρα θεραπευτικά προγράμ-

ματα έδωσαν θέση στις ωριαίες εργοθερα-
πευτικές συνεδρίες που, εκτός από έργα, 
περιελάμβαναν και θεραπευτικές τεχνικές ή 
ασκήσεις, προσθετικές παρεμβάσεις ή βοηθή-
ματα (Μοροζίνη, 1999).

Μέσα στα χρόνια έγινε φανερό ότι η Εργο-
θεραπεία είχε χάσει την αρχικά ανεξάρτητή της 
ταυτότητα (Gillette, 1967, Gillette & Kielhofner, 
1979, Johnson, 1973, King, 1978, Mosey, 1971, 
West, 1968). Από τη μία, το μηχανιστικό παρά-
δειγμα και η συμμαχία της Εργοθεραπείας με 
την ιατρική είχε οδηγήσει στην εκτροπή του 
επαγγέλματος από την αρχική του αποστολή 
και στην απόρριψη των βασικών του αρχών 
και ιδεών που ήταν η σημασία του έργου ως 
μέσο για την επίτευξη της υγείας (Mosey, 1971, 
Rerek, 1971). Από την άλλη, όμως, το μηχα-
νιστικό παράδειγμα οδήγησε σε σημαντικές 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αποκα-
τάστασης και διευκόλυνε την εμβάθυνση στην 
κατανόηση των σωματικών δομών και των δια-
δικασιών που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν 
την εκτέλεση έργου (Keilhofner, 2009).

1.3.3 Το Σύγχρονο Παράδειγμα
Αν και ο προσανατολισμός της Εργοθερα-
πείας προς το ιατρικό μοντέλο σκέψης προώ-
θησε την ειδικότητα της Εργοθεραπείας στις 
υπηρεσίες υγείας, ηγέτες του επαγγέλματος 
κατά τη δεκαετία του 1960 θεώρησαν ότι το 
μηχανιστικό παράδειγμα σκέψης, επηρεα-
σμένο από την οπτική του Στρουκτουραλι-
σμού: α. δεν παρείχε την κατάλληλη υποδομή 
για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχε-
τίζονται με την πολυπλοκότητα του ανθρώ-
που, β. δεν υποστήριζε την επίλυση χρόνιων 
προβλημάτων των ατόμων για την απόκτηση 
μιας ενεργητικής και ικανοποιητικής ζωής 
και γ. οδηγούσε σε ενδο-επαγγελματικές 
συγκρούσεις και σε κρίση ταυτότητας τους 
εργοθεραπευτές, ως αποτέλεσμα της απομά-
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κρυνσή τους από την ιδρυτική φιλοσοφία του 
έργου (Μοροζίνη, 1999). 

Tη δεκαετία του 1970, η Mary Reilly, καθώς 
και άλλοι εργοθεραπευτές, όπως η Yerxa 
(1967) άρχισαν να επικοινωνούν την ανάγκη για 
επιστροφή στα σημαντικά σημεία του αρχικού 
παραδείγματος του επαγγέλματος (Kielhofner 
& Burke, 1977, Reilly, 1962), κυρίως, μέσα από 
την επιστροφή των ιδεών του Πραγματισμού 
στο φιλοσοφικό προσκήνιο (Hooper & Wood, 
2002). Την εποχή εκείνη η Reilly καθοδήγησε 
την ανάπτυξη μιας ανανεωμένης οπτικής με 
επίκεντρο το έργο και ήταν η πρώτη εργο-
θεραπεύτρια που προέτρεψε τη στροφή της 
Εργοθεραπείας εκτός ιατρικής επιρροής με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων εννοιών, όπως 
η συμπεριφορά έργου (occupational behavior), 
το κίνητρο για έργο (Burke, 1977, Florey, 1969), 
η οργάνωση του έργου στο χρόνο μέσα από 
συνήθειες και ρόλους (Heard, 1977, Kielhofner, 
1977, Matsutsuyu, 1971, Watanabe, 1968, 
Woodside, 1976), και η σημασία του περιβάλ-
λοντος (Dunning, 1972, Gray, 1972, Reilly, 
1962, Watanabe, 1968). Η ανάγκη για ένα 
νέο παράδειγμα, που υποστηρίζει την ταυτό-
τητα του επαγγέλματος παρέχοντας ένα κοινό 
επίκεντρο προσανατολισμού, πεποιθήσεων, 
αξιών και γνώσεων και να έχει την κοινή απο-
δοχή των μελών του επαγγέλματος έγινε επι-
τακτική (Keilhofner, 2009, Duncan, 2012b). 
Αποτέλεσμα των προσπαθειών στο χώρο της 
Εργοθεραπείας των πρώτων δεκαετιών του 
Σύγχρονου Παραδείγματος είναι το επάγγελμα 
να επανακτήσει τον αρχικό του προσανατολι-
σμό, διατηρώντας, όμως, την τεχνολογία που 
συγκεντρώθηκε καθόλη τη διάρκεια της επο-
χής του μηχανιστικού παραδείγματος, με όσα 
προβλήματα αυτό μπορεί να φέρνει στην επι-
φάνεια (π.χ. συνύπαρξη τάσεων Στρουκτουρα-
λισμού και Πραγματισμού) (Keilhofner, 2009, 
Polatajko, 1994). 

Τη στροφή στη συλλογιστική του επαγ-

γέλματος ενίσχυσαν και οι επιδράσεις διαφό-
ρων τάσεων στη βιβλιογραφία, όπως η μελέτη 
της αναπηρίας και η θεωρία των συστημάτων. 
Οι μελετητές της αναπηρίας έδωσαν μεγάλη 
έμφαση στην πεποίθηση ότι η αναπηρία δεν 
είναι μόνο αποτέλεσμα της βλάβης ή της 
πάθησης, αλλά και αποτέλεσμα του περιβάλ-
λοντος που θέτει φυσικούς, οικονομικούς και 
πολιτικούς φραγμούς (Oliver, 1996). Επιπλέον, 
επεσήμαναν ότι, αν το περιβάλλον είναι πολύ 
υποστηρικτικό, τα άτομα με αναπηρία μπο-
ρούν να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή με 
τον ίδιο τρόπο που συμμετέχουν οι συνομήλι-
κοί τους χωρίς αναπηρία (Crow, 1996, Fine & 
Asch, 1988, Longmore, 1995, Shapiro, 1993). 
Αν και από διαφορετική οπτική, οι μελετητές 
της θεωρίας συστημάτων ανέπτυξαν παρόμοια 
θέση. Υποστήριξαν ότι η ανθρώπινη σκέψη, τα 
συναισθήματα και οι πράξεις ήταν αποτέλεσμα 
όχι μόνο από εσωτερικούς παράγοντες του 
ατόμου, αλλά, επίσης, από χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος του ατόμου, καθώς και της 
φύσης των ενεργειών που τα άτομα εμπλέ-
κονταν (Kelso, 1995, Thelen & Ulrich, 1991, 
Vallacher & Nowak, 1994).

Η αντίδραση αυτή ενισχύθηκε τη δεκαετία 
του 1980 από την ανάπτυξη των κοινωνικών 
επιστημών και την εξέλιξη του φαινομενολο-
γικού παραδείγματος. Η μετακίνηση από το 
επαγγελματιο-κεντρικό ιατρικό μοντέλο στο 
ανθρωπο-κεντρικό, κοινωνικό μοντέλο της 
αναπηρίας έδωσε ώθηση σε ένα νέο σκεπτικό 
για την ανάπτυξη της πρακτικής. Οι «συντα-
γογραφούμενες ασκήσεις έργου» δεν ήταν 
συμβατές με τις αξίες της αυτονομίας, της 
προσωπικής επιλογής και της αυτοπραγμάτω-
σης του ατόμου (Hagedorn, 2000). 

Πιο πρόσφατα, μεγάλη επίδραση στην 
Εργοθεραπεία είχε η Marmot Review (Marmot, 
2010) και η Διακύρυξη του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)  (2011) που επικε-
ντρώνoνται στους κοινωνικούς παράγοντες 
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της υγείας, και, συγκεκριμένα, στην επίδραση 
παγκόσμιων κοινωνικο-οικονομικών και πολι-
τικών παραγόντων που οδηγούν σε φαινόμενα 
ανισότητας και έλλειψη δικαιοσύνης στο επί-
πεδο της υγείας και στην ευημερία ατόμων και 
πληθυσμών. Η ανεργία, οι μη-ασφαλείς χώροι 
εργασίας, οι αστικές φτωχογειτονιές (φαβέ-
λες), η παγκοσμιοποίηση, η μαζική μετακίνηση 
πληθυσμών και η έλλειψη πρόσβασης στο 
σύστημα υγείας, θεωρούνται από τον Π.Ο.Υ. 
σοβαροί παράγοντες υγείας που συνδέονται 
με την έννοια του έργου και την εμπειρία του 
ατόμου στην καθημερινότητά του και επηρε-
άζουν την ευημερία του και την αίσθηση δικαι-
οσύνης. Με αυτήν την έννοια, το έργο αποκτά 
διαστάσεις μιας δραστηριότητας με νόημα για 
το άτομο ή για μια ομάδα (εργασία, παιχνίδι, 
εκπαίδευση, αυτοφροντίδα) που επηρεάζεται 
από ευρύτερους κοινωνικούς, πολιτικούς και 
οικονομικούς παράγοντες (CAOT, 2008), ενώ 
νέα μοντέλα αρχίζουν να δημιουργούνται που 
περικλείουν την πολιτική αντίληψη του έργου 
(Kronenberg, Simo Algado & Pollard, 2005).

Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και η 
επισ τροφή του Σύγχρονου Παραδείγμα-
τος στην προσέγγιση του Τρανσακσιοναλι-
σμού (Transactionalism) που βασίζεται στον 
Πραγματισμό και στις μελέτες του Dewey 
(2016) σχετικά με την έννοια της μετάδρασης 
(transaction). Οι Dickie, Cutchin και Humphry 
(2006) βασισμένοι στον Τρανσακσιοναλισμό 
ανέπτυξαν μια εναλλακτική οπτική της κατα-
νόησης του έργου, που τοποθετεί τον άνθρωπο 
ως «δρων υποκείμενο», που, εκ φύσεως, συμ-
μετέχει σε έργα με τρόπο συλλογικό, μέσα 
από την οπτική ενός ευρύτερου πλαισίου, του 
οποίου είναι μέρος. Ο Τρανσακσιοναλισμός 
δεν αποτελεί γραμμικό μοντέλο αντίληψης του 
έργου, αλλά μελετά το φαινόμενο του πλαι-
σίου και της συμπεριφοράς έργου με τρόπο 
συμβιωτικό.

Συμπερασματικά, το επίκεντρο του νέου 

παραδείγματος ενσωματώνει τόσο στοιχεία 
από τα προηγούμενα δύο παραδείγματα, όσο 
και στοιχεία από αντιλήψεις και ιδέες της νέας 
εποχής. Αυτό σημαίνει ότι για τους εργοθε-
ραπευτές του σύγχρονου παραδείγματος, η 
εκτέλεση έργου είναι αποτέλεσμα της αλλη-
λεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον και 
τους παράγοντες του έργου, καθώς και ότι 
οι ατομικοί παράγοντες από μόνοι τους δεν 
επαρκούν για την εκτέλεση έργων του ατό-
μου. Αυτή η νέα άποψη οδηγεί τους εργοθε-
ραπευτές στο σημείο να δουν πέρα από τη 
βλάβη ή την πάθηση, σε άλλους παράγοντες 
του ατόμου, του περιβάλλοντος και του έργου. 
Έτσι, τους καθοδηγεί να σκεφτούν πέρα από 
τη μείωση της βλάβης και να μελετήσουν τους 
τρόπους που θα μπορούν να περιοριστούν οι 
περιβαλλοντικοί φραγμοί και πως το έργο θα 
μπορεί να τροποποιηθεί έτι ώστε να επιτρέψει 
στο άτομο να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
που επιθυμεί (Keilhofner, 2009). 

Στη νέα οπτική, που συνάδει με τον επα-
ναπροσανατολισμό του νέου παραδείγμα-
τος στην ολιστική προσέγγιση, η επικέντρωση 
του έργου στην ευημερία και στην ποιότητα 
ζωής έχει γίνει ένα πολυσυζητημένο θέμα στη 
βιβλιογραφία. Σχετιζόμενο με αυτό, αναγνω-
ρίζεται ότι το όραμα και αποστολή του επαγ-
γέλματος είναι η προώθηση της ευημερίας 
στο επίπεδο των έργων (occupational well-
being). Συνεπώς, η αξία της Εργοθεραπείας 
εντοπίζεται στην υποστήριξη των επιθυμιών 
του ατόμου για ενσωμάτωση στη ροή της 
καθημερινότητας μέσα από τη συμμετοχή σε 
έργα ζωής με νόημα (American Occupational 
Therapy Association, 2008, 2014, College 
of Occupational Therapists, 2010, Craig & 
Mountain, 2007, Fondiller, Rosage & Neuhas, 
1990, Graff, Vernooij-Dansen, Thijssen, Deker, 
Hoefnagels, & Olde Rikkert, 2009, Hammel, 
2004, Hasselkus, 2011, Kielhofner, 2009, Κου-
λουμπή, 2015, Wilcock, 2006).
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1.4 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια όλων των ζυμώσεων του σύγ-
χρονου παραδείγματος σκέψης, και από τη 
δεκαετία του 1980 η δημιουργία της «Επι-
στήμης Έργου» έχει ενισχύσει τη γνωστική 
βάση του επαγγέλματος σε σχέση με το 
έργο και το ρόλο του στην υγεία και στην 
ευημερία ατόμων και ομάδων. Η επιστήμη 
έργου ιδρύθηκε επίσημα το 1989 από την 
Elizabeth Yerxa, η οποία έδωσε το όνομα 
“Οccupational Science” 1. Ο τομέας αυτός 
αποτέλεσε το αποκορύφωμα μελετών 
ενός διδακτορικού προγράμματος σπου-
δών που είχαν αναλάβει μία διεπιστημονική 
ομαδα ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο της 
Ν.Καλιφόρνια κατά τη δεκαετία του 1960, 
με σκοπό τη μελέτη του έργου ως ανθρώ-
πινο φαινόμενο (Yerxa, 1993, 2000). Η Επι-
στήμη Έργου αποτέλεσε μια νέα κοινωνική 
επιστήμη και έναν τομέα ερευνών. Όπως 
υποστηρίζει η Wilcock (2001), η συζήτηση 
σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης μιας επι-
στήμης που θα υποστηρίξει την Εργοθερα-
πεία ξεκίνησε ήδη από το 1917 στις ΗΠΑ. 
Η εξέταση της ιστορίας της Εργοθερα-
πείας φανερώνει ότι το όνομα της Επιστή-
μης Έργου δεν ήταν κάτι τυχαίο αλλά ήταν 
μόνο το αποκορύφωμα ενός αργού αλλά 
σταθερού κινήματος μέσα στο επάγγελμα 
(Molineux & Whiteford, 2011). 

Ο στόχος ίδρυσης αυτού του, ξεχωριστού 

1  Στην ελληνική γλώσσα αποδόθηκε ως «Επι-
στήμη Έργου» από τους πρώτους μελετητές της 
και χρησιμοποιείται έτσι ευρύτατα ως σήμερα. 
Ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου προτείνει 
για συζήτηση ως εναλλακτική ονομασία τον όρο 
«Εργολογία» (το θεωρητικό πεδίο που κάνει λόγο 
για το έργο), κατά τον τρόπο που στην ελληνική 
γλώσσα κατασκευάζονται τα επιστημονικά πεδία, 
π.χ. ψυχολογία, κοινωνιολογία, εργο-φυσιολογία. 
Επίσης, ο όρος Εργολογία, χωρίς να επιλύει όλα 
τα προβλήματα ορολογίας της ειδικότητας, δίνει 
τη δυνατότητα επιθετικών προσδιορισμων για 
την κατασκευή εννοιών π.χ. εργολογικός απο-
κλεισμός, εργολογική συμπεριφορά, εργολογικές 
διαταραχές. 

αλλά στενά συνδεμένου με την Εργοθερα-
πεία, επιστημονικού πεδίου, ήταν η μελέτη 
και βαθιά κατανόηση του ανθρώπου ως ένα 
ον για το οποίο το έργο βρίσκεται στη βάση 
της υπαρξής του (occupational being) (Glover, 
2009), και η διερεύνηση της αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ έργου και υγείας, μέσω της εξε-
ρεύνησης της λειτουργίας, του νοήματος, και 
των κοινωνικο-πολιτικών και ιστορικών παρα-
μέτρων του έργου (Clark, Parham, Carlson, 
Frank,  Jackson,  Pie rce & Zemke, 1991, 
Κανταρτζή & Σακελλαρίου, 2014). Εστιάζο-
ντας σε όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο 
σε άτομα με ασθένεια ή αναπηρία, η επιστήμη 
έργου υιοθετεί έναν ευρύ ορισμό του έργου 
ως «όλα αυτά που οι άνθρωποι έχουν ανά-
γκη να κάνουν, θέλουν να κάνουν, ή πρέπει 
να κάνουν» (Wilcock 2006, σελ. ix). Σε αυτό 
εμπεριέχεται η ανάγκη και η ικανότητα να συμ-
μετέχει και να ενορχηστρώνει καθημερινά 
έργα στο περιβάλλον του κατά τη διάρκεια 
της ζωής του. Αποτελεί τη βασική επιστήμη 
που επικεντρώνεται στο ανθρώπινο έργο, 
χωρίς απαραίτητα να ενδιαφέρεται για άμεσες 
εφαρμογές των γνώσεων που παράγει (Yerxa, 
2000, Yerxa, Clark, Jackson, Parham, Pierce, 
Stein, & Zemke, 1989). Θεωρεί ως βασική 
προϋπόθεση της φιλοσοφίας της την έννοια 
του αναφαίρετου δικαιώματος συμμετοχής 
σε έργα (occupational justice), το οποίο λαμ-
βάνει υπόψη την ανάγκη όλων των ανθρώπων 
να βιώνουν νόημα και να ευημερούν μέσα από 
αυτά που κάνουν (Riley, 2012, Wilcock, 1993, 
1998a,b, 2006). 

Αν και η Επιστήμη Έργου αναπτύχθηκε 
μέσα από την Εργοθεραπεία, όταν έγινε η 
επίσημη ίδρυσή της αποτέλεσε μια ξεχωρι-
στή οντότητα. Η διαφορά μεταξύ τους, όπως 
περιγράφηκε την εποχή εκείνη, βασίστηκε 
στον τύπο της επιστήμης που ενέχουν. Η 
Επιστήμη Έργου θεωρήθηκε μια βασική επι-
στήμη, που σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για 
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πανανθρώπινα φαινόμενα σχετ ικά με το 
έργο χωρίς να ενδιαφέρεται για την άμεση 
εφαρμογή της γνώσης (Yerxa et al, 1989). 
H Εργοθεραπεία από την άλλη θεωρήθηκε 
ότι ενδιαφέρεται για την εφαρμογή της γνώ-
σης σχετικά με το έργο για θεραπευτικά απο-
τελέσματα (Clark, Parham, Carlson, Frank, 
Jackson, Pierce, & Zemke, 1991). Επιπλέον, 
όπως επισημαίνεται ξεκάθαρα στη βιβλιογρα-
φία της Επιστήμης Έργου το νέο αυτό πεδίο 
δεν αποτελεί μοντέλο ή πλαίσιο αναφοράς 
αλλά μια κοινωνική επιστήμη ή ένα ερευνη-
τικό πεδίο (Clark & Larson, 1993, Clark, 1997, 
Wilcock, 2001, Larson, Wood & Clark, 2003, 
Molineux & Whiteford, 2011). Δεδομένης της 
πολυπλοκότητας του έργου και της σχέσης 
του με την υγεία, η Επιστήμη Έργου θεωρεί-
ται διεπιστημονικό πεδίο (Yerxa et al, 1989) 
που εστιάζεται στη σημασία του έργου για 
τον άνθρωπο και κάνει συνδέσεις με άλλα 
διεπιστημονικά πεδία, όπως η ανθρωπολο-
γία, η γεωγραφία, η κοινωνιολογία, η ψυχο-
λογία, οι βιο-επιστήμες, η εκπαίδευση και οι 
τέχνες. Μέσα από τη σύντομη ιστορία της 
έχει δημιουργήσει μια βάση γνώσεων που 
χρησιμοποιούνται και από άλλες ειδικότη-
τες προάγοντας μια ευρύτερη κατανόηση της 
ανθρώπινης φύσης (Riley, 2012). Βασισμένη 
στην πολυδιάστατη φύση του έργου, οι έρευ-
νες της Επιστήμης Έργου εστιάζονται στο 
επίπεδο του ατόμου, της ομάδας και της κοι-
νότητας, ενώ μπορεί να έχουν και παγκόσμιο 
χαρακτήρα (Glover, 2009). 

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η επιστήμη της Εργοθεραπείας από την 
αρχή του αιώνα ως και σήμερα έχει υπο-
στεί αλλαγές διευρύνοντας τη θεωρητική 
της βάση μέσα από εξωτερικές (ιατρική, 
ψυχολογία, κοινωνιολογία, κίνημα τεχνών 
και κατασκευών) και εσωτερικές (αλλαγές 

στις φιλοσοφικές θεωρήσεις) επιρροές στο 
επάγγελμα (Duncan, 2012,a,b). Το πρώτο 
παράδειγμα της Εργοθεραπείας οικοδο-
μήθηκε πάνω στις αρχές της Ηθικής Θερα-
πείας και του Κινήματος των Τεχνών και 
Χειροτεχνημάτων και έδωσε έμφαση στη 
σημασία του έργου στην ανθρώπινη ζωή ως 
θεραπευτικό εργαλείο. Το παράδειγμα αυτό 
αντικαταστάθηκε στα μέσα του αιώνα με 
ένα δεύτερο παράδειγμα που εστίαζε σε 
εσωτερικούς μηχανισμούς (νευρολογικούς, 
μυοσκελετικούς και ενδοψυχικούς) που 
εθεωρείτο ότι καθορίζουν την ικανότητα 
για εκτέλεση έργου. Το σύγχρονο παρά-
δειγμα θεωρείται ότι αναβιώνει τον αρχικό 
εστιασμό του επαγγέλματος στο έργο, 
διατηρώντας τα επιτεύγματα της στρου-
κτουραλιστικής προσέγγισης του δεύτε-
ρου παραδείγματος, οδηγώντας σε μια νέα 
επαγγελματική ταυτότητα.

Οι εργοθεραπευτές του 21ου αιώνα εργά-
ζονται με όλες τις ηλικιακές ομάδες και δια-
φορετικούς πληθυσμούς και υποστηρίζουν 
με παρεμβάσεις τους ένα πλήθος ιατρικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων. Η πρακτική της Εργοθεραπείας έχο-
ντας επίκεντρο έργα και δραστηριότητες από 
την καθημερινότητα του ατόμου, πολύ συχνά 
θεωρείται απλοϊκή και αυτονόητη. Όμως, 
η πολυπλοκότητά της έγκειται στην επιτα-
κτική ανάγκη για την κατανόηση του έργου ως 
φαινόμενο στη ζωή του ανθρώπου και όλων 
των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν 
και διαμορφώνουν αυτές τις δραστηριότη-
τες. Με απώτερο στόχο τη θετική επίδραση 
και αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, ο εργοθε-
ραπευτής αποτελεί σύμμαχο στο σχεδιασμό 
παρεμβάσεων που καθιστούν το άτομο ικανό 
να επιτύχει τους δικούς του στόχους (Duncan, 
2012a) και να ζήσει μια ζωή με νόημα, μια ζωή 
συμβίωσης σε ένα δεδομένο κοινωνικό, οικο-
νομικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
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Α. Αναζητήστε ανά ζευγάρι περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με τις παρα-
κάτω θεωρητικές σχολές:

 • Στρουκτουραλισμός
 • Πραγματισμός
 • Φαινομενολογία
 • Θεωρία συστημάτων

Συζητήστε πως αυτές οι θεωρίες επηρεά-
ζουν την αντίληψή μας για την κατανόηση 
του ανθρώπου. Δώστε παραδείγματα.

Β. Μελέτησε το πρόγραμμα σπουδών 
του Τμήματος Εργοθεραπείας. Ποια 
μαθήματα συνδέονται με το μηχανιστικό 
παράδειγμα του επαγγέλματος; Γιατί;

Γ. Σκεφτείτε μέσα από την εμπειρία σας 
από τις υπηρεσίες υγείας και συζητήστε 
σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες: 

 • Πως αντιμετωπίζεται η ανάγκη του ατόμου 
να συμμετέχει στην καθημερινότητα;

 • Πως επιδρά η ιατρική αντίληψη στις υπηρε-
σίες υγείας;

 • Πως επιδρά η αντίληψη της έννοιας του 
«έργου» στις υπηρεσίες υγείας;

 • Αναλογιστείτε, και καταγράψτε παραδείγ-
ματα, για το πως οραματίζεστε να είναι οι 
υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν υπόψη 
τους την ανάγκη του ατόμου για έργο.

ΑΣκήΣΕιΣ


