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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατ’ αρχήν, ο όρος «πολιτική», ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο, εφαρμόζεται τόσον στους τρόπους αντίληψης του κράτους, όσον και στα καθεστώτα που υπάρχουν στην πράξη. Επίσης,
αυτός ο όρος εφαρμόζεται στα κόμματα, στους ανθρώπους, που τα διαχειρίζονται και στην εξουσία για την οποία αμιλλώνται. Η πολιτική επιστήμη θα βρεί το συμπλήρωμά της ή την ίδια
την πληρότητά της μέσα σε μία γενική θεωρία των συστημάτων και μέσα σε μία θεωρία των ιδεολογιών. Οι κοινωνικοπολιτικές έρευνες, όμως, για τις διάφορες κοινωνικές πολιτικές δεν είναι
ικανοποιητικές. Σε επίπεδο πολιτικό, η παγκοσμιοποίηση και η αποκέντρωση των πολιτικών έχουν επηρεάσει συχνά τους αποφασίζοντες αρμοδίους στην επιστημονική πραγματογνωμοσύνη.
Γενικώς, η εφαρμογή μίας πολιτικής υποχρεώνει να λάβουμε θέση μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού αντικειμένων και να επιλέξουμε τα μέσα που θα θέσουμε σε λειτουργία, δεδομένου ότι κάθε
επιλογή έχει διάφορες συνέπειες (οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές κ.λπ.). Η οικονομική πολιτική, καθώς και η κοινωνική πολιτική είναι δύο ξεχωριστές απόψεις μίας συνολικής πολιτικής.
Ειδικότερα, η οικονομική πολιτική περιλαμβάνει: την ταχεία οικονομική αύξηση, και τις κατάλληλες επιλογές των μέσων που θα τεθούν σε λειτουργία για το άριστο αποτέλεσμα και επίτευξη των
συγκεκριμένων σκοπών, ενώ η κοινωνική πολιτική περιλαμβάνει: την παρέμβαση στην αναδιανομή, την πολιτική κοινωνικής ασφάλισης, την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας και την κατοικία
κ.λπ.Βεβαίως, η κοινωνική πολιτική και η οικονομική αύξηση διατηρούν αμοιβαίες στενές σχέσεις. Δεν ομιλούμε δε για αύξηση χωρίς δομική μεταρρύθμιση, διότι η ανάπτυξη με ίσους ρυθμούς
των διάφορων τομέων παραγωγής δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί και ούτε αυτό θα συμβεί.Η έννοια της ανάπτυξης οφείλει, εξ άλλου, να συγκεντρώνει τις κοινωνικές και πνευματικές αλλαγές, που
συνεπάγεται η εν λόγω αύξηση. Οι ατομικές ή συλλογικές αποφάσεις λαμβάνονται, σήμερα (2017), κάτω από το φως της οικονομικής και κοινωνικής πληροφορίας. Όθεν, αυτές οι αποφάσεις
προσφεύγουν, συνήθως, στην ποσοτικοποίηση, στη στατιστική και στην πληροφορική. Ένα μεγάλο, όμως, ερώτημα προκύπτει από τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων. Μπορεί κανείς να
προστρέξει, μέσα σε αυτόν τον τομέα, με μεθόδους, που δοκιμάσθησαν στον τομέα των φυσικών επιστημών;Η ίδια ιδέα μίας επιστημονικής γνώσης είναι εφαρμόσιμη όταν έχουμε απασχοληθεί
με την πραγματικότητα ή ο άνθρωπος επεμβαίνει, βασικώς, ως αίτιο. Η οργάνωση του προγραμματισμού συνίσταται στο να θέσει σε λειτουργία τη διαδικασία του αναγκαίου σχεδιασμού, την
υποστήριξη οργανωτικής υποδομής, καθώς επίσης, τον καθορισμό των ρόλων εκάστου μέσα στην επεξεργασία των σχεδίων, κατά τη διάρκεια, που ο κοινωνικός προγραμματισμός είναι ένα
σύνολο προβλέψεων και προβλεπομένων αποφάσεων στην κοινωνική κλίμακα, εν όψει μάλιστα λήψης ορισμένων αποτελεσμάτων, που αφορούν στο κοινωνικό σχέδιο.
Λέξεις-κλειδιά: μεθοδολογία, πολιτική, κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός, ανάπτυξη, κοινωνιολογικός, κοινωνικοπολιτικός.
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RÉSUMÉ
Tout d’ abord, l’essentielle adjectif “politique” est appliqué tant aux manières de concevoir l’ État (systèmes politiques), qu’ aux regimes, existant pratiquement. Il s’ appliqué également aux
parties, aux homes, qui les mènent et au pouvoir que les partis se disputent.La science politique trouverait son complément ou même son accomplissement dans une théorie générales des
systèmes et dans une théorie des idéologies que la linquistique pourrait étudier.
Les recherches sociopolitiques ont accordé assez peu d’ intérêt à l’ analyse des socials politiques. Sur le plan politique, et globalisation et la décentralization des politiques ont ouvert plus
fréquent par les décideurs a l’ expertise scientifique.
En général, définir une politique oblige à prendre position entre un grand nombre d’ objectifs et à choisir les moyens de les mettre en œuvre, chaque option ayant des conséquences variées
(économiques, sociopolitiques etc.). La politique économique et la politique sociale sont deux aspects particuliers d’ une politique globale.En particulier, la politique économique comprend: la
croissance plus ou moins rapide et les choix des moyens à mettre en œuvre pour atteindre la neilleure situation (optimum) en fonction de ses finalités concrétisées par les objectifs hiérarchisés,
tandis que la politique sociale comprend: l’Intervention sur la répartition, la politique de transferts (Sécurité Sociale), les aides à la famille et au logement etc.Sertes, Politique Sociale et croissance économique entretiennent d’ étroites relations réciproques.
Il n’ est pas de croissance sans modification de structure, car l’ essor à des rythmes égaux des divers secteurs de production n’ a jamais été observé et ne le sera jamais. La notion de développement doit en outre intégrer les changements mentaux et sociaux qu’ entraîne la croissance. C’ est en tenant compte des differences existant en ces domains entre les divers pays qu’ il est
possible de concevoir les instruments de leur développement.
Les decisions individuelles ou collectives sont placées aujourd’ hui ,(2017), sous l’ éclairage de l’ information économique et de l’ Information sociale. Or celles-ci font largement appel à la
quantification et au langage des statistiques et au système Informatique. Une grande interrogation s’ élève à propos de l’ étude des phénomènes sociaux. Peut-on recourir, dans ce domaine,
aux méthods qui ont fail leurs preuves dans le domaine des sciences de la nature? L’ idée même d’ une connaissance scientifique est-elle applicable lorsqu’ on a affaire à un ordre de réalité où
l’ homme intrervient à titre essentiel en tant qu’ agent?
L’ organization de la planification consiste à la mise en œuvre d’ un processus de planification nécessite, le support d’ une infrastructure organisationnelle, ainsi que la definition des rôles de
chacun dans l’ élaboration des plans, pendant que la planification sociale est un ensemble de prévisions et de decisions prévues à l’ échelle d’ une societé en vue d’ obtenir certains résultats sur
le plan social.
Clés-Mots: Méthodologie, politique, sociale, économique, planification, développement, sociologique, sociopolitique.

1.Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1.1.Προσανατολισμός των κοινωνικών πολιτικών
Η κοινωνική πολιτική θεωρείται κυρίως, αλλά και συχνά, ευθύνη της εφαρμοσμένης
κοινωνιολογίας παρά της κοινωνιολογικής θεωρίας. Πράγματι, μία από τις ανεπάρκειες της
κοινωνιολογίας ως πολιτικό όργανο προέρχεται από το γεγονός, ότι μερικές περίπλοκες
μέθοδοι εφαρμοσμένης έρευνας μπορούν να κρύψουν τις ελλοχεύουσες αδυναμίες στα
εννοιολογικά σχέδια ή τις θεωρητικές προτάσεις. Χάριν στις σύγχρονες στατιστικές τεχνικές
της κοινωνιομετρίας, ο κοινωνιολόγος μπορεί να δηλώσει τους υπάρχοντες συσχετισμούς
μεταξύ των διαφορετικών ποσοτικώς προσδιορίσιμων μεταβλητών1. Υπάρχει, όμως ,ένα άλλο
τμήμα - μέσα στον τομέα της κοινωνιολογίας- που είναι σημαντικό: Η διαφορά μεταξύ ενός
κριτικό-ιστορικού και λειτουργικό-μεθοδολογικού προσανατολισμού. Η σχολή της πρώτης
κατεύθυνσης της σκέψης, που μπορεί να διεκδικήσει άτομα, όπως οι J.S. Mill (1806-1873), K.
Marx (1818-1883) και H. Marcuse (1898-1979), ως υποστηρικτές της, αφορά στην κοινωνική
πολιτική μόνο έμμεσα. Οι μομφές της, σχετικά με τη φύση του κράτους υπηρεσιών, είναι πάρα
πολύ θεμελιώδεις και οι προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση είναι πάρα πολύ εκτεταμένες
και παρέχουν ειδικές απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία οι φορείς χάραξης
πολιτικής ζητούν .Από την άλλη πλευρά, ο λειτουργικο-μεθοδολογικός προσανατολισμός
βρίσκεται σε αρμονία με το πλαίσιο της αναφοράς και τις λειτουργικές απαιτήσεις των φορέων
χάραξης πολιτικής. Είναι, επομένως, μόνο αυτή η ερμηνευτική προσέγγιση της κοινωνικής
πολιτικής, που τείνει να συμμετέχει στην τρέχουσα διαδικασία του πολιτικού σχηματισμού.
Τα εταιρικά ενδιαφέροντα αυτής της λειτουργικό-μεθοδολογικής αδελφότητας απαιτούν τη
συνεχή επικύρωση της υψηλότερης ορθολογιστικής ικανότητας στουπηρεσιών. Δεδομένου
ότι οι οικονομικές και κοινωνικές παροχές πρέπει συλλογικά να υποστηρίξουν την πρόταση,
ότι τέτοια πείρα είναι πράγματι ο καλύτερος οδηγός στην άρθρωση και την εφαρμογή των
κοινωνικών πολιτικών. Οι επιλογές, που παρουσιάσθησαν σε αυτό το τμήμα, εν τούτοις,
δείχνουν, ότι παρόμοιες αξιώσεις πρέπει να προστατευθούν με ορισμένες επιφυλάξεις2.Ο R.A.
Millikan (1868-1953) απευθύνεται στα προβλήματα, που προκύπτουν σε συνεργασία μεταξύ
του κοινωνικού επιστήμονα, ως ειδικού στον τομέα της γνώσης, και του φορέα χάραξης
πολιτικής και ως ειδικού στον τομέα της δράσης. Επειδή οι φυσικές επιστήμες χρησιμεύουν
ως ένα είδος ιδανικού εγώ για τη βιομηχανία γνώσης στο κράτος υπηρεσιών, ο κοινωνικός
επιστήμονας τείνει να εστιάσει την προσοχή του στις ερωτήσεις, που είναι «διερευνητικές» με
κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και για να φθάσουν στα συμπεράσματα, η αξιοπιστία των
οποίων μπορεί να καταδειχθεί από τους κανόνες της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Όμως τέτοια
κριτήρια δεν παράγουν πάντα εφαρμόσιμα αποτελέσματα ή τουλάχιστον δεν μπορούν να
διαφωτίσουν ή να πληροφορήσουν αυτούς που χαράζουν πολιτική. Επί πλέον, δημιουργούν
μία κατάσταση στην οποία ένα “διερευνητικό” ζήτημα είναι πιθανότερο να γίνει το θέμα μίας
συζήτησης δημόσιας πολιτικής από ένα, που είναι λιγότερο αποδεκτό ή οικείο, σύμφωνα
με τις δεξιότητες του κοινωνικού επιστήμονα. Παραδείγματος χάριν, η διαθεσιμότητα μίας
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προδοκιμασμένης και αντιγράψιμης “κλίμακας ανομίας” προσκαλεί τον κοινωνιολόγο για
να ερευνήσει αυτή τη μεταβλητή ως πιθανή πηγή οποιουδήποτε αριθμού κοινωνικών
προβλημάτων, ενώ στην εξ ίσου υποδηλωτική έννοια της κοινωνικής ικανότητας, για την οποία
καμμία τέτοια δοκιμή και μέτρηση δεν υπάρχει, έχει δοθεί λιγότερη προσοχή. Οι περιορισμοί,
που τοποθετούνται επάνω στην κοινωνική πολιτική από τη συμμετοχή του κοινωνικού
επιστήμονα δεν περιορίζονται στις προκαταλήψεις που είναι έμφυτες στη μεθοδολογία
του. Δεδομένου ότι οι βελτιωμένες προσπάθειες απαιτούν όχι μόνο έναν καθορισμό του
προβλήματος αλλά και μερικές υποθέσεις σχετικά με τις αιτίες ή τις ρίζες του. Η ερώτηση, που
προκύπτει, αφορά στο βαθμό που ο κοινωνικός επιστήμονας είναι πράγματι εμπειρογνώμονας
στην αιτιολογία των κοινωνικών φαινομένων και παθολογιών. Οι ακόλουθες τρεις επιλογές,
που παρουσιάζονται παρακάτω, δείχνουν μερικούς από τους παράγοντες, που μπορούν να
περιορίσουν τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία του σε αυτή την περιοχή: (α) μπορεί να τείνει
να προβάλει επάνω τις αξίες και τις διαθέσεις του σχετικά με το θέμα των ερευνών του, (β)
μπορεί να είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει τις πολλαπλάσιες απώλειες και (γ) οι επιστημονικές
απεικονίσεις, που δημιουργεί για λόγους αιτιωδών εξηγήσεων μπορεί να γίνουν δημοφιλή
στερεότυπα, ακόμα κι αν η ίδια η ύπαρξη του φαινομένου, που θέτει ως αίτημα, μπορεί να
εξετασθεί από τους συναδέλφους του.3 Οι αναλυτές εξετάζουν το ρόλο του κοινωνικού
επιστήμονα, που αφορά στον πολιτικό σχηματισμό κατά το στάδιο της εφαρμογής. Ο Η. Miller
(1891-1980) σημειώνει πως τα πιλοτικά προγράμματα ,που είναι σχεδιασμένα να εξετάσουν
τις συστάσεις πολιτικής,μπορούν να γίνουν μέσα υπεκφυγής πολύπλοκων προβλήματων˙ μία
τεχνική γνωστή στους διευθυντές ως “αναφορά του ζητήματος
στην επιτροπή.”4 Από άλλους ερευνητές συμπεραίνεται, ότι το τελευταίο στάδιο της
συμμετοχής του κοινωνικού επιστήμονα στην κοινωνική πολιτική είναι ο ρόλος του ως
εκτιμητή των προγραμμάτων, που υποστηρίζονται από τα κρατικά ή άλλα δημόσια κεφάλαια.
Αυτό είναι μία λεπτότερη φάση, που προκαλεί τους «αμοιβαίους συμβιβασμούς», τους
«παρεμποδιστικούς ελιγμούς», την αμφισημία των στοιχείων και τις εκτός προγράμματος
εκτιμήσεις5,6,7. Κατ΄ αυτό τον τρόπο μπορούν να υπάρξουν καλοί λόγοι για τον εκτιμητή να
δημιουργήσει εντυπώσεις, και όπου παραποιεί το τελικό προϊόν, αυτό είναι συνήθως από
την παράλειψη παρά την αποστολή8,9. Από τα παραπάνω, είναι σαφές, ότι η προσοχή μας
μένει, κυρίως, στις προβληματικές πτυχές της σχέσης μεταξύ των κοινωνικών επιστημών και
της κοινωνικής πολιτικής. Είναι, επίσης, αυτό το σημείο ένα θετικό και αποδοτικό στοιχείο σε
αυτή τη συνεργασία10,11. Λαμβάνοντας δε υπόψη τα εταιρικά ενδιαφέροντα των κοινωνικών
επιστημών και τους περιορισμούς της υψηλότερης ορθολογιστικής ικανότητάς τους, η
κοινωνική πολιτική δεν πρέπει να γίνει ο αιχμάλωτός τους στον αποκλεισμό των έγκυρων
εννοιών του ατόμου της δράσης. 12,13
Ειδικότερα, όσον αφορά στην κρατική διοίκηση, οι λόγοι υποστήριξης των κοινωνικών
επιστημών είναι οι ίδιοι, όπως για την υποστήριξη οποιουδήποτε είδους επιστημονικής
έρευνας. Σχεδόν ο καθένας συμφωνεί, ότι είναι καλό για τη δημόσια πολιτική να έχει
περισσότερους και καλύτερους επιστήμονες. Αλλά ο κεντρικός λόγος για την υποστήριξη
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του κράτους είναι, ότι τα αποτελέσματα μπορούν να αναμένονται εύλογα για να βοηθήσουν
στη λύση των δημόσιων προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης
η κοινωνική επιστήμη παρείχε μεγάλη βοήθεια, καθόσον συντέλεσε στη γρήγορη και
εκτεταμένη κοινωνικής αλλαγή. Την εποχή αυτή, οι κοινωνικές επιστήμες ήταν κάτι το
καινούργιο και οι τότε λίγοι σχεδιαστές πολιτικής αμφέβαλαν για τη χρησιμότητά τους. Τώρα,
όμως, στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η αλλαγή είναι γρηγορότερη και εκτεταμένη
και οι συνέπειες για το άτομο είναι πολύ μεγαλύτερες. Υπάρχει, έτσι, μικρή αμφιβολία, ότι οι
κοινωνικές επιστήμες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ακόμα πιό πολύ σήμερα. 14,15
Αλλά σε τι συνίσταται ο πολιτικός σχηματισμός;16 Περιλαμβάνει αυξημένη επιστημονική
δημιουργικότητα ή επιτρέπει ένα συνεχόμενο ρεύμα της θεμελιώδους γνώσης και εμπεριέχει,
επίσης, τον προγραμματισμό και τη διατύπωση των επιστημονικών πολιτικών για τη
χρησιμοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων; Οποιεσδήποτε πολιτικές διατυπώνονται, είτε
σε δημιουργικό είτε σε χρήσιμο επίπεδο, πρέπει αργότερα να πραγματοποιηθούν. Ποίος
θα σχεδιάσει αυτές τις πολιτικές17; Από πού οι επιστήμονες και άλλοι αρμόδιοι για το
σχεδιασμό θα προέλθουν; Τι θα πρέπει η κατάρτισή τους να περιλαμβάνει;Οι ειδικοί, που
διατυπώνουν και εκτελούν τις επιστημονικές πολιτικές του κράτους, θα πρέπει να έχουν μία
ευρεία επιστημονική ικανότητα επιτρέποντάς τους ώστε να κατανοήσουν τις ερωτήσεις που
θα αντιμετωπίσουν και να γίνουν σεβαστοί από τα πρόσωπα με τα οποία θα ασχοληθούν. Οι
κοινωνικοί επιστήμονες, που προτείνουν και εκτελούν την κρατική ή δημόσια
πολιτική έχουν να αντιμετωπίσουν επιστημονικές πολιτικές, που είναι όχι μόνο διανοητικές
διαδικασίες, αλλά είναι, επίσης, πολύ περίπλοκες κοινωνικές διαδικασίες περισσότερο μέσω
της συναλλαγής ή της διαπραγμάτευσης, παρά τη λογική λήψη αποφάσεων ή τη λογική
επίλυση προβλήματος.18,19
Επειδή οι πολιτικοί φαίνονται να καταλαβαίνουν τους κοινωνικούς επιστήμονες ακόμα
λιγότερο από ό,τι οι κοινωνικοί επιστήμονες τους πολιτικούς, είναι λυπηρό για να
παρατηρήσει κάποιος, ότι η πολύ συχνά κρατική υποστήριξη και ακόμη και η υποστήριξη
ιδρύματος για τις κοινωνικές επιστήμες έχουν εμποδίσει μάλλον παρά ενισχύσει την ανάπτυξη
των κοινωνικών επιστημών. Αυτό προέρχεται πρώτιστα από τον τρόπο με τον οποίο δίνεται
η υποστήριξη στις κοινωνικές επιστήμες. 20 Δεν πρέπει, τέλος, να θεωρηθεί ότι το κράτος
είναι μόνο του στην ανεπάρκειά του, στη δυσκινησία του, και στις ελεγκτικές μεθόδους
υποστήριξης των κοινωνικών επιστημών. Οι μεγάλοι φορείς και ιδρύματα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ακολουθούν πολλές από τις ίδιες πολιτικές,21 χρησιμοποιώντας συχνά
τα κεφάλαιά τους για να ωθήσουν ορισμένα αυστηρώς οριοθετημένα είδη κοινωνικών
επιστημών. 22
1.2. Ο συνδετικός κρίκος των δύο συγκεκριμένων γνωστικών ενοτήτων: της κοινωνικής και της
οικονομικής πολιτικής
Ο όρος « Κοινωνική πολιτική » είναι ένας ασαφής όρος, τα όρια του οποίου είναι ανεπαρκώς
καθορισμένα, αλλά το περιεχόμενο του οποίου είναι πλούσιο. Υπό την ευρύτερη έννοιά του θα
περιελάμβανε όλες τις πολιτικές, που κατευθύνονται προς την παραγωγή κάποιας αλλαγής στη
δομή της κοινωνίας, και δεδομένου ότι καμμία πολιτική δεν μπόρεσε να αποκλεισθεί από αυτό,
η κοινωνική πολιτική θα ήταν απλά ένα άλλος χαρακτηρισμός για την κρατική πολιτική. Εάν ο
όρος είναι να γίνει σημαντικός, προφανώς πρέπει να γίνει κάποιο υποσύνολο του μεγαλύτερου
συνόλου πολιτικής γενικά. Μερικά πράγματα πρέπει να διαπιστωθούν για να ξεχωρίσουν και
το υποσύνολο αυτό, τουλάχιστον, να οριοθετηθεί κατά προσέγγιση.23
Μία περαιτέρω δυσκολία του ορισμού προκύπτει εδώ λόγω της πολυπλοκότητας και του
ακραίου συσχετισμού όλων των πτυχών της κοινωνικής ζωής και όλων των υποσυστημάτων
του κοινωνικού υπερσυνόλου. Μία πρόχειρη διάκριση μπορεί να γίνει, παραδείγματος
χάριν, μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής και της εσωτερικής πολιτικής ή μεταξύ του διεθνούς
συστήματος και του εσωτερικού συστήματος. Ακόμα, αυτή η διάκριση γίνεται δυσκολότερη
στο να συσχετισθεί. Υπάρχουν πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, όπως η ξένη ενίσχυση, οι
οποίες συσχετίζονται πιο σαφώς με ορισμένες αρχές της κοινωνικής εσωτερικής πολιτικής από
ό,τι με το διεθνές σύστημα. Η ασάφεια μίας διάκρισης, εν τούτοις, δεν καταστρέφει τη σημασία
της. Σχεδόν όλες οι μεγάλες διακρίσεις της ζωής είναι ασαφείς, και στο περίπλοκο πολυδιαστατικό φάσμα της κοινωνικής ζωής24 αντιλαμβανόμασθε, βεβαίως, τις περιοχές ,όπως
αντιλαμβανόμασθε τα χρώματα στο συνεχές φάσμα του φωτος25.
Μία περίπλοκη ερώτηση είναι εάν θέλουμε να διακρίνουμε την κοινωνική πολιτική από την
οικονομική πολιτική26. Συσχετίζονται προφανώς πολύ. Εάν είναι περιοχές είναι βεβαίως
παρακείμενες και επικαλυπτόμενες. Εάν υπάρχει μία διάκριση, είναι απλά στη θεωρία.
Υπάρχουν μερικά πράγματα για τα οποία οι οικονομολόγοι μιλούν και μερικά πράγματα που
παραμελούν. Ίσως ο καλύτερος καθορισμός της οικονομικής πολιτικής είναι απλά «αυτός
για τον οποίο οι οικονομολόγοι μιλούν». Είναι λίγο ανεπαρκές για να καθορίσει κάποιος την
κοινωνική πολιτική, όπως αυτή για την οποία οι οικονομολόγοι δεν μιλούν, αλλά δυστυχώς
αυτό απεικονίζει μία βέβαιη πραγματικότητα στον κόσμο του λόγου27. Αυτά για τα οποία οι
οικονομολόγοι μιλούν είναι, οι τιμές, οι αμοιβές, το εισόδημα, η ανεργία, η σταθεροποίηση
και άλλα, τα οποία φαίνονται να έχουν μία ορισμένη ενότητα και μία συνοχή, που οι άλλες
πτυχές της κοινωνικής πολιτικής στερούνται. Είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς, ότι ενώ οι
οικονομολόγοι28 έχουν τα πρότυπα, οι κοινωνιολόγοι έχουν τις υποθέσεις. Συνεπώς η
κοινωνική πολιτική δεν θεωρείται γενικά, σε αντιδιαστολή με την οικονομική πολιτική, ως
κάτι που έχει τη σαφή δομή και ένα σχετικά απλό σύνολο αρχών. Όμως, υποστηρίζεται
από ορισμένους κοινωνικούς επιστήμονες, ότι, σε αντίθεση με την οικονομική πολιτική η
κοινωνική πολιτική μοιάζει με μία ειδικώς συγκεκριμένη ενότητα. 29Συνεπώς, ερευνητέο
είναι εάν πέραν από το φάσμα των διάφορων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών30,
μπορεί να βρεθεί κάποια κοινή γραμμή που να τις ενώνει. Ο συνδετικό κρίκος των δύο αυτών
γνωστικών πεδίων είναι οι πολιτικές, που συνήθως θεωρούνται οικονομικές31,32 όπως η
νομισματική σταθεροποίηση, η πολιτική τιμών και οι περισσότερες πτυχές της φορολογικής
πολιτικής33,34,35,36. Ερχόμενοι λίγο πιό κοντά σ’ αυτό, που μπορεί να θεωρηθεί ως κοινωνική
πολιτική, θα καταγράφαμε τη νομοθεσία εργασίας για το βασικό μισθό σαφώς ως οικονομικό
μέγεθος˙ τις πολιτικές δε, που ρυθμίζουν την αύξηση και τη δομή των εργατικών συνδικάτων,
ως περισσότερο κοινωνικές. Στην άλλη πλευρά της κλίμακας, υπάρχουν οι πολιτικές, που είναι
κοινωνικότερες από τις οικονομικές. Παραδείγματος χάριν, εκείνες που έχουν σχεση με το
διαζύγιο, τη μεταχείριση των παιδιών (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης στις οικογένειες
με τα εξαρτώμενα παιδιά), την ανακούφιση και την αποκατάσταση, ατόμων με αναπηρίες, την
αντιμετώπιση της κρίσης-πτώχειας και την εκπαίδευση.37 Μία άλλη πτυχή της πολιτικής, που
φαίνεται να είναι σαφώς κοινωνική παρά οικονομική, είναι η φυλετική πολιτική και η άσκηση
των αστικών δικαιωμάτων. Εδώ το κράτος προσπαθεί να αλλάξει την προφανή συμπεριφορά
μέσω της εισαγωγής των νομικών κυρώσεων ενάντια σε ορισμένους τύπους συμπεριφορών,
που περιλαμβάνουν τις μεροληπτικές πρακτικές. Τέλος, υπάρχει μία ολόκληρη σειρά πολιτικών
σχετικά με το αποκαλούμενο άτομο ως μη προνομιούχο: ανακούφιση, κοινωνική ασφάλιση,
διάφορες μορφές ενίσχυσης σε εκείνα τα άτομα που έχουν την ανάγκη για υγειονομική
περίθαλψη, για επιβίωση κ.λπ. Αυτό συνήθως εντάσσεται κάτω από την επικεφαλίδα της
εισοδηματικής συντήρησης. Επί πλέον, μακρυά από τον οικονομικό τομέα, βρίσκονται
πολιτικές, που περιλαμβάνουν τη διοίκηση, την εφαρμογή του νόμου, την αστυνομία, και την
προστασία των πολιτών. Αυτό υπερβαίνει, τελικά, τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής στα
θέματα εθνικής υπεράσπισης και διεθνών σχέσεων. 38
Το κύριο θέμα, τελικώς, είναι εάν υπάρχει οποιαδήποτε συνέχεια καθοδήγησης, μέσω

αυτού του λαβυρίνθου των πολιτικών, των στόχων, και των οργανώσεων, που θα μπορούσε
τουλάχιστον να μας βοηθήσει να οργανώσουμε και ίσως να μας βοηθήσει στο να κάνουμε
τις αξιολογήσεις. Εφ’ όσον όλα είναι ειδικά, εφ’ όσον κάθε περίπτωση είναι μία ειδική έκφανση
του κοινωνικού γίγνεσθαι, είναι δύσκολο να γίνουν οποιεσδήποτε αξιολογήσεις. Οποιαδήποτε
αξιολόγηση συνεπάγεται τη μείωση των πραγμάτων, που είναι ουσιαστικά ετερογενή και
ανόμοια σε κάποιο κοινό παρονομαστή ή μέσο μέτρησης. Η επιθυμία για απλοποίηση
της αρχής, επομένως, δεν είναι μόνο θέμα διανοητικής αισθητικής. Είναι ουσιαστικό εάν
οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης, συνολικώς, αυτού του
πολυσύνθετου μεγέθους, βασισθεί στην ανάπτυξη μίας κριτικής, που μπορεί να είναι χρήσιμη
στην κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης και ειδικότερα της αύξησης του κατά κεφαλή
ακαθαρίστου εγχωρίου προïόντος, σε σταθερές τιμές.39
1.3. Η πολιτική τέχνη στον τομέα της κοινωνικής διοίκησης. Η σχέση της με την κοινωνική
ανάπτυξη
Οι θεμελιώδεις αξίες οποιασδήποτε κοινωνίας επιδεικνύονται πιο συγκεκριμένα στις θεσμικές
μορφές από τις οποίες οι άνθρωποι οργανώνουν την κοινωνική ζωή τους. Από την ίδια την
φύση τους, αυτές οι μορφές είναι σχεδόν αμετάβλητα σύνθετες στη δομή τους και περίπλοκοι
στα έργα τους. Αυτές οι θεσμικές μορφές επεκτείνονται σε όλες τις φάσεις κοινωνικών
σχέσεων (συγγένειας και οικογενειακών σχέσεων, σχέσεων ιδιοκτησίας, διαφοροποίησης της
αλληλεξάρτησης μεταξύ προσώπων). Αλλά πολύ λίγες από αυτές φαίνονται, τόσο ξεκάθαρα,
να έχουν επιπτώσεις στις τρέχουσες και ενδεχόμενες οικονομικές αποδόσεις των οικονομικώς
μη αναπτυγμένων χωρών ή περιοχών.12,40 Σε πολλές από τις χώρες αυτές, οι έννοιες και οι
τάσεις, που έχουν να κάνουν με το κράτος και τη διοίκηση, διαφέρουν πολύ από εκείνες στις
οικονομικώς αναπτυγμένες χώρες και δεν προσαρμόζονται καλά για την κατάρτιση και την
υλοποίηση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.41
Ειδικώς, στις υπανάπτυκτες περιοχές,42 επί πλέον, οι άνθρωποι τείνουν να μην διακρίνουν
στη σκέψη ή την πρακτική μεταξύ της ιεραρχίας της κοινωνικής δομής και της λογικά αρκετά
χωριστής έννοιας —τουλάχιστον στη δυτική σκέψη —της σχέσης μεταξύ του ατόμου και του
κράτους.43 Στις χώρες αυτές, η έννοια των πολιτικών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων,
που συνδέουν με τα πρόσωπα ως πρόσωπα, αδιαφορώντας για την κοινωνική θέση, την
εθνική προέλευση ή τη θρησκευτική πεποίθηση, είναι συνήθως απούσα.44 Τα πρόσωπα
που βρίσκονται στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας είναι το κράτος ή η κυβέρνηση.
Δικαιώματα και προνόμια έχουν άμεση σχέση με την κοινωνική τάξη, επάγγελμα ή
καταγωγή παρά την ίδια τη βάση της έννοιας της υπηκοότητας.18
Οι επιπτώσεις αυτών των προκαταλήψεων και τοποθετήσεων για την πραγματική λειτουργία
του κράτους είναι, ότι οι άνθρωποι στην κορυφή ερμηνεύουν τη θέση τους ως ένα από το
αναμφισβήτητο δικαίωμα, παρά μία από τις δημόσιες ευθύνες. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει,
επίσης, και στις κατώτερες κλίμακες ιεραρχίας της εξουσίας και της διοίκησης. Παρατηρώντας
από κάτω προς τα πάνω, λαμβάνεται ως δεδομένο, ότι οι εξουσίες ή οι ανώτεροι υπάλληλοι
είναι πρώτιστα κατειλημμένοι μόνο με τη διατήρηση ή την ενίσχυση των ενδιαφερόντων
τους. Η έννοια, τελικώς, των πολιτικών πρακτικών της κρατικής διοίκησης, που εμφανίζονται,
συνήθως, στις οικονομικά υποανάπτυκτες περιοχές ,δεν ταιριάζουν καλά στο στόχο των
βασικών αλλαγών, που απαιτούνται για την οικονομική ανάπτυξη. 19,45,46,47,48,49,50
Επί πλέον,είναι γενικώς παραδεκτό, ότι η κοινωνικοπολιτική είναι μία πρακτική τέχνη. Η
τέχνη, όπως λέγεται, του εφικτού. Συμφώνως με τον Αριστοτέλη (384 π.Χ.-322 π.Χ.), το «τέλος
της πολιτικής», η «κύρια επιστήμη», δεν είναι γνώση αλλά δράση. Αυτό δεν σημαίνει, ότι ο
αρχικός σκοπός των πολιτικών μελετών είναι να συμβουλεύσει για τα πολιτικά προβλήματα,
ούτε ότι οι πολιτικοί επιστήμονες πρέπει όλοι να γίνουν πολιτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι ή
κρατικοί σύμβουλοι. Ο καθηγητής Η. Miller είναι σίγουρα σωστός στον ισχυρισμό ότι, μέχρι το
σημείο που το κράτος είναι μία τεχνική υπόθεση, ο κοινωνικοπολιτικός επιστήμονας είναι σε
πλεονεκτικότερη θέση να προσφέρει τις καλύτερα ενημερωμένες συμβουλές για τις τεχνικές
λεπτομέρειες από οποιοδήποτε άλλον. Η κατανόηση των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων είναι
τόσο σημαντική για εκείνους που συμμετέχουν στην πολιτική όσο για τον κοινωνικοπολιτικό
επιστήμονα. Ούτε η διαμόρφωση της εργασίας του κοινωνικοπολιτικού επιστήμονα στη
πρακτική εφαρμογή καθιστά, απαραιτήτως, την εργασία του λιγότερο επιστημονική. Η
ωριμότητα της κοινωνικής επιστήμης μπορεί να μετρηθεί, όχι μόνο από τη δύναμή της, αλλά
από τη διάκρισή της στη γνώση των ορίων στη δύναμή της. Η αξία-κρίση, παραδείγματος
χάριν, δεν μπορεί να αποδειχθεί σωστή ή ανακριβής, αλλά μόνο να εγκριθεί ως σωστή ή να
καταδικασθεί ως λανθασμένη. Η συζήτηση μπορεί να χρησιμεύσει να διακρίνει τις κρίσεις
ως νόμιμες ή μη νόμιμες, αλλά δεν υπάρχει κανένα “εξωτερικό” ή “αντικειμενικό” κριτήριο
στο οποίο η έκκληση μπορεί άμεσα να γίνει. Κατά τη διαδικασία της κοινωνικής έρευνας και
σχετικού προβληματισμού, κάθε άτομο εκθέτει σε άλλους τις όψεις των προτάσεών του, που
σκέπτεται, πιθανότατα, για να εναρμονίσει τις εκτιμήσεις τους με τις δικές του. Σε πολλές
εκδοχές μίας απόφασης, με κοινωνικό περιεχόμενο, η επαρκής γνώση λείπει, είτε επειδή
τέτοιες αποφάσεις αφορούν τα πράγματα, που είναι απρόβλεπτα με τις παρούσες μεθόδους
επιστήμης ή επειδή θα χρειαζόταν πάρα πολύς χρόνος ή θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρό για
να λάβει τις πληροφορίες. Η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας
μεθόδων για την επίτευξη των στόχων, να ξεκαθαρίσει τις κριτικές αποτίμησης και να
καθορίσει τη φύση των στόχων. Ακόμη και οι επιστημονικές συμβουλές, εν τούτοις, μπορούν
να έχουν τις πολιτικές εκδοχές.
Παραμένει, όμως, αληθές, ότι η επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης τείνει λιγότερο να δώσει τις
τελικές απαντήσεις στα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα από το να ανοίξει νέα. Οι άνθρωποι στην
αρχή θα πρέπει πάντα να κάνουν τις αρμόδιες επιλογές χωρίς τη διαβεβαίωση της απόλυτης
βεβαιότητας. Η κοινωνική επιστήμη πρέπει να εξετάσει, να εκκαθαρίσει και να διευκρινίσει
τις ηθικές και πολιτικές αξίες και να βελτιώσει τα μέσα με τα οποία οι σκοποί μπορούν
να επιτευχθούν. Το σύστημα αξιών της πολιτικής δεν είναι ένας κώδικας κανόνων, που
ανακαλύπτεται εκ των προτέρων από την αφηρημένη μελέτη, αλλά είναι ένα λιγότερο ακριβές
σύνολο τοποθετήσεων, που αναπτύσσεται μέσω μίας σειράς συγκεκριμένων ενεργειών και σε
μία συνεχή διαδικασία συνεργασίας και συμβιβασμού μεταξύ εκείνων που λειτουργούν για να
ανακαλύψουν ή να αναπτύξουν τα αφηρημένα και ακριβή συστήματα της γνώσης και εκείνων
που χρησιμοποιούν τέτοια γνώση στους περαιτέρω ανθρώπινους κοινωνικούς σκοπούς. Ο
επαγγελματίας της πολιτικής τέχνης στην κοινωνική διοίκηση και ο ερευνητής, μετά από τη
γνώση στον πολιτικό τομέα, έχουν πολλά, και οι δύο, να κερδίσουν από τις προσφορές της
κοινωνικοπολιτικής επιστήμης στη σημερινή εποχή. 24,51
1.4. Κοινωνικο-οικονομικός σχεδιασμός: η μεθοδολογική πρόταση στην οργάνωση κοινωνικών
προγραμμάτων
Τα προγράμματα της κοινωνικής αλλαγής —όπως όλα τα κρατικά προγράμματα —εμπίπτουν,
συνήθως, στην πολιτική και δημοσιονομική διερεύνηση από την έναρξή τους.52 Ανεξαρτήτως
από το πόσο περιεκτικοί και εξευγενισμένοι είναι οι υπερασπιστές ενός προγράμματος ή λένε
ό,τι είναι, το πρόγραμμα53 πρέπει να προβάλλει μία πολιτική και οικονομική πρόκληση, για
να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και την αξία του. Με τα μεγάλα χρηματικά ποσά,
που διατίθενται για να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες για αλλαγές, χρειαζόμασθε,
επειγόντως, τις μεθόδους που απεικονίζουν την αλλαγή και οι οποίες είναι ταχείες, κατάλληλες,
λογικές, και ανέξοδες. Πολλές οργανώσεις (ομάδες προγραμματισμού, κυβερνητικές
ή μη), θεωρούν, ότι η “επίδειξη-πρόγραμμα”, (ή η “επίδειξη-έρευνα”), είναι μία από τις
ισχυρότερες μεθόδους για αλλαγή. 54Ένα έργο επίδειξης είναι ένα μικρό πρόγραμμα55, που
χρηματοδοτείται για μία καθορισμένη χρονική περίοδο (το αντίστοιχό του στη βιομηχανία
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καλείται συνήθως “πιλοτικό έργο”). Έχει τους συγκεκριμένους στόχους και τις προσεγγίσεις,
που υποβάλλονται στην κρίσιμη διερεύνηση και εξυπηρετεί μία επίλεκτη περιοχή και ένα
πληθυσμό. 56
Όταν ένας φορέας εφαρμόζει ένα “πειραματικό” πρόγραμμα για να εξετάσει ή να
συγκεντρώσει τις πληροφορίες για μία νέα διαδικασία ή μία εκστρατεία, συνήθως θα κινηθεί
σύμφωνα με το πνεύμα των συμπερασμάτων του. Όμως, οι κοινωνικοί φορείς υπηρεσιών,
επειδή δεν διέπονται από τους κανόνες μίας ανταγωνιστικής οικονομίας, θα καθιερώσουν,
σπάνια, σημαντικές εσωτερικές αλλαγές —ακόμα και όταν καταδεικνύεται το εφικτό —χωρίς
εξωτερικό ερέθισμα από τις κρατικές αντιπροσωπείες, ιδρύματα ή σχεδιαστές πολιτικής.57
Οι αρμόδιοι φορείς, για να προσθέσουν ή να αλλάξουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες, πρέπει
να αλλάξουν την κατεύθυνση και την αποτελεσματικότητα και επομένως, η ανάλυση του
προγράμματος επίδειξης σημαίνει την ανάλυση των κοινωνικών αναγκών και των θεσμικών
αντιστάσεων στην αλλαγή.58 Η προσπάθεια για την αλλαγή σημαίνει, ότι ο υπεύθυνος θα
αξιολογήσει την παρούσα λειτουργία, και θα αναγκάσει την αναθεώρηση των βασικών
προοπτικών και των ιδεών των κοινωνικών υπηρεσιών.59 Ο John Kenneth Galbraith (19082006) έχει καλέσει την προσπάθεια αυτή ως τη σύγχρονη συσκευή για την παρακίνηση δράσης
χωρίς τη δαπάνη χρημάτων.” Είναι το σύγχρονο αντικείμενο στις κοινωνικές υπηρεσίες. Με
ποικίλα προσχήματα εμφανίζονται τα κοινωνικά προγράμματα60 στον πόλεμο κατά της
πτώχειας, την επανεκπαίδευση εργατικού δυναμικού, τα προγράμματα ευημερίας, τη δημόσια
υγεία61, τη νεανική εγκληματικότητα, την επαγγελματική αποκατάσταση, τη δημόσια κατοικία,
την εκπαίδευση, και την αναδιαμόρφωση περιοχής. 62 Στην πραγματικότητα, υπάρχουν
τρεις πολύ διαφορετικοί τρόποι να σκεφθούμε για το μέλλον. Ο πρώτος τρόπος έχει σχέση με
την επιθυμία ή τι μπορεί να είναι, ο δεύτερος με την άποψη της επιλογής, και ο τρίτος με την
άποψη αυτών που θα είναι. Ουτοπία χαρακτηρίζει, ίσως, τον πρώτο τρόπο, προγραμματισμός
το δεύτερο, και “σκληρή” επιστήμη τον τρίτο. Η σημασία της πρόβλεψης για τον επιστήμονα
βρίσκεται στην αξιοπιστία της πρόβλεψης και στην επιβεβαίωση των υποθέσεων και των
δυνατοτήτων του χειρισμού. Ο αρμόδιος για το σχεδιασμό63,64,65 πρέπει να έχει μία πολύ
διαφορετική κλίση. Πρέπει όχι μόνο να είναι ακριβής, αλλά και να προσπαθεί να κατασκευάσει
ένα σχέδιο που να μπορεί να εφαρμοσθεί. Υπάρχει η αντίληψη, ότι ένας “δυνατός”
επιστήμονας αυτό που μας δίνει εξαρτάται, απολύτως, από ένα άκαμπτο περιγεγραμμένο
σύστημα ορισμών, μεθόδων ενοργάνωσης, και γλώσσας. Εν τούτοις η θεμελιώδης εργασία
του αρμόδιου για το σχεδιασμό είναι να μεταμοσχεύσει ή να μεταφέρει τη γνώση από ένα
σύστημα σε άλλο. Ο αρμόδιος για το σχεδιασμό, εάν η εργασία του εκτελείται τέλεια, πρέπει
να αρχίσει από εκεί, απ’ όπου δηλαδή ο επιστήμονας σταματά, προκειμένου να απεικονισθεί
το μέλλον και να προσπαθήσει να το προξενήσει.66Υπάρχουν εκείνοι, που συνδέουν όλο
τον προγραμματισμό67 με τον εξαναγκασμό και το φόβο, ότι θα φθάσουμε σύντομα σε
μία κατάσταση στην οποία οι ελεύθερες ενέργειες των ατόμων θα περιγραφούν άκαμπτα
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς. Ο αυθορμητισμός θα εμποδιζόταν και
η ελευθερία θα περιοριζόταν. Εξαρτάται, όμως, αυτό από το τι προγραμματίζεται, από τους
στόχους, και από τον τρόπο με τον οποίο τα σχέδια πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Σχεδόν
οποιαδήποτε δράση μπορεί να προκύψει από τον προγραμματισμό και σχεδόν οποιοσδήποτε
στόχος μπορεί να προγραμματισθεί γι’ αυτό68. Τα σχέδια μπορούν, φυσικά, να γίνουν για
κακούς στόχους, αλλά αυτό δεν καθιστά κακό τον προγραμματισμό69. Το γεγονός είναι,
ότι δεν έχουμε καμμία επιλογή από το να σχεδιάσουμε. Αυτό που πρέπει να έχομε στον
κοινωνικό προγραμματισμό είναι οι έγκυροι στόχοι και μέθοδοι, που δικαιολογούνται από
τις υπέρτατες αξίες του πολιτισμού μας. 70 Το επιστημονικό σύστημα της έρευνας απαιτεί
σχεδιασμό71. Ακόμη και χωρίς τη χρήση της επιστήμης, ο σχεδιασμός (προγραμματισμός)
σε ένα τεχνολογικό κόσμο είναι μία αναγκαιότητα72. Ο σχεδιασμός δεν είναι το αποτέλεσμα
οποιουδήποτε ενστίκτου, αλλά είναι μάλλον η λογική αποφασιστικότητα των ατόμων να
επιτύχουν τους σκοπούς τους. Το γεγονός, ότι σε μερικές περιπτώσεις φαίνονται να υπάρχουν
άλλοι τρόποι, πέραν του προγραμματισμού, για τα άτομα να επιτύχουν τους σκοπούς
τους ακόμα, δεν καθιστά τον προγραμματισμό επουσιώδη. Λαμβάνοντας δε υπόψη την
πολυπλοκότητα και την αλληλεξάρτηση του κόσμου, ορισμένα άτομα, ακόμη και εκείνα
που δεν θέλουν να προγραμματίσουν, θα καλυφθούν στις σχέσεις τους από εκείνους που
προγραμματίζουν. Βεβαίως, θα μπορούσε να πει κανείς, εάν επιθυμούν μόνο να αποφύγουν
την κάλυψη, πρέπει επίσης να προγραμματίσουν. Μπορούμε επομένως να καταλήξουμε στο
συμπέρασμα, ότι ο προγραμματισμός (σχεδιασμός) είναι μία ανάγκη, που προέρχεται από το
γεγονός, ότι, όταν κάποια άτομα προγραμματίζουν και μπορούν δι’ αυτό , πρέπει να βασισθούν
σε άλλα άτομα.73
2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Επειδή ο μεγάλος στόχος των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών είναι η πρόοδος
της κοινωνίας74, ο προγραμματισμός προς αυτό το στόχο, από την 3η δεκαετία του 20ου
αιώνα, θεωρούνταν μία από τις τεχνικές των κοινωνικών επιστημών, όπως στην εκπαίδευση,
τη δικαιοσύνη ή την κοινωνική εργασία. Ο καλύτερος προγραμματισμός δεν μπορεί να
αναπτυχθεί χωρίς καλύτερες κοινωνικές επιστήμες. Είναι ουσιαστικά σίγουρο, εν τούτοις, ότι ο
προγραμματισμός, που απαιτείται από τις προηγούμενες και παρούσες βιομηχανοποιημένες
κοινωνίες, θα είναι ενός τύπου πολύ διαφορετικού από το τι οι μελλοντικές κοινωνίες θα
χρειασθούν,λόγω της σύνθετης φύσης των σύγχρονων βιομηχανοποιημένων κοινωνιών.75
Αυτή η πολυπλοκότητα των κοινωνιών οφείλεται, επίσης, στα χαρακτηριστικά της πολιτικήςπολιτιστικής ποικιλομορφίας μηχανισμών, δομών προσωπικότητας, και θεωρητικών
προοπτικών, που διαφέρουν από ηλικίας σε ηλικία και δεν μεγαλώνουν με τη σκέψη να
εργάζονται όλοι αρμονικά.76 Πολλά προβλήματα προγραμματισμού προκαλούνται από την
ασυμφωνία μέσα σε ένα πολιτισμό.77 Η ανάπτυξη μίας νέας ελεγχόμενης, από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τεχνολογίας και οι σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες προσφέρουν την
προοπτική, ότι οποιαδήποτε κοινωνία, που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα με έναν
προγραμματισμένο τρόπο, μπορεί να επιφέρουν τη γρηγορότερη κοινωνική αλλαγή από ό,τι
η ιστορία έχει δει μέχρι τώρα (έτος 2017).78 Επίσης,η ίδια η πολυπλοκότητα των σύγχρονων
κοινωνιών μπορεί να μειωθεί μέσω της χρήσης της σύγχρονης επιστήμης. Συνακολούθως,
για να επιφέρουμε τις επιθυμητές αλλαγές, υποθέτουμε μία κοινωνία αρκετά πλούσια και η
οποία για να τις συμπεριλάβει χρειάζεται περισσότερο προγραμματισμό, βασισμένο σε πιο
πληροφοριακές και πληροφορικές κοινωνικές επιστήμες.79-84
Τέλος,κατά τον Αριστοτέλη,οι πολιτικοί άνδρες φέρουν την ευθύνη για τη διαχείριση και τη
διοίκηση της πόλεως. Ειδικότερα, όσον αφορά στα Δημόσια Οικονομικά, θα πρέπει εκείνος,
που ασκεί τη δημοσιονομική πολιτική να γνωρίζει τα είδη και το ύψος των δημοσίων εσόδων,
έτσι ώστε, αν έχει λησμονηθεί κάποιο από αυτά, να προστεθεί και αν κάποιο άλλο είναι
ανεπαρκές, να αυξηθεί. Πρέπει ακόμη να γνωρίζει όλες τις δημόσιες δαπάνες, ώστε των μεν
περιττών να προτείνει την κατάργηση , των δε υπερόγκων τον περιορισμό. Γιατί δεν γίνεται
κανείς πλουσιότερος με το να αυξάνει τα υπάρχοντά του, αλλά και με το να περιορίζει τις
δαπάνες του.85
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η λέξη ήθος , κατά την αρχαιότητα, εσήμαινε τον τόπο διαμονής των ανθρώπων . Αργότερα στην έννοια αυτή προστέθηκε και η έννοια του φρονήματος και του χαρακτήρα . Επίσης,το
ήθος εκφράζει τον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς και έκφρασης των ανθρώπων ,καθώς και τα έθιμα ,που έχει ένας λαός. .Η ηθική , εκφράζει τις ανθρώπινες πράξεις από την οπτική της αξίας
,προβαίνοντας στο χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών αξιών ή μη αγαθών αξιών .Ετσι,μία ηδονή δεν αποτελεί αξία καθ’ εαυτή,η δε αξία της,εάν υπάρχει,θα πρέπει να βρίσκεται πέραν εκείνης(Μου
τσόπουλος,1972:89,90).
Το κύριο γνωστικό αντικείμενο της ηθικής είναι η πρακτική συμπεριφορά του ανθρώπου και το οποίο προσπαθεί να προσδιορίσει το ηθικά σωστό ή το ηθικά λανθασμένο. Η ηθική συνείδηση
(ή ηθικός νόμος), η ελευθερία της βούλησης, η αρετή, η κακία και η ηθική προσωπικότητα είναι τα άλλα θέματα θεωρητικής εξέτασης από την ηθική.
Η ηθική, ως φιλοσοφικός κλάδος, αναζητεί το «δέον πράττειν». Ασχολείται ο επιστημονικός αυτός κλάδος και με το άτομο και με την κοινωνία. Διερευνά, διαπιστώνει και αποτιμά την αξία ή
απαξία των πράξεων των ατόμων (περιγραφικός χαρακτήρας) και ορίζει κανόνες (κανονιστικός χαρακτήρας).
Οι φιλοσοφικές προτάσεις του Σωκράτη(470/469-399 π.Χ.) “πώς βιωτέον”και “όντινα τρόπον χρη ζην”,απετέλεσαν τα καταστατικά προβλήματα τόσο της ηθικής φιλοσοφίας , όσο και της ηθικής
πράξης.
Η νεότερη φιλοσοφική προβληματική, σε θέματα κανονιστικής και εφαρμοσμένης ηθικής, καθώς και σε αναζητήσεις της μεταηθικής,έχει ως αφετηρία τα αρχικά θεμελιώδη ερωτήματα του
Σωκράτη,όπως είναι το ερώτημα “τί εστίν;”,για κάθε πράγμα ,έννοια και αρετή.
Λέξεις-κλειδιά:ήθος,ηθική,έθιμο,το ‟δέον πράττειν”,μεταηθική,διαφθορά ,διαπλοκή,κρίση.
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SUMMARY

The word ethos, in ancient times, meant the place of residence of the people. Later this concept was added the concept of belief and character. Also, ethics expresses lifestyle, people’s behavior
and expression, and customs, which is a people. .The Moral, expresses human actions from the point of value, making the characterization of these values as goods or goods not .Etsi values, one
pleasure is not a value in itself, and the amount, if any, must be beyond that (Moutsopoulos, 1972: 89,90).
The main subject area of morality is the practice of human behavior, which tries to determine the morally right or morally wrong. The moral conscience (or moral law), freedom of the will, virtue,
vice and moral personality is the other theory test subjects from ethics.
Morality, as a philosophical branch, seeking the “appropriate doing.” He is the scientific branch and to the individual and to society. Explores, observes and evaluates the value or worthlessness of
the acts of individuals (descriptive) and defines rules (regulatory nature).
The philosophical Socrates proposals (470 / 469-399 BC) “how vioteon” and “so anyone on whom financial livelihood”, the statutes were problems both moral philosophy, and moral act.
The newest philosophical problematic in applied ethics and regulatory issues, as well as searches of metaithikis, starts from the initial fundamental questions of Socrates, as is the question “what
Estin?” For every thing, meaning and virtue.
Keywords: ethics, morality, tradition, the “appropriate doing” metaithiki, corruption, interweaving, crisis.
1. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το βασικό κριτήριο για την έρευνα της ηθικής, προκειμένου να ορίσει θεσμούς και τρόπο ζωής
της κοινωνικής συμβίωσης και οργάνωσης, είναι η αξία μίας πράξης, η οποία σχετίζεται με την
ανθρώπινη συμπεριφορά, της οποίας οι συνιστώσες είναι ο χαρακτήρας και το φρόνημα του
ατόμου, αφ’ενός και οι κοινωνικές αντιλήψεις και κανόνες ,αφ’ετέρου. Ο Πλάτωνας(428/427348 π.Χ.) δεν διδάσκει ,απλά,την ασκητική ηθική,που είναι μία αρνητική ηθική,αλλά δέχεται όλες
τις παραδοσιακές ηθικές αξίες και αρετές και θεωρεί δε την αρετή ως μία ηθική αξία(Φαίδων
82C και 83 D). Κατά την ασκητική ηθική του Πλάτωνα, που ήταν επηρεασμένη από τους
Πυθαγορείους και από τις Ορφικές ιδέες,επιβάλλεται πόλεμος κατά των επιθυμιών και κατά της
ηδονής ,ενώ δέχεται τη θεότητα ως πηγή κάθε καλού και τέλειου.Το δίκαιο είναι το συμφέρον του
ισχυροτέρου.Προϋπόθεση δε της ώριμης συγκρότησης του ηθικού χαρακτήρα είναι η εσωτερική
ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων της ψυχής και η αρμονική λειτουργία τους.Αυτή είναι η αρετή
της δικαιοσύνης(Πολιτεία Α΄337c1-2 και Δ΄433a8-9).
Κατά τον Αριστοτέλη(384-322 π.Χ.), οι διανοητικές και οι ηθικές αρετές ωθούν τον άνθρωπο
στην ορθή συμπεριφορά, η οποία, τελικά, εξαρτάται από την εκλογή του μέσου (μεσότητα).
Η αρετή νοείται ως ανωτερότητα ,ως υπεροχή.Ομως τα στοιχεία της αρετής σωφροσύνη και
ανδρεία καταστρέφονται από την υπερβολή και την έλειψη,ενώ σώζονται και τα δύο στοιχεία
από την τήρηση του μέτρου(Ηθικά Νικομάχεια,5η Ενότητα, Β3,1-2.1104b 3-13 ).Εκτός από τις
ηθικές αρετές, ο Αριστοτέλης ερευνά και τις διανοητικές αρετές(σοφία,φρόνηση,σύνεση κ.λ.).Η
διανοητική αρετή αποκτάται ,κατά το πλείστον ,με τη διδασκαλία,ενώ η ηθική (αρετή) με τον
εθισμό (η δ’ηθική περιγίνεται εξ έθους)( Ηθικά Nικομάχεια,1η Ενότητα,Β1,1-3.1103a 14-26).H
ηθική ,κατά τον Αριστοτέλη,αποτελεί μέρος της πολιτικής επιστήμης,την οποία θεωρεί την
ανωτάτη πρακτική επιστήμη.Ετσι ,η ηθική του Αριστοτέλη είναι κοινωνική ,ενώ η πολιτική του
είναι ηθική(Ross,1993:265-273).
Η κοινωνική ηθική, που είναι μέρος της κοινωνικής φιλοσοφίας, ασχολείται με τους κανόνες
, που πρέπει να διέπουν την κοινωνική ζωή και ειδικότερα τις διαπροσωπικές και διομαδικές
σχέσεις σε μία κοινωνία.Στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης ηθικής εμφανίζονται δύο εκδοχές σε
όλο το φάσμα της πνευματικής και κοινωνικής υπόστασης:μία κύρια και μία παρεπόμενη•η
διαφθορά και η διαπλοκή.
Η διαφθορά, κατ΄αρχήν, είναι μία κατάσταση στην ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, κατά
την οποία εμφανίζεται φθορά (καταστροφή, αφανισμός, θάνατος) στα ήθη, τις αξίες και τις
επικρατούσες αρχές χρηστής και ενάρετης συμπεριφοράς.
Η διαφθορά αυτή, έτσι, χαρακτηρίζεται,ειδικότερα , από ηθική εξαχρείωση, εκφαυλισμό,
εκμαυλισμό και χρησιμοποίηση αθεμίτων μέσων για να παραβιάζονται οι νόμοι και οι ηθικοί
κανόνες προς ίδιο όφελος(εγκληματικότητα,διακίνηση ναρκωτικών,εμπορία σωματικών
ανθρωπίνων οργάνων κ.τ.λ.)
Η διαπλοκή, με την κακόσημη αυτής έννοια, είναι λοξοδρομία (παρέκβαση) ενός ατόμου,
σε συνεργασία και στενή αλληλεξάρτηση με άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα, κατά
τρόπο παρασκηνιακό και πέραν των κανόνων της ηθικής και του νόμου, ώστε, τελικώς, να
εξυπηρετηθούν ίδια συμφέροντα των διαπλεκομένων. Η εν λόγω διαπλοκή, όμως, είναι το
αποτέλεσμα (προϊον) της ,ως άνω ,διαφθοράς στην κοινωνία. Για την επίτευξη δε των σκοπών
τους, τόσον οι διαπλεκόμενοι, όσο και οι διαφθορείς, χρησιμοποιούν τη δημόσια (αλλά και
την ιδιωτική) πολιτική και οικονομική εξουσία, καθώς και κοινωνικοπολιτικούς εκβιασμούς . Η
εφαρμοσμένη οικονομική ( ειδικότερα η οικονομική και κοινωνική πολιτική) έχει ως κεντρικούς
άξονες άσκησής της την κοινωνική δικαιοσύνη και τον αμοιβαίο περιορισμό των απαιτήσεων
και διεκδικήσεων μεταξύ των οικονομούντων και κοινωνούντων ατόμων και συνακολούθως ο
τομέας αυτός της οικονομικής επιστήμης, αναγκαστικώς, προσαρμόζεται σε ηθικούς κανόνες.
Σε θεωρητική οικονομική και κοινωνική οπτική, ο οικονομολόγος V. Pareto (1848-1923)
δέχεται, ότι η οικονομία δεν έχει καμμία σχέση με την ηθική και τους κανόνες της, ενώ ο L.
Walras(1834-1910) υποστηρίζει, ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τομέων της οικονομίας
και της ηθικής, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα. Τελικώς, ο A. Marshall (1842-1924), δεν Η
Ελλάδα,βρίσκεται στην κορυφή των πλέον διεφθαρμένων χωρών στον κόσμο,μαζύ με τις χώρες:
Αλβανία,Γκαμπόν,Κονγκό,Φιλιππίνες και Κένυα(Εταιρεία Gallup-Διεθνής Διαφάνεια,2006).
μπορούσε να δικαιολογήσει ηθικά τη σύμπλευση της ανθρώπινης εξαθλίωσης και του
υπέρμετρου πλούτου.

Κατά την περίοδο των κοινωνικοοικονομικών κρίσεων , αναδεικνύεται η δυνάμει
αντιφατικότητα του ανθρώπινου όντος:η θηριωδία του πλούτου και η δημιουργία
κινημάτων ανθρώπινης αλληλεγγύης(Μπιτσάκης,1981:105-106) .
Ποίο είναι,όμως,το εννοιολογικό περιεχόμενο και οι κοινωνικές συνιστώσες της κρίσης;
Είναι γεγονός,ότι σε ένα χρονικό σημείο,μία ανθρώπινη κοινωνία εμφανίζεται με
ορισμένη μορφή και συγκεκριμένες δομές,που είναι αποτέλεσμα εξελικτικών διεργασιών
και αλληλεπίδρασης κοινωνικών,οικονομικών και πολιτισμικών μεγεθών,που έλαβαν
χώρα,κυρίως, κατά την αμέσως προηγούμενη χρονική περίοδο από το εν λόγω χρονικό
σημείο αναφοράς .
Οταν,όμως,ο ρυθμός ανάπτυξης της ανθρώπινης αυτής κοινωνίας ,(η οποία βρίσκεται σε
ισορροπία,με κάποια χρονική κανονικότητα και σταθερότητα μεγέθους,κατά την τελευταία
προηγηθείσα περίοδο),διαταράσσεται,οπότε τα θετικά μεγέθη εμφανίζουν μείωση,ενώ οι
αρνητικοί παράγοντες αύξηση,χωρίς ,ταυτόχρονα, να είναι άμεσα ορατό το τέλος αυτών
των συσχετίσεων,τότε η κοινωνική ανάπτυξη ,σε όλες τις εκφάνσεις της,ευρίσκεται σε
ύφεση(χαλαρώνει)και χαρακτηρίζεται ,προοδευτικά,από δυσχέρειες ,κινδύνους ,εντάσεις
,αντιθέσεις και συγκρούσεις.
Για το χρονικό αυτό διάστημα της κοινωνικής εντροπίας(τρία έως πέντε έτη),θεωρείται
,ότι ορισμένοι κοινωνικοί τομείς ή ολόκληρη η κοινωνία ευρίσκονται σε κρίση ή οδεύουν
προς την κρίση.Επομένως,τα πρωτογενή αίτια όλων των μορφών κρίσης εντοπίζονται στις
ρίζες της οικονομικής και κοινωνικής ανισσορροπίας (Μάρδας, 1998: 19-29).Γίνεται,επίσης,
αποδεκτό,ότι η εν λόγω κρίση είναι καθολική.Η βαθειά δε πολιτική και κοινωνική κρίση,που
κλυδωνίζει την Ελλάδα (1990),δεν εκδηλώνεται μόνο στα μεγάλα σκάνδαλα και στην
κορυφή(Μπέης,1990: 48,49).
Η φιλοσοφική-κοινωνιολογική προσέγγιση εννοεί την κρίση ως τη φθορά και τη
δυνάμει κατάρρευση των θεσμών,με τη βαθύτερη έννοια του όρου «θεσμός».Η κρίση της
κοινωνίας(το έτος 1975) δεν είναι απλά οικονομική.Είναι κρίση καθολική.Είναι κρίση των
θεσμών και των σημασιών πάνω στους οποίους είναι συγκροτημένη η κοινωνία(Καστοριά
δης,1981:183,186).
2.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σε συνάρτηση με την εισήγησή του “η αναδιανομή του πλούτου σε
περιόδους κρίσεων”,στο 2ο Φιλοσοφικό FORUM,20-06-2015,Παλαιά Βουλή,Αθήνα.
Από τη μελέτη και την ανάλυση,διαχρονικά και διατοπικά, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, όλων των παραπάνω προτάσεων και επίσημων σχετικών στοιχείων(Eurostat,ΕΛ.
ΣΤΑΤ), αβίαστα προκύπτει, ότι η Ελλάδα εβίωσε και βιώνει βαθμιαίως, την τελευταία
περίοδο(2009-2017), μία έντονη οικονομική , κοινωνική και θεσμική κρίση, χωρίς να
διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον ανάκαμψη στην κρίση αυτή.Στο επίπεδο δε της exante
αντιμετώπισης τυχόν νέας μελλοντικής κρίσης , επιβάλλεται ,επί πλέον ,ησύνταξη
αυστηρού κοινωνικού και οικονομικού εφαρμόσιμου επιστημονικούπρογραμματισμο
ύ,σύμφωνα με τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της Χώρας,αλλά και με ιδιαίτερη
έμφαση στην προσπάθεια βελτίωσης των σχετικών ηθικών και πνευματικών δεικτών,
που αναφέρονται στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό.Συνακολούθως,για την άμεση,έστω
εκ των υστέρων, αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, κρίνονται,adhoc,
ως απολύτως αναγκαία , τα επόμενα μέτρα πολιτικής επιλογής : α.αυξητική ισορροπἰα
στους συντελεστές παραγωγής, β. μείωση του ελλείμματος των εξωτερικών συναλλαγών,
γ.τόνωση της ζήτησης, δ.διασφάληση του εργασιακού κεκτημένου, ε.προστασία
του θεσμικού πλαισίου των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
στ.διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ζ. διασφάλιση ενός ανεκτού κοινωνικού
δικτύου για τις κοινωνικοοικονομικά αδύνατες και ευάλωτες ομάδες.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ: ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
EΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΔΑΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ

LITERATURE REVIEW

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δημιουργία θεωρείται ως μία διαδικασία κατασκευής ενός αντικειμένου ή η πραγματοποίηση μίας ιδέας, μίας σκέψης, ενός σχεδίου. Η δημιουργία, είτε οφείλεται στη θεïκή χάρη, όπως
πίστευε ο Πλάτων (427/428-347π.Χ.), είτε είναι η ζωογόνος πνοή του ασυνείδητου, όπως ισχυριζόταν ο Hartmann (1882-1950), είτε είναι η libido του Freud (1856-1939), σε κάθε περίπτωση ,
αποτελεί έκφραση των εσώτερων αναγκών του ανθρώπου, δηλαδή είναι μία βαθειά υπαρξιακή ανάλυση, μέσω της οποίας ο άνθρωπος καταφάσκει και αναγνωρίζει τον εαυτό του. Επομένως,
η δημιουργία είναι η πρωτοτυπία στην έμπνευση για την εκτέλεση ενός έργου ή πράγματος. Εκείνος δε, που έχει τη δυνατότητα να παράγει την εν λόγω πρωτοτυπία ονομάζεται δημιουργικός.
Εννοιολογικώς, ως δημιουργικότητα (creativity) ορίζεται η ικανότητα παραγωγής ενός νέου έργου ή μίας ιδέας με συντελεστή προέλευσης τη μίμηση και τη φαντασία. Η μίμηση είναι η
ασυνείδητη ή συνειδητή τάση του ατόμου να επαναλάβει ένα πρότυπο, ενώ για τον Αριστοτέλη( 384-322 π.Χ.) η μίμηση είναι η πρώτη μάθηση για τον νεοφερμένο άνθρωπο (Περί Ποιητικής IV).
Η δημιουργική φαντασία (σκόπιμη ή αυθόρμητη ή συνδυαστική) τροποποιεί τις παλιές παραστάσεις και σχηματίζει άλλες τελείως διαφορετικές. Ο φιλοσοφικός όρος της φαντασίας συνίσταται
στη δύναμη του νου να συλλαμβάνει τις έννοιες των όντων. Και, επομένως, αυτό συντρέχει με την παράσταση (ή την εντύπωση), που δημιουργείται στο νου από κάποιο αντικείμενο, υπαρκτό ή
νοητό, που καλείται “φάντασμα”, ενώ το αντικείμενο, που προκαλεί το φάντασμα λέγεται φανταστό, που και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί το φανταστικό, ως εκδοχή της φαντασίωσης.
Λέξεις-κλειδιά: δημιουργία,δημιουργικός,δημιουργικότητα,μίμηση,φαντασία,φάντασμα,φανταστό,φανταστικό,φαντασίωση.

CREATIVE APPROACH TO EXISTENCE:IMITATION AND IMAGINATION
EYTHYMIOS VALKANOS
GEORGE MARDAS
University of Macedonia (Thessaloniki)
DIMITRIOS -EVANGELOS MARDAS-LEGAL

SUMMARY

Creating considered a manufacturing process of an object or the realization of an idea, a thought, a plan. The establishment, either due to theiki thanks, he believed Plato (427 / 428-347p.Ch.),
Or the life-giving breath of the unconscious, as claimed by Hartmann (1882-1950), or the libido of Freud (1856 -1939), in each case, an expression of the inner human needs, that is a deeply
existential analysis, through which man affirms and recognizes himself. Thus, the creation is the originality to the inspiration for the execution of a project or thing. He does not, which is able
to produce such originality called creative. Conceptually, as creativity (creativity) is defined as the capacity of a new project or an idea factored origin imitation and imagination. Imitation is the
unconscious or conscious tendency of the person to repeat a pattern, while Aristotle (384-322 BC) imitation is the first learning for newcomer man (About Poetry IV). The creative imagination
(deliberate or spontaneous or combination) modify the old shows and other forms completely different. The philosophical term of imagination consists in the power of the mind to capture the
notions of beings. And, therefore, it satisfied with the show (or impression) that is created in the mind of an object, real or imaginary, called “ghost” while the object, causing the ghost said to
imagine that this in turn creates the imaginary, as version of fantasy.
Keywords: creation, creative, creativity, imitation, fantasy, ghost, fantastic, fantastic, fantasy.
1.Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗΣ
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πλήθος των διαφορετικών εννοιών της μίμησης, της ίδιας
της φιλοσοφίας και της φαντασίωσης, προκειμένου να αντιληφθούμε τη σημασία της μίμησης
και τη φιλοσοφία της φαντασίωσης. Κατ’ αρχήν, η μίμηση προσεγγίζεται εννοιολογικά από
διάφορες οπτικές: από το μεταβατικό αποθετικό αρχαίο ελληνικό ρήμα “μιμούμαι”, προκύπτει
το ουσιαστικό “μίμηση”. Όταν κάποιος κάνει ή φέρεται ή ομιλεί όπως ένας άλλος ή χρησιμοποιεί ως πρότυπο (μοντέλο, υπόδειγμα) το έργο ή τη σκέψη ή το λόγο άλλου προσώπου, τότε
ο εν λόγω κάποιος λέμε, ότι μιμείται το “πρότυπο” του άλλου, δηλαδή το έργο ή οι πράξεις του
αντιγράφουν πιστά το πρότυπο. Αλλά υπάρχει μίμηση κατά τη συνειδητή ή και ασυνείδητη προσπάθεια ενός να αναπαραγάγει στη σκέψη του ή τη συμπεριφορά του το ίδιο πρότυπο σκέψης ή
συμπεριφοράς, που εμφανίζονται σε άλλα υποκείμενα.
Η δημιουργική και η ηθική αναπαράσταση της τέχνης είναι μορφή της μίμησης (Λεοντσίνη,
2009: 117 – 119). Δεν πρέπει, όμως, να συγχέουμε τη μίμηση με το μιμητισμό (mimétism),
αφού ο τελευταίος είναι η παθητική και άκριτη αντιγραφή προτύπων, που σχετίζονται με ιδέες,
τρόπους, μορφές, συμπεριφορές, στάσεις κ.λπ. Όταν δε η τέχνη της μίμησης χρησιμοποιεί
χειρονομίες, μορφασμούς, σωματικές κινήσεις, χωρίς να παρεμβάλλεται λόγος, τότε αναφερόμασθε στην μιμητική. Ειδικότερα, δε η θεατρική παράσταση μίας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας
είναι μία καθαρή μίμηση πράξης ή κίνησης (Μπαμπινιώτης, 2002 : 106). Ενώ η μίμηση είναι
κάτι το φυσικό και συχνά αναγκαίο και επιβεβλημένο, ο μιμητισμός εκφράζει μία νοσηρή τάση
αυτοϋποτίμησης, που υπερβάλλεται με τη διαρκή μίμηση του άλλου (ξένου). Είναι δηλαδή μία
εκούσια υποκατάσταση του εαυτού μας από τον ξένο. Μία μορφή μιμητισμού είναι και η ξενομανία, που εκφράζει τη ρηχή μίμηση του ξενικού με ταυτόχρονη υποτίμηση του ξενικού, με σκοπό
την αυτοπροβολή (Καργάκος, 1988: 1,2).
Στη σύγχρονη εποχή, η μίμηση επιβάλλεται από συστήματα, που προωθούν τον απανθρωπισμό
του ανθρώπου, την αποκόλληση από τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να υποτάσσεται
σε πρότυπα, τα οποία είναι μη συμβατά με το χαρακτήρα του, τις ισχύουσες συνθήκες ζωής και
το δικό του τρόπο σκέψης και έκφρασης (Μπιτσάκης, 1984 : 9, 14, 16).
Η μίμηση των αρχαίων και η προσφυγή σε αυτούς δεν αποτελεί παρά το σύμπτωμα της δυσφορίας του ατόμου στο σύγχρονο πολιτισμό. Ίσως, θα μπορούσε να είναι και ένδειξη μίας θετικής
θέλησης για δύναμη, που ιδιοποιείται, ερμηνευτικά, κάτι ξένο και μακρινό, για να επιβεβαιώσει
τον εαυτό της. Μπορεί κανείς να αποδώσει στον Friedrich Nietzsche μία μίμηση στην αναζήτησή του στο ελληνικό παρελθόν της δυτικής σκέψης ενός αντιχριστιανικού προτύπου, του
“μεγάλου προτύπου”, το οποίο πρότυπο θα επιστρέψει στο τελευταίο έργο του με τη μορφή του
υπερανθρώπου (Nietzsche, 2013: 1,2). Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μία φιλοσοφική ενεργητική
σημασία της μίμησης, που συνδέεται άρρηκτα με τη φαντασία του ενεργούντος υποκειμένου,
αλλά και με τη διάπλαση φανταστικών μορφών, που λέγεται φαντασίωση.
Η φιλοσοφία είναι η έρευνα της αλήθειας και της φύσης. Είναι η γενική επιστήμη, που έχει
σκοπό τη συστηματική οργάνωση των ανθρωπίνων γνώσεων και την προσπάθεια δημιουργίας
μίας κοσμοθεωρίας και βιοθεωρίας (Αριστοτέλης, Ρητορική, 1983: 116, 206).
Η φιλοσοφία είναι η κυρίαρχη επιστήμη, η οποία αναφέρεται στον προσδιορισμό και κατανόηση από μία σειρά κεντρικών και άλλων παρόμοιων θεμάτων, ειδικώς θεμάτων σχετικών με τη
γενική φύση της γνώσης, γλώσσας και αντιλήψεων, τα οποία επαναλαμβάνονται, προφανώς, σε
εξειδικευμένες έρευνες και αναπαραστάσεις, μορφές και συλλογισμούς.
Επομένως, οι βασικές αιτίες, που οδηγούν τον άνθρωπο να φιλοσοφήσει είναι
τρεις : α) ο θαυμασμός, β) η αμφιβολία και γ) η συναίσθηση των περιορισμένων δυνατοτήτων
της ανθρώπινης ύπαρξης. Και οι τρεις αυτές αιτίες οδηγούν στην αναγνώριση της συμβολής της
μίμησης, της φαντασίας και της φαντασίωσης στην προσπέλαση του ανθρώπου στο όντως ον,
στην αλήθεια, στην ταύτιση του νοείν με το είναι (Αριστοτέλης, Περί Ψυχής, 1997 : 75).
Η μίμηση οδηγεί στα πρότυπα, που θαυμάζει ο άνθρωπος. Η αμφιβολία αίρεται
με κοινώς παραδεκτά πρότυπα. Η φαντασία και η φαντασίωση συμπληρώνουν τη φιλοσοφική
ενόραση πέραν των ανθρώπινων δυνατοτήτων σε υποδείγματα σκέψης, που αποτελούν αφετηρίες για ενοράσεις, που διασπούν την ξυνωρίδα της άγνοιας (Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, 1995 :
107).
Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων ισχυρίζεται, ότι, το συναίσθημα του
θαυμασμού ενισχύεται από τα αλληλένδετα στοιχεία της μίμησης, της φαντασίας και της
φαντασίωσης, καθώς ο άνθρωπος έχει ανάγκη να θαυμάζει διάφορα φαινόμενα επάνω και γύρω
από τη γη (Ross, 1993 : 24 – 28). Η ενισχυμένη αμφιβολία οδηγεί στην καταπολέμηση του
δογματισμού και στην αναθεώρηση των απόψεων. Η φιλοσοφία της μίμησης, της φαντασίας
και της φαντασίωσης έχει ουσιαστική αυθυπαρξία, στο μέτρο, βέβαια, που συνδέεται με τη ζωή,
που δημιουργεί βιώματα και επιδρά επάνω στο ήθος, στις αναζητήσεις και στη συμπεριφορά του
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ανθρώπου (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, βιβλία Γ΄, Δ΄, Ε΄, 1994 : 63 – 64).
Πράγματι, η φαντασία είναι μία ιδιαίτερη και πρωτότυπη αντανάκλαση της
αντικειμενικής πραγματικότητας στη συνείδηση, είναι μία εικονογραφημένη αναπαράσταση
πραγματικών ή μη πραγματικών φαινομένων (Πλάτων, Πολιτεία, 2002 : 502 – 504).Πρέπει
να γίνει διάκριση μεταξύ της άγονης φαντασίας, που στηρίζεται σε εσφαλμένες αντιλήψεις
της πραγματικότητας και της γόνιμης φαντασίας, που αντλεί δυνάμεις από τη γνώση των
γεγονότων. Η γόνιμη φαντασία, παίζει μεγάλο ρόλο σε όλα τα πεδία της διανοητικής και
φιλοσοφικής δραστηριότητας και αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε δημιουργικό έργο.
Έτσι, η γόνιμη φαντασία είναι η δύναμη, με την οποία ένα πράγμα παρουσιάζεται (φαίνεται)
στο μυαλό του ανθρώπου. Το δε αντικείμενο, που αναπαρίσταται νοητικά αποκαλείται φάντασμα. Έτσι, η φαντασία, ως σύνθετη πνευματική λειτουργία, δημιουργεί νέες μορφές, είτε
μνημονικές είτε δημιουργικές.
Η φαντασία είναι μία από τις βασικές δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής. Αποτελεί δε συνδετικό κρίκο μεταξύ του συναισθήματος και της εποπτικής παρουσίας του αντικειμένου. Με τη φαντασία ο νους έχει τη δύναμη να συλλαμβάνει τις έννοιες των όντων, δηλαδή
ενισχύεται η αντιληπτική ικανότητα του νου. Ο όρος της φαντασίας χρησιμοποιείται κυρίως
για το χαρακτηρισμό μίας παραστατικής λειτουργίας αρκετά ελεύθερης από τη συνάφεια με
τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου, αν και είναι δυνατόν να φαντασθούμε κάτι, που είναι
εντελώς ξένο με κάθε αναφορά στην πραγματικότητα.Μερικές φορές, όμως, η φαντασία
μπορεί να δημιουργήσει συγχύσεις. Αυτές μπορεί να οφείλονται στην απουσία επινόησης,
οπότε πρόκειται για πνευματική καθυστέρηση ή σε αδυναμία, εξ αιτίας παραφροσύνης ή σε
δαψίλεια της επινόησης, όταν το άτομο ταράσσεται κατά το διάστημα του ονείρου.
Η φαντασία, ως προς την ψυχολογική βάση της, είναι ψυχική λειτουργία.
Αντλεί δε το υλικό της από παραστάσεις του παρελθόντος και του παρόντος. Αυτές οι
παραστάσεις διασπώνται στα βασικά τους στοιχεία και κατόπιν αναπλάθονται (δυνητικά σε
απείρους σχηματισμούς), παράγοντας νέες παραστατικές έννοιες.
Ο όρος φαντασία στη ψυχολογία καλύπτει το σύνολο της παραστατικής
λειτουργίας της ψυχής και αντιστοιχεί στον διεθνή αγγλικό όρο imagination, ενώ τα ίδια τα
εικάσματα, τα πλάσματα (τα δημιουργήματα) της φαντασίας, αποκαλούνται φαντασιώσεις
και αντιστοιχούν στον όρο fantasy.
Αντί του όρου fantasy χρησιμοποιείται ο όρος fancy, που σημαίνει “power of the
mind to imagine”, δηλαδή δύναμη του μυαλού να φαντάζεται (Sartre, 1995 : 36, 57, 353).
Ως προς την πλατωνική αντίληψη της φαντασίας, αυτή είναι δημιουργική ικανότητα της ψυχής, που πλάθει φαντάσματα, στηριγμένη σε στοιχεία της πραγματικότητας.
Ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τη φαντασία από την αίσθηση και τη διάνοια, θεωρώντας, επίσης,
ότι χωρίς τη φαντασία δεν υπάρχει σύλληψις (Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά, 1993: 30 – 40).
Οι δε Επικούρειοι, ορίζουν ως φανταστικό εκείνο που έρχεται απ’ έξω, θεωρώντας τη νοητική εικόνα ως υλική ουσία της σκέψης (Διογένης Λαέρτιος, Επίκουρος, 1993 :
52 – 56).
Το αρχαίο ελληνικό ρήμα “φαντασιούμαι” σημαίνει “πλάθω ινδάλματα δια της
φαντασίας, μεταφέρομαι σε κόσμους φανταστικούς, παρασύρομαι από φαντασιοπληξία”. Η
δε ενέργεια και διαδικασία, που ερμηνεύει το ρήμα φαντασιούμαι, ονομάζεται φαντασίωση.
Έτσι, φαντασίωση σημαίνει διάπλαση φανταστικών μορφών (δηλαδή μορφών που ανήκουν
ή αναφέρονται στη φαντασία) ή πλάση μορφών δια της φαντασίας.Αυτός, που αναφέρεται
ή αναπτύσσεται στη φαντασία λέγεται φαντασιακός. Το ουσιαστικοποιημένο δε επίθετο
“φαντασιακός” (imaginaire), κατά τον ψυχαναλυτή J. Lacan, είναι ένα από τα τρία επίπεδα
αναφοράς του ψυχαναλυτικού πεδίου, του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η συγκρότηση του “εγώ”, με βάση την εικόνα του ομοίου του (εικονικό εγώ). Σημειωτέον, ότι τα δύο
άλλα επίπεδα είναι το “πραγματικό” και το “συμβατικό”.
Έτσι, η φαντασίωση είναι μία παράσταση, που σχηματίζει κάποιος στο νου
του με τη φαντασία του.Κατά τον J. Lacan, διακρίνεται η φαντασίωση (imagination) από
το σύμπτωμα. Όμως, έχουν ένα βασικό κοινό στοιχείο, που είναι το γεγονός, ότι αποτελούν
δύο διακριτές μορφές απόλαυσης (Jouissance). Το σύμπτωμα είναι μορφή απαρέσκειας, ενώ
η φαντασίωση είναι μορφή ηδονής.Υπάρχει, όμως, και άλλη διαφορά μεταξύ συμπτώματος
και φαντασίωσης• το πρώτο επιδέχεται ερμηνεία από τον αναλυτή, ενώ το δεύτερο αποτελεί
μία (ανα)κατασκευή. Το σύμπτωμα παρουσιάζει κάποια δυναμική μέσα στην ανάλυση, ενώ
η φαντασίωση είναι στατική. Η κεντρική, σχετική με τη φαντασίωση, έννοια της σκέψης
του Κορνηλίου Καστοριάδη (1922 – 1997), υπήρξε το ριζικό φαντασιακό. Με τον όρο
αυτό, ο συγγραφέας αναφέρεται στην ανθρώπινη φαντασία, ως την κατ’ εξοχήν δύναμη να
φανταζόμασθε – ως ανθρώπινα όντα – τον κόσμο και να τον επινοούμε ατέρμονα, μέσα από

την απέραντη ποικιλία των μορφών, τις οποίες φανταζόμασθε – επινοούμε, που συνιστούν

το “αενάως νέο”, την αλλοίωση της πραγματικότητας, την αενάως αναδυόμενη ετερότητα
(Μαυρουδής, 2014: 1, 5, 20, 22).Η φαντασία ορίζεται ως η βασική πηγή της οντογένεσης,
αλλά και η απαραίτητη ικανότητα, που προσιδιάζει στο ανθρώπινο ον και το οποίο θα
μπορούσε να παίξει, μέσα στην ιστορία των θεσμισμένων κοινωνιών, ρόλο λυτρωτικό.Κάθε
έννοια έχει και ένα εποπτικό, δηλαδή ένα φαντασιακό ισόδυναμο• και έτσι εισάγεται το
φαντασιακό με την έννοια της πρωτογενούς εικονοπλασίας της ψυχής (Καστοριάδης, 1981
: 108, 109).
2.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η φαντασία, είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο περιγράφεται ως η ικανότητα
της δημιουργίας εικόνων στο μυαλό με βάση τις αναμνήσεις από τον υλικό κόσμο γύρω
μας. Είναι δηλαδή η φαντασία η ικανότητα δημιουργίας μυθοπλαστικών εικόνων, τις οποίες
δεν έχομε συναντήσει στον υλικό κόσμο μας.Τελικώς, στη διαδικασία της φαντασίωσης
υπάρχουν δύο “τρόποι” φαντασίας• ο ελεγχόμενος και ο αυθόρμητος. Κατά τον πρώτο
τρόπο γίνεται η προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες του μυαλού διά διάφορους
σκοπούς. Στο δε αυθόρμητο τρόπο υπάρχει φαντασία χωρίς περιορισμό και ενσυνείδηση.
Μερικές φορές, όμως, συνυπάρχουν, οι εν λόγω τρόποι στο λειτουργικό μηχανισμό της
φαντασίωσης, ύστερα από ιδιαίτερα ερεθίσματα και ενεργήματα, που δέχεται η ψυχοπνευματική φαρέτρα του υποκειμένου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
1.Αριστοτέλης. (1983). Ρητορική. Αθήνα : εκδ. 54, Ι. Ζαχαρόπουλος.
2.Αριστοτέλης. (1993). Μετά τα φυσικά 2, Τόμος 11. Αθήνα : εκδ. Κάκτος.
3.Αριστοτέλης. (1995). Περί ποιητικής, τόμος 34. Αθήνα : εκδ. Κάκτος.
4.Αριστοτέλης. (1997). Περί ψυχής, τόμος 40. Αθήνα : εκδ. Κάκτος.
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Μάριος Γεροστάθης
ψυχοθεραπευτής

Γιατί Αγοράζουμε;

Σε μια παγκόσμια έρευνα που δημοσιεύτηκε το2012, οι μισοί συμμετέχοντες
παραδέχτηκαν ότι αγοράζουν πράγματα που δεν χρειάζονται. Τα δύο τρίτα
θεωρούν ότι οι καταναλωτές έχουν χάσει το μέτρο. Οι προβληματισμοί τους
ίσως δεν είναι αβάσιμοι. Πολλοί έχουν παγιδευτεί σε μια δίνη από χρέη. Οι
ερευνητές λένε ότι ο καταναλωτισμός, αντί να μας γεμίζει ικανοποίηση, μπορεί
να μας φορτώσει με περισσότερο άγχος και δυστυχία! Τότε γιατί
αγοράζομε τόσα πράγματα;

αποκτημάτων μας, η ποιότητα της ζωής μας μπορεί να πέσει. Τα επιπρόσθετα πράγματα απαιτούν συντήρηση, άρα ακόμα περισσότερο χρόνο
και χρήμα. Το άγχος εκτοξεύεται εξαιτίας της πίεσης από τα χρέη, ενώ ο
χρόνος για την
οικογένεια και τους φίλους εξανεμίζεται. Όσο ανεβαίνει ο αριθμός των
αποκτημάτων μας, η
ποιότητα της ζωής μας μπορεί να πέσει Ελάχιστοι θα παραδέχονταν ότι
αγοράζουν για να εντυπωσιάσουν. Ωστόσο, ο Τζιμ Πούλερ παρατηρεί:
«Όταν οι άνθρωποι ψωνίζουν, μια
διόλου ασήμαντη πτυχή αυτής της δραστηριότητας είναι ότι ανταγωνίζονται φίλους, γείτονες, συνεργάτες και συγγενείς». Γι’ αυτό και στις
διαφημίσεις, εκείνοι που απολαμβάνουν τα διάφορα προϊόντα είναι
συνήθως οι επιτυχημένοι και οι πλούσιοι. Το μήνυμα που περνάει
στον καταναλωτή είναι: «Μπορείς και εσύ να γίνεις ένας από αυτούς!»
Αν προσδιορίζουμε την αυτοεκτίμησή μας συγκρίνοντας τον εαυτό μας
με τους άλλους, μπαίνουμε σε έναν ατέρμονο κύκλο
απογοήτευσης. Με το που καταφέρνουμε να σκαρφαλώσουμε σε ένα
σκαλοπάτι της φιλοδοξίας μας, αυτομάτως λαχταράμε να κατακτήσουμε
το επόμενο. Το βιβλίο Γυαλιστερά Αντικείμενα (Shiny Objects) εξηγεί:
«Ένας συνηθισμένος τρόπος για να πούμε στους άλλους ποιοι είμαστε
(ή ποιοι θα θέλαμε να είμαστε) είναι η χρήση και η επίδειξη υλικών
αποκτημάτων». Οι ειδικοί του μάρκετινγκ το ξέρουν πολύ καλά αυτό
και προσπαθούν να συνδέσουν κάποιες μάρκες προϊόντων—κυρίως
πολυτελείας—με συγκεκριμένους τρόπους ζωής και αξίες. Πώς βλέπετε
τον εαυτό σας, και πώς θέλετε να σας βλέπουν οι άλλοι; Μοντέρνο;
Αθλητικό; Όποια και αν είναι η εικόνα που ονειρεύεστε, το μάρκετινγκ
υπόσχεται ότι, απλώς και μόνο αγοράζοντας τη σωστή μάρκα, θα μπορείτε να ταυτιστείτε με την αίσθηση που αποπνέει αυτή η μάρκα. Καμία
αγορά δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που είμαστε πραγματικά ούτε να μας
δώσει αξιοθαύμαστες ιδιότητες. Οι υποσχέσεις του μάρκετινγκ σπάνια
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Σύγχρονες Μέθοδοι Μάρκετινγκ
Εκτός από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, σε έντυπα και στο
Ίντερνετ, οι σύγχρονοι γκουρού του μάρκετινγκ επιστρατεύουν όλο και
πιο πολλές εξελιγμένες μεθόδους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Προϊόντα και μάρκες προβάλλονται
τεχνηέντως σε τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και βιντεοπαιχνίδια.
ΚΡΥΦΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Διάφοροι αντιπρόσωποι αμείβονται για να
χρησιμοποιούν το προϊόν και να μιλούν για αυτό με ενθουσιασμό σε
καταστάσεις της καθημερινότητας, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ότι
πληρώνονται.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ: Ανατίθεται σε κάποια
άτομα να διαφημίσουν το προϊόν μιλώντας για αυτό στους φίλους τους
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως κίνητρο για συμμετοχή, τους
παρέχονται δωρεάν δείγματα του προϊόντος ή άλλες ανταμοιβές.

ΑΡΧΕΙΑ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π - Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της
Εταιρείας Ψυχολογικής, Ψυχιατρικής Ενηλίκου & Παιδιού Τόμος
ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, δεχόμαστε έναν αδιάκοπο καταιγισμό μηνυμάτων και
25 Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2017, A.P.P.A.C. ARCHIVES
εικόνων από προϊόντα που ζητούν αγοραστή—το λεγόμενο μάρκετινγκ. Ποιος – Quarterly Scientific Journal published by the Association of
είναι ο στόχος των επαγγελματιών του μάρκετινγκ; Να κάνουν τις επιθυμίες μας Psychology & Psychiatry for Adults & Children, Vol.25 No 1,
ανάγκες. Αυτοί ξέρουν ότι η
January - March 2017
συμπεριφορά του καταναλωτή καθοδηγείται κυρίως από το συναίσθημα. Ως
Εκδότης Δ/ντής Chief Editor
εκ τούτου, οι διαφημίσεις αλλά και αυτή καθαυτή η εμπειρία των αγορών είναι
Ι. Κούρος Πρόεδρος Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. J. Kouros A.P.P.A.C. Chairman
σχεδιασμένες έτσι ώστε να δημιουργούν συναρπαστικά συναισθήματα. Το
Ιδιοκτήτης: Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. Αιγιαλείας 18, 15125 Παράδεισος Αμαβιβλίο Γιατί οι Άνθρωποι Αγοράζουν Πράγματα που Δεν
Χρειάζονται (Why People Buy Things They Don’t Need) λέει: «Όταν ο κατανα- ρουσίου, Τ.+30 210 6842 663 F.+30 210 6842 079 Email: office@
λωτής σχεδιάζει μια νέα αγορά, βυθίζεται σε ονειροπολήσεις καταστρώνοντας
appac.gr, Site: www.appac.gr Για τα αποστελλόμενα έντυπα,
το πώς θα ψάξει, πώς θα βρει και πώς θα κάνει δικό του το ποθούμενο». Μερικοί κείμενα, φωτογραφίες, ο εκδοτικός οίκος αποκτά αυτόματα
ειδικοί πιθανολογούν ότι οι αγοραστές είναι δυνατόν να νιώσουν τέτοια έξαψη το δικαίωμα της δημοσίευσης. Κείμενα και φωτογραφίες που
όταν ψωνίζουν ώστε να εκτοξευτεί η αδρεναλίνη τους. Ο Τζιμ Πούλερ, ειδικός
αποστέλλονται στο περιοδικό προς
στο μάρκετινγκ, εξηγεί: «Αν ο πωλητής διαισθανθεί αυτή τη συναισθηματική
δημοσίευση δεν επιστρέφονται.
κατάσταση, μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία και να εκμεταλλευτεί την έξαψη
Απαγορεύεται ηαναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή μετάδοση
της στιγμής και τις μειωμένες αντιστάσεις του πελάτη». Πώς θα αποφύγετε τις
όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του
καλοστημένες παγίδες του μάρκετινγκ; Βάλτε στην άκρη το συναίσθημα και
εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν ταυτίζεται απαραίτητα
συγκρίνετε τις υποσχέσεις με την
πραγματικότητα. Είναι φυσιολογικό να θέλουμε μια καλύτερη ζωή. Οι διαφημι- με την άποψη της Διεύθυνσης του περιοδικού. ® All Rights
στές μάς
Reserved
βομβαρδίζουν με μηνύματα που υπόσχονται ότι όλες μας οι επιθυμίες καλύτερη
υγεία, ασφάλεια, απαλλαγή από το άγχος και καλύτερες σχέσεις—θα πραγματοποιηθούν αν κάνουμε τις σωστές αγορές. Όσο ανεβαίνει ο αριθμός των
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Θεματολογία
Αγχώδεις Διαταραχές, Αντιμετώπιση Συγκρούσεων, Αυτισμός,
Βιολογική Ψυχιατρική, Γυναίκα & Ψυχική Υγεία, Διαπροσωπική
Ψυχοθεραπεία, Διαπολιτισμική Διάσταση στις Ψυχικές Διαταραχές,
Διαταραχές Προσωπικότητας, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
& Υπερκινητικότητας, Διατροφικές Διαταραχές, Διπολική Διαταραχή,
Δυναμική Οικογενειακών Σχέσεων, Εξαρτήσεις & Στίγμα, Επιθετικότητα,
Επιληψία, Επιστήμες της Συμπεριφοράς, Εργασιακός Χώρος &
Ψυχ.Υποστήριξη, Ηθική και Ψυχιατρική, Κατάθλιψη, Κλινική
Ψυχοφαρμακολογία, Μνήμη & Γνωστικές Διαταραχές, ΜΜΕ & Ψυχική
Υγεία, Νευροεπιστήμες, Νευροβιολογία, Νομοθεσία - Δικαστική
Ψυχιατρική, Νόσος Alzheimer, Νόσος Πάρκινσον, Οικογεν. Έρευνα
& Ψυχοθεραπεία, Ομαδική Ψυχοθεραπεία, Παιδική Ηλικία & Σχολικό
Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής, Προληπτική Ψυχιατρική, Σκλήρυνση κατά
Πλάκας, Συνοσηρότητα, Σχιζοφρένεια, Τέχνη: μέθοδος επικοινωνίας,
Ψυχιατρική Παιδιού & Εφήβου, Ψυχοθεραπεία: Από τη Θεωρία στην Πράξη,
Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, Ψυχομετρικά Εργαλεία, Ψυχοπαθολογία,
Ψυχωτικές Διαταραχές

Workshops
SUBLIMINAL THERAPY “SYLLABUS”
Edwin K. Yager,Prof., Ph.D. San Diego, California, USA
INTEGRATING INDIRECT HYPNOTIC BINDING TECHNIQUES IN
A COGNIVE BEHAVIORAL THERAPEUTIC PROCESS
Ahmet Rady, MD BCPC FAPA ABMPP ECP WCPC CSci, Associate Professor of Psychiatry at Alexandria University, EGYPT.
CONCEPT: IT IS GOOD TO GET ILL
Sanja Vasiljevic, BELGRADE, SERBIA

Prof. Paschale
McCarthy, Paris

The Growing Gap Between Supply and Demand for Psychiatric Services
in the US
Michael Flaum MD, Department of Psychiatry, University of Lowe Carver
College of Medicine

Prof. Maretha
Visser, South Africa

STAGE EXPRESSION – ARTISTIC INTERMEDIATION
( Body,Voice,Creation, Contact )
Rania Brilaki-Gkorgkouli Actress, Greece.

symposia

EARLY CHILDHOOD
Chair Assoc.Prof. T. Sidiropoulou, University of Athens
DIVORCE Legal & Psychological Problems
Chair: H. Gonou, Moraiti G. (Lawyers), Dr J. Kouros, Athens

Professor Stephen
Houghton Perth,
AUSTRALIA

Joana Proença
Becker, Psychologist,
Portugal-Brazil

PhD, Bucharest, Romania

FRANCE

Prof Maretha
Visser, South Africa

Prof. Patricia
M. Kearney PhD,

University College Cork,
Ireland

Prof. Bongseog
Kim, Seoul, REPUBLIC

OF KOREA

Prof. Panayiotis G.
Prontzos, Vancouver,

CANADA

Prof. Santoshi
Halder Calcuta India
Prof. Fathi
Ihmeideh, Qatar

University, Doha-Qatar

Prof. Soheir H.
El-Ghonemy, Cairo,

Egypt

Dr Miranda
Wolpert, Director,

Anna Freud Centre, UK

CHILD IN NEED
Prof. Rosenblum O., Organisation:Center for supporting
Motherhood, Athens- Paris.
Psychiatry in the Psychiatric Hospital of Athens
Chair Dr D. Petsas, Psychiatric Hospital of Attica-Dafni.

