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παρουσίασίς βιβλίων

«προΰπαρχαν τοϋ ναζισμού» καί ώς εκ
τούτου «δέν ήσαν σωβινιστικά», θά πρέ
πει να παρατηρήσουμε δτι ό ρατσισμός
καί ό σωβινισμός, χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα του ναζισμού, δέν είναι χιτλερι
κή άνακάλυψη. ’Ιδιαίτερα στήν περί
πτωση τής Τουρκίας αυτό πολύ καλά τό
γνωρίζουν κυρίως οί ’Αρμένιοι. Γι’
αότό θά μοϋ έπιτρέψη ό κ. Κιτσίκης νά
παρατηρήσω ότι ό «Παντουρκισμός»,
όπως έξ άλλου καί κάθε «Παν-δόγμα»,
είναι άναγκαστικά, μαζί μέ όλα τά άλλα,
καί ρατσιστικός καί άπροκάλυπτα έπεκτατικός. Γιατί άραγε ή τουρκική περί
πτωση νά άποτελοϋσε εξαίρεση; Έπί
πλέον οί φιλογερμανικές τάσεις τής
τουρκικής διπλωματίας καί ό θαυμασμός
τίδν Τούρκων για τά γερμανικά πρότυπα
όργανώσεως δέν έκδηλώνεται μέ τήν
έμφάνιση τού ναζισμού. Οί Τούρκοι υ
πήρξαν σύμμαχοι τίδν Γερμανών στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί ή έναρξη
τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε γερ
μανικές στρατιωτικές άποστολές στήν
Τουρκία καί τουρκικά στρατιωτικά κλι
μάκια στή Γερμανία, πού έργάζονταν μέ
σκοπό τόν έκσυγχρονισμό καί τήν όργάνωση τού τουρκικού στρατού.
δ) Όσον άφορά τήν άξιολόγηση τού
έργου τού Tekin Αίρ, όπωσδήποτε δέν
συμφωνώ μέ τόν κ. Κιτσίκη. ”Αν ύπάρχουν άντιρρήσεις για τήν περικοπή
άπό τό κείμενο τού Alp, τόν όποιον ό κ.
Κιτσίκης θεωρεί όργανο τής δυτικής
προπαγάνδας καί έπομένως προκατει
λημμένο έναντίον των Τούρκων, θά παρακαλέσω τόν κ. συνάδελφο νά καταφύγη σέ άλλη πηγή, τουρκική αύτή τή
φορά, στον καθηγητή τής πολιτικής έπιστήμης Kemal Karpat (Turkey’s poli
tics), ό όποιος άσφαλώς δέν μπορεί νά
κατηγορηθή για «άντιτουρκισμό».
Τέλος, θά ήθελα νά προσθέσω ότι τό
θέμα τού τουρκικού έθνικισμοΰ, έπειδή
άπτεται άμεσα ζωτικών προβλημάτων
τοϋ έλληνικοΰ έθνους, είναι ένα θέμα πού
παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στον
κάθε έρευνητή πού θά θελήση νά τό άναλύση άντικειμενικά. Ή ύπερβολική όμως
εύνοια όπως καί τό υπερβολικό μίσος εύ
κολα καταλήγουν σέ ύποκειμενικές αξιο
λογήσεις καί έσφαλμένα συμπεράσμα
τα. Παραδέχομαι ότι ή ήγεσία καί τών
δύο χωρών δέν μπόρεσε στό παρελθόν
νά δημιουργήση τό κατάλληλο κλίμα
συνεργασίας για τήν έπίλυση κατά τρό
πο ειρηνικό τών τόσων προβλημάτων
πού απασχόλησαν τις δύο χώρες. Ή έλληνική ήγεσία φέρει φυσικά ένα μεγά
λο μέρος τής εύθύνης. Δέν είμαι όμως
έτοιμος νά συμφωνήσω μέ όποιονδήποτε
ίσχυρισθή ότι ή τουρκική κυβέρνηση
δέν έχρησιμοποίησε τόν τουρκικό έθνικισμό, τής μορφής πού περιγράφουμε
στό άρθρο μας, άντιπροσωπευτικό ή
όχι, γιά νά παίξη τό διπλωματικό της
παιχνίδι στις δύσκολες στιγμές τού πο
λέμου καί άργότερα στό θέμα τών Στε
νών καί τής Κύπρου. Σέ περιόδους κρίσεως είναι αυτού τού είδους ό έθνικισμός,

έξτρεμιστικός, ρατσιστικός, έπεκτατικός, πού χρησιμοποιείται άπό τις κυβερ
νήσεις γιά τήν έκπλήρωση τών σκοπών
τους. Αύτό βέβαια δέν είναι πάντα εύκο
λο, όπως άπέδειξε ή πρόσφατη έλληνική
περιπέτεια. Στήν περίπτωση πάντως τής
Τουρκίας, ή πολιτική ήγεσία τής χώρας
αύτής, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φαί
νεται νά χρησιμοποιή τά σύμβολα καί
τις ιδέες τού τουρκικού έθνικισμοΰ μέ
έξαιρετική μαεστρία, προς όφελος φυσι
κά τού τουρκικού έθνους.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΕΡΛΕΞΗΣ, Ph. D.

’Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΚΕ

*

Russel Bernard, ' Ανθρωπολογικα Θέμα
τα, μετάφρασις ύπό "Αννης Μ. Στογιάννου, Άθήναι: ’Εκδόσεις Α. Καραβία,
1971, σ. 68.
Τό μικρόν αύτό βιβλίον περιλαμβάνει
μίαν σειράν διαλέξεων αί όποΐαι έδόθησαν ύπό τού συγγραφέως, καθηγητοΰ τής
’Ανθρωπολογίας, εις τούς φοιτητάς τών
Πανεπιστημίων ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης
καί Πατρών.
Ή σύνθεσις τού ακροατηρίου, άποτελουμένου έκ σπουδαστών τής Βιολογίας
κυρίως, έπηρέασε προφανώς τό περιεχόμενον τών διαλέξεων, αί όποΐαι άποτελοΰν εισαγωγήν εις τήν φυσικήν ιδίως
άνθρωπολογίαν.
Τό βιβλίον άποτελεϊται έκ τεσσάρων
κεφαλαίων. Εις τό πρώτον κεφάλαιον
«Εισαγωγή εις τήν ’Ανθρωπολογίαν», ό
συγγραφεύς περιγράφει τά όρια τής κοι
νωνικής ή πολιτιστικής άνθρωπολογίας,
τής άρχαιολογίας, τής γλωσσολογίας καί
τής φυσικής άνθρωπολογίας, τών τεσ
σάρων δηλαδή κλάδων τής Γενικής ’Αν
θρωπολογίας, ή όποια έχει ώς βασικόν
άντικείμενον μελέτης τήν «κουλτούραν»
ένός λαού.
Εις τά έπόμενα κεφάλαια (2. Θέσις τού
’Ανθρώπου εις τήν Τάξιν τών Πρωτευόν
των, 3. Παλαιοντολογικά Δεδομένα τής
Έξελίξεως τού ’Ανθρώπου, 4. Περί ’Αν
θρωπίνων Φυλών) ό συγγραφεύς εισάγει
τόν αναγνώστην εις βασικά θέματα τής
φυσικής άνθρωπολογίας, έκθέτων συγ
χρόνως μεθοδικώς τήν στροφήν τού ένδιαφέροντος τών άνθρωπολόγων άπό τήν
βιολογικήν έξέτασιν τού ανθρώπου εις
τό προϊόν «τού διαλόγου μιας ανθρώπινης
κοινωνίας καί τού περιβάλλοντος της»,
δηλαδή τήν «κουλτούραν».
Λόγω τής έμφάσεως ή όποια δίδεται
εις τήν φυσικήν άνθρωπολογίαν, κλάδον
όπωσδήποτε γνωστόν εις τό έλληνικόν
κοινόν, τούτο έστερήθη τής εύκαιρίας
μιας βαθυτέρας γνωριμίας τής κοινω
νικής ή πολιτιστικής άνθρωπολογίας,
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δηλαδή μιας έπιστήμης πολύ γνωστής εις
τόν ευρωπαϊκόν καί αμερικανικόν χώρον,
αγνώστου όμως εις τήν Ελλάδα. Ή πολι
τισμική ανθρωπολογία έχει άκαδημαϊκήν
ζωήν ένός αίώνος περίπου. Προφανώς
έκ παραδρομής τοποθετείται, εις τό βιβλίον, ή γένεσίς της εις τά μέσα τού ει
κοστού αίώνος (σ. 19).
Ή ανθρωπολογία είναι ή κατ’ έξοχήν
έπιστήμη ή όποια έπιχειρεϊ νά έπιλύση
τάς δυσκολίας τής έννοιολογικής μετα
φοράς ένός όρου άπό μίαν γλώσσαν εις
τήν άλλην. Ή μεταφράστρια άντιμετώπισε τό πρόβλημα αύτό μέ σχετικήν
έπιτυχίαν. Προβλήματα όπωσδήποτε έδημιούργησεν ή άπόδοσις τού όρου culture
διά τής λέξεως «κουλτούρα». Ή λέξις
culture έχει διά τούς άνθρωπολόγους ση
μασίαν διάφορον έκείνης ή όποια έγινε
αποδεκτή ύπό τών κοινωνιολόγων-όπαδών τής θεωρίας τής μαζικής κοινωνίας.
Εις τήν Ελλάδα, ή άπόδοσις τού όρου
culture διά τής λέξεως κουλτούρα άπηχεΐ κοινωνιολογικός καί άνθρωπιστικάς έννοιας. Ή χρησιμοποίησις όμως
τής ίδιας λέξεως διά τήν άπόδοσιν
καί τής άνθρωπολογικής έννοιας τής
culture είναι δυνατόν νά προκαλέση
προβλήματα κατανοήσεως. Τό γεγονός
ότι ή λέξις «κουλτούρα» είναι ακατάλ
ληλος διά τήν άπόδοσιν τού όρου cul
ture φαίνεται καί έκ τού ότι ή μετα
φράστρια άναγκάζεται νά άποδώση τό
έπίθετον cultural διά τής λέξεως «πολιτι
στικός», δημιουργούσα οΰτω σύγχυσιν
εις τόν μή ειδικόν άναγνώστην, ό όποιος
αδυνατεί νά κατανοήση ότι ή λέξις «πο
λιτιστική» χρησιμοποιείται ώς έπίθετον
τοϋ ουσιαστικού «κουλτούρα».
’Εδώ πρέπει νά σημειωθή ότι ούτε τό
έπίθετον «πολιτιστική», ώς προσδιοριστικόν τής άνθρωπολογίας, αποδίδει όρθώς τήν έννοιαν cultural, δεδοδένου ότι
έχει έντονον έννοιολογικήν άπόχρωσιν
δηλωτικήν τής ίκανότητος πρός τι, ή ό
ποια έλλείπει άπό τόν άγγλικόν όρον.
Έν πάση περιπτώσει ή ώς άνω έπιμελημένη έκδοσις άποτελεϊ σπουδαΐον
βοήθημα όχι μόνον διά τόν "Ελληνα φοι
τητήν τής Βιολογίας άλλά καί διά τόν ά
ναγνώστην μέ γενικά άνθρωπολογικά ένδιαφέροντα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΓΚΙΖΕΛΗΣ, Ph. D.

’Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΚΕ

*

Grossin William, Ή εργασία καί ό χρό
νος (Ώράριον, Διάρκεια, Ρυθμός). Πα
ρίσι, έκδ. «"Ανθρωπος», 1969.
Ό W. Grossin, Καθηγητής τής Κοινωνιολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τού
Nancy τής Γαλλίας, άσχολεΐται μέ θέμα
τα άφορώντα εις τήν έργασίαν καί τήν
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κοινωνικήν άλλαγήν. Θεωρείται δέ παγκοσμίως, ώς ένας έκ των πλέον ειδικών
έπϊ του θέματος τοΰ χρόνου, τής έργασίας
καί τοΰ έλευθέρου χρόνου. Αί ποικίλαι ερευναι, τάς όποιας διεξήγαγεν ώς
τακτικός συνεργάτης τοΰ Έθνικοΰ Κέν
τρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών (CNRS)
τών Παρισίων, καθώς καί ή έπί πολλά
ετη στενή συνεργασία του μέ τόν κσρυφαίον κοινωνιολόγον τής έργασίας
Pierre Naville, ό όποιος καί προλογίζει τό
βιβλίον του, έπιτρέπουν εις τόν Grossin
τήν έξαγωγήν έπιστημονικών συμπερα
σμάτων έπί ένός πολυδιάστατου καί έπικαίρου θέματος ώς ό χρόνος τής έργα
σίας.
Τά συμπεράσματα τοΰ Grossin προ
κύπτουν έκ τής έρεύνης τήν όποιαν διε
ξήγαγεν εις έπιχειρήσεις άσχολουμένας
μέ τήν παραγωγήν ήλεκτρονικών συ
σκευών έπικοινωνίας, τής περιοχής τών
Παρισίων. Κατ’ άρχήν ή έρευνα άναφέρεται εις συγκρίσεις έπί τών δεδομένων:
διαφοραί μεταξύ διάρκειας έργασίας καί
ώραρίου έργατών καί ύπαλλήλων, χρό
νος έργασίας τών γυναικών, τών άνωτέρων στελεχών καί τοΰ βοηθητικοΰ προσωπικοΰ. Εις αυτό άκριβώς τό περιγρα
φικόν στάδιον αναφαίνεται ή πλοκή τοΰ
προβλήματος διαχωρισμού μεταξύ διάρ
κειας έργασίας καί ώραρίου καί ή άνάγκη καθορισμού τής άλληλοεξαοτήσεώς
των, έν σχέσει προς τό μέγεθος τής έπιχειρήσεως καί τάς ειδικότητας τοΰ προσωπικοΰ.
Έπί τή βάσει τών διαπιστώσεων, αί
όποΐαι προκύπτουν έκ τών περιγραφικών
δεδομένων, ό Grossin προβάλλει δύο
ύποθέσεις ύπό μορφήν παραγόντων, οί
όποιοι προφανώς άλληλοσυνδέονται καί
καθορίζουν τήν διάρκειαν καί τό ώράριον έργασίας. Οί μέν έξαρτώνται έκ τών
άπαιτήσεων τής παραγωγής, οί άλλοι
έκ τών «πιέσεων» τοΰ προσωπικοΰ.
Ή πρώτη έκ τών ύποθέοεων έπιβεβαιώνεται ποσοτικώς διά τής έρεύνης,
διά τής όποιας καταδεικνύεται δτι όσον
μεγαλύτερα είναι ή έπιχείρησις, τόσον
στενωτέρα έξάρτησις υπάρχει μεταξύ
ομάδων έργασίας καί ειδικοτήτων. Τό
σύγχρονον έργοστάσιον άποτελεΐ «όργανικήν ένότητα» καί τά καθήκοντα τών
έργαζομένων έντός αύτής έξέρχονται
τών στενών ορίων τοΰ γραφείου ή τοΰ
έργαστηρίου, δεχόμενα έπιδράσεις αί
όποΐαι αποβλέπουν εις τήν έξυπηρέτησιν τής διαδικασίας τής μαζικής παραγω
γής. ’Εξ ού καί ή άνάγκη «συγχρονι
σμού» τής έργασίας εις τάς ρεγάλας όμάδας παραγωγής, ή όποια βεβαίως έχει
ώς άποτέλεσμα τήν διακεκομμένην καί
άσυγχρόνιστον έργασίαν τών μικρών
όμάδων, ώς τοΰ βοηθητικοΰ προσωπι
κού, τών συντηρητών μηχανών, κλπ.
Ή δευτέρα έκ τών ύποθέσεων ή άφορώσα εις τάς πιέσεις τών έργαζομένων

—■ περισσότερον ποιοτική τής πρώτης —
κατέδειξεν ότι οί έργοδόται ύποχωροΰν
συχνά ένώπιον πιέσεων, ένίοτε άσυνειδήτως, άν καί γνωρίζουν ότι ένας ώρισμένος τύπος ώραρίου ή διάρκειας είναι
άσυμβίβαστος μέ τήν άπασχόλησιν μιας
ώρισμένης όμάδος έργασίας καί μέ τήν
διαδικασίαν τής παραγωγής γενικώτερον.
Ένα μεγάλο μέρος τής έρεύνης είναι
άφιερωμένον εις τήν έργασίαν διά τοΰ
συστήματος τών διαδοχικών όμάδων
(τών τριών 8). Θέμα έπίσης έπίκαιρον,
έκ τοΰ λόγου ότι ή έφαρμογή τοΰ συστή
ματος τούτου αυξάνει παραλλήλως πρός
τήν τεχνολογικήν έξέλιξιν. Εις τό έρώτημα έάν καί κατά πόσον ή τεχνολογική
έξέλιξις παρασύρη τήν έργασίαν διά
διαδοχικών όμάδων, ό Grossin δίδει
μίαν άπάντησιν σύνθετον καί περιφρα
στικήν. Διαπιστώνει μέν ότι τό ποσοστόν
τών έργαζομένων μέ τό σύστημα τών
διαδοχικών όμάδων αύξάνει συνεχώς,
χωρίς να ύπάρχη, κατ’ αυτόν, άμεσος
σχέσις διάρκειας μεταξύ αύτής τής αύξήσεως καί τής βιομηχανικής άναπτύξεως, άναγνωρίζει όμως, ότι ή τεχνολο
γική πρόοδος καί ή αύτοματοποίησις
ένισχύουν τήν αϋξησιν τοΰ ποσοστού
τών έργαζομένων εις διαδοχικός όμάδας
μόνον δι’ όλίγον χρονικόν διάστημα,
θεωρών τήν περίοδον ταύτην μεταβατι
κήν, όφειλομένην κυρίως εις τάς ύπαρχούσας έλλείψεις τής αύτοματοποιήσεως. Εις τό τελευταΐον κεφάλαιον ύπό
τόν τίτλον «Χρόνος τών μηχανών καί
χρόνος τών ανθρώπων», ό Grossin άποκαλύπτει ότι ό χρόνος έργασίας τών
μηχανών υπερτερεί τοΰ χρόνου έργα
σίας τών άτόμων καί ή διαφορά αΰτη
συνεχώς αύξάνει. Ή κλασματική σχέ
σις μεταξύ χρόνου έργασίας τών μηχα
νών καί παραγωγικότητος μηχανών καί
έργαζομένων—ύπό τήν προΰπόθεσιν μιας
συνεχιζομένης τεχνολογικής έξελίξεως
-—δεικνύει ότι ύπάρχει εύχέρεια περαι
τέρω μειώσεως τής διάρκειας έργασίας
έντός ώρισμένων όρίων έλαστικότητος
έξαρτωμένων έκ τής ζητήσεως τής πα
ραγωγής.
Εκτός τών άνωτέρω ή έν λόγω έρευνα
άσχολεϊται με προβλήματα άφορώντα
εις τόν έλεύθερον χρόνον, ό όποιος
συνεχώς καί περισσότερον άσκεϊ πίεσιν
έπί τοΰ χρόνου έργασίας καί άποτελεΐ
ίσως τό βασικώτερον κίνητρον τών διεκ
δικήσεων τών έργαζομένων πρός μείωσιν τής διάρκειας τής έργασίας καί έξασφάλισιν ένός ώραρίου καλύπτοντος
τάς κοινωνικάς των άνάγκας. Έάν ό έλεύθερος χρόνος πρέπει νά δίδεται έντός
τών πλαισίων τοΰ εικοσιτετραώρου ή
εις τό τέλος τής έβδομάδος ή τμηματικώς κατά μήνα ή τέλος πρός έπιμήκυνσιν τοΰ χρόνου τών έτησίων διακοπών,
είναι θέματα τά όποια άκροθιγώς έξετάζει εις τήν έρευνάν του ό καθηγητής

Grossin, αλλά έχουν άποτελέσει άντικείμενον ιδιαιτέρων έρευνών καί μελε
τών του.
Γενικώς τό βιβλίον «Ή έργασία καί
ό χρόνος» άποτελεΐ μίαν έργασίαν πλουσίαν εις στοιχεία θεωρητικώς έμπεδωμένα καί έμπειρικώς άποδεδειγμένα. ’Ε
πειδή δέ εις τήν 'Ελλάδα στερούμεθα
έρευνών αύτοΰ τοΰ είδους, τό βιβλίον
τοΰ Grossin θά ήτο ίσως χρήσιμον, άφ’
ένός εις τούς λαμβάνοντας άποφάσεις
άπό πλευράς συμβουλευτικής, άφ’ έτέρου εις τούς άσχολουμένους μέ τό θέμα
έπιστήμονας άπό πλευράς μεθοδολογίας
καί προβληματισμού.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Κοινωνιολόγος τής Έργασίας
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΚΕ

Λ”
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
The Greek Review of Social
Research
ειδικόν τριμηνιαΐον περιοδικόν
’Εκδότης : ’Εθνικόν Κέντρον
Κοινωνικών ’Ερευνών (ΝΠΔΔ)
Σοφοκλέους

υπεύθυνος τυπογραφείου Ί. Όρφανίδης
Θησέως 52—Π. Φάληρον
στοιχειοθεσία - έκτύπωσις - βιβλιοδεσία
Έπτάλοφος Ε.Π.Ε.
Ζαλοκώστα 5, Άθήναι
έπιμέλεια έκδόσεως
Υπηρεσία Ένημερώσεως ΕΚΚΕ

ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 80
Double issue $ 5
συνδρομαί έσωτερικοΰ (4 τεύχη) :
διά Ιδιώτας δρχ. 150,
διά σπουδαστάς δρχ. 120,
διά νομικά πρόσωπα, τραπέζας,
όργανισμούς δρχ. 300,
συνδρομή έξωτερικοΰ (4 τεύχη): $ 12

ή άναδημοσίευσις τής ύλης τού
περιοδικού έπιτρέπεται μόνον κατόπιν
άδείας τοΰ διευθυντοΰ συντάξεως
πέρας έκτυπώσεως 26.2.1975

Κ*

Τά ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τάς απόψεις των συγγραφέων των.
Signed articles express only the views of their author.
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