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to'

παρουσίασις
βιβλίων

Les dynamismes sociaux. Initiation à la
Sociologie, υπό P. Virton, S. J., τόμ. 7, Pa
rishes editions ouvrières, 1965, 470 σελ.

ας), υπό Renate Mayntz, Holm und
Peter Hübner, Köln und Opladen, West
deutscher Verlag, 1969, 222 σελ.

Τόν τελευταιον καιρόν έχουν ίκδοθή
πολλαί «είσαγωγαί» εις τήν Κοινωνιολογίαν, πολλαί των όποιων μάλιστα έ
χουν τελείως διάφορον περιεχόμενον από
ό,τι θά άνέμενέ τις. Τό παρόν έγχειρίδιον 0ά ήτο δυνατόν νά χσρακτηρισθή
ώς μία δυναμική εισαγωγή είς τήν κοινωνιολογίαν, ίσχυρώς έπηρεασμένη από
φιλοσοφικός ιδέας του σχολαστικισμοί,
άπό τάς τάξεις τοϋ όποιου προφανώς προ
έρχεται ό συγγραφέας του, ώς δύναταί τις
νά σνμπεράνη καί έκ τής χρησιμοποιουμένης ορολογίας (οντολογία, αναλογία,
αιτιοκρατία, τελεολογία, κτλ.).
Εις τό πρώτον μέρος, τό όποιον κα
λύπτει σχεδόν τό τέταρτον τής όλης έργαοίας, ό συγγραφεύς πραγματεύεται γενικά
προβλήματα μεθοδολογικά καί σχέσεις
τής Κοινωνιολογίας προς τάς λοιπός
Κοινωνικός Έπιστήμας, καθώς καί μίαν
σύγκρισιν των κυριωτέρων κοινωνιολο
γικών θεωριών.
Τό δεύτερον μέρος άνσφέρεται είς τό
θέμα τής «structure» (δομής, υφής) τής
Κοινωνίας. Χαρακτηριστικόν είναι ότι
είς τό κεφάλαιον αύτό ό άνθρωπος δέν
έξετάζ&ται καθ’ εαυτόν άλλα τοποθετού
μενος έντός τοϋ συνόλου πλέγματος τής
κοινωνίας. 'Ο συγγραφεύς νοεί ένταϋθα τά
κοινωνικά γεγονότα ώς εν ένιαΐον σύμ
πλεγμα αλληλεπιδράσεων καί αλληλεξ
αρτήσεων.
Τό τρίτον μέρος άναφέρεται είς τό πε
ριεχόμενον τοϋ κοινωνικού γίγνεσθαι καί
τής ανθρώπινης συμπεριφοράς ώς καί των
λειτουργικών σχέσεων αύτί&ν.
Άπό τοϋ τετάρτου μέρους καί έξής γί
νεται εμφανής καί πάλιν ή πνευματική
ιοποθέτησις τοϋ συγγραφέως έντός τοϋ
κλίματος τής σχολαστικής σκέψεως καί
τής ρωμαιοκαθολικής πολεμικής έναντίον
τής σχολής τοϋ Durkhein καί τοϋ καλού
μενου «κοινωνιολογισμοϋ», έξετάζεται
συνοπτικώς τό κοινωνικόν φαινόμενον ώς
πολιτισμική ένότης άξιών καί τοποθε
τήσεων καί αναλύονται τά ζητήματα τής
ένσωματώσεως τοϋ ατόμου έντός τοϋ κοι
νωνικού συνόλου, ώς καί τά τής κοινω
νικής συμβατικότητος.
Πάντως παρά τήν καταπολέμηση» τοϋ
«κοινωνιολογισμοϋ», ό συγγραφεύς παρα
δέχεται ότι ή ανθρώπινη έλευθερία δέν
είναι άνεξάρτητος τοϋ κοινωνικού κλί
ματος έντός τοϋ όποιου τό άνομον ανα
πτύσσεται καί κινείται, άλλα προσδιο
ρίζεται ύπ’ αύτοϋ. Ό άνθρωπος ερμηνεύε
ται ώς δημιουργός άλλα καί δημιούργημα
συγχρόνως τοϋ πολιτισμού του, ή δέ προ
σωπική του εύθύνη ώς άναλόγως έξαρτωμένη άπό τόν βαθμόν τής συνειδητοποιήσεως τούτου.

Μέ τό εργον αύτό ή γνωστή καθηγήτρια τής Κοινωνιολογίας Renate Mayntz
καί οί συνεργάται της έρχονται νά πλη
ρώσουν σημαντικόν κενόν, άπό χρόνων
ήδη λίαν αισθητόν, τής γερμανικής βιβλι
ογραφίας. Ή προσφορά τοϋ έργου είναι
ιδιαιτέρως σημαντική διά τούς σπουδά
ζοντας τήν κοινωνιολογικήν έπιστήμην,
κι.θ’ όσον αποτελεί τήν πρώτην συνοπτι
κήν, συγχρόνως όμως καί συστηματικήν
καί σχετικώς πλήρη εισαγωγικήν έργασίαν είς τάς μεθόδους, τάς τεχνικός καί
τά προβλήματα τής έμπειρικής αναλυ
τικής Κοινωνιολογίας.
Τό πρώτον κεφάλαιον αποτελεί εισα
γωγήν είς την καθόλου προβλημ.ατολογίαν, άναφέρεται είς τάς μεθοδολογικός
προϋποθέσεις τής έμπειρικής. κοινωνικής
έρεύνης καί πραγματεύεται τό περιεχό
μενον, τήν χρήσιν καί λειτουργίαν σημαν
τικών διά τήν αναλυτικήν κοινωνιολογίαν όρων. Όφείλομ εν ευγνωμοσύνην είς
τούς συγγραφείς διά τήν κατάδειξη» τής
αποφασιστικής σημασίας, τήν όποιαν έχει
διά τήν έμπειρικήν κοινωνικήν έρευναν
ή διατύπωσις τών όποθέσκων. Δυνάμεθα
νά εϊτ.ωμεν ότι είς τό σημεΐον τοϋτο κεν
τρίζεται ή αχίλλειος πτέρνα τών περισσο
τέρων κοινωνιολογικών αναλύσεων. Κατά
τήν διαπραγμάτευσιν τοϋ προβλήματος
τών σχέσεων θεωρίας καί έμπειρικής έ
ρεύνης εύκόλως προδίδονται οί συγγρα
φείς ώς οπαδοί τής άναλυτικής κοινωνιολογίο,ς, χωρίς πάντως νά αποφεύγουν τήν
προσπάθειαν έ.ός διαλόγου μετά τής
Κριτικής Κοινωνιολογίας, ά" καί—κατά
τήν γνώμην μας—ούχί πάντοτε λ ίαν έπιτυχώς.
Το κεφάλαιον τό όποιον άκολουθεί α
ποτελεί τό άσθενέστερον ίσως σημεΐον
τής όλη' έργασίας. Άναφέρεται είς τά
θέματα μετρήσεως καί συλλογής τών
στοιχείων τής κοινωνικής έρεύνης. Άλλ’
ένφ τά προβλήματα μετρήσεως καί «σκαλοποιήσεως»(8t ufen wei se) τυγχάνουν μιας
λεπτομερούς καί μετά πλουσίων παραδει
γμάτων εύλήπτου διαπραγματει σεως, τό
άναφερόμενον είς τήν δειγματοληψίαν
μέρος είναι δυστυχώς λίαν σύντομον καί
μάλλον άσαφές.
Σύντομον έπίσης είναι καί τό είς τάς
ΰψίστης σημασίας καί σπουδαιότητος διά
χήν κοινωνιολογικήν έρευναν τεχνικάς
τής ουνεντεύξεως καί παρατηρήσεων άνα
φερόμενον τμήμα, είς τό όποιον έν τούτοις έπιτυγχάνεται πλήρης άνάλ.υσις τής
προβληματικής.
Ούδείς δύναται νά ύποτιμήση τήν αξίαν
τών πλουσίων είς παραδείγματα καί λίαν
διαφωτιστικών περιγραφών τής προε
τοιμασίας καί άναλύσεως τών στοιχείων,
είς τάς όι οίσς ύστεροϋν κατά κανόνα οί
μή έμπειροι περί τάς έρεύνας κοινωνιο
λόγοι. Εϋληπτον, ακριβές, διεξοδικόν είς
τα προβλήματα τών μεθόδων καί τώ\
προϋποθέσεων τής κοινωνιολογικής έ
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ρεύνης, έξωπλισμένον μέ ασκήσεις κατά
κεφάλαια προς έλεγχον τής κατανοήσεως καί άφομοιώσεως τής προσφερομένης ϋλης, καί μέ βιβλιογραφίαν διά τούς
έπιθυμούντας περαιτέρω ένημέρωσιν καί
έμβάθυνσιν εις τά προβλήματα, είναι δυ
νατόν να χαρακτηρισθή ώς τό τελειότε
ροι· βοήθημα -εις τήν γερμανικήν τουλά
χιστον (Βιβλιογραφίαν—διά τούς σπουδά
ζοντας ιήν Κοινωνιολογίαν καί τό πλέον
απαραίτητον έγκόλπιον διά τούς ασχο
λούμενους μέ έι πειρικάς έρευνας.
A. Κ. ΠΑΠ ΑΝΤΩΝΙΟ Y

The Sociology and Social Psychology ol
Disability and Rehabilitation (Ή κοινωνιολογία καί ή κοινωνική ψυχολογία τής
αναπηρίας καί άποκαταστάσεως), ύπό
Κωνσταντίνας Σαφιλίου-Rothschild, New
York, Random House, 1970, 326 σελ.
Ή παλαιά μομφή τήν όποιαν άπέδιδον
οί εύρωπαϊοι κοινωνιολόγοι εις τήν άμερικανικήν κοινωνιολογίαν, ότι δεν άνεφέρετο εις τήν ιστορίαν ούτε εις τήν πρα
γματικήν κοινωνικήν δομήν καί ότι έξεδήλωνεν ασθενές ένδιαφέρον διά τάς
κοινωνικάς συγκρούσεις, είναι σήμερον
πλέον άνυπόστατος. Μία προσεκτική παρατήρησις τής άμερικανικής κοινωνιολογίας επιτρέπει εις τον μελετητήν νά διά
γνωση μίαν βαθεΐσν άνησυχίαν, έρμηνεύουσαν, έξ άλλου, τήν άνησυχίαν τής
άμερικανικής κοινωνίας ενώπιον τής α
πειλής τήν όποιαν προκαλοϋν διά τό κοι
νωνικόν σώμα ή κοινωνικο-εθνική ποικι
λία καί ή ύπερεκτίμησις των τεχνικών έπιτυχιών. "Ηδη άπό τού 1920, ή άμερικανική κοινωνιολογία ένέκυψεν εις τήν ερευ
νάν προβλημάτων ώς αί διανοητικαί διαταραχαί, τά νεανικά παραστρατήματα, τό
έγκλημα, ή αύτοκτονίοι, ή αποδιοργάνω
σή τής οικογένειας καί τής κοινωνίας,
κτλ.
'Η κυρία Σαφιλίου-Rothschild άποτελεϊ γνήσιον έκφραστήν αυτής τής κοινωνιολογίας. Εύρύς κύκλος σπουδών εις τήν
’Αμερικήν, έκτεταμένη επιστημονική δραστηριότης εις τον τομέα τής έφηρμοσμένης κοινωνιολογίας καί διδασκαλία εις
διάφορα άμερικανικά πανεπιστήμια, συγ
κροτούν τήν έπιστημονικήν δράσιν της.
’Από δεκαετίας έρευνα έμπειρικώς, εις
πλείστας γεωγραφικός περιοχάς, διάφο
ρα κοινωνικά προβλήματα, μέ οπλισμόν
της μίαν θετικήν υποδομήν, ίσχυρώς ένισχυομένην ύπό μαθηματικού τρόπου σκέψεως. Αί περισσότεροι τών μέχρι τούδε
έργασιών της άποβλέπουν εις τήν έπι
στημονικήν άνάλυσιν τών άνθρωπίνων
γεγονότων. ’Αποσπά έκ τής περιοχής τού
«πραγματικού» τά θεατά στοιχεία, τούς
«δείκτας», τών όποιων ή ειδοποιός διαφο
ρά ποικίλλει άναλόγως τής έξωτερικής
συμπεριφοράς καί τών έσωτερικών διαθέ
σεων, άλλά καί τών σχέσεων καί τών με
ταβολών, τών όποιων μετρεΐ τήν συχνό
τητα. Εις τό πέρας τών πολλαπλών έμπειρικών ερευνών της κατορθώνει νά διαμορφώνη υποθέσεις έπί τής ύφής τών ύπό

έξέτασιν φαινομένων. 'Η ιατρική κοινωνιολογία, ή κοινωνιολογία τής οικογέ
νειας καί ή κοινωνιολογία τής άναπηρίας
καί τής άποκαταστάσεως είναι οί ειδικώτεραι κλάδοι έντός τών όποιων δρδ ή Σαφιλίου-RothschiId.
ΕΙς τό πρόσφατον βιβλίον της «Κοινωνιολογία καί κοινωνική ψυχολογία τής
άναπηρίας καί τής άποκαταστάσεως» ή
Κα Σαφιλίου έπιχειρεΐ νά διαφώτιση τάς
σχέσεις μεταξύ άναπήρων καί κοινωνίας.
Ή συνεχώς μειουμένη πιθανότης θανά
του άπό άσθενείας, πολέμους καί άτυχήματα καί ή συνεχώς αύξανομένη πιθονότης έπιβιώσεως άναπήρων όλων τών μορ
φών, ώς καί ή ταχεία άνάπτυξις τής ιατρι
κής τεχνολογίας, καθιστά άναγκαίαν τήν
συστηματικήν μελέτην τών κοινωνικο
ψυχολογικών πτυχών τής άναπηρίας καί
τής άποκαταστάσεώς της.
Εις τό πρώτον κεφάλαιον τού βιβλίου
(Ή κοινωνική άντιμετώπισις τής αναπη
ρίας) έξετάζεται ό άρρωστος καί ό άνάπηρος άνθρωπος, ΐστορικώς, εις τάς διαφό
ρους χώρας, ώς καί ό τρόπος κατά τόν ό
ποιον αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα. ’Α
κολούθως έρευνάται ό τρόπος κατά τόν ό
ποιον προγραμματίζεται ή άποκατάστασις
εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί τόν Καναδάν καί άξιολογεΐται ή επάρκεια τών
έφαρμοζομένων προγραμμάτων άναπη
ρίας.
Εις τό δεύτερον κεφάλαιον (Σταδιοδρο
μία τού αναπήρου) παρακολουθοΰνται τά
διαδοχικά στάδια τής ζωής τού άναπήρου,
άπό τής υγιούς καταστάσεώς του μέχρι
τής άσθενείας καί τής άναπηρίας του, ή
άποκατάστασις του καί ό ρόλος τόν ό
ποιον ούτος δύναται νά διαδραματίοη εις
τό κοινωνικόν σύνολον.
Τό τρίτον κεφάλαιον (Κοινωνιολογία
καί κοινωνική ψυχολογία τής άναπηρίας)
βασίζεται εις τά πορίσματα τής ιατρικής
κοινωνιολογίας, τής κοινωνικής ψυχολο
γίας, τής ψυχιατρικής καί τής κοινωνιολογίας. ’Επί τού προβλήματος τής άναπη
ρίας διαπιστοΰται ή τεραστία έπίδρασις
τής άναπηρικής καταστάσεώς έπί τής
προσωπικότητος τού πάσχοντος, έπί τήε
οικογένειας του, ώς καί έπί τών εύρυτέρων
πλαισίων τού κοινωνικού καί οικονομικού
συστήματος τής χώρας του.
Εις τό τέταρτον κεφάλαιον (Κοινωνιολογία καί κοινωνική ψυχολογία τής άπο
καταστάσεως) έξετάζεται ή άποκατάστασις: εις τό έπίπεδον τής προσωπικότητος,
εις τό έπίπεδον τού κοινωνικού συστήμα
τος καί εις τό έπίπεδον τού πολιτισμού.
Τό πέμπτον κεφάλαιον (’Αναπηρία καί
έργασία) θίγει κυρίως τό θέμα τής κατά
τήν έργασίαν παρατηρουμένης συχνότητος άναπηριών καί προτείνει λύσεις διά
τήν έπιβοήθησιν τών άνεπήρων τής κατωτέρας κοινωνικής τάξεως. Πάντοτε
κουρασμένοι, μόνοι, άπογοητευμένοι, διό
τι συνειδητοποίησαν τάς περιωρισμένας
πλέον δυνατότητάς των εις τήν κοινωνίαν,
οί πτωχοί άνάπηροι δυστυχούν ύπό τά όμματα μιας άνικάνου νά τούς έννοήση κοι
νωνίας.

Εις τό έκτον κεφάλαιον ('Ο έπιτυχώς άποκατασταθείς ανάπηρος) ή συγγραφεύς
έξετάζει τό ποσοστόν τών έπιστρεφόντων
εις τήν έργασίαν, ένώ τό έβδομον κεφάλαιον (Μετά τήν άποκατάστασιν) διερευ
νά τόν ρόλον τού ιατρού, ό όποιος φθάνει
πολύ πέραν τής θεραπείας, τού δικηγό
ρου, ώς έχθροΰ ή φίλου, τού έργοδότου,
τού έπαγγελματικοΰ συμβούλου είς τήν
άσφάλισιν κατά τών άτυχημάτων, καί τών
έργατικών συνδικάτων είς τήν προάσπισιν τών άναπήρων. 'Η οικογένεια διαδρα
ματίζει ϋψιστον ρόλον είς τήν μετά τήν
ιατρικήν άποκατάστασιν τού άναπήρου
σταδιοδρομίαν αυτού. 'Η συγγραφεύς προ
τείνει βασικάς λύσεις ώς προς τόν ρόλον
τής οικογένειας είς τήν άποκατάστασιν
τών άναπήρων.
Είς τό τελευταϊον κεφάλαιον (Προτά
σεις καί προβλέψεις έν σχέσει πρός τήν
αναπηρίαν καί ιήν άποκατάστασιν είς τό
μέλλον) έπιχειρεϊται μία σκιαγραφία βελτιώσεως τών συνθηκών άποκαταστάσεως
τών άναπήρων καί όσον τό δυνατόν έπιτυχεστέρα ένσωμάτωσίς των είς τό κοινωνι
κόν σύνολον.
Είς τό βιβλίον διευρύνονται καί τροπο
ποιούνται δύο κοινωνιολογικοί θεωρίαι
άφορώσαι είς τήν κοινωνικήν άπόκλισιν
(Social Deviation) καί τάς κοινωνικάς κι
νήσεις (Social Movements). Τούτο γίνε
ται άπό τάς είδικάς περιπτώσεις τής άνα
πηρίας καί άποκαταστάσεως άντιστοίχως.
’Επίσης δύο έπί μέρους κοινωνικο-ψυχολογικαί θεωρίαι, ή τής αύτοαντιλήψεως
(Selfconcept) καί ή τής άπσξενώσεως (Ali
enation), εφαρμόζονται μέ έποικοδομητικάς τροποποιήσεις.
Τό έν λόγω βιβλίον άποτελεΐ έπιτυχή
απόπειραν συνθέσεως πορισμάτων κοι
νωνιολογικών μελετών μέ μελέτας καί έμπειρίας έφηρμοσμένων έπιστημών, ώς τής
ιατρικής, τής κοινωνικής λειτουργίας καί
τής φυσιοθεραπευτικής, πρός τόν σκοπόν
συστηματικής διευρύνσεως καί έπεκτάσεως υφισταμένων κοινωνιολογικών θεω
ριών.
Είς τήν έργασίαν της αύτήν ή συγγρα
φεύς συμπεραίνει ότι μία στενή καί ειλι
κρινής συνεργασία μεταξύ κοινωνιολό
γων, κοινωνικών ψυχολόγων, ιατρών (ίδίμ τών ειδικών έπί τής άποκαταστάσεως
καί τής ορθοπεδικής), κοινωνικών λει
τουργών, φυσιοθεραπευτών, κτ>., διά τής
διεξαγωγής νέων σημαντικών έρευνών καί
καταλλήλων θεωρητικών συνθέσεων, θά
εχη ώς άποτέλεσμα τήν έξεύρεσιν λύσεων
διά τήν άποκατάστασιν τού άναπήρου καί
τήν παράδοσιν αύτοΰ είς τήν Κοινωνίαν,
άπολύτως ικανού πρός παραγωγήν κοι
νωνικού, οικονομικού καί πνευματικού
έργου.
Διά τούς ελληνας κοινωνιολόγους καί
τούς άσχολουμένους μέ τούς αναπήρους
τό βιλίον τούτο άποτελεΐ μίαν προτροπήν
πρός νέας κοινωνιολογικός έρεύνας, συνδυαζομέναο πρός τά έπιστημονικά δεδο
μένα ώρισμένων κλάδων τών έφηρμοσμέ
νων έπιστημών.
Γ. ΓΕΩΡΓΙΟ Υ-ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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