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Η Ψυχολογία ως Εργαλείο 

των Πολιτικών Προσαρμογών 

 
 

1. Εισαγωγή 
Βασική είναι η συμβολή της Ψυχολογίας στην διεξαγωγή στο πλείστον των κεφαλαίων 

της Πολιτικής Επικοινωνίας χάριν του κοινού αγαθού της κοινωνίας. 
Στη γνώση της Ψυχολογίας ατόμων και των ομάδων στηρίζεται η Πολιτική Επικοινωνία, 

τόσο για τα κατάλληλα εκπεμπόμενα μηνύματα όσο και για την διαμόρφωση της συμπερι-
φοράς αυτών. 

Σημαντική, επίσης, είναι η χρήση των ψυχολογικών κανόνων για την υποστήριξη και 

την αποδοχή εκ μέρους των πολιτών της αναγκαιότητας των προσαρμογών που χρειάζονται 
στον καιρό τους οι λειτουργίες της Πολιτείας, με τις οποίες ιδιαιτέρως θα ασχοληθούμε στο 

παρόν άρθρο. 
Πριν όμως από την κυρία ενασχόληση με την αναγκαιότητα των προσαρμογών, κρίνε-

ται ωφέλιμο να προηγηθούν, έστω και ολίγα, στοιχεία από την ατομική και την ομαδική 
Ψυχολογία, προκειμένου να σχηματισθεί μία απλή εντύπωση για την δυναμικότητα της 

Ψυχολογίας στο σύνολο της Πολιτικής Επικοινωνίας. 
 

2. Ατομική Ψυχολογία 

Επειδή μέγα είναι το βάθος της ψυχής, που λέει και ο σοφός μας Ηράκλειτος, οι Ψυ-
χολόγοι επιστήμονες, χάριν της κατανόησης αυτής της ποικιλίας των ψυχοσυνθέσεων, 

ταξινόμησαν τα άτομα σε τυπολογίες χαρακτήρων, ανάλογα με τα κυρίαρχα κοινά χαρα-
κτηριστικά των ανθρώπων. 

Τα άτομα που ανήκουν στον ίδιο ψυχολογικό τύπο γενικά συμπεριφέρονται με τον ίδιο 
τρόπο, έτσι ώστε να είναι προβλέψιμη η συμπεριφορά τους σε διάφορες καταστάσεις.  

Έχουν διατυπωθεί μεγάλος αριθμός τυπολογιών στους οποίους κατατάσσονται οι χα-
ρακτήρες των ανθρώπων. 

Στο παρόν άρθρο αναφέρονται δύο ομάδες, οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, έχουν πε-

ρισσότερο σχέση με την Πολιτική Επικοινωνία και αυτές είναι: 
 

α. Οι Λειτουργικοί και οι Αντιδραστικοί 
  Θεμελιωτής της λειτουργικής τυπολογίας ο Carl Young (μαθητής του Sigmund 

Freud), ο οποίος διαχώρισε τους χαρακτήρες των ανθρώπων σε δύο κατηγορίες, ανάλογα 
εάν στους ερεθισμούς αντιδρούν διανοητικά και συναισθηματικά, είτε με εσωστρέφεια 

είτε με εξωστρέφεια. Επίσης, με βάση την αντίδραση, ο Ivan Pavlov διέκρινε τους 

συγκινησιακούς ή καλλιτεχνικούς τύπους ανθρώπων, οι οποίοι αντιδρούν κυρίως με το 
συναίσθημα και τους διανοητικούς ή επιστημονικούς, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, 

αντιδρούν με τη λογική και τέλος τους μεικτούς ή κοινούς, οι οποίοι αντιδρούν ισορρο-
πώντας μεταξύ συναισθήματος και λογικής. 

 
β. Ενδιαφέρουσα είναι η τυπολογία των χαρακτήρων του Eduard Spranger, ο οποίος 

διαχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις αξίες τους. 
Έτσι διακρίνει τους θρησκευτικούς, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στους θρησκευτι-

κούς κανόνες και ότι τα πάντα απορρέουν από τον Θεό. 

Τους κοινωνικούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται για την αγάπη τους στην εθελοντική 
προσφορά προς τους ανθρώπους. Αντίθετοι προς αυτούς είναι οι οικονομικοί, οι οποίοι 

αποβλέπουν και ενεργούν προς ίδιον όφελος. 
Ακόμη διακρίνει τους αισθητικούς, οι οποίοι είναι θαυμαστές και εκφραστές του ω-

ραίου, το οποίον εξισώνουν με το δίκαιο και το αληθές. 
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Συγγενείς προς του αισθητικούς είναι οι θεωρητικοί, οι οποίοι διακρίνονται για την 

έφεσή τους προς τη γνώση, ως μοναδική οδό προς την αλήθεια, η οποία καλύπτει το ηθικό 
και το ωραίο. 

Τέλος, ο Eduard Spranger ομιλεί για τον πολιτικό τύπο ανθρώπου, του οποίου κυρί-
αρχος σκοπός των ενεργειών του είναι να επιτυγχάνει να εξουσιάζει στις διανθρώπινες 

σχέσεις, μέσω των ισχυρών στοιχείων που διαθέτει (επιστήμη, τέχνη, πλούτος κλπ.). 
 

γ. Από πλευράς κοινωνικής δραστηριότητας έχουν προκύψει οι εξής διαβαθμίσεις 

τυπολογίας των ανθρώπων: 
- Ο ηγετικός τύπος, είναι η κατηγορία των ανθρώπων που αναζητούν και αναλαμβά-

νουν πρωτοβουλίες και ευθύνες σε δύσκολες καταστάσεις. Έχει αυξημένη δύναμη, ασκεί 
γοητεία στους πολίτες και επί πλέον είναι ικανός να διακρίνει τις ικανότητες και την αξία 

των συνεργατών του. 
- Ο συνειδητός οπαδός, ακολουθεί πιστά τον αρχηγό ή την ομάδα και αισθάνεται 

ασφάλεια μαζί της και χαρά στην επιτυχία τους. Αντίθετα ο μιμούμενος οπαδός, ο οποίος 
ακολουθεί τον αρχηγό ή την ομάδα, χωρίς συνειδητή σκέψη. 

- Ο υποβαλλόμενος οπαδός, είναι αυτός ο οποίος πείθεται εύκολα στις γνώμες και 

στις ιδέες των άλλων και είναι επιρρεπής στις επιδράσεις, στις διαφημίσεις και στις 
δημαγωγίες. Συγγενής προς αυτήν την κατηγορία είναι ο ασταθής οπαδός, ο οποίος δεν 

μπορεί να ενταχθεί και να είναι σταθερός σε μία ομάδα. Αποστρέφεται την τάξη και την 
πειθαρχία και αντιμετωπίζει με επιπολαιότητα το επάγγελμα, τη συμβίωση και τα καθήκο-

ντα. 
- Στον αντίποδα του ηγετικού ανήκει ο αντικοινωνικός τύπος, ο οποίος εκδηλώνει 

καταστροφική διάθεση και επιθετικότητα. Αισθάνεται υπέρμετρη εχθρότητα και μίσος για 

την κοινωνία και επωφελείται των κοινωνικών ταραχών για να προκαλέσει εγκληματικές 
πράξεις και βιαιότητες. 

 
δ. Εκτός του διαχωρισμού των χαρακτήρων με το σύστημα της τυπολογίας, οι άνθρω-

ποι διακρίνονται και ως προς τα κύρια γνωρίσματα αυτών. Καθόσον αφορά την πολιτική 
συμπεριφορά ο H. Eysenck αναγνωρίζει δύο βασικές αντιθετικές κατηγορίες: 

Αφενός τους μαλακούς, που εκφράζονται επίσης από τις δύο διαφορετικές κατατάξεις, 
τους συντηρητικούς και τους προοδευτικούς και αφετέρου τους σκληρούς, που 

εκφράζονται αντίστοιχα από τα δύο αντίθετα άκρα των ανωτέρω. 

 
3. Ομαδική Ψυχολογία 

Παράλληλα προς την ατομική Ψυχολογία έχει καλλιεργηθεί και έχει αναπτυχθεί επι-
στημονικά και η ομαδική Ψυχολογία, η οποία μελετά τη συμπεριφορά της ομάδας ως 

συλλογικής οντότητας, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον, επομένως και 
για την πολιτική επικοινωνία. 

Η κοινωνική ομάδα έχει κοινά γνωρίσματα και δρα συλλογικά για την επίτευξη συγκε-
κριμένου σκοπού. 

Ως εξ αυτών, και μόνο, των στοιχείων διαπιστώνεται, ότι η ομαδική Ψυχολογία αποτε-

λεί ένα ευρύτατο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Αλλά για 
λόγους οικονομίας χώρου, στο παρόν άρθρο μόνο πληροφοριακοί ορισμοί θα αναφερθούν, 

προκειμένου να φανεί η σπουδαιότητα της κοινωνικής ομάδας ως προς την δράση και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό της κοινωνικής ομάδας διακρίνονται οι τυπικές 
και άτυπες ομάδες. 

Από τις τυπικές ομάδες όλοι μας λίγο πολύ έχουμε εμπειρία από την οργάνωση και τη 

λειτουργία τους. τέτοιες ομάδες π.χ. είναι οι σύλλογοι, τα σωματεία, οι συνομοσπονδίες, τα 
πολιτικά κόμματα κλπ. 
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Ακόμη, κοινωνική ομάδα δύναται να είναι η οικογένεια, το σχολείο, ο στρατός, η εκ-

κλησία κλπ. 
Όλες οι παραπάνω ομάδες, με τα δικά της χαρακτηριστικά η καθεμία από αυτές, έ-

χουν ως συλλογικότητες ορισμένα κοινά γνωρίσματα, όπως είναι η αυτόνομη οργάνωση 
και η λειτουργία αυτών, η συλλογικότητα δράσης και ο σκοπός της ύπαρξής τους. 

Λόγω της πολυσυνθετότητας που παρουσιάζουν οι τυπικές κοινωνικές ομάδες, ως προς 
την ύπαρξή τους, την οργάνωσή τους και τη λειτουργία τους, καθίσταται ολοφάνερο πόσο 

δυσχερές είναι για την επιτυχή αποτελεσματικότητα για την αξιοποίηση αυτών από την 

πολιτική επικοινωνία επ’ «αγαθώ» του συνόλου της κοινωνίας. 
Εντός όμως των κόλπων των τυπικών ομάδων υπάρχουν και δρουν και οι λεγόμενες 

άτυπες ομάδες, οι οποίες συνασπίζονται από ψυχολογικά κίνητρα των μελών τους και οι 
οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική αποτελεσματικότητα της τυπικής 

ομάδας. Περισσότερο ορατές είναι οι δράσεις τέτοιων άτυπων ομάδων στα πολιτικά 
κόμματα, που λαμβάνουν το όνομα ως «τάσεις» ή «συνιστώσες». 

Κλείεται η παρένθεση για τις κοινωνικές ομάδες λέγοντας, ότι και αυτές παρουσιάζουν 
την δυναμική της μεταβλητότητας, σε μετασχηματισμούς αλλά και από αλλαγές της 

συνειδητότητας των μελών τους. Οι μεταβλητότητες αυτές μπορούν να είναι αυτοεξελισ-

σόμενες ή ετεροκινούμενες ή και από άλλες, κατά περίπτωση, αιτίες. 
 

Συμπερασματικά, από τις παραπάνω πληροφορίες που εξετέθησαν, τόσο για την ατο-
μική όσο και από την ομαδική Ψυχολογία, μπορούμε και πάλι να ισχυρισθούμε, ότι η 

Ψυχολογία είναι το θεμελιώδες δυναμικό εργαλείο σε όλες τις πτυχές της πολιτικής 
επικοινωνίας και ιδιαίτερα στις μεγάλες πολιτικές αναπροσαρμογές της πολιτείας, με τον 

σκοπό να υποστηρίξουν αυτές. 

 
4.   Η Αναγκαιότητα των Προσαρμογών 

Η ιστορία διδάσκει, ότι οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν 
έχει την ικανότητα διαρκώς να προσαρμόζεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο, πολύπλευ-

ρο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπως είναι το σημερινό. 
Εξ’ άλλου, η ιστορική αυτή κοινωνική πραγματικότητα επιβεβαιώνεται και από την 

Βιολογία, σύμφωνα με την Θεωρία περί Φυσικής Επιλογής του Κάρολου Δαρβίνου, η 
οποία λέει, ότι οργανικά συστήματα που δεν προσαρμόζονται, πεθαίνουν. 

 

α.  Προαπαιτούμενα των Προσαρμογών 
Κατ’ αρχήν ο όρος προσαρμογές είναι αρτιότερος από αυτόν των μεταρρυθμίσεων ή των 

αλλαγών, διότι αποδίδει καταλληλότερα την αναγκαιότητα και την αξία αυτών. 
Βασική όμως προϋπόθεση για τις πολιτικές προσαρμογές είναι αυτές να υποστηρίζο-

νται από την ανάλογη και κατάλληλη πολιτική επικοινωνία, η οποία να τονίζει τόσο την 
αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα αυτών των προσαρμογών όσο και για το περιεχόμενο 

της αλλαγής, ώστε η κοινωνία να καθίσταται συμμέτοχος και συνεργός για το καινούργιο. 
Επίσης, στην επιτυχία των πολιτικών αλλαγών σημαντικά συμβάλλει η συναντίληψη 

χάριν του δημόσιου συμφέροντος όλων των ενδιαφερομένων φορέων: πολιτικού συστήμα-

τος, δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας. 
Ακόμη, συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στις πολιτικές προσαρμογές και οι τεχνοκρατι-

κές δομές του πολιτικού συστήματος, η «γραφειοκρατία», όπως επεκράτησε να λέγεται. 
 

β.  Ελεγκτικός Μηχανισμός 
Παράλληλα με την αναγκαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης των πολιτικών προ-

σαρμογών, προκύπτει και η ανάγκη λειτουργίας πολιτικού οργάνου, το οποίον να παρακο-

λουθεί αυτές, θέτοντας τα ερωτήματα: 
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-  Ποια είναι η έκταση και ποια πρέπει να είναι η συχνότητα των πολιτικών αλλαγών, 

που η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει, τόσο σε θέματα εσωτερικής όσο και σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής; 

-  Ποιος είναι ο αναγκαίος για τις αρχές χρόνος για να πληροφορηθούν μία νέα κατά-
σταση και πόσος χρόνος απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων για την κατάσταση αυτή; 

-  Ποια είναι η σπουδαιότητα και η ταχύτητα αντίδρασης ενός πολιτικού συστήματος σε 
νέες αντίθετες ανατρεπτικές καταστάσεις, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος το πολιτικό 

σύστημα να εκτραπεί από τους στρατηγικούς στόχους του; 

-  Ποια είναι η ικανότητα ενός πολιτικού συστήματος να προβλέπει νέες απαιτήσεις και 
καταστάσεις, ώστε να είναι προετοιμασμένο να προλάβει τυχόν απειλές του από αυτές; 

 
 γ.  Οι Προσαρμοστικές Αυτοδιορθώσεις 

 Μετά από αυτήν την σύντομη αναφορά περί των πολιτικών προσαρμογών και μάλιστα 
σε περίοδο κρίσης που διατρέχει την Χώρα μας και την Ευρώπη, οι πολιτικοί επιστήμονες 

δηλώνουν, ότι η έκταση και η ένταση των χαρακτηριστικών της εξαρτώνται από τις ικανότη-
τες αυτοδιόρθωσης που παρέχει το κομματικό πολιτικό σύστημα. 

Κλειστά, συγκρουσιακά, πλειοψηφικά, πελατειακά πολιτικά συστήματα δεν φαίνεται 

να προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες αυτοδιόρθωσης, με συνέπεια να τίθεται σε 
δοκιμασία η δημοκρατία. 

Σε αυτό το πνεύμα της αυτοδιόρθωσης συνιστούσε και ο Πλάτων στον τύραννο των Συ-
ρακουσών Διονύσιον τον Α΄, αυτός ο ίδιος να μετατρέψει την τυραννία σε δημοκρατική 

βασιλεία χάριν του υιού του, τονίζοντας, ότι οι μεγάλες μεταβολές είναι συμφερότερον 
ειρηνικά να προέρχονται από τον ίδιο τον κυβερνήτη που κατέχει την εξουσία και να μην 

επιτρέπει, με την απρονοησία του και την ατολμία του, αυτές να προέρχονται επαναστατι-

κά από τον λαό, πράγμα που θα έφερε στην πόλη οδύνες και καταστροφή. 
Επομένως, η βιωσιμότητα ενός πολιτικού συστήματος απειλείται από τις εξής καταστά-

σεις, για τις οποίες οι πολίτες διατυπώνουν έντονα την διαμαρτυρία τους, χωρίς ή ολίγον, 
δυστυχώς, να ακούονται και αυτές είναι: 

- Η επιμονή ενός πολιτικού συστήματος να εξακολουθεί να επιβιώνει, μέσα από μία 
καταστρεπτική και διεφθαρμένη πολιτική ανευθυνότητας και απόκρυψης της αλήθειας. 

- Η προβλεπτική αδυναμία και η ακαμψία να προσανατολίσει την συμπεριφορά του 
στην εμπειρία που απέκτησε από τα λάθη του και τις παραλείψεις του, παρά τις διαβε-

βαιώσεις, ότι «έλαβαν τα μηνύματα του λαού…». 

- Η έλλειψη συντονιστικής και ελεγκτικής δυνατότητας της πολιτείας, λειτουργεί μόνο 
για να μη χαθεί η κομματική πελατεία και η εξουσία. 

- Γενικά η έλλειψη προσαρμοστικής ικανότητας, τόσο στα δευτερεύοντα όσο και στα 
στρατηγικά θέματα, όπως θα μπορούσαν να είναι οι θεσμικές αλλαγές για τη λειτουργία 

μίας ορθής και υγιούς δημοκρατίας. 
 

Τέλος, με αφορμή την αναγκαιότητα προσαρμογής του πολιτικού συστήματος και της 
ψυχολογικής υποστήριξης αυτής, δίδεται η ευκαιρία να τονισθεί, ότι η ανάγκη της 

προσαρμογής, ως και των διαδικασιών αυτής, ισχύει για κάθε άλλον κοινωνικό και 

οικονομικό θεσμό, ακόμη και για τις διακρατικές σχέσεις. 
Είναι ένας θεμελιώδης φυσικός νόμος, ο οποίος αφορά άτομα και κοινωνικές ομάδες 

και όποιος δεν έχει τις ικανότητες να επιλέξει και να προσαρμοσθεί έχει την κατάληξη που 
προβλέπει ο φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος. 

Πλην όμως πρέπει να τονισθεί, ότι οι πολιτικές μεταβολές και ιδιαίτερα οι θεσμικές, 
έχουν μεγάλες δυσκολίες, γεγονός που αναγνωρίζεται ακόμη και από τον Νικολό Μακιαβέ-

λι, συγγραφέα του περίφημου έργου «Ο Ηγεμών», ο οποίος υπογραμμίζει, ότι δεν υπάρχει 

πιο επικίνδυνο στον χειρισμό του ηγεμόνα, από το να προσπαθεί να εισαγάγει νέους 
θεσμούς.  
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Διότι, εισάγοντάς τους έχει εχθρούς όλους εκείνους που ευεργετούνται από τους πα-

λαιούς θεσμούς και έχει χλιαρούς υποστηρικτές όλους εκείνους που θα ευεργετηθούν από 
τους νέους θεσμούς. 

Άρα, η δυσκολία των πολιτικών μεταβολών καθιστά εναργέστατα την επιτακτική ανά-
γκη της ψυχολογικής υποστήριξης αυτών, δια μέσω της πολιτικής επικοινωνίας, αρκεί 

όμως αυτή να εδράζεται σε τρεις αρχές: στην αλήθεια, στην κοινή ωφέλεια και στην πειθώ. 
Τόση μεγάλη είναι η αξία του ψυχολογικού παράγοντα που ο Αριστοτέλης, στα «Πολι-

τικά» του, ως πρώτη αιτία στις στάσεις και στις επαναστάσεις δεν θεωρεί τη φτώχεια και την 

έλλειψη ελευθερίας, αλλά την ψυχολογία των πολιτών. 
 

5.  Συμπεράσματα 
Ολοκληρώνεται η παρούσα εργασία με την παρακαταθήκη που μας άφησε, με τον 

λόγο του σε ελεύθερη απόδοση, ο Αριστοτέλης, όπου ιδιαίτερα τονίζεται η αξία της ενότητας 
των Ελλήνων, λέγοντας: 

Το γένος των Ελλήνων, καθώς βρίσκεται σε τόπους κειμένους στο μέσον εκείνων και 
των άλλων, μετέχει αμφοτέρων των ιδιοτήτων, διότι έχει και δυναμισμό και διάνοιαν και γι’ 

αυτό μπορεί να διάγει και ελεύθερον και άριστον πολιτικόν βίον και να έχει την παγκόσμια 

αναγνώριση, αρκεί να έχει άξιους πολιτικούς ηγέτες και το γένος να είναι ενωμένο. 
Ακόμη, ο προηγούμενος του Αριστοτέλη φιλόσοφος Δημόκριτος διακηρύσσει: «ο ικανός 

πολιτικός ηγέτης πρέπει να κατευθύνει εμπράκτως τους πολίτες προς την αρετή με 
παραινέσεις και με την δύναμη της πειθούς του λόγου, παρά να εξαναγκάζει αυτούς με τον 

νόμο, διότι έτσι οι πολίτες θα είναι δίκαιοι και σωστοί τόσο στα φανερά όσο και στα 
κρυφά», τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την δύναμη του λόγου για την αρετή των Ελλήνων. 

 

6.  Επίλογος  
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός, ότι η επιστήμη της Ψυχολογίας είναι αυτή η οποία, 

εκτός της Πολιτικής Επικοινωνίας, συμπληρωματικά και βασικά συμμετέχει πρακτικά και 
ευεργετικά και σε άλλες επιστήμες, όπως: 

- Στην παιδεία, χάριν της αποδοτικότερης μάθησης. 
- Στον επαγγελματικό προσανατολισμό, χάριν της δικαιοσύνης, κατά Πλάτωνα και της 

ευημερίας των ατόμων. 
- Στην κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων, χάριν της αρμονίας των διανθρώπινων 

σχέσεων. 

- Στην ιατρική, χάριν της ανετότερης θεραπείας του ασθενούς. 
- Στην δικαιοσύνη, χάριν της επιείκειας και της παλινόρθωσης των κατηγορουμένων. 

- Στην διοίκηση, χάριν της ορθής επιλογής των συνεργατών και της αποδοτικότητας 
αυτών. 

- Τέλος, και στην πολιτική, μέσω της πολιτικής επικοινωνίας, χάριν του κοινού αγαθού 
της κοινωνίας. 
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2. Αριστοτέλης. Ρητορική Τέχνη. Κων/νος Βουρβέρης. Σελίδα 501. Νεώτερον Εγκυκλοπαι-

δικόν Λεξικόν «Ηλίου». Το Αρχαίον Ελληνικόν Πνεύμα. Αθήνα. 
3. Βέλτσος Γεώργιος. Κοινωνιολογία των Θεσμών. Ο Θεσμικός Λόγος και η Εξουσία. 

Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 1977. 
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Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα 1977. 
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Τσελέπογλου Ελένη. Εκδόσεις Αναστασιάδη. Αθήνα 1980. 

6. Βλάχος Γεώργιος. 

- Εισαγωγή στις Πολιτικές Θεωρίες. Τεύχη Ι-ΙΙ. (Οι οδηγίες του Νικολό Μακιαβέλι  
      εμπεριέχουν την πραγματικότητα με ψυχολογική κατεύθυνση). Εκδόσεις Παπαζήση.  
      Αθήνα 1978-1979. 

- Πολιτική. Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ. (Περί του κοινού αγαθού και της πολιτικής ολοκλήρωσης.  
Η θεωρητική θέση στην πολιτική επιστήμη, η Σχολή των Συμπεριφοριστών της      Ψυχολο-
γίας). Αθήνα 1977-1978-1981. 

7. Βουδούρης Κων/νος. 
- Ψυχή και Πολιτεία. Διδακτορική εργασία. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου.  
      Αθήνα 1970.  
- Πλατωνική Φιλοσοφία. Πανεπιστημιακή έκδοση. Αθήνα 1990.  
8. Guthrie W.K.C. Οι Σοφιστές (Πρωταγόρας, Γοργίας, Αντιφών). Μετάφραση Δαμιανός 

Τσεκουράκης. Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 1989. 

9. Δάρας Ιωάννης. Τα Ψυχολογικά Κίνητρα του Εγκλήματος. (Εξετάζονται οι χαρακτήρες 
και οι συμπεριφορές με το έγκλημα). Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 1973. 

- Δαρβίνος Κάρολος. Η Καταγωγή των Ειδών. Μετάφραση Ανδρέας Πάγκαλος.  
      Εκδόσεις Γκοβοστής. Αθήνα.  
10. Διαμαντόπουλος Άρης. 
- Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. Τόμος 1ος. Προσωπικότητα. (Η διαιρετότητα της ψυχής. 

Ένστικτα-Συναίσθημα-Λογική-Βούληση). Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2001.  
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φορά των ατόμων. Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Ιδεολογίες-Νοοτροπίες και Στερεότυπα). 
Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985. 

      Τόμος 3ος. Συμπεριφορά. (Ατομική, Ομαδική Ψυχολογία. Σχολές διαμόρφωσης  
      συμπεριφοράς. Κλινική Ψυχολογία. Χειρόγραφος. Ναύπακτος 1985. 
- Αισθάνομαι η Ψυχή στην Οικογένεια. (Οικογενειακές Σχέσεις). Αυτοέκδοση.  
      Ναύπακτος 1995. 
- Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής. (Φυσιολογία της Ψυχής- 

Ζωής). Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2008. 
- Ο Πλατωνικός Ηγέτης. (Ποιος είναι ο Φιλόσοφος Πολιτικός. Πρόταση για ένα άλλο  
      σύγχρονο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Υποκατάσταση των πολιτικών θεωριών από 
      την Επιστήμη). Εκδόσεις «Δεσμός». Πειραιάς 2012. 
11. Δημόκριτος. 2ος τόμος. Σελίδες 291, 317, 325, 333, 337, 339. Εισαγωγή Θανάσης 

Παπαδόπουλος. Μετάφραση-Σχόλια Ομάδα Κάκτος. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 1995. 
12. Έλληνας Αντώνης. Φθορά Θεσμών και Απαιτήσεις Πολιτών. Συνέντευξη στην Μαρία 

Τοπάλη. (Πολιτικά συστήματα που δεν προσαρμόζονται πεθαίνουν). Εφημερίδα Καθημε-
ρινή. Τέχνες και Γράμματα. Σελίδα 8. Αθήνα 24-25 Μαίου 2014. 

13. Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. Φιλοσοφία και Πολιτική. (Πρακτικά Συνεδρίου). 
- Τσάτσος Κων/νος. Φιλοσοφία και Πολιτική. (Ο πολιτικός ηγέτης απεξαρτημένος από τις 

προκατασκευασμένες θεωρίες, αλλά με όραμα και πράξεις στα πρότυπα του    Φιλόσο-
φου-Κυβερνήτη του Πλάτωνα). 

- Μαρκής Δημήτριος. Το Τέλος της Φιλοσοφίας και η Επιστημονικοποίηση της Πολιτικής.  
(Υποκατάσταση των πολιτικών θεωριών από την επιστήμη). 

- Νιάρχος Κων/νος. Τα Ιδιώματα του Ηγεμόνα: Αναφορά στην Πολιτική Διανόηση του  
      Θεοδώρου ΙΙ (Λάσκαρι) και του Νικηφόρου Βλεμμύδη. (Οι αρετές του ηγεμόνα). 
- Κατσιμάνης Κυριάκος. Σημεία Επαφής Ν. Μακιαβέλι και Ζ.Ζ. Ρουσώ (ο πραγματισμός  

και η λαϊκή ωφελιμότης). Εκδόσεις Καρδαμίτσα. Αθήνα 1982. 
14. Επτακοίλη Γιούλη. Δεσμώτες του … Πελατειακού. Εφημερίδα Καθημερινή. Τέχνες και 

Γράμματα. Σελίδα 1. Αθήνα 24-25 Μαίου 2014. 
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15. Ζευγαρίδης Σπύρος. Μάρκετινγκ στην Ελληνική Πραγματικότητα. Εκδόσεις Επικοινωνία. 
Αθήνα 1970. 

16. Ζομπονάκης Σπύρος. Δημόσιες Σχέσεις. Αθήνα 1974. 

17. Θουκυδίδου Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου. Μετάφραση Άγγελος Βλάχος. Ανατύπω-
ση Εστία. Αθήνα 2008. 

18. Καστενμπάουμ Ρόμπερτ. Η Τρίτη Ηλικία (από πλευράς Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας). 
Μετάφραση Τζελέπογλου Ελένη. Εκδόσεις Ψυχογιός. Αθήνα 1982. 

19. Κατρίτσης Επαμεινώνδας-Παπαδόπουλος Νικόλαος. Μαθήματα Ανατομικής του Ανθρώ-
που. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Αισθητήρια Όργανα. Αδένες Έσω Έκκρισης. Εκδόσεις 
Λίτσα. Αθήνα 1979. 

20. Κόνγκερ Τζων. Η Εφηβική Ηλικία. Μετάφραση Μαρία Σόλμαν. Εκδόσες Ψυχογιός.  
Αθήνα 1981. 

21.  Κονέτας Γιάννης. Εισαγωγή στην Οργάνωση της Παιδαγωγικής Έρευνας. Αθήνα 1977. 
22. Θεοδωράτος Ευάγγελος. Το Συντελεστικό Πρότυπο της Αποτελεσματικής Ηγεσίας.  

Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα 1989. 
23. Κούτρας Δημήτριος. 
- Η Πρακτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Τόμος Α΄. Ηθική. Εκδόσεις Μαυρομάτη.  
      Αθήνα 2002. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2002. 
24. Κρανιδιώτης Παντελής. Οι Συντελεστές της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς κατά την   

Στράτευση. Εκδόσεις ΓΕΣ. Αθήνα 1967. 
25. Κωνσταντινίδης Γιάννης. Σπιράλ Αντι-Ευρωπαϊσμού. (Αδυναμία προσαρμογής του 

Ευρωπαϊκού συστήματος). Συνέντευξη στην Μαρία Τοπάλη. Εφημερίδα Καθημερινή. Τέ-
χνες και Γράμματα. Σελίδα 8. Αθήνα 24-25 Μαίου 2014. 

26. Κωσταράς Γρηγόρης 
- Η Πολιτιστική Πορεία. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986. 
- Η Ψυχολογία του Ανθρώπου. Πανεπιστημιακή Έκδοση. Αθήνα 1986. 
27. Λασκαράτος Ανδρέας. Ιδού ο Άνθρωπος. (Χαρακτήρες Ανθρώπων κατά Αντιθετικότητα). 

Εκδόσεις Αλμωπός. Αθήνα.  
28. Μαγνήσαλης Κων/νος. Η Ψυχολογία του Καταναλωτή. Εκδόσεις. Αθήνα. 
29. Μακιαβέλι Νικολό. Ο Ηγεμόνας. (Οι συμβουλές του προς τον Ηγεμόνα, προκειμένου  
να διατηρήσει την εξουσία του. Διέπονται από πραγματικό πνεύμα με ψυχολογική κατεύθυν-

ση). Μετάφραση Ηλέκτρα Ανδρεάδη. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 1989. 
30. Μαρκαντώνης Ιωάννης. Βαθυψυχολογία και Αγωγή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1978. 
31. Μάρτζορυ Φισκ. Η Μέση Ηλικία. Μετάφραση Μαρία Σόλμαν. Εκδόσεις Ψυχογιός. Αθήνα 

1982. 
32. Μεταξάς Ιωάννης. Πολιτική Επικοινωνία. Εφαρμοσμένη Πολιτική Επιστήμη. (Η πολιτική 

επικοινωνία σε πρακτικό εφαρμοσμένο επίπεδο). Εκδόσεις Σακκουλά. Αθήνα. 
33. Μουτσόπουλος Ευάγγελος. 
- Η Φιλοσοφία της Καιρικότητας. (Πολιτικός και Πολίτες στο Υπερείναι των Καιρών). 

Εκδόσεις Καρδαμίτσας. Αθήνα 1984. 
- Η Αισθητική της Ηθικής. (Το Ωραίον ταυτίζεται με το Ηθικό). Εκδόσεις Ακαδημίας 

Αθηνών. Αθήνα 2009. 
34. Μπακατσούλας Μενέλαος. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία και Παθολογία. (Η 

ψυχική επανόρθωση αυτών που διέπραξαν αδικήματα και γενικά παρέβησαν τον νόμο). 
Εκδόσεις Σακκουλά. Αθήνα. 

35. Μπαρμπούτης Γεώργιος. Η Απάτη στο Δημόσιο κατά τον Αριστοτέλη. Ελληνική Φιλοσοφι-
κή Επιθεώρηση. Τόμος 33. Τεύχος 95. Σελίδες 105-122. Αθήνα. Μάιος 2015. 

     Μποζώνης Γεώργιος. Δοκίμιο Κοινωνιολογίας. (Περί του Ηγέτη). Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976. 
- Ψυχολογία. (Θέματα Γενικής Ψυχολογίας). Αυτοέκδοση. Αθήνα 1976. 
36. Οζέ Ετιέν. Η Καλύτερη Εποχή της Προπαγάνδας. (Η θετική συμβολή της πολιτικής    
      επικοινωνίας και η εποχή της υπερπληροφόρησης από τα δημοσιογραφικά μέσα).     
      Συνέντευξη στον Τάσο Οικονόμου. Εφημερίδα Καθημερινή. Τέχνες και Γράμματα.  
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37. Οικονομίδης Ιωάννης. Μαθήματα Γενικής Βιολογίας. Σχολικές Εκδόσεις. Αθήνα 1973. 
38. Ομαδική συγγραφή. Κοινωνιολογία. Σχολικές Εκδόσεις. Αθήνα 1983. 

39. Παρασκευόπουλος Ιωάννης. 
- Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών. (Τυπολογία και Γνωρίσματα Χαρακτήρων). Εκδόσεις 

Γρηγόρη. Αθήνα 1979. 

- Στοιχεία Κλινικής Ψυχολογίας. (Ψυχικές Παθήσεις). Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1981. 
- Εξελικτική Ψυχολογία. (Από νηπιακής μέχρι και γεροντικής ηλικίας. Η μελέτη όλων  
      των ηλικιών ολοκληρώθηκε και από άλλη βιβλιογραφία). Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα. 
40. Πασχάλης Τάσος. Βοηθείστε το Παιδί σας. (Συμπεριφορά γονέων προς τα νήπια και  
      παιδιά). Εκδόσεις Δανιά. Αθήνα 1979. 
41. Piaget Jean-Inhelder Barbel. Η Ψυχολογία του Παιδιού. Μετάφραση Κίτσος Κων/νος. 

Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα.  
42. Πλάτων. «Τίμαιος». Παράγραφος 17Β-Ε21. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια. Θ. Βλυζιώτης-Χ 

Παπαναστασίου. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Αθήνα. 

43. Πόπερ Καρλ. Η Ανοικτή Κοινωνία και οι Εχθροί της. (Άδικη και περιορισμένη κριτική στις 
φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα. Βλέπετε στον Πλατωνικό Ηγέτη). Μετάφραση Ειρήνη 
Παπαδάκη. Τόμοι Ι-ΙΙ. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1980-1982. 

44. Reuchlin Maurice. Ιστορία της Ψυχολογίας. Μετάφραση Ι. Κωνσταντοπούλου-Κάρνου. 
Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα 1970. 

45. Ρουσώ Ζαν Ζακ. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο. Μετάφραση Δ. Κωστελένος. Εκδόσεις  
      Παγκόσμια Λογοτεχνία. 
46.  Ρωμιανός Π. Κων/νος. Μετατοπίσεις Εννοιών, Πολιτική Ορθότητα και ο Μετάνθρωπος. 

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση. Τεύχος 94. Ιανουάριος 2015. 
47. Sabine G.H. Η Ιστορία των Πολιτικών Επιστημών. Μετάφραση Μάνθος Κρίσπης.  
      Εκδόσεις Ατλαντίς. Αθήνα 1961. 
48.  Schwartzenberg R.G. Πολιτική Κοινωνιολογία. (Κριτική στην παθολογική λειτουργία του  

κομματικού πολιτικού συστήματος). Επιμέλεια Αριστόβουλος Μάνεσης. Τόμοι Ι-ΙΙ. Εκδό-
σεις Παρατηρητής. Αθήνα.  

49. Simoir Guy. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Μετάφραση Σάββας Βάσου- 
      Βασιλείου. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Αθήνα 1968. 
50. Stones E. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μετάφραση Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έδρα  
      Παιδαγωγική. Καθηγητής Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα  
51. Τσαούσης Δημήτριος. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα 1979. 
52. Φακιόλας Νικόλαος. Βασικές Γνώσεις Κοινωνιολογίας. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα  
      1978.  
51.  Φαναριώτης Παναγιώτης. Ψυχολογία Επιχειρήσεων. (Σύζευξη Ψυχολογίας ανθρώπων με 

τις δομολειτουργίες της επιχείρησης). Εκδόσεις Τεχνικών Ιδρυμάτων. Λάρισα 1974. 
52. Φίλιας Βασίλειος. Όψεις της Διατήρησης και της Μεταβολής του Κοινωνικού Συστήματος. 

Τόμος ΙΙ. (Αναφορά στην παθολογία του κοινοβουλευτικού κομματικού συστήματος και 
στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων). Εκδόσεις Νέα Σύνορα. Αθήνα 1979. 

53. Φιλιππίδης Τηλέμαχος. Εγχειρίδιο Δικαστικής Ψυχολογίας. Τεύχος Α΄. (Περιγραφή 
ψυχολογίας των πρωταγωνιστών στις δικαστικές διαδικασίες). Εκδόσεις. Αθήνα.  

54. Φιλιππόπουλος Γεώργιος. Κλινική Ψυχιατρική. (Ψυχικές διαταραχές και παθήσεις). 
      Εκδόσεις Λίτσα. Αθήνα 1980. 
55. Χατζηγρηγορίου Μηνάς. Σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Τυραβόλα.  
      Αθήνα 1970. 
56. Χατζημηνάς Ιωάννης. Επίτομη Φυσιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνος. Αθήνα 1972. 
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