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Κοινωνική Πολιτική

Επιστημονικό Περιοδικό ΕΕΚΠ,
1ο τεύχος

Editorial

Δημήτρης Βενιέρης (Πρόεδρος ΕΕΚΠ),
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού
Κοινωνική Πολιτική της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. Ο
θεμελιώδης σκοπός του είναι να προάγει τη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής σε ένα
ολοένα και διευρυνόμενο επιστημονικό κοινό με αφετηρία τις ακαδημαϊκές
διαδικασίες. Ο παράπλευρος στόχος του είναι να προσφέρει βήμα επιστημονικού
διαλόγου στο κοινό αυτό, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση των όρων διαμόρφωσης
της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και στην κατανόηση των όρων αυτών σε
διεθνές. Τα δημοσιευόμενα άρθρα θα βασίζονται σε θεωρητική ή/και σε εμπειρική
έρευνα, θα ακολουθούν επιστημονική μεθοδολογία και θα υφίστανται τη διαδικασία
ανώνυμης αξιολόγησης από δύο κριτές. Το περιοδικό θα φιλοξενεί άρθρα στην
ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού υπήρξε ένας από τους ιδρυτικούς σκοπούς της
ΕΕΚΠ (2000) που μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε για μια σειρά αντικειμενικούς
λόγους. Πρωτίστως, λόγω έλλειψης ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων. Η
Κοινωνική Πολιτική φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει περισσότερο τους διαθέσιμους
πόρους ώστε να καλλιεργηθούν βαθύτερα οι κοινωνικές-ακαδημαϊκές σχέσεις στην
επιστημονική οικογένεια της Κοινωνικής Πολιτικής και να κοινοποιηθούν ευρύτερα
τα αποτελέσματα του προβληματισμού της. Οι εποχές δεν επιτρέπουν πλέον την
απουσία της επιστημονικής μας κοινότητας από τον αγώνα διάσωσης της κοινωνικής
πολιτικής και των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω τεκμηριωμένων επιστημονικά
προτάσεων και ανάπτυξης ουσιαστικού διαλόγου για την επιβίωση τους.
Η θεματολογία του περιοδικού θα έχει βεβαίως διεπιστημονικό χαρακτήρα και θα
καλύπτει τις θεματικές ενότητες που με την ευρεία έννοια εντάσσονται στη μελέτη
της Κοινωνικής Πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς όπως η κοινωνική
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ασφάλεια, η υγεία, η κοινωνική φροντίδα, η απασχόληση και η αγορά εργασίας, η
οικογενειακή, η εκπαιδευτική, η μεταναστευτική, η αντεγκληματική και η στεγαστική
πολιτική. Οι διαστάσεις της προβληματικής θα περιλαμβάνουν ζητήματα που
συνδέονται με όλο το φάσμα των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων όπως η
φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικές διακρίσεις, η ανεργία, κλπ. Η
διερεύνηση θα καλύπτει ζητήματα εθνικής, συγκριτικής, Ευρωπαϊκής και
υπερεθνικής κοινωνικής πολιτικής και πεδία ανάλυσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης
κοινωνικών

πολιτικών.

Παράλληλα

η Κοινωνική

Πολιτική

θα δημοσιεύει

βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο καθώς και σύντομες κριτικές
ανασκοπήσεις επίκαιρων ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής.
Επειδή η Κοινωνική Πολιτική είναι ένα δυναμικό ακαδημαϊκό αντικείμενο, επιδίωξη
είναι τα άρθρα να δημοσιεύονται εντός ενός έτους από την υποβολή τους.
Παράλληλα, επειδή η Κοινωνική Πολιτική θα ενθαρρύνει όσο το δυνατόν
περισσότερο τη χρήση της αγγλικής γλώσσας, επιδίωξη είναι η σταδιακή δημιουργία
ενός επιστημονικού περιοδικού με διεθνή εμβέλεια. Επιδίωξη που με την σειρά της
θα συμβάλλει στην ευρύτερη προσπάθεια του ΔΣ και των μελών της Εταιρείας για
ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων με αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις του
εξωτερικού και διεύρυνση των προοπτικών συνεργασίας σε κοινά πεδία δράσης
(σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα).
Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω θερμότατα τα μέλη των ΔΣ των προηγούμενων ετών
για τις προσπάθειες τους στην κατεύθυνση δημιουργίας του περιοδικού αλλά και
ευρύτερης στήριξης μιας όχι πάντα εύκολης ή επαρκώς συλλογικής προσπάθειας.
Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής για την υποστήριξη
τους και τα μέλη της Επιστημονικής για την συμμετοχή τους. Ζητώ συγνώμη από
τους συγγραφείς του 1ου τεύχους –τα κείμενα του οποίου πηγάζουν σε εισηγήσεις του
4ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΚΠ- για την καθυστέρηση της έκδοσης και ευχαριστώ
για την υπομονή τους. Πολλά πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά στο επόμενο τεύχος.
Τέλος, ελπίζω ότι η Κοινωνική Πολιτική θα έχει τη συνέχεια και τη συνέπεια που
απαιτεί η ευγενής αποστολή της ΕΕΚΠ και εύχομαι για όλους καλύτερες ημέρες.
***
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