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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του γράφοντος γύρω από τις αναζητήσεις της 

Κοινωνικής Ιστορίας, στο σύνολο της, από την µια πλευρά, όπως επίσης και το 
ενδιαφέρον γύρω από τις ιστοριογραφικές αναζητήσεις που σχετίζονται µε την 
δεκαετία του 1940, δηµιουργούσαν ανέκαθεν την ανάγκη µιας ουσιαστικότερης και 
πιο εξειδικευµένης ενασχόλησης.  

Η ταξινόµηση δε του αρχείου του υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας (στο εξής αρχείο 
Υ.Ε.Π.), που αφορά στην περίοδο από το 1940 έως το 1949, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από τον γράφοντα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
στο Ρέθυµνο, κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού του 2001, υπήρξε η αφορµή και το 
έναυσµα για περαιτέρω αναζητήσεις γύρω από τα θέµατα της (κρατικής) Κοινωνικής 
Πολιτικής και ιδίως της (κρατικής) Κοινωνικής Πρόνοιας1 στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο αυτή, σε συνδυασµό και µε τις άκρως ενδιαφέρουσες εξελίξεις γύρω από τα 
ζητήµατα αυτά στις µέρες µας, αλλά και την επιµονή ορισµένων παλαιότερων 
βασικών δοµών του συστήµατος, που επικαιροποιούν την µελέτη των σχετικών µε το 
κοινωνικό κράτος ζητηµάτων. Έτσι, στην µελέτη αυτή, παρότι σαφώς αναδεικνύουµε 
την σηµασία συγκεκριµένων εξελίξεων, εντούτοις, τελικά µελετάµε περισσότερο την 
συνέχεια, παρά τις τοµές. Και αυτό διότι µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε περισσότερο 
τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται ακόµη και σήµερα, τηρουµένων των 
αναλογιών, η ανεπάρκεια στις υλικές υποδοµές και η επιµονή των διοικητικών 
προβληµάτων τόσο του συστήµατος υγείας όσο και των ασφαλιστικών και 
προνοιακών φορέων, στοιχεία που χαρακτήρισαν συνολικά την µεταπολεµική 
περίοδο και που συνεπώς αποτελούν τα ελάχιστα µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά 
του συστήµατος πρόνοιας στην Ελλάδα. Η κακή ποιότητα πρόνοιας που εν πολλοίς 
παρέχεται και σήµερα στον πληθυσµό, όντως αποτελεί µια διαχρονική σταθερά, 
δεδοµένου ότι πολλά από τα αρνητικά στοιχεία που συνόδευσαν την µεταπολεµική 
του οργάνωση, παραµένουν, µε εξαίρεση ορισµένους τοµείς όπως η φαρµακευτική 
κάλυψη, ανέπαφα. Η ενασχόληση τέλος µε ένα αντικείµενο, για το οποίο η έλλειψη 
σχετικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις δυτικές χώρες της Ευρώπης 
και τις Η.Π.Α., είναι κάτι παραπάνω από αισθητή, αποτελεί µεν ένα δύσκολο, αλλά 
συνάµα και γοητευτικό εγχείρηµα2.  

 
1 Η Κοινωνική Πολιτική και η Κοινωνική Πρόνοια εξετάζονται στην εργασία αυτή πάντα σε 
συνάρτηση µε το κράτος (Η κοινωνική προστασία, όσο, και αν, ασκείται από άλλους φορείς, όπως 
από την ιδιωτική πρωτοβουλία / φιλανθρωπία , από µη κρατικούς οργανισµούς, από συλλόγους ή από 
την Εκκλησία δεν τίθεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος αυτής της µελέτης. Η δράση των φορέων 
αυτών εξετάζεται µονάχα στον βαθµό κατά τον οποίο διαπιστώνεται συνεργασία του κράτους µε 
κάποιον από αυτούς).  
2 Η αναβίωση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος για τα ζητήµατα της φτώχειας και της ανέχειας στις 
σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και εντεύθεν, λόγω 
της εµφάνισης και της -µε διακυµάνσεις- µονιµοποίησης της ανεργίας και των προβληµάτων που αυτή 
συνεπάγονταν. Βλ. σχ. Βασιλική Γεωργιάδου, «Το στοιχείο της ΄΄Αρωγής΄΄ στη ΄΄Νέα Κοινωνική 
Πολιτική΄΄. Μια κριτική παρουσίαση του ΄΄Πρωτογενούς Συστήµατος Ασφάλειας΄΄», Ίδρυµα Σάκη 
Καράγιωργα, ∆ιαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής σήµερα, 3ο Συνέδριο (27-29 Νοεµβρίου 1991), 
Πάντειον Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1993, σελ. 43-49. Για τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της 
ελληνικής περίπτωσης βλ. το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του ∆ηµ. Α. Σωτηρόπουλου, «Ερµηνείες της 
µεταπολεµικής ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα : υποθέσεις εργασίας και εµπειρικά 
στοιχεία», Ανακοίνωση-εισήγηση (µη δηµοσιευµένο κείµενο) στο 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο της 
Επιστηµονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής («Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση»), ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή, 10-13 Μαΐου 2001.      
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Είναι σαφές ότι η ερµηνεία των σχετικών µε την κρατική Κοινωνική Πολιτική και 
την κρατική Κοινωνική Πρόνοια φαινοµένων, δεν µπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά 
σε πηγές της δεκαετίας του 1940 ή στην βιβλιογραφία που αφορά αποκλειστικά στην 
περίοδο αυτή, πόσο µάλλον να στηριχθεί σε ένα αρχείο (αρχείο Υ.Ε.Π.), το οποίο, 
όσο σηµαντικές πληροφορίες και αν δύναται να παρέχει, αποτέλεσε το έναυσµα, 
κυρίως, για ευρύτερες αναζητήσεις. Εξαιτίας του ότι µορφές οργάνωσης Κράτους 
Πρόνοιας εµφανίστηκαν στην Ελλάδα πολύ πριν και η κρατική Κοινωνική Πολιτική, 
γενικά, παρ’ όλη την αποσπασµατικότητα της, είχε ήδη διανύσει µια πορεία, 
εξαιρετικά χρήσιµο κρίνεται να µελετηθούν οι «κληρονοµιές» και ο χαρακτήρας της  
µεταβολής των συνθηκών, των στόχων και των επιδιώξεων3. Η έρευνα θα µπορούσε 
να έχει πολλές αφετηρίες. Το 1911, για παράδειγµα, ή το 1922 ή  ακόµη και  το 1936, 
ενδεικτικές χρονιές που η καθεµία σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο για την κρατική 
Κοινωνική Πολιτική και την κρατική Κοινωνική Πρόνοια. Φυσικά δεν είναι άνευ 
σηµασίας και η -αναµφισβήτητα πιο περιορισµένη ασφαλώς και µε διαφορετικό 
χαρακτήρα- δραστηριότητα του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα, αλλά και οι 
µορφές κοινωνικής προστασίας που είχαν αναπτυχθεί στον ελλαδικό χώρο πριν την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους.   

Βέβαια, στόχος είναι η έρευνα να επικεντρωθεί, όπως τονίστηκε, στην δεκαετία 
του 1940, οπότε παρατηρείται µια «πύκνωση» ορισµένων φαινοµένων, λόγω και της 
καταλυτικής επίδρασης του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου4, µε αποτέλεσµα να γίνεται 
σαφές ότι η δεκαετία αυτή σηµατοδοτεί το πέρασµα σε µια περίοδο ωριµότερης 
λειτουργίας του Κράτους Πρόνοιας και πιο συνειδητής άσκησης της Κοινωνικής 
Πολιτικής στις χώρες γενικά της ∆ύσης, στις δεκαετίες δηλαδή πλέον του 1950 και 
του 1960. Η εικοσαετία αυτή αποτελεί, άλλωστε, την περίοδο παγίωσης των 
κοινωνικών θεσµών, σε βαθµό ώστε να της αποδοθεί, από ορισµένους µελετητές, και 
ο χαρακτηρισµός «Χρυσή Εποχή» του Κράτους Πρόνοιας και της κρατικής 
Κοινωνικής Πολιτικής5. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται δηλαδή σε µια περίοδο 

 
3 Θα µπορούσε δηλαδή για παράδειγµα να µελετηθεί -κάτι που όντως επιχειρείται στην µελέτη αυτή- ο 
χαρακτήρας της µακροπρόθεσµης άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής που υιοθετήθηκε απέναντι στους 
πρόσφυγες µετά την Μικρασιατική Καταστροφή : Με έκπληξη διαπιστώνει κανείς πόσο πολύ το 
ζήτηµα των αστών προσφύγων του 1922  εξακολουθούσε να απασχολεί το υπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας, που ήταν και το αρµόδιο υπουργείο, κατά την δεκαετία του 1940, αλλά και µετά.  
4 Ανάλογο όγκο προβληµάτων που επέβαλαν σε τέτοιο βαθµό την δραστηριοποίηση των κρατικών 
µηχανισµών της Κοινωνικής Πρόνοιας κλήθηκε να αντιµετωπίσει το ελληνικό κράτος µια φορά 
µονάχα πριν από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στην περίοδο µετά την Μικρασιατική Καταστροφή και 
την έλευση των προσφύγων. Για το θέµα αυτό ωστόσο υπάρχει ήδη µια σχετικά ικανοποιητική 
βιβλιογραφική παραγωγή.   
5 Βλ. ενδ. σχόλια για την προέλευση του όρου αυτού -ο οποίος φυσικά εντοπίζεται στην ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία- στις εξής µελέτες : Όλγα Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη-
Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Βιβλιοθήκη – Gutenberg, 
Αθήνα 1990.  Επίσης : Θεόδωρος  Σακελλαρόπουλος (επιµ.), Η µεταρρύθµιση του κοινωνικού κράτους, 
τ. Α’ , Έκδ. Κριτική, Αθήνα 1999. Ο όρος «Χρυσή Εποχή», για τις δεκαετίες 1950 και 1960 
αποδίδεται συνολικά στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., δεδοµένου ότι τότε ο µέσος όρος των κοινωνικών 
δαπανών στις χώρες αυτές ανήλθε στο 23,3% του Α.Ε.Π., ενώ η ελαστικότητα των κοινωνικών 
δαπανών σε σύγκριση µε την αύξηση του Α.Ε.Π. στο 1,7. Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα το 
ποσοστό αυτό στην αντίστοιχη περίοδο δεν ξεπέρασε το 13,1 % του Α.Ε.Π. και η ελαστικότητα το 1,2 
µπορούµε να χρησιµοποιούµε τον όρο «Χρυσή Εποχή» για την Ελλάδα, αν την συγκρίνουµε µε τις 
προηγούµενες περιόδους, όπου το ποσοστό αυτό υστερεί κατά πολύ. Αντίθετη άποψη, ερευνώντας 
ακόµη πιο µακροπρόθεσµα, διατυπώνουν διάφοροι ερευνητές, που κάνουν λόγο για µεγάλη υστέρηση 
της Ελλάδας στον τοµέα των κοινωνικών δαπανών στις δεκαετίες αυτές και οι οποίοι υποστηρίζουν 
ότι στην Ελλάδα η εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών κινήθηκε αντίθετα ακριβώς απ’ ότι στις 
υπόλοιπες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., δεδοµένου ότι ακριβώς στην εποχή της κρίσης είχαµε αύξηση των 
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µεταβατική. Στόχος είναι να αναδειχθεί η διαδικασία ανάδυσης κατά την δεκαετία 
του 1940 των µηχανισµών εκείνων του κοινωνικού κράτους που παγιώθηκαν πια στις 
επόµενες δεκαετίες, τα αίτια της εξέλιξης αυτής και το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο 
οποίο αυτοί γεννήθηκαν, αλλά και οι αντιφάσεις και τα προβλήµατα σε όλη αυτή την 
διαδικασία. 

Μια ακόµη απαραίτητη επισήµανση όσον αφορά στο χρονολογικό εύρος αυτής 
την εργασίας, είναι και το -όχι πάντα αυτονόητο- γεγονός ότι Κοινωνική Πρόνοια 
ασκείται, ουσιαστικά, µονάχα από ένα ελεύθερο κράτος και µάλλον σε περίοδο 
ειρήνης. Στην βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, και 
σωστά, η περίπτωση κάποιου κατακτητή ως υπεύθυνου για την άσκηση Κοινωνικής 
Πρόνοιας, σε ένα υποταγµένο από αυτόν κράτος. Θα µπορούσε να αναφερθεί, 
ενδεχοµένως, κανείς, σε µια τέτοια περίπτωση, σε «πρόνοιες» που θα αναλάµβανε ο 
κατακτητής απέναντι στον υποταγµένο πληθυσµό, σε λήψη µεµονωµένων µέτρων, 
αλλά όχι σε άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία είναι συνδεδεµένη, όπως θα 
αναδειχθεί και στην συνέχεια, µε την έννοια του κράτους, όπως αυτή προκύπτει µετά 
την Γαλλική Επανάσταση και εφαρµόζεται µονάχα όταν υπάρχει ένα συγκεκριµένο 
πρόγραµµα που ακολουθεί συγκεκριµένες αρχές και εξυπηρετεί συγκεκριµένους 
στόχους, µε κυρίαρχο την διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού συνόλου εντός 
ενός κυρίαρχου κράτους6. Η παρατήρηση αυτή, ειδικά για την δεκαετία του 1940 
όσον αφορά στην Ελλάδα, είναι, νοµίζω, χρήσιµη, διότι κατά την περίοδο 1941-
1944, µολονότι οι δηµόσιες υπηρεσίες του υποταγµένου ελληνικού κράτους 
συνέχιζαν στο σύνολο τους να λειτουργούν, ανάµεσα σε αυτές και του υπουργείου 
΄΄Εθνικής Προνοίας΄΄, εντούτοις λειτουργούσαν υπό ειδικές συνθήκες, κάτω από ένα 
σαθρό καθεστώς, το οποίο είχε επιβληθεί από τους κατακτητές και µάλιστα 
διασπασµένες σε τρεις ζώνες κατοχής. Παρά το γεγονός δε ότι στην διάρκεια της 
Κατοχής εκδόθηκαν ορισµένοι σχετικοί µε την Κοινωνική Πρόνοια νόµοι, εντούτοις, 

 
κοινωνικών δαπανών στην χώρα µας (ελαστικότητα 2,5 µεταξύ 1975 και 1981 έναντι 2,1 του 
Ο.Ο.Σ.Α., ενώ µεταξύ 1980 και 1989 η αύξηση των κοινωνικών δαπανών σε πραγµατικές τιµές ήταν 
8,4% κατ’ έτος για την Ελλάδα και µόλις 2,4% για τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.).  Συνεπώς, µε αυτή την 
µακροπρόθεσµη οπτική, η «Χρυσή Εποχή» της κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα, κατ’ αυτούς, είναι οι 
δεκαετίες του 1970 και 1980. Βλ. ενδ.  Γιώργος Σκουτέλης, «Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική 
Προστασία : Εξελίξεις και Προοπτικές. Η Ελληνική Πραγµατικότητα», Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 
∆ιαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής σήµερα, 3ο Συνέδριο (27-29 Νοεµβρίου 1991), Πάντειον 
Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1993, σελ. 313.                                                                                           
6 Αυτό είχε γίνει αντιληπτό από πολύ νωρίς. Βλ. για παράδειγµα την µελέτη του Παν. ∆. 
Μητσόπουλου, Πρωταρχικές γραµµές από την επιστήµην της Κοινωνικής Πολιτικής : Μάθηµα 
κατατοπιστικό δια την Ανωτέραν Σχολήν Στελεχών Κοινωνικής Προνοίας Χ.Ε.Ν., Αθήναι 1957, σελ. 
17-20, όπου αναφέρεται επιπλέον ότι το πολίτευµα (συγκεκριµένα η ανάγκη ύπαρξης δηµοκρατικών 
θεσµών, οι οποίοι κατ’ εξοχήν ευνοούν την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής) και η οικονοµική 
κατάσταση κάθε κράτους, είναι οι κυριότεροι παράγοντες για την ευδοκίµηση ενός ουσιαστικού και 
δίκαιου κράτους πρόνοιας. Η αναφορά στο πολίτευµα ενδέχεται βεβαίως να περιπλέξει την 
κατάσταση, διότι, ιστορικά, κράτος πρόνοιας έχουν αναπτύξει ακόµη και δικτατορικά καθεστώτα. 
Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών όµως, το κράτος πρόνοιας που αναπτύχθηκε 
είχε έντονα τα στοιχεία του πατροναρίσµατος και της επιλεκτικότητας, δεν αφορούσε δηλαδή στο 
σύνολο της κοινωνίας, αλλά εξυπηρετούσε συγκεκριµένες κάθε φορά κοινωνικές οµάδες και 
συµφέροντα. Παρότι, όπως είναι αυτονόητο, οι διαφορές ανάµεσα σε ένα σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας ενός δηµοκρατικού καθεστώτος και ενός δικτατορικού καθεστώτος, είναι οφθαλµοφανείς, 
εντούτοις διαπιστώνει κανείς µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πώς κάποτε δοµικά χαρακτηριστικά ή απλά και 
µόνο κάποιες πρακτικές των προνοιακών συστηµάτων των δικτατορικών καθεστώτων 
κληροδοτούνται στα αντίστοιχα δηµοκρατικά. Ως εκ τούτου, η περίπτωση του προνοιακού 
συστήµατος του Ι. Μεταξά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, λόγω και 
της χρονικής γειτνίασης µε την υπό εξέταση περίοδο. 



  
 
 
 

7

η εφαρµογή τους ουσιαστικά, δεδοµένων των δυσχερών συνθηκών, σε αρκετές 
περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι ήταν όχι κάτι παραπάνω από ένα ευχολόγιο. Αλλά και 
στην περίπτωση ακόµη που υπήρχε διαφωνία µε την θέση αυτή, όχι µόνο δεν θα 
µπορούσε να υποστηριχθεί πειστικά ότι οι κατακτητές και οι «κατοχικές 
κυβερνήσεις» άσκησαν Κοινωνική Πρόνοια, αλλά είναι τεκµηριωµένη αντίθετα η 
συµβολή τους, κυρίως λόγω αδιαφορίας, στην δηµιουργία των συνθηκών εκείνων 
που αφάνισαν σηµαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού. Συνεπώς, όταν γίνεται 
λόγος για Κοινωνική Πρόνοια κατά την δεκαετία του 1940, αυτό ουσιαστικά αφορά 
στην περίοδο µετά την απελευθέρωση και ειδικά για τα χρόνια κατά τα οποία το 
ελληνικό κράτος είχε αρχίσει να αποκτά µια σχετική σταθερότητα, όχι τόσο κατά την 
περίοδο της παρέµβασης της Μεγάλης Βρετανίας κατά το 1944-1946, αλλά από το 
1947 ουσιαστικά και µετά, όταν οι Η.Π.Α. µπόρεσαν να εγκαθιδρύσουν µια 
συγκεκριµένη πολιτική τάξη πραγµάτων. ∆εν είναι δυνατόν, ωστόσο, να εξεταστεί η 
µεταπολεµική Κοινωνική Πρόνοια, χωρίς την εµβάθυνση στις πολιτικές, κοινωνικές 
και οικονοµικές συνθήκες της περιόδου του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και της 
Κατοχής, που αποτέλεσαν καταλύτη στην µορφή που πήρε η µεταπολεµική 
Κοινωνική Πρόνοια, καθώς τότε δοκιµάστηκαν νέες πρακτικές και µέθοδοι για την 
προστασία του πληθυσµού, που κληροδοτήθηκαν στην επόµενη περίοδο, δεδοµένου 
όπως προαναφέρθηκε, ότι κάποιες «πρόνοιες» λήφθηκαν στην περίοδο αυτή, αν και 
όχι βεβαίως µια διευρυµένη και προγραµµατισµένη Κοινωνική Πολιτική. Έτσι, στο 
πλαίσιο αυτό, υπό το πρίσµα της έρευνας τίθεται ακριβώς το ζήτηµα της πολιτικής 
«πρόνοιας» που άσκησαν ή δεν άσκησαν οι κατοχικές κυβερνήσεις ή η επίσηµη 
εξόριστη ελληνική κυβέρνηση και επίσης ο στόχος των πολιτικών αυτών δυνάµεων 
στην περίοδο της Κατοχής (∆ιαφαίνεται ενδεχοµένως µια διάθεση για µονοπώληση 
της πρόνοιας ή έστω για προβολή µιας εικόνας ότι ενδιαφέρονταν για τα βασικά 
προβλήµατα-επιβίωση του λαού; Ήταν ίσως αυτό µια πρώτη αιτία σύγκρουσης µε τις 
δυνάµεις της Αριστεράς που είχαν ενισχυθεί µέσα από την Αντίσταση και κατά τα 
φαινόµενα είχαν εµπλακεί κιόλας στο ζήτηµα της επιβίωσης του λαού, 
αναδεικνύοντας µάλιστα το θέµα αυτό [της επιβίωσης] ως την πρώτη πράξη 
αντίστασης προς τον κατακτητή; Τι από όλα αυτά ήταν τελικά;) Μήπως θα πρέπει να 
θιγούν επίσης τα κίνητρα όσων γράφουν υπέρ της µιας ή της άλλης άποψης (να γίνει 
δηλαδή µια κριτική της βιβλιογραφίας) σχετικά µε τον ρόλο των συνθηκολογηµένων 
κυβερνήσεων, της εξόριστης κυβέρνησης και των δυνάµεων της Αντίστασης, µε 
κύριο φορέα το Ε.Α.Μ.;  

Επίσης, ειδικά για την εργασία αυτή, το γεγονός ότι ένα µεγάλο τµήµα του υλικού 
τεκµηρίωσης υπήρξε το αρχείο του υπουργείου Εθνικής Προνοίας, που αφορά στην 
περίοδο 1940-1949 και συνεπώς παρέχει στοιχεία τόσο για την περίοδο πριν, όσο και 
για την περίοδο µετά την απελευθέρωση, αποτελεί ένα σοβαρό κριτήριο για την 
οριοθέτηση του χρονικού της εύρους. Είναι δόκιµο όµως, τελικά, το χρονικό εύρος 
µιας µελέτης να ταυτίζεται µε το χρονικό εύρος ενός αρχείου, όσο χρήσιµη και αν 
υπήρξε η αξιοποίηση του στην συγκεκριµένη εργασία, ειδικά µάλιστα όταν στόχος 
της δεν είναι µονάχα η ανάδειξη και η χρήση των πληροφοριών του συγκεκριµένου 
αρχείου, αλλά η διευρυµένη χρήση των πηγών και της βιβλιογραφίας µε στόχο την 
συνολικότερη προσέγγιση του εν λόγω ζητήµατος; Μήπως θα πρέπει δηλαδή να 
αναζητηθούν και άλλα κριτήρια ως προς το χρονολογικό εύρος, που στην 
συγκεκριµένη περίοδο είναι ορισµένα γεγονότα, τα οποία στην βιβλιογραφία έχουν 
αναδειχθεί ως καταλυτικά στην διαµόρφωση και εξέλιξη των κύριων ζητηµάτων που 
µας απασχολούν; Στην περίπτωση της Κοινωνικής Πρόνοιας, τα σηµαντικά αυτά 
γεγονότα είναι δύο : α) Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος (1946-1949) και β) Η 
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παρέµβαση των συµµάχων χωρών, εν προκειµένω και στα ζητήµατα Κοινωνικής 
Πρόνοιας, κυρίως µέσω της M.L. (Μεγάλη Βρετανία), της U.N.R.R.A. (επισήµως 
από τα Ηνωµένα Έθνη, ουσιαστικά από τις Η.Π.Α.) και της αµερικανικής βοήθειας, 
µετά το 1947, υπό της ∆ιοικήσεως Οικονοµικής Συνεργασίας (∆.Ο.Σ.), στο πλαίσιο 
της ΄΄Ανασυγκρότησης΄΄. Οι δύο αυτές παράµετροι, η καταλυτική επίδραση των 
οποίων πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, δεν είναι ασφαλώς άσχετες µεταξύ τους. 
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν επιλεγεί ο εµφύλιος πόλεµος ως ο κύριος 
ερµηνευτικός άξονας, το τέλος της έρευνας θα µπορούσε να είναι ταυτόχρονο µε το 
τέλος του εµφυλίου. Αν επιλεγεί ως τέλος της περιόδου η λήξη της αµερικανικής 
βοήθειας -γεγονός τεράστιας σηµασίας και για την Κοινωνική Πρόνοια- η εργασία 
θα αφορούσε στην περίοδο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1951, χρονολογίας, επισήµως, 
τερµατισµού των επιχορηγήσεων των Η.Π.Α.7.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνεται σκόπιµο να κατατεθεί εδώ ότι το χρονικό 
εύρος µιας εργασίας που αφορά σε ένα τόσο πολύπλευρο και πολύπλοκο 
οµολογουµένως αντικείµενο, δεν µπορεί παρά να είναι συµβατικά ορισµένο. 
Αναφορές γίνονται στην εργασία αυτή και στις προηγούµενες από την δεκαετία του 
1940 δεκαετίες και στις επόµενες. Το βάρος αφορά στην κρίσιµη και από πολλές 
απόψεις καταλυτική δεκαετία του 1940, η οποία χαρακτηρίζεται από µια 
µεταβατικότητα στις εξελίξεις σε πολλά επίπεδα, ειδικά δε το δεύτερο µισό της, η  
πενταετία δηλαδή 1945-1949, οπότε και αλλάζει άρδην και ο χαρακτήρας της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως είχε διαµορφωθεί έως τότε στην Ελλάδα. Συνολικά 
πάντως σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας του 1940 η Ελλάδα ζούσε κάτω από 
ειδικές συνθήκες και γι’ αυτό και επιλέχθηκε ολόκληρη η δεκαετία, µε στόχο να 
εξακριβωθεί πως αναπτύσσεται ένα κράτος πρόνοιας κάτω από ειδικές συνθήκες. 
Γιατί και η περίοδος του Αλβανικού Πολέµου και η περίοδος της Κατοχής και της 
Αντίστασης, αλλά και του Εµφυλίου είναι περίοδοι όπου επικρατούσαν ειδικές 
συνθήκες (διαρκής εµπόλεµη κατάσταση, ανασφάλεια, οικονοµική ανέχεια, 
συγκρούσεις). ∆εν συµβαίνει το ίδιο µετά το τέλος του Εµφυλίου. Άρα όλη η 
δεκαετία του 1940 έχει µια οµοιογένεια, και δεν µοιάζει σε τίποτα ούτε µε την 
επόµενη, ούτε φυσικά µε την προηγούµενη δεκαετία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Η κορύφωση της αµερικανικής βοήθειας τοποθετείται στο τελευταίο έτος του Εµφύλιου (1949). Βλ. 
και Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ προς 
την Ελλάδα, Ιούλιος 1948-Ιανουάριος 1952, Αθήνα, χ. χ.. Η αµερικανική βοήθεια συνεχίστηκε και στην 
επόµενη περίοδο (από την 1η Ιανουαρίου 1952) υπό την µορφή όµως της ενίσχυσης αποκλειστικά των 
αµυντικών δαπανών της χώρας, µε την σύσταση του Οργανισµού Κοινής Ασφαλείας.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1. Το Αρχείο του ΄΄Υπουργείου Εθνικής Προνοίας΄΄ 
 
Κρίνεται νοµίζω σκόπιµο, να δοθούν στο σηµείο αυτό, κάποιες πληροφορίες για 

το αρχείο  του Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας (στο εξής αρχείο Υ.Ε.Π.), το οποίο 
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και ταξινοµήθηκε το 
καλοκαίρι του 2001, σε διάστηµα 2  περίπου µηνών (από 5 Ιουνίου έως 3 Αυγούστου 
2001). 

Το αρχείο φέρει τον τίτλο ΄΄Αρχείον του Υπουργείου Εθνικής Προνοίας΄΄ και όχι 
τον τίτλο ΄΄Αρχείον του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας΄΄, αν και ο τελευταίος 
αυτός απαντάται συχνότερα σε κάθε άλλου είδους έγγραφο και µελέτη της εποχής ή 
µεταγενέστερης, που στόχο έχει να προσδιορίσει γενικώς το αντικείµενο αυτό. Ο 
όρος  ΄΄Εθνική΄΄,  για το σύνολο του αρχείου, µάλλον δόθηκε εκ παραδροµής ή και 
καταχρηστικά. Μελετώντας  τα έγγραφα του αρχείου του ΄΄Υπουργείου Εθνικής 
Προνοίας΄΄ -όρος ο οποίος επιβάλλεται να υιοθετηθεί, ως προς την αναφορά στο 
αρχείο αυτό, καθώς αυτός είχε τότε «προκριθεί» από τους υπαλλήλους του εν λόγω 
υπουργείου για να προσδιοριστεί το αρχείο στο σύνολο του- διαπιστώνουµε ότι σε 
όλη την περίοδο έως την απελευθέρωση της Ελλάδας, σε όλα τα έγγραφα  
χρησιµοποιείται ο όρος ΄΄Εθνικής΄΄. Μεταπολεµικά, όµως, από το 1945 
συγκεκριµένα, οπότε και χωρίστηκε το Υπουργείο Υγιεινής από το Υπουργείο της 
Πρόνοιας, άρχισε να κυριαρχεί ο όρος ΄΄Κοινωνικής΄΄, ενώ πολύ σπάνια πια 
χρησιµοποιούνταν και ο πρώτος όρος. Ουσιαστικά πάντως ο νέος όρος απαντάται  
πιο συχνά από τα µέσα του 1946 και εξής. Κατά το 1945 δε, όπως µαρτυρούν αρκετά 
έγγραφα του αρχείου, χρησιµοποιούνταν και ο όρος ΄΄Υπουργείον Προνοίας΄΄, χωρίς 
να συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισµό, προφανώς λόγω προηγούµενων 
προσφωνήσεων του υπουργείου, όπως ΄΄Υπουργείον Προνοίας, Υγιεινής και 
Αντιλήψεως΄΄ ή ΄΄Υπουργείον Προνοίας και Υγιεινής΄΄8, οπότε λόγω συντοµίας 
ενδέχεται να χρησιµοποιούνταν µονάχα ο όρος ΄΄Προνοίας΄΄. Αυτό µπορεί να 
εξηγηθεί βέβαια και από τις συνεχείς αυξοµειώσεις των αρµοδιοτήτων του 
υπουργείου (συνεχείς διασπάσεις του) αλλά και από την γενικότερη σύγχυση που 
υπήρχε, γύρω από το νόηµα και το περιεχόµενο της Πρόνοιας. Το ζήτηµα δεν είναι 
άνευ σηµασίας, διότι, όπως θα αναδειχθεί και στην συνέχεια, η πάλη γύρω από τις 
λέξεις και τους όρους που χρησιµοποιούνταν την περίοδο εκείνη, δεν περιορίζονταν 
σε φιλολογικό επίπεδο, αλλά προσδιόριζε βαθύτατες ιδεολογικές διαφορές και 
διαµάχες. Όσον αφορά, πάντως, γενικά, για την πλαισίωση της έννοιας της Πρόνοιας 
στις σχετικές αναφορές στην µελέτη αυτή, προτιµήθηκε ο όρος ΄΄Κοινωνική΄΄, διότι 
αυτός ήταν, άλλωστε, όπως εξηγήθηκε ήδη, ο κύριος και πιο εύστοχος όρος που 
άρχισε να χρησιµοποιείται κατά κόρον, και συχνά καταχρηστικά, µεταπολεµικά, 
µέσα στο πλαίσιο των νέων συνθηκών, όχι µονάχα βέβαια για να προσδιορίσει την 
Πρόνοια, αλλά  σε κάθε σχεδόν έκφανση της ζωής.   

 
8 Η επίσηµη ονοµασία του υπουργείου κατά την «µεταξική περίοδο», ονοµασία η οποία διήρκεσε 
άλλωστε έως τις 11 Οκτωβρίου 1940, ήταν ΄΄Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως΄΄. Τότε 
ακριβώς τοποθετείται η µετονοµασία του υπουργείου σε ΄΄Υπουργείον Εθνικής Προνοίας΄΄. Βλ. 
σχετικό έγγραφο από το αρχείο του Υ.Ε.Π., Παράρτηµα, έγγραφο 1. Για τις ακόµη προγενέστερες 
ονοµασίες του υπουργείου βλ. ακριβώς την ενότητα που αφορά στην ιστορία αυτού καθ’ εαυτού του 
υπουργείου (Κεφάλαιο Γ’).  



  
 
 
 

10

Το αρχείο περιελάµβανε 28 φακέλους όταν παραδόθηκε προς ταξινόµηση. Ο 
αριθµός των εγγράφων που συµπεριλαµβάνει ο κάθε φάκελος εκτιµήθηκε κατά 
προσέγγιση  περί τα 650, συνεπώς συνολικά ο αριθµός των εγγράφων του αρχείου 
αυτού ξεπερνά τις 18.000. Παρά το γεγονός ότι ο όγκος του υλικού είναι µεγάλος, το 
αρχείο αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ολοκληρωµένο, δεν αποτελεί δηλαδή το 
σύνολο του αρχείου του Υ.Ε.Π. της δεκαετίας του ’40. Αυτό καθίσταται σαφές µετά 
την σύγκριση µε ανάλογου περιεχοµένου αρχεία και ιδιαίτερα µε το (περιφερειακό) 
αρχείο του παραρτήµατος Υγείας-Πρόνοιας Κυκλάδων, του οποίου τα έγγραφα είναι 
απείρως περισσότερα (ο ταξινοµηµένος µέχρι στιγµής αριθµός φακέλων του εκεί 
αρχείου φτάνει τους 2600, την στιγµή κατά την οποία το συγκεκριµένο ταξινοµηθέν 
αρχείο του Υ.Ε.Π. αποτελείται µόνο από 28). Φυσικά το αρχείο Υγείας-Πρόνοιας 
Κυκλάδων αφορά περισσότερες δεκαετίες, αλλά και πάλι είναι τόσο µεγάλο και τα 
έγγραφα που αφορούν στην δεκαετία του 1940 τόσο πολλά, ώστε το αρχείο του 
Υ.Ε.Π να µην δικαιολογείται να αποτελείται από έναν τόσο µικρό, συγκριτικά, 
αριθµό εγγράφων, ειδικά αφ’ ης στιγµής υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συγκεντρώνει  
πλούτο εισερχοµένων εγγράφων από όλη την επικράτεια της Ελλάδας και αντίστοιχα 
να αρχειοθετείται µεγάλος αριθµός αντιγράφων από τα εξερχόµενα. Θα µπορούσε δε 
να υποτεθεί ότι ο κύριος όγκος των εγγράφων παρέµενε στα Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας στην Περιφέρεια και ότι µόνο τα πιο σηµαντικά πήγαιναν στο υπουργείο, 
αλλά κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται, ούτε και είναι πολύ πιθανό. Η διαφορά στον 
αριθµό των φακέλων είναι τεράστια, γι’ αυτό, προφανώς, ο λόγος γίνεται τελικώς για 
ένα µέρος µόνο του αρχείου του Υ.Ε.Π, το οποίο έχει ταξινοµηθεί στο Ρέθυµνο. 
Αυτό ωστόσο δεν µειώνει σε σηµαντικό βαθµό την αξία του υπάρχοντος αρχείου, το 
οποίο είναι ιδιαιτέρως πλούσιο και τα έγγραφα του ποικίλουν, θίγοντας σχεδόν όλες 
τις πτυχές του ζητήµατος της Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως θα δούµε και στη 
συνέχεια. Βεβαίως, ένας πολύ σηµαντικός αριθµός των εγγράφων αφορά σε 
εργασιακά ζητήµατα (εσωτερικά του υπουργείου) που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται 
να έχουν µεγάλη σηµασία. ∆εδοµένου όµως ότι ένα από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει η Κοινωνική Πρόνοια κατά την δεκαετία του 
1940, ήταν, όπως θα δούµε και στην συνέχεια, η στελέχωση των υπηρεσιών 
Κοινωνικής Πρόνοιας µε κατάλληλο-εκπαιδευµένο προσωπικό, ακόµη και τα 
«άχρωµα» αυτά έγγραφα αποκτούν σηµαντική αξία.   

Χρονολογικά, το αρχείο του Υ. Ε. Π. αφορά κυρίως την περίοδο από τα µέσα του 
1940 έως τις αρχές του 1949. Ωστόσο, µια σειρά εγγράφων, όχι πολλά στον αριθµό, 
τα οποία κυρίως αφορούν προσφυγικά ζητήµατα και επισυνάπτονται στα έγγραφα 
της δεκαετίας του 1940, ως συµπληρωµατικές πληροφορίες για το Υ. Ε. Π., είναι 
δυνατό να αφορούν την άµεση περίοδο µετά την Μικρασιατική Καταστροφή αλλά 
και αργότερα, µέχρι και την «µεταξική περίοδο» (υπάρχουν δηλαδή µεµονωµένα 
έγγραφα µε χρονολογία  ήδη από το 1923 έως και το 1940). 

 
2. ∆οµή και περιεχόµενο της εργασίας 
 
Με βάση τα δεδοµένα του αρχείου του Υ.Ε.Π. και τις ίδιες τις βασικές αρχές που 

συνηθίζεται να διέπουν µια διπλωµατική εργασία, έγιναν και οι κύριες επιλογές που 
προσδιόρισαν το αντικείµενο και τη δοµή της παρούσας µελέτης. 

Η πρώτη αφορά στο χρονικό εύρος στο οποίο εκτείνεται η εργασία και για το 
οποίο ήδη έγινε νύξη στον πρόλογο.  

Η δεύτερη αφορά στην γεωγραφική έκταση που καλύπτει η µελέτη : Αντί για µια 
λεπτοµερέστερη και συστηµατικότερη διερεύνηση σε τοπικό επίπεδο, επιλέγεται η 
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κατεύθυνση µιας γενικής ανάλυσης σε εθνικό επίπεδο, η οποία ενώ υπάρχει για 
ορισµένες παλαιότερες περιόδους9, απουσιάζει τελείως για την µεταπολεµική 
περίοδο. Η επιλογή αυτή είναι αποφασιστικής σηµασίας, διότι η Κοινωνική Πρόνοια 
που ασκούσε το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται από ορισµένες γενικές αρχές, οι 
οποίες και είναι χρήσιµο να αναδειχθούν συνολικά. Κάτι τέτοιο ωστόσο έχει ως 
αναπόφευκτη συνέπεια την  υποβάθµιση της τοπικής πολυµορφίας, η οποία µπορεί 
να χρωµατίσει διαφορετικά ορισµένα συµπεράσµατα. Γι’ αυτό τον λόγο, σε ειδική 
ενότητα που αφορά στην γεωγραφία της Πρόνοιας (βλ. Ανακεφαλαίωση – 
Συµπεράσµατα) γίνεται προσπάθεια να επισηµανθούν ορισµένες κρίσιµες 
παράµετροι που σχετίζονται µε την διαφορετικότητα ορισµένων περιοχών, για τις 
οποίες άλλωστε δεν µπορούν να µεταφερθούν µηχανιστικά τα συµπεράσµατα για την 
Κοινωνική Πρόνοια σε εθνικό επίπεδο. 

Η τρίτη επιλογή αφορά  -όπως γίνεται σαφές κατ’ αρχήν από τον τίτλο- στην 
ανάλυση ενός κυρίως κλάδου της Κοινωνικής Πολιτικής που ασκούσε το ελληνικό 
κράτος, στην αποκαλούµενη ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄10, µε την οποία βέβαια ήταν 
σχεδόν συνυφασµένη κατά την δεκαετία του 1940 και η ιδέα της ΄΄Κοινωνικής 
Αντίληψης΄΄. Οι παραπάνω έννοιες είναι µάλλον δαιδαλώδεις. Στην ενότητα που 
αφορά στις έννοιες σε συνάρτηση µε τις ενότητες που επιχειρείται µια ιστορική 
αναδροµή, επιχειρήθηκε η διαλεύκανση όλων των εννοιολογικών προβληµάτων, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την απάντηση στα άλλα προβλήµατα που τέθηκαν σε 
αυτήν την εργασία. Η επιλογή ενασχόλησης µε την Κοινωνική Πρόνοια έγινε : 1) 
Γιατί στο πλαίσιο µιας διπλωµατικής εργασίας θα ήταν σχεδόν ανέφικτο να 
αναλυθούν ικανοποιητικά όλες οι πτυχές της Κοινωνικής Πολιτικής ενός κράτους, 2) 
Επειδή τα προβλήµατα κατά την δεκαετία του ’40, όπως µαρτυρούν οι σχετικές 
πηγές και µελέτες, έκαναν επιτακτική την άµεση οργάνωση της Κοινωνικής 
Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αντίληψης -χωρίς φυσικά να είναι αδιάφορος στην 
δεκαετία αυτή και ο τοµέας της Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε άλλο (απλώς, επειδή 
διάφορα ασφαλιστικά ταµεία και κυρίως το Ι.Κ.Α. είχαν «γονατίσει» µεταπολεµικά 
υπό το βάρος του πολέµου, γινόταν επιτακτική η άµεση προνοιακή κρατική 
παρέµβαση), 3) ∆ιότι το αρχείο του υπουργείου Κοινωνικής / Εθνικής Πρόνοιας -του 
οποίου η ταξινόµηση, όπως τονίστηκε, στάθηκε η αφορµή για την περαιτέρω 
ενασχόληση µε τα ζητήµατα αυτά και συνεπώς αξιοποιήθηκε µε την ανάλογη 
βαρύτητα- αφορά κατ’ εξοχήν στο αντικείµενο της Κοινωνικής Πρόνοιας και πολύ 
λιγότερο βέβαια στον τοµέα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο τελευταίος, αν και είχε -
και έχει ακόµη- στενή σχέση µε το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, υπήρξε 
αντικείµενο κυρίως του υπουργείου Εργασίας. Φυσικά, στον βαθµό που οι 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της ζωής 
των ασφαλισµένων εργαζόµενων, αντιλαµβάνεται κανείς ότι η σχέση µε την 
Κοινωνική Πρόνοια είναι πολύ στενή, καθώς περιορίζει το δικό της πεδίο δράσης, 

 
9 Βλ. π. χ. για την περίοδο του µεσοπολέµου την συγγενή, θεµατικά, µελέτη του Αντώνη Λιάκου, 
Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου : Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση 
των κοινωνικών θεσµών, Αθήνα 1993. Στην µελέτη αυτή αν και η βαρύτητα δίνεται στα ζητήµατα της 
εργασίας, εντούτοις οι ειδικότερες αναφορές στα ζητήµατα της Κοινωνικής Πρόνοιας εξετάζονται σε 
πολύ ικανοποιητικό βαθµό και µάλιστα σε εθνικό (όχι τοπικό) επίπεδο.  
10 Στην ελληνική βιβλιογραφία οι δύο όροι άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε ο όρος Κοινωνική Πρόνοια 
θεωρείται τµήµα µόνο µιας ευρύτερης δραστηριότητας που αναλαµβάνει το κράτος, για την οποία 
χρησιµοποιείται ο όρος Κοινωνική Πολιτική. Στην παρούσα µελέτη για λόγους που θα εξηγηθούν, 
επιλέχθηκε η δεύτερη πρακτική, δηλαδή η θεώρηση της Κοινωνικής Πρόνοιας ως τµήµατος της 
Κοινωνικής Πολιτικής.  
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δηµιουργώντας σε κάθε περίπτωση µια δυναµική περιορισµού της ανέχειας, της 
ανασφάλειας και του πόνου των ανθρώπων11. ∆εν συνέβαινε το ίδιο βέβαια, όσον 
αφορά στον τοµέα της Κοινωνικής Αντίληψης, ο οποίος σε γενικές γραµµές 
περιλαµβάνει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, µε µόνη 
διαφορά ότι η Κοινωνική Αντίληψη παρέπεµπε, σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές 
και γενικά ενασχολούµενους µε την Πρόνοια, λανθασµένα βέβαια, στην έννοια 
αποκλειστικά της περίθαλψης-υγιεινής, πράγµα που επηρέαζε τον τρόπο προσέγγισης 
του εν λόγω αντικειµένου και το γεγονός ότι η έννοια της πρόληψης, που είναι 
συνυφασµένη µε την ιδέα της Πρόνοιας, απουσιάζει από την Κοινωνική Αντίληψη12. 
Οι δύο πάντως όροι θα πρέπει να θεωρούνται σχεδόν ταυτόσηµοι κάτι που 
αποδεικνύεται και από τις σχεδόν ίδιες αρµοδιότητες που κάλυπταν ήδη από την 
περίοδο του µεσοπολέµου και από το ότι οι δύο όροι χρησιµοποιούνταν εναλλάξ ή 
και µαζί (το τελευταίο γίνονταν για να τονιστεί προφανώς η έννοια της πρόληψης, 
που ήταν και το µόνο που διαφοροποιούσε τους δύο τοµείς) τόσο στις επιστηµονικές 
µελέτες, όσο και στην ονοµασία του σχετικού υπουργείου. Τέλος, ο τοµέας της 
Υγιεινής, ο οποίος εντάσσονταν για αρκετά χρόνια, στην διάρκεια του µεσοπολέµου, 
αλλά και µετά το 1951, στην αρµοδιότητα ενός ενιαίου υπουργείου, µε αποτέλεσµα 
να υπόκειται αντίστοιχα σε ενιαία µε την Κοινωνική Πρόνοια ανάλυση, στην 
δεκαετία του 1940 (παρότι στο δεύτερο µισό της, από το 1945, η αρµοδιότητα της 
Υγιεινής διασπάται από αυτήν του υπουργείου Πρόνοιας και σχηµατίζονται δύο 
ξεχωριστά υπουργεία) και πάλι δεν θα µας απασχολήσει ως ξεχωριστό αντικείµενο. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο αρµοδιότητες ήταν τόσο κοντά, ώστε ο ίδιος 
υπουργός µπορούσε να αναλάβει και τα δύο υπουργεία και να τα διοικεί σαν ένα, 
µολονότι ήταν διασπασµένα, όπως χαρακτηριστικά συνέβη από τον υπουργό Μιχαήλ 
Κότσιανο από τις 27.1.1947 έως τις 19.9.1947. Συνοψίζουµε λοιπόν 
επαναλαµβάνοντας ότι για τους παραπάνω λόγους, η δράση του υπουργείου Εθνικής 
/ Κοινωνικής Πρόνοιας θα αποτελέσει το επίκεντρο αυτής της µελέτης, καθώς αυτό 
ήταν ο επίσηµος εκφραστής της Κοινωνικής Πολιτικής που επεδίωκε να ασκήσει το 
κράτος όσον αφορά στο καθαυτό αντικείµενο της Κοινωνικής Πρόνοιας, για το οποίο 
θα δούµε µε λεπτοµέρειες σε τι συνίστατο κατά την δεκαετία του 194013. Στην 
ιστορική αναδροµή όµως, επειδή ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων του υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας όπως διαµορφώθηκε στην δεκαετία του 1940 ή δεν υπήρχε 
καθόλου ή είχε εντελώς διαφορετικά όρια στο παρελθόν, θα πρέπει να περιγραφούν 

 
11 ∆εδοµένου όµως ότι οι πρώτες µεταπολεµικές κυβερνήσεις βρέθηκαν στον τοµέα της Κοινωνικής 
Πολιτικής µπροστά σε µια χαώδη κατάσταση, χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η αδυναµία των 
ασφαλιστικών ταµείων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (καθώς ήδη κατά την διάρκεια του 
ελληνοϊταλικού πολέµου η τότε κυβέρνηση είχε «δανεισθεί» τα διαθέσιµα κεφάλαια των 
ασφαλιστικών οργανισµών, οι οποίοι στη συνέχεια, κατά την διάρκεια της Κατοχής, υπέστησαν νέα 
πλήγµατα χρηµατοδοτικής και διοικητικής φύσης), αντιλαµβάνεται κανείς τον αυξηµένο ρόλο πλέον 
του τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. ∆εδοµένης 
δε και της ανεργίας που αντιµετώπιζε ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού, η σηµασία της 
Κοινωνικής Πρόνοιας ήταν κοµβική εκείνα τα χρόνια. 
12 Βλ. για παράδειγµα την µελέτη του ∆ηµητρίου Π. ∆αµιανού, Η Κοινωνική Ασφάλισις και η θέσις 
αυτής εν τω ∆ικαίω, Βιβλίον Αον , Μέρος Γενικόν, τυπ. Ν. ∆. Φραντζεσκάκη, 1948, σελ. 83. Ο 
συγγραφέας εντόπιζε βέβαια και άλλες διαφορές ανάµεσα στην Κοινωνική Πρόνοια και στην 
Κοινωνική Αντίληψη.  
13 Αυτό δεν σηµαίνει φυσικά ότι η δράση των υπουργείων Εργασίας και Υγιεινής τίθεται στο 
περιθώριο των αναζητήσεων αυτής της µελέτης. Στον βαθµό µάλιστα που κάποτε δραστηριότητες και 
αρµοδιότητες εµπλέκονται, καθώς δεν πρέπει να θεωρηθεί η Κοινωνική Πρόνοια ως µια 
περιχαρακωµένη και ξεκοµµένη αρµοδιότητα, είναι απαραίτητη η παράλληλη µελέτη κάποιων 
ζητηµάτων.  
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όλες οι αρµοδιότητες που το υπουργείο Προνοίας, Υγιεινής ή Αντιλήψεως (ή 
συνδυασµός όλων αυτών) κατά καιρούς αναλάµβανε και όχι µόνο η καθαυτή 
αρµοδιότητα της Κοινωνικής Πρόνοιας, που µονοπωλεί το ενδιαφέρον του 
υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, την ιστορία του οποίου επιδιώκουµε να 
παρουσιάσουµε και του οποίου το αρχείο µπορεί να φωτίσει σηµαντικές πτυχές του 
έργου του.   

Οι επιλογές που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, διαµόρφωσαν σε µεγάλο βαθµό 
και την δοµή της εργασίας : Το Α’ κεφάλαιο που αφορά στις έννοιες και στην 
ορολογία διαδέχεται η ενότητα στην οποία επιχειρείται η περιοδολόγηση της 
Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας και γίνεται σαφής προσπάθεια 
να εξηγηθεί ότι η ελληνική περίπτωση διέρχεται µεν από διαφορετικά στάδια 
συγκριτικά µε τις ανεπτυγµένες οικονοµικά και «βιοµηχανοποιηµένες» χώρες της 
∆υτικής Ευρώπης, αλλά ότι και επηρεάζεται δε από αυτές. Η περιοδολόγηση της 
ελληνικής εµπειρίας οφείλει να είναι διαφορετική από την αντίστοιχη των κρατών 
της ∆ύσης. Το εν προκειµένω κεφάλαιο διαιρείται σε δύο ενότητες : Η πρώτη αφορά 
στην περίοδο 1833-1921 και η δεύτερη στην περίοδο 1922-1974. Στην δεύτερη αυτή 
περίοδο και ειδικά στην δεκαετία του ’40 δόθηκε όπως είπαµε και το βάρος στην 
παρούσα µελέτη. Αφού αρχικά, µάλιστα, εξετάστηκε από ιστορικής απόψεως η 
σύσταση των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας (Προϊστορία του υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας) και αφού µελετήθηκαν έπειτα από κοντά οι συνθήκες κατά 
την διάρκεια του Πολέµου και της Κατοχής, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην 
µεταπολεµική περίοδο, όπου σε επιµέρους κεφάλαια εξετάστηκαν : α) Οι κυριότερες 
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην µεταπολεµική Ελλάδα 
(συνεπεία του Πολέµου και της Κατοχής) και η επίδραση τους στην οργάνωση 
συστηµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, β) Η εικόνα του ιδεατού, του εφικτού και του 
µοντέλου Κοινωνικής Πρόνοιας που τελικά εφαρµόστηκε, γ) Οι µορφές άσκησης 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Οι µηχανισµοί Κοινωνικής Πρόνοιας και τέλος δ) Η 
Κοινωνική Πρόνοια που ασκούσε το ελληνικό κράτος σε επιµέρους κατηγορίες-
κοινωνικές οµάδες.  
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Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
 
1. Εισαγωγικά σχόλια 
 
Για την αποσαφήνιση και του τίτλου της µελέτης που αναφέρεται στην 

προσπάθεια παρουσίασης της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα κατά την δεκαετία 
του 1940, χωρίς να προσδιορίζει ρητά ότι αυτή αφορά αποκλειστικά στην δράση του 
κράτους, αλλά αντίθετα δια της απουσίας επεξήγησης δείχνει να δηλώνει ότι είναι 
αυτονόητο, θα πρέπει να γίνουν σαφείς κάποιες διαστάσεις που αφορούν στην 
ορολογία και τις έννοιες. 

Το ζήτηµα της ορολογίας και του περιεχοµένου των σχετικών µε την Κοινωνική 
Πολιτική εννοιών καταλαµβάνει ένα µεγάλο τµήµα των περισσοτέρων πηγών και 
βοηθηµάτων της αντίστοιχης βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξενόγλωσσης. 

 Οι διάφοροι όροι που συναντώνται, όχι µόνο δεν χρησιµοποιούνταν µε το ίδιο 
περιεχόµενο από κράτος σε κράτος14, αλλά το περιεχόµενο αυτό µεταβάλλονταν 
άρδην και από µελετητή σε µελετητή15, και είναι σαφές ότι δεν παρέµενε αναλλοίωτο 
στο διηνεκές, αλλά αντίθετα µεταβάλλονταν από περίοδο σε περίοδο, ανάλογα µε τις 
πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν16.  

∆εν ενδιαφέρει άµεσα, εδώ, να καταγραφεί και να αναλυθεί εκτενώς το 
περιεχόµενο των όρων από κράτος σε κράτος, ούτε άλλωστε να παρακολουθηθούν οι 
αλλαγές που υπέστη αυτό το περιεχόµενο κατά το ξετύλιγµα του χρόνου, σε 
παγκόσµιο ή πανευρωπαϊκό επίπεδο, πέραν ίσως µιας σύντοµης αναφοράς. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει, όµως, να τονιστεί η προέλευση των επιδράσεων που ασκήθηκαν 
στους θεωρητικούς της ελληνικής Κοινωνικής Πολιτικής και γενικότερα  σε όσους 

 
14 Αυτό οφείλεται στο ότι το περιεχόµενο αυτό δεν διαµορφώνεται τυχαία, αλλά από µια σειρά 
παραγόντων, η διαφορετική ένταση των οποίων από κράτος σε κράτος, διαµορφώνει ανάλογα και την 
Κοινωνική τους Πολιτική. Ο Α. Λιάκος, στη µελέτη του Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέµου… (ό. π.),  σελ. 543-571, συνοψίζει τους παράγοντες αυτούς στους εξής : α) Στην σχέση 
αγοράς εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, β) Στην επιρροή που ασκεί η σύγκρουση ανάµεσα στα 
κοινωνικά δικαιώµατα και στην ιδιότητα του πολίτη, και γ) Στον ρόλο των κοινωνικών αγώνων, 
αναζητώντας τον βαθµό που αυτοί επηρεάζουν στην άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής από το 
κράτος. Για τα ζητήµατα αυτά γίνεται αναφορά όµως και στη συνέχεια. Θα προσθέταµε σε αυτά 
γενικά την σηµασία των µέσων και των πόρων που διαθέτει ένα κράτος και της ιστορικής εµπειρίας -
µε την έννοια του εύρους των προβληµάτων που έχει κληθεί να αντιµετωπίσει, µετατρεπόµενου σε 
τεχνογνωσία-.   
15 Αυτό εξαρτάται συνήθως από τις κοινωνικές καταβολές κάθε µελετητή και από τις γενικότερες 
επιρροές που έχουν ασκηθεί πάνω του (κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες διαµορφώθηκε, 
περιβάλλον σπουδών κλπ.), αλλά και από τους στόχους και τις επιδιώξεις του. 
16 Είναι σαφές ότι διαφορετικά αντιλαµβάνονταν την έννοια της πρόνοιας στην Αγγλία, για 
παράδειγµα, την περίοδο που εφαρµόζονταν ο Poor Law (Νόµος για τους Φτωχούς) κατά τον 19ο 
αιώνα και διαφορετικά την εποµένη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, µε την κοινωνική πολιτική του W. 
Beveridge, αλλά και αργότερα στην περίοδο διακυβέρνησης της M. Thatcher. Ο Π. Μητσόπουλος 
γράφοντας στην περίοδο του µεσοπολέµου είχε ήδη αντιληφθεί το γεγονός της διαφοροποίησης αυτής 
από κράτος σε κράτος και εντόπιζε µια σειρά από ειδικούς παράγοντες γι αυτήν : «Παρά όµως την 
ενότητα των βασικών τάσεων της κοινωνικής πολιτικής εις όλα τα πεπολιτισµένα κράτη, η πρόοδος 
της εξελίξεως αυτής, υπήρξε διάφορος εις τα διάφορα κράτη, λόγω φυσικών ορίων, ως το κλίµα, η 
διαµόρφωσις του εδάφους, ως επίσης λόγω των οικονοµικών συνθηκών, της καταστάσεως της 
βιοµηχανίας, της συγκοινωνίας και της εργατικής κινήσεως (βλ. το σχετικό άρθρο στην Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Π. ∆ρανδάκη, τ. 14 (λήµµα : Κοινωνική πολιτική), [Αθήνα]1935, σελ. 
662. 
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διαµόρφωναν την Κοινωνική Πολιτική του ελληνικού κράτους, οι οποίες θα πρέπει 
να θεωρούνται δεδοµένες και αντίστοιχα οι µεταλλάξεις που παίρνει το περιεχόµενο 
των όρων αυτών από περίοδο σε περίοδο, εντός των συνόρων του ελληνικού 
κράτους, ειδικά όµως για το περιεχόµενο τους στην δεκαετία του 1940. Αξίζει 
προγραµµατικά δε να τονιστεί ότι η ελληνική βιβλιογραφία αναπαράγει, µε µια 
σχετική βέβαια καθυστέρηση, τα πορίσµατα των µελετητών ξένων χωρών, όπου οι 
πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις επέβαλλαν και την θεωρητική 
επεξεργασία των ζητηµάτων της Κοινωνικής Πολιτικής. Παρ’ ότι στην Αγγλία είχαν 
από νωρίς αναπτυχθεί θεσµοί κοινωνικής προστασίας, οι θεωρητικές επιδράσεις που 
ασκήθηκαν στους Έλληνες µελετητές, στο πρώτο µισό ειδικά του 20ου αιώνα, 
έρχονται πρωτίστως από την γερµανική βιβλιογραφία και η αγγλική ακολουθεί. Οι 
επιδράσεις από την γαλλική βιβλιογραφία, όπως και από αυτή των Η.Π.Α. είναι 
µεταγενέστερες.   

Οι σχετικοί µε την κοινωνική προστασία όροι οι οποίοι εµφανίζονται µε την 
µεγαλύτερη συχνότητα και οι οποίοι προκαλούν και την µεγαλύτερη σύγχυση τόσο 
ως προς το περιεχόµενο του καθενός ξεχωριστά, όσο και ως προς την διάκριση 
µεταξύ τους, στην ελληνική βιβλιογραφία, µε αποτέλεσµα κάποτε να λειτουργούν 
και παράλληλα, είναι οι ακόλουθοι : 1. Κοινωνική Πολιτική, 2.  Κοινωνική Πρόνοια, 
3. Κοινωνική Αντίληψη, 4. Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι όροι και οι έννοιες αυτές, για 
λόγους που θα εξηγηθούν στη συνέχεια, προκάλεσαν και προκαλούν ακόµη πολλά 
προβλήµατα στους διάφορους µελετητές, διότι δεν έγινε ποτέ προσπάθεια να 
κωδικοποιηθούν επαρκώς οι διαφορές που αναµφισβήτητα υπάρχουν µεταξύ τους. 

Είναι σαφές, σήµερα, τουλάχιστον για ένα ευρύ τµήµα της βιβλιογραφίας,  ότι οι 
όροι αυτοί χρησιµοποιούνται αφενός µεν µε διαφορετικό ο καθένας περιεχόµενο, 
αφετέρου δε σε µεγάλο βαθµό υπάρχει συναίνεση ανάµεσα στους επιστήµονες και 
γενικά σε όσους ασχολούνται πιο ειδικά µε το εν λόγω ζήτηµα, κατ’ αρχήν, για τα 
όρια µέχρι τα οποία  φτάνει το περιεχόµενο καθενός από τους όρους αυτούς. Στο 
παρελθόν, ωστόσο, λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν προχωρήσει στην διάκριση των 
χρησιµοποιούµενων όρων και οι οποίοι έδειχναν βέβαιοι για το τι ακριβώς 
προσδιόριζαν οι όροι αυτοί17. Αντιθέτως πολλοί ήταν εκείνοι που περιέγραφαν µια 
έννοια µε πλέον του ενός όρους, που σαφώς σήµερα τουλάχιστον δείχνουν άσχετοι 
µεταξύ τους. Η διαπίστωση  αυτή δεν αποτελεί φυσικά µοµφή για τους 
προγενέστερους µελετητές, ούτε και πρέπει να προκαλεί εντύπωση στον σύγχρονο 
ερευνητή η αδυναµία όλων αυτών που δυσκολεύονταν να ορίσουν σαφώς τα εν λόγω 
αντικείµενα, δεδοµένου ότι η Κοινωνική Πολιτική στο σύνολο της ήταν ουσιαστικά 
ένα νέο πεδίο δράσης και ένας υπό διαµόρφωση επιστηµονικός κλάδος, ένας κλάδος 
που αναµφισβήτητα έως τις αρχές του 20ου αιώνα δεν είχε τύχει ευρείας θεωρητικής 
επεξεργασίας και ανάλυσης. Αρχικά µάλιστα η Κοινωνική Πολιτική θεωρούνταν 
κλάδος µονάχα άλλων επιστηµών, όπως της Κοινωνικής Επιστήµης του ∆ικαίου, της 
Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας ή της Οικονοµίας και όχι αυτόνοµο επιστηµονικό 
αντικείµενο18. Ως εκ τούτου, το περιεχόµενο της µεταβάλλονταν ανάλογα µε την 
επιστηµονική σκοπιά, στο πλαίσιο σύγκρουσης των «ηγεµονικών» ή καθιερωµένων 
επιστηµών, οι εκπρόσωποι των οποίων επεδίωκαν την διεύρυνση των επιστηµονικών 

 
17 Βλ. για παράδειγµα την µελέτη του ∆ηµητρίου Π. ∆αµιανού, Η Κοινωνική Ασφάλισις και η θέσις 
αυτής εν τω ∆ικαίω, (ό. π.), όπου γίνεται ένας οξυδερκής διαχωρισµός των κυριοτέρων όρων που 
προκαλούσαν σύγχυση. Επίσης Βογιατζή Βασιλείου (∆ρος Οικον. Επιστηµών), Θεωρία και έννοια της 
Κοινωνικής Πολιτικής, Εκδ. οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1949.  
18 Βλ. ενδ. ∆. Π. ∆αµιανός (ό. π.) και Β. Βογιατζής, (ό. π.). 
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τους αντικειµένων19. Έτσι εξηγείται η διαπιστωµένη στην βιβλιογραφία διάσταση 
απόψεων και σχετική ασυµφωνία ανάµεσά τους. Ειδικά για τις τρεις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα το πρόβληµα είναι οφθαλµοφανές, αν και από την πρώτη 
στην τρίτη δεκαετία υπάρχει σαφής πρόοδος. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η 
κατάσταση άρχισε να ξεδιαλύνεται πιο ουσιαστικά µάλλον από το δεύτερο µισό της 
δεκαετίας του 1940 και εξής, αρκετά περισσότερο, όµως, κατά την δεκαετία του 
1950 και 1960, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτό να δοθεί ακόµη και σήµερα ένας 
αδιαµφισβήτητος και µόνιµος ορισµός για καθεµία από τις έννοιες αυτές. Το γεγονός 
ότι θα πρέπει να γίνει κανείς εξαιρετικά αφαιρετικός, στην προσπάθεια να ορίσει µε 
σχετική επάρκεια τα θέµατα αυτά, κάνει σαφές ότι δεν υπάρχει αντικειµενικός 
ορισµός τελικά και ότι οι αναπροσαρµογές που επιδέχονται οι ορισµοί, γύρω από τα 
αντικείµενα αυτά, είναι διαρκείς, διότι τα ίδια τα εν λόγω αντικείµενα υφίστανται, 
άλλωστε, µια διαρκή αναπροσαρµογή και µετάλλαξη. Ως εκ τούτου, 
συµπερασµατικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόµη και σήµερα η χρήση των όρων και 
των ορισµών για την περιγραφή των προαναφερόµενων πολύπλοκων εννοιών, γίνεται 
µάλλον συµβατικά.  

Τέλος, θα πρέπει να επιµείνουµε στο ότι οι περισσότεροι από τους 
προαναφερθέντες όρους είναι εξ αντικειµένου ταυτισµένοι µε το κράτος. Το σχήµα 
πολλών µελετητών  ότι την Κοινωνική Πολιτική την εφάρµοζαν στο παρελθόν άλλοι 
από το κράτος φορείς, ενώ στην νεότερη περίοδο το κράτος ήταν ο κύριος ή 
µοναδικός φορέας Κοινωνικής Πολιτικής, έχει πολλά θεωρητικά κενά. Η χρήση, 
έτσι, από ορισµένους µελετητές του όρου Κοινωνική Πολιτική για την περιγραφή της 
σχετικής µε την ανακούφιση στρωµάτων του πληθυσµού, σε διάφορες ιστορικές 
περιόδους, δραστηριότητας της Εκκλησίας ή κάποιων ιδιωτών, δεν είναι ιδιαίτερα 
εύστοχη. Προτιµότερο είναι να χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις αυτές ο όρος 
΄΄φιλανθρωπική δραστηριότητα΄΄ ή απλώς να περιγράφεται περιφραστικά η 
διαδικασία αυτή ως «η προστασία-φροντίδα που παρέχει η Εκκλησία ή κάποιος 
ιδιώτης σε οµάδες ανθρώπων» ή τέλος να γίνεται µεν λόγος για κοινωνική πρόνοια 
και για κοινωνική προστασία που εφαρµόζουν αυτοί οι φορείς, αλλά µάλλον 
συµβατικά, διότι : α) Η (κρατική) Κοινωνική Πολιτική, µέρος της οποίας αποτελεί 
και η Κοινωνική Πρόνοια, διαφοροποιείται σε ουσιαστικό βαθµό ως προς τα 
ποιοτικά της χαρακτηριστικά από την αντίστοιχη δραστηριότητα της Εκκλησίας και 
των ιδιωτών, ειδικά µάλιστα από την στιγµή που αυτή γίνεται κλάδος επιστηµονικός 
-από τις αρχές του 20ου αιώνα στην Ευρώπη- και το κράτος ακολουθεί εν πολλοίς τα 
επιστηµονικά πορίσµατα ως προς την εφαρµογή της Κοινωνικής Πρόνοιας και 
ενεργεί συστηµατικά και µε συγκεκριµένη σκοπιµότητα και όχι ευκαιριακά και 
αποσπασµατικά. Κάθε άσκηση άλλωστε Πολιτικής απαιτεί ένα διακηρυγµένο 
πρόγραµµα20. β) Σύστηµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την άλλη, µε το ακριβές 

 
19 Για το θέµα βλ. ενδ. Ίγκερς Γ., Νέες κατευθύνσεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, Αθήνα, Γνώση 
1991 και Ντος Φ., Η ιστορία σε ψίχουλα, Ηράκλειο, Π.Ε.Κ., 1993. 
20 Ο Β. Βογιατζής για παράδειγµα (ό. π.), σελ. 63-95, θεωρεί ότι αυτό που διαφοροποιεί την 
Κοινωνική Πολιτική από την φιλανθρωπία είναι η επιδίωξη της κοινωνικής ενότητας από το κράτος, 
της πρόληψης των κοινωνικών συγκρούσεων δηλαδή, που συχνά επιβάλλει ο διαχωρισµός του 
πληθυσµού σε κοινωνικές τάξεις, όπως προέκυψαν αυτές µε την ανάδυση του «κοινωνικού 
ζητήµατος» κατά τον 19ο αιώνα. Αντίθετα, τα κίνητρα της Εκκλησίας και των ιδιωτών κατ’ αυτόν 
ήταν ηθικά (τα «ευγενή και αλτρουιστικά τους συναισθήµατα»). Όσο και αν ελέγχεται το επιχείρηµα 
αυτό, καθώς συχνά τα κίνητρα της φιλανθρωπίας κάθε άλλο παρά αλτρουιστικά µπορούν να 
χαρακτηριστούν, εντούτοις διαπιστώνει κανείς µε ποια κριτήρια νοηµατοδοτούνταν κατά το παρελθόν 
οι έννοιες και δίνονταν ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο στους όρους που µας ενδιαφέρουν. ∆εν είναι 
πάντως από την άλλη πλευρά άτοπη η βάση του επιχειρήµατος του Βογιατζή ότι η δράση του κράτους 
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ιστορικό περιεχόµενο του όρου, τουλάχιστον, και όχι βεβαίως µεταφορικά, η 
Εκκλησία δεν θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι εφάρµοσε σε καµία ιστορική περίοδο, 
ώστε να διεκδικεί µέσω αυτού αξιώσεις εφαρµογής Κοινωνικής Πολιτικής, κλάδο 
της οποίας αποτελούν οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, αν και 
είχαν αρχίσει να εφαρµόζονται από διάφορα κράτη ως προσπάθεια αντιµετώπισης 
των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των εργαζοµένων, ιδίως δε µετά την Γαλλική 
Επανάσταση και µερικώς εφαρµόστηκαν και στην Ελλάδα, από πολύ νωρίς 
µάλιστα21, «επισήµως» έχει επικρατήσει να θεωρούνται ως ιστορική 
πραγµατικότητα, όταν άρχισαν πλέον να πραγµατοποιούνται συστηµατικά από το 
ενοποιηµένο γερµανικό κράτος του Μπίσµαρκ, ανεξάρτητα, φυσικά, από τα 
υφέρποντα κίνητρα και τις επιδιώξεις της πολιτικής αυτής. Ιστορικά είναι άλλωστε 
σαφές, ότι ο όρος Κοινωνική Πολιτική είναι συνυφασµένος µε το εργατικό ζήτηµα 
όπως αυτό διαµορφώνεται κατά τον 19ο αιώνα κυρίως σε Γερµανία, Αγγλία και 
Γαλλία και είναι ειδικότερα συνυφασµένος µε την πολιτική των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που εισήγαγε από το 1881 και µετά ο Γερµανός καγκελάριος, άρα το 
κράτος, ο κρατικός µηχανισµός22. Η αλληλοκάλυψη επίσης που αναπτύσσονταν 

 
διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτή των ιδιωτών και της Εκκλησίας, καθώς και η θέση που διαπνέει 
το σύνολο του πονήµατος του ότι µονάχα το κράτος είναι σε θέση να εφαρµόσει ουσιαστική 
Κοινωνική Πολιτική, καθώς µόνο αυτό, µε τα µέσα που διαθέτει και την ύπαρξη ενός προγράµµατος, 
είναι σε θέση να συλλάβει, να καθορίσει και να επιτύχει τον καθολικό σκοπό της Κοινωνικής 
Πολιτικής που δεν είναι  άλλος από την εξασφάλιση της κοινωνικής ενότητας. Ο ∆. Π. ∆αµιανός, (ό. 
π.), σελ. 23, κατά το 1948, ασχολούνταν επίσης µε το εύρος το οποίο θα έπρεπε να καταλαµβάνει, 
κατά την γνώµη του, η παρέµβαση του κράτους για να νοµιµοποιείται να ισχυρίζεται ότι ασκεί 
ουσιαστική Κοινωνική Πολιτική και το οποίο θα έπρεπε να είναι καθολικό : «∆ια την ακριβή 
κατανόησιν της εννοίας της Κοινωνικής Πολιτικής δέον να διασαφηνισθώ, ότι αυτή αποβλέπει εις τας 
κοινωνικάς οµάδας και κατά συνέπειαν δεν αποτελεί Κοινωνικήν Πολιτικήν η κρατική µέριµνα η 
αποσκοπούσα την ανακούφισιν ωρισµένων ατόµων, (ασθενών, δυστυχούντων, αναπήρων κ.λ.π.) ως π. 
χ. είναι η φιλανθρωπική δράσις, η κοινωνική αντίληψις (βοηθήµατα απόρων, αναπήρων κλπ.) εφ’ 
όσον όµως ταύτα δεν λαµβάνουν γενικωτέραν έκτασιν και δεν αποσκοπούν εις ευρύτερους 
κοινωνικούς ορίζοντας (πρόληψιν κοινωνικών αντιθέσεων). Εν τη προσπαθεία της εξοµαλύνσεως των 
κοινωνικών αντιθέσεων και της συναρθρώσεως των οµαδικών συµφερόντων, εντός του πλαισίου των 
συµφερόντων της ολότητας, η δράσις της Πολιτείας δεν αποβλέπει εις την εξίσωσιν των κοινωνικών 
οµάδων, αλλά εις συνεχή βελτίωσιν των όρων της κοινωνικής γενικώς διαβιώσεως των εργαζοµένων, 
όρων, τους οποίους επιβάλλει η ανθρωπινή αξιοπρέπεια, παρέχει ο σύγχρονος προσανατολισµένος 
προς την νεωτέραν κοινωνικήν φιλοσοφίαν πολιτισµός, και απαιτεί ο σεβασµός και η αγάπη προς την 
υψηλοτέραν εκδήλωσιν του σύµπαντος, την ανθρωπίνην ψυχήν, την ενιαίαν και αδιαίρετον». 
21 Βλ. το Βασιλικό ∆ιάταγµα της 18ης ∆εκ. 1836, που προέβλεπε την δηµιουργία ειδικού ταµείου για 
την προστασία των απόµαχων ναυτικών (κατά του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου), στη 
βάση της εκδήλωσης αλληλεγγύης µεταξύ των εργαζοµένων. Φυσικά αυτό άρχισε να λειτουργεί 
ύστερα από 25 χρόνια, µε το νόµο ΧΛΘ/1861 «Περί Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου». Τέτοια 
«Ταµεία Αλληλοβοήθειας» συστάθηκαν σταδιακά σε όλους τους επαγγελµατικούς κλάδους.  
22 Πρόκειται για τον όρο Sozialpolitik, κατ’ αναλογία του Sozialstaat (Κοινωνικό Κράτος), που 
χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τις µεταρρυθµίσεις του  Μπίσµαρκ της δεκαετίας του 1880. Βλ. 
σχ. Κ. Πανουτσοπούλου, (ό. π.), σελ. 175. Αντίστοιχα, την λέξη «Πρόνοια» ως χαρακτηριστική 
εξειδικευµένης έννοιας, µας πληροφορεί ο Ψαράς, (ό. π.), σελ. 25-26, χωρίς όµως να ορίζει ακριβώς 
πότε, την συναντάµε  πρώτα στον όρο «Κράτος Προνοίας», κατ’ αναλογία προς τον όρο «Κράτος 
∆ικαίου». Στην Γερµανία, όπου και για πρώτη φορά εισήχθη η έννοια, αποδόθηκε µε τον όρο 
«Wohlfahrstaat», που κυριολεκτικά σηµαίνει «Κράτος Ευηµερίας». «Ανάδοχος» της, κατά τον Ψαρά, 
έγινε ο Μπίσµαρκ, όταν προχώρησε στο πρώτο σύστηµα ασφάλισης για να αντιµετωπίσει τον 
ριζοσπαστισµό των γερµανών εργατών. «Wohlfahr» κατά λέξη σηµαίνει «ευηµερία, ευεξία, 
βελτίωση». Φαίνεται ωστόσο ότι ο όρος αυτός είχε χρησιµοποιηθεί στην Γερµανία ήδη από την 
δεκαετία του 1870 από τους επονοµαζόµενους ΄΄Καθ’ έδρας σοσιαλιστές΄΄. Βλ. σχ. Γιώργος 
Σκουτέλης, «Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Προστασία : Εξελίξεις και Προοπτικές. Η Ελληνική 
Πραγµατικότητα», Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, ∆ιαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής σήµερα, 3ο 
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ανάµεσα στα µέλη µιας συντεχνίας προηγείται του φαινοµένου της συγκρότησης του 
κράτους υπό την νέα-σύγχρονη µορφή του και πάντως σε κάθε περίπτωση δεν είχε 
τον χαρακτήρα της οργανωµένης Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά ούτε καν και της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως αυτή ορίστηκε ως επιστηµονικός κλάδος. Ούτε φυσικά 
και οι ιδιωτικές ασφαλίσεις, παρά το ότι είναι δυνατόν να συνάπτονται στο πλαίσιο 
του κράτους, δεν θα µπορούσαν να ανήκουν στην Κοινωνική Ασφάλιση23, η οποία -
καλό είναι να επαναληφθεί- ιστορικά είναι ταυτισµένη µε την δράση του κράτους. 
Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των µέτρων της Κοινωνικής Πολιτικής και δη της 
προστασίας των εργαζοµένων συνδέεται µε την ανάπτυξη των αστικών κέντρων και 
της ελληνικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, η οποία ακολουθεί ένα τέτοιο µοντέλο 

 
Συνέδριο (27-29 Νοεµβρίου 1991), Πάντειον Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1993, σελ. 307. Λέξη µε την ίδια 
ρίζα και έννοια µεταχειρίζονται και οι Αγγλοσάξωνες : «Welfare State». Στην Ελλάδα ακολουθήθηκε 
η ορολογία των Λατινικών Χωρών, οι οποίες απέδιδαν µε το «Prévoyance» το αντίστοιχο γερµανικό 
«Wohlfahr»  και µεταφράστηκε µε τον όρο  «Πρόνοια», «Προνοητικότητα» (Στην Γαλλία, σύµφωνα 
και πάλι µε τον Σκουτέλη, (ό. π.), ο όρος ΄΄Etat Providence΄΄ εµφανίστηκε κατά την περίοδο της 2ης 
Αυτοκρατορίας (1852-1870) και χρησιµοποιήθηκε µε πνεύµα µάλλον αρνητικό από τους 
φιλελεύθερους στοχαστές που ήταν αρνητικοί στις αυξανόµενες παροχές του κράτους). Η ακριβής 
µετάφραση των όρων της Κοινωνικής Πρόνοιας από την µια γλώσσα  στην άλλη, από άποψη 
περιεχοµένου, είναι δύσκολη και ανέφικτη διότι ακριβώς το περιεχόµενο αυτό στις συνθήκες εκείνης 
της εποχής, όπως και σήµερα άλλωστε, άλλαζε και αλλάζει ραγδαία. Στην Αµερική δεν 
χρησιµοποιούνταν ο όρος «Κοινωνική Πρόνοια», όπως στην Ελλάδα. Υπήρξε για µια περίοδο ο όρος 
«Public Welfare», αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι το πρώτο του συνθετικό σηµαίνει «δηµόσιος», 
υπήρχε ο κίνδυνος να ταυτίζεται η παροχή πρόνοιας µε την πρόνοια εκ µέρους του κράτους 
αποκλειστικά. Ο όρος πάλι «Social Welfare» θα κινδύνευε να σηµαίνει την κοινωνική δράση και άνευ 
της άµεσης συµµετοχής του κράτους και έτσι στην Αµερική (Η.Π.Α.) προτιµούνταν τότε ο όρος 
«Security», ο οποίος αποδίδεται µεν ως «Ασφάλιση», αλλά ουσιαστικά αντιστοιχεί στο ελληνικό 
«Κοινωνική Πολιτική», είναι δηλαδή κάτι πολύ διευρυµένο, ταυτίζεται όµως αποκλειστικά µε την 
δράση του κράτους και την διαφοροποιεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η πρακτική αυτή 
διαχωρισµού των κρατικών από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι κατά την γνώµη µου και η 
προτιµότερη προς αποφυγή συγχύσεων, οι οποίες είναι δεδοµένες για το σύνολο των µελετών της 
ελληνικής βιβλιογραφίας, εξαιτίας της έλλειψης ακριβώς κοινής στάσης απέναντι στο πρόβληµα. Για 
το ζήτηµα της ορολογίας σε Ευρώπη και Η.Π.Α. βλ. Γεωργίου Ν. Βούτση, Γενική και παιδική πρόνοια 
στην Αµερική και στην Ελλάδα… (ό. π.), σελ. 16-20, Π. Σταθόπουλος, (ό. π.), Όλγα Στασινοπούλου, (ό. 
π.), και επίσης ξενόγλωσση βιβλιογραφία παλαιότερη και σύγχρονη : Abel – Smith Brian and Titmuss 
Kay, Richard M. Titmuss : Social Policy – An introduction, Unwin Hyman, London 1974, Abel  – 
Smith Brian and Titmuss Kay (edit.), The Philosophy of Welfare: Selected Writings of  Richard M. 
Titmuss, With an introduction by Miller S. M., Allen & Unwin, London 1987, Blakemore Ken, Social 
Policy: An Introduction, Open Univercity Press, Buckingham – Philadelphia 1988, Clarke John, 
Cochrane Allan and Smart Carol, Ideologies of Welfare: From Dreams to Disillusion, Century 
Hutchinson LTD, London 1987, Fraser Derek, The Evolution of the British Welfare State: A History of 
Social Policy since the Industrial Revolution, 1984 (first edition 1973), Macmillan Press, London, 
George Vic and Page Robert (edit.), Modern Thinkers on Welfare, Prentice Hall, Harvester 
Wheatsheaf, London 1995.  
23 Η απουσία κρατικών κοινωνικών ασφαλίσεων κυρίως κατά τον 19ο αιώνα ανάγκαζε βέβαια 
διάφορες κοινωνικές οµάδες που αισθάνονταν µετέωρες να αναπτύξουν ιδιωτική πρωτοβουλία για 
αυτασφάλιση. Βλ. για παράδειγµα το έντυπο Εταιρία Πρόνοια, Καταστατικός αυτής οργανισµός, 
Αθήνα 1871. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες υπήρξαν πολλές, τόσο στις αναπτυγµένες χώρες της 
∆ύσης, όσο και στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις, που προηγούνται των κρατικών, υπό 
την µορφή Ταµείων αλληλασφάλισης και σύνταξης, αποτέλεσαν ακριβώς το προοίµιο της 
οργανωµένης Κοινωνικής Ασφάλισης που θα επακολουθούσε από το κράτος, η παρέµβαση του 
οποίου ήταν απαραίτητη, διότι η ιδιωτική ασφάλιση άνευ της κρατικής βοήθειας είχε και τα όρια της 
και δεν απέδιδε πάντα ικανοποιητικά. Ευνοούσε δε µόνον όσους είχαν την οικονοµική ευχέρεια να 
προχωρήσουν σε αυτασφάλιση, δηλαδή τους οικονοµικά εύρωστους.   
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ανάπτυξης, που κάνει αισθητά τα προβλήµατα προστασίας των εργατών24. γ) Επίσης, 
η Κοινωνική Αντίληψη είναι συνυφασµένη µε τα νοσοκοµεία και τα λοιπά ιδρύµατα 
του κράτους και τα σχετικά εκκλησιαστικά ή ιδιωτικά ιδρύµατα θα µπορούσαν µεν 
να µπουν κάτω από την ίδια οµπρέλα, µονάχα ωστόσο στο πλαίσιο του κράτους 
(όταν υπάρχει δηλαδή συνεργασία του κράτους µε αυτούς τους φορείς). δ) Αντιθέτως 
-και εδώ ακριβώς είναι που περιπλέκει η κατάσταση- πολύ συχνά στην ελληνική 
βιβλιογραφία λόγος γίνεται  για  την Κοινωνική Πρόνοια που ασκούν µη κρατικοί 
φορείς, όπως η Εκκλησία ή ιδιώτες. ∆ιαπιστώνει κανείς εδώ πόσο ρευστά είναι τα 
όρια και πόσο αυθαίρετα µπορούν να χρησιµοποιούνται κάποιοι όροι, διότι η 
προσεκτική µελέτη του ζητήµατος αποδεικνύει τον αναχρονισµό στον οποίο 
υποπίπτουν ορισµένοι µελετητές µιλώντας για Κοινωνική Πρόνοια πριν καν την 
ίδρυση του κράτους υπό την σύγχρονη µορφή του και για Κοινωνική Πρόνοια εκ 
µέρους της Εκκλησίας και ιδιωτών25. Κατ’ αναλογία προς τον όρο ΄΄Κοινωνική 
Πολιτική΄΄ και οι συναφείς όροι ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄ και ΄΄Κοινωνική Αντίληψη΄΄ 
εντάσσονται στην ιστορική κατασκευή κρατικών σχηµατισµών, πρωτοεµφανιζόµενοι 
στην Ελλάδα µε µια σχετική καθυστέρηση σε σύγκριση προς τα κράτη της δυτικής 
Ευρώπης, στις αρχές δηλαδή περίπου του 20ου αιώνα, οπότε και τα σχετικά 
αντικείµενα αρχίζουν να αναπτύσσονται και ως επιστηµονικός κλάδος26. Παρ’ όλα 

 
24 Για τα θέµατα της βιοµηχανίας σε σχέση µε την συµπίεση της εργατικής δύναµης βλ. ενδ. 
Χατζηιωσήφ Χ., Η γηραιά σελήνη : Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, 1830-1940, Αθήνα, 
Θεµέλιο, 1993. Βλ. επίσης τις θέσεις του Ιωάννη ∆. Μαστρογιάννη (Τµηµατάρχου Υπουργείου Κοιν. 
Προνοίας), Η Κοινωνική Πρόνοια δια µέσου των αιώνων, τ. 2, Ανάτυπον εκ της εφηµ. ΄΄Βήµα των 
Τυφλών΄΄, Αθήναι 1957, σελ. 309.  
25 Ο Ανδρέας Ψαράς, θεωρητικός και «ιστορικός αποτιµητής» της Κοινωνικής Πρόνοιας, γράφει στην 
µελέτη του Κοινωνική Πρόνοια : Ιστορικαί Φιλοσοφικαί Συγκριτικαί Πρακτικαί Μελέται – Έρευναι – 
Κρίσεις, Αθήναι 1950, σελ. 57,  ότι στην πρώτη της µορφή η Πρόνοια είχε τον χαρακτήρα της 
φιλανθρωπίας και ήταν ανοργάνωτη. Περιγράφοντας ακριβώς τις συνέπειες της Βιοµηχανικής 
Επανάστασης στην ∆υτική Ευρώπη, αναφέρει ότι (σελ. 24) : «Η φιλανθρωπία του Χριστιανού προς 
τον πλησίον, προσλαµβάνη πλέον την ωργανωµένην µορφήν της φροντίδος του Κράτους ή του 
∆ήµου. Καλείται προστασία – περίθαλψις, αντίληψις». Η Πρόνοια δηλαδή σύµφωνα µε αυτή την 
οπτική, µπορεί να έχει πολλούς χαρακτήρες : Πρόνοια – Φιλανθρωπία, Κοινωνική Πρόνοια – Κράτος  
κλπ.. Εντούτοις και µόνον το γεγονός ότι αναζητά τις ρίζες της σύγχρονης του, εφαρµοζόµενης από το 
κράτος, Κοινωνικής Πρόνοιας, στην αρχαιότητα, είναι ένα µεθοδολογικό σφάλµα. Τα ίδια και ένας 
άλλος σύγχρονος του και ικανός κατά τα άλλα µελετητής, ο Γ. Βούτσης (ό. π., σελ. 56): «…η 
φιλανθρωπία είναι η Μητέρα που εγέννησε την Κοινωνική Πρόνοια και την εξέθρεψε µέχρι του 
σηµείου που έγινε ικανή να υιοθετηθή από το κράτος».  Με το ίδιο όµως πνεύµα, δυστυχώς, τυγχάνει 
διαπραγµάτευσης το ζήτηµα, ακόµη και σήµερα, από διάφορους ερευνητές (βλ. ενδ. την µελέτη του 
Πέτρου Α. Σταθόπουλου, Κοινωνική Πρόνοια : Μια γενική θεώρηση, (ό. π.), όπου η έννοια της 
φιλανθρωπίας φαίνεται να ταυτίζεται µε την Κοινωνική Πρόνοια. Φαίνεται δηλαδή υπό την οπτική 
αυτή να θεωρούνται οι δύο όροι αντίστοιχοι και ταυτόσηµοι. Αυτή, για λόγους που ήδη έχουν 
εξηγηθεί, είναι µια λάθος, µάλλον, επιλογή. Μπορεί να εξηγηθεί ενδεχοµένως, ως αποτέλεσµα της 
διάθεσης των ερευνητών αυτών να καταγράψουν στις µελέτες τους µια µακραίωνη διάρκεια της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία ωστόσο, σύµφωνα µε τα  δεδοµένα που αναπτύξαµε παραπάνω, είναι 
ανύπαρκτη.  Η ειδική επιλογή πάντως αυτή των ερευνητών ως προς την προσέγγιση του ζητήµατος 
της παρέµβασης για την προστασία των αδυνάτων,  η οποία κορυφώθηκε στις δεκαετίες του ’50 και 
του ’60, φανερώνει τις γενικότερες δοµικές αδυναµίες της ελληνικής ιστοριογραφίας που 
εκπροσωπείται από ένα συγκεκριµένο τύπο ερευνητών, που βρίσκονται κοντά στην κοινώς λεγόµενη 
«εθνική ιστοριογραφία», η οποία αρέσκεται στην ανά τους αιώνας διερεύνηση ζητηµάτων, που όµως 
εκ των πραγµάτων είναι σύγχρονα και έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.  
26 Αυτό γίνεται σαφές για παράδειγµα από το γεγονός ότι στα 1833, οπότε και είχε ήδη συσταθεί το 
ελληνικό κράτος, ο όρος που χρησιµοποιούνταν για να περιγραφεί η σχετική δραστηριότητα του 
κράτους, ήταν ΄΄δηµόσια ή κρατική πρόνοια΄΄. Η πληροφορία από Κ. Πανουτσοπούλου, Κοινωνική 
Πρόνοια : Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες Τάσεις, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1984, σελ. 106. Επίσης, µε 
ασφάλεια µπορεί να ειπωθεί ότι οι όροι Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνική Αντίληψη συναντώνται 



αυτά, πολλοί ερευνητές, όπως τονίστηκε, στέγαζαν κάτω από τον ίδιο όρο, 
αυθαιρέτως, ανόµοιες δραστηριότητες, στην προσπάθεια τους να αποδείξουν ότι 
µορφές κοινωνικής αλληλεγγύης, µπορεί κανείς να συναντήσει διαχρονικά, πράγµα 
άλλωστε αναµφισβήτητο. ∆εν µπορεί, ωστόσο, να µην τονιστεί ότι η αναµφισβήτητη, 
σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, δράση και προσφορά της Εκκλησίας και των 
ιδιωτών, διαφοροποιείται σε αρκετά σηµεία από αυτήν του κράτους και γι’ αυτό 
µάλλον, όπως προαναφέρθηκε, ο πλέον δόκιµος όρος για την περίπτωση τους, για 
κάθε µη κρατική δράση δηλαδή, είναι ο όρος ΄΄φιλανθρωπία΄΄, του οποίου γίνεται 
χρήση υπό αυτές τις προϋποθέσεις και στην παρούσα µελέτη, προς αποφυγήν 
οποιασδήποτε σύγχυσης. Αντίστοιχα, δεν µπορεί να ισχυριστεί κανείς πειστικά ότι το 
κράτος ασκεί ΄΄φιλανθρωπικό έργο΄΄, το οποίο είναι κυρίως προϊόν, όποτε συµβαίνει, 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή ακόµα και φορέων, έστω και ηµι-κρατικών, όπως για 
παράδειγµα, ο Ερυθρός Σταυρός ή ακόµα και της Εκκλησίας, όσο στενή σχέση και 
αν έχει αυτή µε πολλά σύγχρονα κράτη και όσο και αν είναι ταυτισµένη µε την ίδια 
την δοµή τους και δη µε την δοµή του ελληνικού κράτους (µη σαφής διαχωρισµός 
θρησκευτικού και κοσµικού στοιχείου). ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις ο όρος  Πρόνοια συνοδεύεται από το επίθετο ΄΄Θεία΄΄27. Σε περιόδους 
κατά τις οποίες δεν είχαν ακόµη διαµορφωθεί στέρεα κράτη ώστε να ασκήσουν 
Κοινωνική Πολιτική και σε περιόδους κατά τις οποίες το θρησκευτικό στοιχείο 
προτάσσονταν κάθε εγκόσµιας εξουσίας, οι ελπίδες των ανθρώπων εναποθέτονταν 
«στο Θείο και στους εκπροσώπους Του επί της γης». Η δηµιουργία εθνών-κρατών 
στον ευρωπαϊκό χώρο, κατεξοχήν ιστορικό δηµιούργηµα του 19ου αιώνα και 
ειδικότερα η ριζική τοµή που συνεπάγεται η Βιοµηχανική Επανάσταση, 
δροµολογούν τις εξελίξεις, αναφορικά µε τον «φορέα» της πρόνοιας-προστασίας 
πληθυσµών στο µέλλον. Το κράτος παρεµβαίνει για πρώτη, ουσιαστικά, φορά, αν και 
η Εκκλησία και οι φορείς της θα διατηρούσαν για πολλές δεκαετίες ακόµη κυρίαρχο 
ρόλο στην προστασία των ατόµων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι µετά την εξέλιξη 
αυτή το επίθετο ΄΄Θεία΄΄ που πλαισίωνε τον όρο Πρόνοια, και χρησιµοποιούνταν σε 
περιόδους κατά τις οποίες  η κοινωνική προστασία εναποθέτονταν στο Θείον, 
αντικαταστάθηκε µετά την ενίσχυση του παρεµβατικού ρόλου του κράτους, από το 
επίθετο ΄΄Κοινωνική΄΄. Σχηµατικά αυτό µπορεί να αποδοθεί ως εξής : 

 
Α) Κοινωνική Πολιτική /  Κοινωνική  Αντίληψη / Κοινωνικές  Ασφαλίσεις / 

Κοινωνική Πρόνοια 
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Κράτος 

                                                                                                                                           
στην Ελλάδα επισήµως στις αρχές του 20ου αιώνα, ίσως δε για πρώτη φορά µάλιστα όταν 
χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τις δραστηριότητες ενός ηµι-κρατικού οργανισµού που 
ιδρύθηκε στα 1915, του γνωστού Π.Ι.Κ.Π.Α., που σηµαίνει ακριβώς ΄΄Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής 
Προνοίας και Αντιλήψεως΄΄. Έπειτα, επιβεβαιωµένα, στις 27 Αυγούστου 1922 όταν ψηφίστηκε ο 
νόµος 2882/1922 ΄΄Περί Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας΄΄(Οι υπογραµµίσεις µε 
πλάγια γράµµατα είναι δικές µου). Έκτοτε ο όρος καθιερώνεται  και κατά την γνώµη µου περιγράφει 
καλύτερα την δράση του κράτους αποκλειστικά, αν και από τους περισσότερους ερευνητές 
χρησιµοποιείται και για τις µη κρατικές δραστηριότητες, περισσότερο ως µια ασυνείδητη πράξη ή 
λόγω σύγχυσης και λιγότερο ως µια συνειδητή επιλογή.  
27 Στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Π. ∆ρανδάκη,  τ. 20, [Αθήνα]1935, σελ. 746, µάλιστα, 
το λήµµα ΄΄Πρόνοια΄΄, ορίζεται ως : «Η πρόβλεψις, έγκαιρος παρατήρησις, περίσκεψις, σύνεσις, 
καθόλου φροντίς, µέριµνα : «είχε την πρόνοια να προφυλαχθή» // «Θεία πρόνοια» η του Θεού περί 
του κόσµου και ιδία περί του ανθρώπου µέριµνα  // φρ. «εκ προνοίας», άλλως «εκ προµελέτης»».  



Β) Θεία πρόνοια / φιλανθρωπία / κοινωνική προστασία 
 
 

 
Εκκλησία – Ιδιώτες 

 
Για να γίνει ακόµη πιο κατανοητό : Θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ένα 

δυτικό κράτος ασκεί Θεία πρόνοια µε την ίδια ευκολία µε την οποία θα αναγνώριζε 
ότι αυτό που τελικά ασκεί ένα δυτικού, τουλάχιστον, τύπου κράτος, µπορεί να 
αποδοθεί καλύτερα µε τον όρο Κοινωνική Πρόνοια; Αλλά και το αντίθετο: Υπάρχει 
πηγή που να αποδεικνύει ότι οι ίδιοι οι φορείς ιδιωτικής προστασίας ή η Εκκλησία 
θεωρούν ειλικρινά ή έστω ισχυρίζονται ψευδώς και εσκεµµένα ότι όντως ασκούν 
Κοινωνική Πολιτική µε την δράση τους και όχι κάποιου είδους φιλανθρωπικό έργο; 
Συνεπώς, για ποιο λόγο να υποπίπτει κανείς σε αυτόν τον επικίνδυνο αναχρονισµό; 

Τέλος, το γεγονός ότι  οι όροι αναγράφονται στην εργασία αυτή µε κεφαλαία 
γράµµατα δεν είναι τυχαίο. Γίνεται προσπάθεια µε τον τρόπο αυτό να καταδειχθεί ότι 
η αναφορά στις έννοιες αυτές έχει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο, όπως προέκυψε 
αυτό από την ανάδειξη του αντικειµένου σε επιστηµονικό κλάδο κατά τον 20ο αιώνα 
και το οποίο περιεχόµενο στην προκειµένη περίπτωση είναι ταυτισµένο µε την δράση 
του κράτους.  

Μετά τις διευκρινίσεις αυτές µπορούµε να εξετάσουµε το περιεχόµενο των 
κυριότερων όρων που επέφεραν σύγχυση :  

  
2. Κοινωνική Πολιτική  
 
Η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας µαρτυρεί ότι η µεγαλύτερη δυσκολία 

έγκειτο στην απόδοση ενός σαφούς περιεχόµενου στον όρο ΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄. 
Επίσης, ειδικά για τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι 
ερευνητές έτειναν να χρησιµοποιούν χωρίς διάκριση τον όρο αυτό µε τον όρο 
΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄, παρότι αναγνώριζαν ότι θα µπορούσαν να αποδώσουν στον 
δεύτερο όρο ένα «στενότερο» περιεχόµενο, που θα αντιπροσώπευε την πρωταρχική 
έννοια της Κοινωνικής Πρόνοιας, δηλαδή την άµεση και συχνά µε κατασταλτικό 
χαρακτήρα κοινωνική προστασία. Ρητός διαχωρισµός είχε γίνει µόλις στην δεκαετία 
του 1940, ίσως επειδή η αρµοδιότητα της Κοινωνικής Πρόνοιας γνώρισε 
κατακόρυφη ανάπτυξη στην δεκαετία αυτή συνεπεία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 
και παρουσιάστηκε η ανάγκη να αποτελέσει έναν αυτοτελή κλάδο. Έγινε έτσι σαφές, 
ότι κάτω από τον όρο ΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄ θα µπορούσε να φιλοξενηθεί µια 
καθολικότερη έννοια, σε σύγκριση µε µια µερική έννοια, σαφώς, που κάλυπτε ο όρος 
΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄. Πάντως δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εκείνες που 
χρησιµοποιούνταν και ο όρος «κοινωνική προστασία», µάλλον ως µια προσπάθεια να 
εκλαϊκευτούν κάπως οι έννοιες αυτές της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής 
Πρόνοιας.  Σήµερα, τόσο η Κοινωνική Πολιτική όσο και η Κοινωνική Πρόνοια, όταν 
αυτή ταυτίζεται ως προς το περιεχόµενο µε την πρώτη, από µερίδα µελετητών, έχουν 
περισσότερο το περιεχόµενο της Κοινωνικής Ασφάλειας, έναν διευρυµένο δηλαδή 
πολύπλευρο και οργανωµένο χαρακτήρα κρατικής παρέµβασης που αφορά στο 
σύνολο της κοινωνίας µε διακηρυγµένο σκοπό την υπηρεσία της ιδέας της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης και όχι µόνο στις πλέον αδύναµες 
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κοινωνικές οµάδες28. ∆εν συνέβαινε ωστόσο το ίδιο για τις προηγούµενες περιόδους 
και ειδικά για την δεκαετία του 1940, οπότε τα όρια της κρατικής παρέµβασης λόγω 
των ειδικών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών ήταν περιορισµένα 
και εποµένως η κοινωνική του πολιτική και η Κοινωνική Πρόνοια είχαν ένα 
συγκεκριµένο και πιο περιορισµένο πεδίο δράσης. Ωστόσο, οι δεινές συνθήκες 
ακριβώς του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, υπήρξαν το έναυσµα για την εφαρµογή της 
Κοινωνικής Ασφάλειας, η οποία πέρασε µεταπολεµικά από διάφορα στάδια, έως 
ότου αποκτήσει την σηµερινή της διευρυµένη -θεωρητικά τουλάχιστον- µορφή. Ως 
εκ τούτου η µελέτη των ειδικών συνθηκών εκείνης της περιόδου παρουσιάζει µεγάλο 
ενδιαφέρον.   

 Όσον αφορά στην αδυναµία απόδοσης σαφών ορισµών για την Κοινωνική 
Πολιτική, ενδεικτική είναι κατ’ αρχήν η σχετική προσπάθεια του Παναγιώτη 
Μητσόπουλου, ενός επιµόνως και µακροχρονίως (δεκαετίες ’30, ’40 και ’50)  
απασχολούµενου µε τα ζητήµατα της εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής 
επιστήµονα, ο οποίος σε ένα άρθρο του για το περιεχόµενο της Κοινωνικής 
Πολιτικής, στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Παύλου ∆ρανδάκη, έφτανε µε 
αρκετή οξυδέρκεια, στην αφαίρεση,  τελικά,  υποστηρίζοντας ότι αναλόγως της 
σκοπιάς που θα εξεταστεί το θέµα (ιστορική, φιλοσοφική, πολιτική), θα διαµορφωθεί 
και µια διαφορετική αντίληψη για τα ζητήµατα αυτά29. Όντως, από ιστορικής 
πλευράς, αρχικά, ήταν απολύτως δικαιολογηµένη η δυσκολία να δοθεί ένας ακριβής 
ορισµός, κάτι που εξηγούνταν από την προέλευση του όρου από την επισκόπηση των 
σταδιακά εµφανισθέντων µέτρων και ενεργειών του κράτους για την βελτίωση των 
κοινωνικών συνθηκών και λόγω του πολυάριθµου, της πολυπλοκότητας και της 
ρευστότητας των σχέσεων αυτών. Συνεπώς οι ορισµοί που δίνονταν ήταν µάλλον 
απόψεις ενδεικτικές των συγγραφέων, αναλόγως της ιστορικής συγκυρίας -η οποία 
αναδείκνυε συγκεκριµένα κάθε φορά προβλήµατα- και του τρόπου που 
διαπραγµατεύονταν το ζήτηµα αυτοί, παρά αντικειµενικοί ορισµοί µε την 
επιστηµονική σηµασία της λέξεως. Γι’ αυτούς τους λόγους, σύµφωνα µε τον  
Μητσόπουλο, «άλλοτε µεν έχοµεν συσχέτισιν της κοινωνικής πολιτικής µε τον 
σοσιαλισµόν, οπότε ορίζεται ως πολιτική προς πρακτικήν εφαρµογήν των αρχών του 
σοσιαλισµού, άλλοτε ταυτίζεται µε την κοινωνικήν οικονοµίαν, θεωρούµενη ως 
τµήµα της οικονοµικής πολιτικής, και άλλοτε κρίνεται ως πολιτική αφορώσα τον 
πληθυσµόν ή συµφέροντα ορισµένων κοινωνικών τάξεων ή τέλος θεωρείται 
εξαντλούµενη η έννοια της κοινωνικής πολιτικής εις την προαγωγήν της υγιεινής των 
εργαζοµένων»30. Η περίοδος πάντως για την οποία το σύνολο των µελετητών 
συµφωνεί ότι έδωσε µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Πολιτικής, όχι 
βέβαια ως επιστήµης, αλλά ως πρακτικής, ήταν αυτή της Βιοµηχανικής Επανάστασης 

 
28 Η έννοια της Κοινωνικής Ασφάλειας, της διευρυµένης δηλαδή και τελικά δίχως όρια κρατικής 
παρέµβασης, καθώς τα όρια δεν είναι δυνατόν να χαραχθούν, δεδοµένου του ότι «δεν µπορεί να 
εισαχθεί στην οικονοµική γλώσσα το πολιτικό ερώτηµα της συνεχούς ευτυχίας», η οποία είναι και ο 
θεωρητικός στόχος των σύγχρονων καπιταλιστικών κρατών, τέθηκε σε ισχύ από την περίφηµη 
αναφορά του Beveridge στα 1942 (να απελευθερωθεί δηλαδή η κοινωνία από την ανάγκη και από 
τους κινδύνους), στο έργο του µε τίτλο Social Insurance and Allied Service. Για την θέση αυτή 
αναφορικά µε την σχετικότητα των ορίων του κράτους πρόνοιας και µε την µη δυνατότητα τελικά 
οριοθέτησης κάποιου προγράµµατος για την απελευθέρωση της κοινωνίας από την ανάγκη, βλ. 
Γιώργος Σκουτέλης, «Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Προστασία : Εξελίξεις και Προοπτικές. Η 
Ελληνική Πραγµατικότητα», (ό. π.), σελ. 311.   
29 Π. Μητσόπουλος στο Π. ∆ρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14 (λήµµα : Κοινωνική 
πολιτική), [Αθήνα]1935, σελ. 661-662.  
30 Ό. π., σελ. 661. 
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και των αρνητικών συνθηκών που αυτή δηµιούργησε για διάφορες κοινωνικές 
οµάδες. Και µε βάση όµως µια φιλοσοφική και επιστηµονική προσπάθεια να δοθεί 
ένας γενικότερος ορισµός, η οποία δεν θα λάµβανε άµεσα υπ’ όψιν τα ιστορικά 
γεγονότα, προέκυψαν πολλές διαφορετικές απόψεις γύρω από το σκοπό και το 
πνεύµα της Κοινωνικής Πολιτικής. Έτσι, η Κοινωνική Πολιτική ορίσθηκε ως 
«πολιτική αποσκοπούσα την εξασφάλισιν της διαρκούς επιτεύξεως των κοινωνικών 
σκοπών, ή άλλως το σύνολον των µέτρων προς εξοµάλυνσιν των κοινωνικών 
αντιθέσεων ή τέλος ως το σύνολον των πολιτικών προσπαθειών προς εξυπηρέτησιν 
της διατηρήσεως και ενισχύσεως της εσωτερικής ουσιαστικής συνοχής της 
κοινωνίας»31 µέσω της µέριµνας και της κρατικής προστασίας υπέρ των κοινωνικά, 
πολιτικά και οικονοµικά καταπιεζοµένων οµάδων. Ο ίδιος µελετητής πάντως, δύο 
µάλιστα δεκαετίες αργότερα, είναι χαρακτηριστικό ότι επέλεγε να ορίσει την 
Κοινωνική Πολιτική ως την δράση από την πλευρά του κράτους «για την 
καλυτέρευση των όρων της εργασίας και ζωής όσων αποζούν από την διάθεση των 
εργατικών των δυνάµεων, των αποχειροβιώτων»32 και ισχυρίζονταν ότι όπως όλες οι 
πολιτικές, έτσι και η Κοινωνική Πολιτική έχει δύο στόχους και υποχρεώσεις : Α) Να 
εξασφαλίζει το ζην, δηλαδή την επιβίωση των εργαζοµένων, µέσω των ευνοϊκών και 
υγιεινών συνθηκών εργασίας, την ελεύθερη οργάνωση των εργαζοµένων και Β) Να 
εξασφαλίζει το ευ ζην των εργαζοµένων, µέσω της Πρόνοιας και της Ασφάλισης33. Ο 
συγγραφέας ταύτιζε δηλαδή την Κοινωνική Πολιτική µε τον τοµέα της εργασίας και 
συγκεκριµένα µε τους χειρώνακτες-µεροκαµατιάρηδες. Για τις άλλες κοινωνικές 
κατηγορίες υπήρχε κατά την γνώµη του η γενική πολιτική που ασκεί το κράτος. 

Γίνεται σαφές συνεπώς ότι ακόµη και στην δεκαετία του ’50, υπήρχε δυσκολία 
για την απόδοση ενός συγκεκριµένου περιεχοµένου στον όρο ΄΄Κοινωνική 
Πολιτική΄΄ και κάθε συγγραφέας είχε την δική του άποψη, ανάλογα και µε τα 
ειδικότερα ενδιαφέροντα και τις ευαισθησίες του για την µια ή την άλλη κοινωνική 
οµάδα34.  

 
31 Ό. π., σελ. 661.  
32 Παν. ∆. Μητσόπουλου, Πρωταρχικές γραµµές από την επιστήµην της Κοινωνικής Πολιτικής : 
Μάθηµα κατατοπιστικό δια την Ανωτέραν Σχολήν Στελεχών Κοινωνικής Προνοίας Χ.Ε.Ν., Αθήναι 
1957, σελ. 13-14. Παραπλήσιο ορισµό µε αυτόν που έδινε ο Μητσόπουλος στην δεκαετία του 1930, 
έδινε στα 1948 ένας άλλος µελετητής, ο ∆. Π. ∆αµιανός, Η Κοινωνική Ασφάλισις και η θέσις αυτής εν 
τω ∆ικαίω, (ό. π.), σελ. 23 :  «Η µέριµνα αυτή του Κράτους η αποσκοπούσα, την συντήρησιν της 
κοινωνικής ολότητας εντός τον πλαισίων των συµφερόντων της ωργανωµένης κοινωνίας αποτελεί την 
Κοινωνικήν Πολιτικήν». 
33 Ό. π., σελ. 16. Και σε αρκετές όµως σύγχρονες µας µελέτες, υπάρχει η ταύτιση της Κοινωνικής 
Πολιτικής µε την εργατική τάξη. Βλ. ενδ. Σωτήρης  Θεοδωρόπουλος, «Το Κοινωνικό Κράτος σήµερα. 
Ρόλος, προβλήµατα και προοπτικές. Η ελληνική εµπειρία», Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, ∆ιαστάσεις της 
Κοινωνικής Πολιτικής σήµερα, 3ο Συνέδριο (27-29 Νοεµβρίου 1991), Πάντειον Πανεπιστήµιο, Αθήνα 
1993, σελ. 318-331 (Η φράση στην σελίδα 319) :  «…σίγουρο είναι πως η οικονοµική αυτή λειτουργία 
του κράτους, που ασκείται µέσω της κοινωνικής πολιτικής, στοχεύει στην εργατική τάξη µε την 
ευρεία έννοια…και στη διασφάλιση των όρων αναπαραγωγής της, επειδή αυτή αποτελεί την υλική 
βάση της παραγωγής υπεραξίας και του όλου τρόπου παραγωγής». Πρόκειται για µια µαρξιστική 
προσέγγιση, όπως άλλωστε αποδέχεται και ο ίδιος ο συγγραφέας.  
34 Για παράδειγµα, στην ίδια περίπου περίοδο, ο Α. Ψαράς θεωρούσε ότι η Κοινωνική Πολιτική είναι 
κάτι ευρύτερο και δεν αφορούσε µονάχα στην εργατική τάξη. Προσπαθώντας να εξηγήσει για ποιο 
λόγο «…εν Ελλάδι, και πανταχού σχεδόν, σύγχυσις επικρατεί εισέτι όσον αφορά την ορολογίαν της 
Κοινωνικής Πολιτικής», (ό. π.) σελ. 25, το απέδιδε στο γεγονός ότι θεωρητική αφετηρία του 
ζητήµατος ήταν η Γερµανική Σχολή, η οποία ταύτιζε την Κοινωνική Πολιτική µε το εργατικό ζήτηµα, 
επηρεαζόµενη από την βαρύτητα του εργατικού ζητήµατος στην Γερµανία. Ως εκ τούτου θεωρούσε 
ότι αυτά τα όρια -η ταύτιση δηλαδή της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας 
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Οι ορισµοί βεβαίως από µόνοι τους µπορούν να φανερώσουν ξεκάθαρα τις 
ιδεολογικές καταβολές και πεποιθήσεις των εµπνευστών τους. Σε δύο τουλάχιστον 
από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, µε βάση και τα συγκεκριµένα αποσπάσµατα 
που παρατέθηκαν, διαφαίνεται ότι και οι δύο µελετητές, τόσο ο Μητσόπουλος όσο 
και ∆αµιανός διαπνέονται από έναν κρατισµό, από την ανάγκη της διατήρησης της 
ισχύουσας κοινωνικής κατάστασης. Αυτόν τον στόχο υποστηρίζουν τελικά ότι θα 
πρέπει να έχει το κράτος. Είναι σαφής ο φόβος για την κοινωνική ανατροπή. Μήπως 
η Κοινωνική Πολιτική, τελικά, σύµφωνα και µε τα λεγόµενα τους είναι το 
«ανάχωµα» σε µια επαναστατική προοπτική; Χρήσιµο είναι να αναρωτηθούµε κατά 
πόσον η ιστορική συγκυρία επηρέαζε τις θεωρητικές τους διακηρύξεις : Αρκεί, 
νοµίζω, να υπενθυµηθεί στο σηµείο αυτό, ότι ο µεν Μητσόπουλος έγραφε στην 
περίοδο του µεσοπολέµου µε τις πρόσφατες επιδράσεις της Επανάστασης των 
Μπολσεβίκων, ο δε  ∆αµιανός µεταπολεµικά, σε µια περίοδο κατά την οποία είχε 
ήδη επέλθει ο χωρισµός του κόσµου σε δύο στρατόπεδα, µε δεδοµένο µάλιστα το 
πείραµα του ελληνικού εµφυλίου, και µε εµφανή τελικά τον φόβο και των δύο για 
τον κοµµουνισµό, τον οποίο και έβλεπαν ως το αντίπαλο δέος. Ο Α. Ψαράς, τέλος, 
διευθυντής του Υ.Κ.Π. κατά το 1950, στο ενδιαφέρον και όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος 
«εκλαϊκευτικό» σύγγραµµα  του για τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από περιλήψεις µιας σειράς µαθηµάτων του σε 
ακροατήριο Κοινωνικών Λειτουργών, θεωρούσε -και ουσιαστικά οµολογούσε δίχως 
περιστροφές, καθώς το επιχείρηµα του «επιστρέφει» στην πολιτική που αυτός 
διατεινόταν ότι το Κοινωνικό Κράτος και ο ίδιος, ως κρατικός υπάλληλος, 
ακολουθεί- ότι από την στιγµή που στην ανθρώπινη κοινωνία προέκυψαν οι τάξεις 
και οι οµάδες, «από την στιγµής αυτής αρχίζει εκδηλώτερον η προς αλλήλας πάλη 
συµφερόντων µεταξύ των κατ’ ιδίαν τάξεων και οµάδων τούτων. Πάλη η οποία 
απετέλεσε το θεµελιώδες αίτιον της ανθρωπίνης και κοινωνικής δυστυχίας δια µέσου 
των αιώνων. Πάλη εξελιχθείσα έκτοτε και συχνότατα εις επικινδύνους κοινωνικάς 
ανατροπάς, µε αποτέλεσµα πλην άλλων την µαζικήν δυστυχίαν». «Έκτοτε», συνέχιζε 
ο Ψαράς, «ξεκινά η ανάγκη να εξισορροπηθούν τα αντιµαχόµενα συµφέροντα και να 
επέλθει βαθµιαία η συγκλίνουσα προσέγγιση των αντιτιθέµενων τάξεων και οµάδων, 
χωρίς να διαταραχθεί το υφιστάµενο καθεστώς µε ανατροπές και κλονισµούς». Αυτό 
καλούνταν, κατά τον Ψαρά, να αντιµετωπίσει η επιστήµη της Κοινωνικής Πολιτικής, 
την προοπτική δηλαδή «επικίνδυνων κοινωνικών ανατροπών»35. ∆εν είναι αυτό όµως 
και αυτή µια σαφής οµολογία ότι η παροχή πρόνοιας γίνεται µονάχα για λόγους 
διατήρησης του υπάρχοντος συστήµατος και όχι ενδεχοµένως για λόγους 
ανθρωπιστικούς ή διότι έχει διαπραχθεί µια αδικία απέναντι σε συγκεκριµένες 
οµάδες ανθρώπων, οπότε αποτελούσε υποχρέωση του κράτους να αποκαταστήσει 
αυτήν την αδικία, όπως αρέσκεται να τονίζει ο συγγραφέας σε όλη την υπόλοιπη 
µελέτη; Στο ζήτηµα αυτό προς το παρόν δεν θα επεκταθούµε περισσότερο. Συνολικά 
πάντως αξίζει να τονιστεί ότι οι απόψεις που εξέφραζαν πολλές µελέτες γύρω από 
τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αν και όχι 
πάντα µη αντιφατικές.  

Οι ορισµοί αυτοί των προαναφερόµενων µελετητών, που επαναλαµβάνονταν 
σταθερά και σε άλλες µελέτες έως και την δεκαετία  του 1950 τουλάχιστον, ήταν 
πολύ γενικοί και ασαφείς. ∆εν όριζαν για παράδειγµα, έστω και άκρως περιληπτικά, 

 
αποκλειστικά µε το εργατικό ζήτηµα- ήταν πολύ στενά, διότι απεικόνιζαν την εµπειρία µιας µονάχα 
χώρας σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  
35 Α. Ψαράς, Κοινωνική Πρόνοια… (ό. π.), σελ. 5-6.  
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ποιοι ήταν οι «κοινωνικοί σκοποί» τους οποίους επεδίωκε το κράτος µέσω της 
άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, ποια ήταν τα κύρια µέτρα που πρέπει να ληφθούν, 
σε ποιες συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες απευθύνεται όλη αυτή η διαδικασία, σε 
καίρια δηλαδή ερωτήµατα, η απάντηση των οποίων θα αποσαφήνιζε το περιεχόµενο 
του όρου. Ο ορισµός για παράδειγµα του Θωµόπουλου για την Κοινωνική Πολιτική 
και ο οποίος µας βοηθά να δούµε πως έβλεπαν -ή καλύτερα πώς συνέχιζαν να 
βλέπουν- το ζήτηµα στα τέλη της δεκαετίας του ’70 είναι η µεταφορά ενός ορισµού 
όπως τον είχε διατυπώσει ο Β. Βογιατζής, στο έργο του Θεωρία και Έννοια της 
Κοινωνικής Πολιτικής, στα 1949, τον οποίο υιοθετούσε πλήρως : «Υπό τον όρον 
΄΄κοινωνική πολιτική΄΄ νοείται το σύνολον των ωργανωµένων θεσµών και µέτρων, τα 
οποία συµβάλλουν αποφασιστικώς εις την βελτίωσιν των οικονοµικών, κοινωνικών 
και εκπολιτιστικών συνθηκών του πληθυσµού µιας χώρας ή κατηγοριών του 
πληθυσµού, εις την απάµβλυνσιν των µεταξύ του πληθυσµού υφισταµένων κλπ. 
ανισοτήτων, προς τον σκοπόν αντιµετωπίσεως κατά τρόπον αξιοπρεπή των 
κοινωνικών βιοτικών και εκπολιτιστικών αναγκών του, και εις την υποβοήθησιν του 
πληθυσµού, ή ατόµων ή οµάδων δια των µεθόδων της κοινωνικής εργασίας, προς 
αντιµετώπισιν των αναγκών των δια των ιδίων αυτών δυνάµεων, και προσαρµογήν 
των εις την σύγχρονον µεταβαλλοµένην κοινωνίαν»36. 

Οι µελετητές αυτοί προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν βέβαια την αδυναµία αυτή 
-ως ένα βαθµό σωστά- τονίζοντας ότι η ίδια η «φύση» της Κοινωνικής Πολιτικής 
ήταν τέτοια που δεν άφηνε πολλά περιθώρια να δοθεί επαρκής ορισµός, διότι όπως 
είχαν τονίσει ήδη από την δεκαετία του 1930, η φύση της κοινωνικής πολιτικής είναι 
τελικά : «Η τέχνη του εκάστοτε κατορθωτού εκ της ισορροπήσεως, καθ’ ορισµένα 
χρονικά σηµεία, των εν διαρκεί εξελίξει κοινωνικών σχέσεων, των διατιθεµένων 
πολιτικών δυνάµεων και των αντιλήψεων, ήτοι υλικού πλουσιωτάτου, ούτινος τα 
άλλα ρευστά χαρακτηριστικά δεν δύνανται να περιληφθούν εις σύντοµον ορισµόν»37.  

Η διαφορά πάντως των προγενέστερων µελετών µε τις πλέον σύγχρονες µελέτες 
είναι ότι σαφώς αυτές οι τελευταίες διεισδύουν πολύ περισσότερο σε ζητήµατα που 
οι προγενέστεροι άφηναν χωρίς ανάλυση, όπως για παράδειγµα οι σκοποί και τα 
κίνητρα του κράτους κατά την τυχόν εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής, τα µέσα που 
αυτό χρησιµοποιεί, οι κοινωνικές οµάδες στις οποίες κυρίως απευθύνεται. Ακόµη, 
πολλές από αυτές επιχειρούν να οµαδοποιήσουν παράλληλα τις κυριότερες 

 
36 Ευθ. Θωµόπουλος, Η ιστορία της Κοινωνικής Προστασίας…, (ό. π.), σ. 10. Για τους ορισµούς στην 
µελέτη του Β. Βογιατζή (ό. π.), βλ. σελ. 46-62. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραπλήσιο ορισµό δίνει και 
ο Βούτσης στην µελέτη του (ό. π.), σελ. 57-58. Πιθανότατα, όλοι έχουν ως βάση µια συγκεκριµένη-
κοινή πηγή, που κατά πάσα πιθανότητα είναι µια ξένη µελέτη, καθώς η θεωρητική προσέγγιση των 
ζητηµάτων αυτών προηγείται στο εξωτερικό, συγκριτικά µε την Ελλάδα (από τις παλαιότερες 
ελληνόγλωσσες πηγές πάντως για το ζήτηµα αυτό είναι η συµβολή του Π. Μητσόπουλου στην Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Π. ∆ρανδάκη).  
37 Π. Μητσόπουλος στο Π. ∆ρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, σελ. 661-662 (λήµµα 
: Κοινωνική πολιτική), [Αθήνα]1935, σελ. 661. Ένας άλλος θεωρητικός, αρκετά µεταγενέστερος, ο Ε. 
Θωµόπουλος, εξακολουθούσε, σε σχετική µελέτη του που εκδόθηκε το 1977, Η ιστορία της 
Κοινωνικής Προστασίας από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερον, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
1977, σ. 10, να τονίζει ότι ο καθορισµός του όρου ΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄ είναι έργο εξαιρετικώς 
δύσκολο «καθότι τα κοινωνικά µέτρα εξαρτώνται εκ των οικονοµικών, κοινωνικών και 
εκπολιτιστικών συνθηκών, αι οποίαι επικρατούν εις τον κόσµον, εις µιαν δεδοµένην εποχήν και 
προσδιορίζονται εκ της πολιτικής καταστάσεως µιας χώρας, του κοινωνικού συστήµατος αυτής, της 
εκτάσεως και του είδους των αναγκών και των παραδοσιακών δοµών». Το ίδιο τονίζουν και άλλοι 
ακόµα πιο µεταγενέστεροι µελετητές, όπως ο Πέτρος Α. Σταθόπουλος, Κοινωνική Πρόνοια : Μια 
γενική θεώρηση, (ό. π.), σελ. 25-34. Όλγα Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη-
Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, (ό. π.), σελ. 26.          
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θεωρητικές τάσεις γύρω από την Κοινωνική Πολιτική και κατορθώνουν έτσι να 
δώσουν ερµηνείες σε ζητήµατα που στο παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο να 
αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και µόνο, όπως για παράδειγµα 
ερµηνείες γύρω από την παρέµβαση του κράτους για την αναπαραγωγή του 
εργατικού δυναµικού ή για τον αντιφεµινιστικό χαρακτήρα που συχνά χαρακτηρίζει 
την παρέµβαση αυτή38. Η νέα κατεύθυνση στις επιστηµονικές αναζητήσεις, οι οποίες 
σαφώς επηρεάζονται και από την διεύρυνση του χαρακτήρα της Κοινωνικής 
Πολιτικής, συγκριτικά µε την δεκαετία του 1940 ή του 1950 για παράδειγµα, 
αντικατοπτρίζεται και στους σύγχρονους ορισµούς : «Με κοινωνική πολιτική ή 
κοινωνικό κράτος εννοούµε ολόκληρο το σύστηµα ή πλέγµα µέσων και µέτρων που 
χρησιµοποιεί το κράτος παρεµβαίνοντας στην οικονοµία και κοινωνία µιας χώρας, µε 
σκοπό να προστατεύσει και βελτιώσει την κοινωνική ευηµερία για το σύνολο της 
κοινωνίας και ιδιαίτερα για ορισµένα άτοµα και κοινωνικές οµάδες, σύµφωνα µε 
αρχές και αξίες περισσότερο ανθρώπινες ή συχνά διαφορετικές από αυτές που 
απορρέουν απ’ τους νόµους και το µηχανισµό λειτουργίας µιας καπιταλιστικής 
οικονοµίας»39.Το σηµαντικό εδώ είναι ότι πλέον δεν γίνεται µια επίκληση της 
παρέµβασης του κράτους για της διατήρηση ενός status quo αλλά κυρίως το κράτος 
καλείται να προστατεύσει πανανθρώπινα δικαιώµατα και αρχές και θεωρείται ότι 
έχει µάλιστα την υποχρέωση να το κάνει. Σαφώς βέβαια και υπάρχουν κίνητρα άλλα 
στην δράση αυτή του κράτους, τα οποία και είναι καλύτερα κεκαλυµµένα απ’ ότι στο 
παρελθόν. Ωστόσο οι ορισµοί είναι δείγµα ότι κάτι έχει αλλάξει, όσον αφορά 
τουλάχιστον στην θεωρητική επεξεργασία ορισµένων ζητηµάτων. Το τι ακριβώς έχει 
µεσολαβήσει σε όλο αυτό το διάστηµα ανάµεσα στους παλαιότερους και στους πλέον 
πρόσφατους ορισµούς, που αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική και στην Κοινωνική 
Πρόνοια, επηρεάζοντας το περιεχόµενό τους, τίθεται ακριβώς στο επίκεντρο της 
εργασίας αυτής.  

 
3. Κοινωνική Πρόνοια  
 
Για τον όρο ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄, ο οποίος χρησιµοποιούνταν τουλάχιστον από 

την δεκαετία του 1910 στην Ελλάδα, πολύ δε πιο εκτεταµένα κατά την δεκαετία του 
1940, η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του ∆ρανδάκη  έγραφε : «Ο όρος ούτος 
συνήθως ή ταυτίζεται µε τον όρον κοινωνική πολιτική, ή είναι δηλωτικός κλάδων της 
κοινωνικής πολιτικής. Άλλοτε όµως σηµαίνει τα µέτρα προς εξασφάλισιν των προς 
ζωάρκειαν αναγκαίων εις άτοµα µη δυνάµενα να πορισθούν τα απαραίτητα. Εν τη 
τελευταία ταύτη περιπτώσει διαφέρει της κοινωνικής ασφαλίσεως κυρίως κατά το ότι 
η κοινωνική πρόνοια παρέχεται άνευ προηγουµένης συνεισφοράς του λαµβάνοντος 
ταύτην, πολλάκις δε άνευ νοµικής υποχρεώσεως του δίδοντος. Σηµαντικός κλάδος 
της κοινωνικής προνοίας είναι τα µέτρα προστασίας της νηπιακής και παιδικής 
ηλικίας»40. Πράγµατι, ο όρος ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄ αντιπροσωπεύει την καθαυτή 
έννοια της κοινωνικής προστασίας, όπως αυτή εφαρµόζεται από το κράτος, µε 

 
38 Ενδεικτική ως προς αυτό, όσον αφορά στις ελληνικές µελέτες, είναι η µελέτη της Όλγας 
Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, (ό. π.).         
39 Σωτήρης Θεοδωρόπουλος, «Το Κοινωνικό Κράτος σήµερα. Ρόλος, προβλήµατα και προοπτικές. Η 
ελληνική εµπειρία», Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, ∆ιαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής σήµερα, 3ο 
Συνέδριο (27-29 Νοεµβρίου 1991), Πάντειον Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1993, σελ. 318-331 (Ο ορισµός 
στις σελ. 318-319).  
40 Π. ∆ρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, (λήµµα : Κοινωνική Πρόνοια), 
[Αθήνα]1935, σελ. 662.  
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χαρακτηριστικό της την άµεση, περισσότερο κατασταλτική -αν και µε τον καιρό 
αυτό άρχισε να µετριάζεται- προστασία και περίθαλψη των πλέον αδύναµων ατόµων, 
όσων φανερά δηλαδή δεν είχαν την δυνατότητα της αυτοσυντήρησης. Οι κοινωνικές 
ασφαλίσεις, θα λέγαµε αντίθετα, ότι αποτελούν την πλέον σύγχρονη µορφή της 
κρατικής παρέµβασης, και έχουν ως στόχο την ακύρωση τρόπον τινά και κατά το 
δυνατόν, της κατασταλτικής παρέµβασης του κράτους, µέσω της πρόληψης και της 
εξασφάλισης ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου για τους ασφαλισµένους, άρα της 
δυνατότητας για αυτοσυντήρηση. Αργότερα, και στον τοµέα της Κοινωνικής 
Πρόνοιας, άρχισε να προωθείται και να εφαρµόζεται και η ιδέα της πρόληψης.   

Ο Α. Ψαράς θεωρούσε ότι τα όρια της επιστήµης της Κοινωνικής Πρόνοιας είναι 
ευρύτατα και εν πολλοίς ακαθόριστα και αναγνώριζε την εγγενή αδυναµία να 
αποδοθεί ένας ακριβής ορισµός. Έγραφε σχετικά : «Ο όρος Κοινωνική Πρόνοια εν τη 
γενική του εννοία θα έπρεπε να υπονοεί απάσας τας πρακτικάς εκδηλώσεις της 
Κοινωνικής Πολιτικής. Αλλά τούτο δεν έχει καθιερωθή εν τη εφαρµογή. Είθισται να 
αποκαλώµεν εν τω συνόλω «Κοινωνικήν Πρόνοιαν» τα µέτρα τα αφορώντα εις την 
προστασίαν των ενδεών ατόµων ή των αδυνάµων οικονοµικώς τάξεων, κυρίως δε 
των αυτοσυντηρήτων εργατικών, και την ανάπτυξιν των µέσων τόσον προς 
βελτίωσιν της θέσεων τούτων, όσων και προς επαύξησιν της ικανότητος γενικά του 
αδυνάµου ατόµου δια να φθάση εις τα δυνατά ανώτατα όρια της ανθρωπίνης 
ευηµερίας, κυρίως δε τα µέτρα δι’ ων προλαµβάνεται η δυστυχία του ατόµου. 
∆ηλαδή εν µέρος από το σύνολον της ευρείας εννοίας. Η περιορισµένη αύτη έννοια, 
αφίνει ως φυσικόν εκτός αυτής έτερα ευρύτατα και σπουδαιότατα προγράµµατα 
κοινωνικά, σχετιζόµενα ιδία µε την Πολιτικήν Οικονοµίαν και την Εθνικήν 
Οικονοµίαν, τα οποία όµως σοβαρώτατα θίγει η Κοινωνική Πολιτική»41. Θεωρούσε 
δηλαδή ότι η Κοινωνική Πρόνοια ως κλάδος θα έπρεπε να έχει έναν αρκετά πιο 
διευρυµένο πεδίο δράσης, αλλά αναγνώριζε ότι τελικά οι κοινωνικές συνθήκες κάθε 
εποχής ήταν αυτές που όριζαν την ευρύτητα του πεδίου αυτού, ανάλογα και µε τα 
µέσα που υπήρχαν και ότι ειδικά στην δεκαετία του 1940 η Κοινωνική Πρόνοια είχε 
αποκλειστικά τον χαρακτήρα της αντίληψης, λόγω της φύσεως των προβληµάτων και 
της έλλειψης πόρων και µέσων για να περιλάβει αυτή περισσότερες αρµοδιότητες. Η 
παραδοχή αυτή δεν τον εµπόδιζε όµως στο πόνηµα του, στις ενότητες που 
αφορούσαν την ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας, να αφιερώσει διάφορα κεφάλαια 
στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για παράδειγµα, ταυτίζοντας την Κοινωνική Πρόνοια  
µε την ευρύτερη έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής, µολονότι στην ίδια µελέτη 
παραδέχεται ότι η Κοινωνική Πρόνοια είναι ένας µονάχα κλάδος της Κοινωνικής 
Πολιτικής. ∆ικαιολογούσε δε την επιλογή του αυτή µε το ότι µόνο µε µια συνολική 
παρουσίαση όλων των θεσµών θα µπορούσε να γίνει κατανοητός και ο θεσµός της 
Κοινωνικής Πρόνοιας42.  

 
41 Ό. π., σελ. 6-7.  
42 Α. Ψαράς, σελ. 26: «…εις τον όρον Κοινωνική Πρόνοια δέον να δίδωµεν -εν τη σηµερινή 
τουλάχιστον πρακτική- όχι την ευρείαν γραµµατικήν έννοιαν, οπότε θα έφθανε και θα υπερηκόντιζε 
τα όρια και της Κοινωνικής Πολιτικής, ης αποτελεί µέρος, και θα επεξετείνετο εις όλας σχεδόν τας 
εκδηλώσεις του Κράτους, εις ας απαιτείται οιαδήποτε υπέρ της Κοινωνίας και των µελών αυτής, 
πάσης φύσεως πρόβλεψις. Αλλά την στενώς τεχνικήν και λογικήν εννοίαν ως ανακύπτει αυτή εκ της 
de facto δοθείσης εννοίας παρ’ ηµίν και δι’ α θέµατα καθιερώθη να εφαρµόζεται ο όρος». ∆ύο ακόµη 
σηµαντικοί ερευνητές, σε διαφορετικές µάλιστα περιόδους, χρησιµοποιούσαν τον όρο ΄΄Κοινωνική 
Πρόνοια΄΄, κατά το πρότυπο του Ψαρά, θεωρούσαν δηλαδή ότι ο όρος θα µπορούσε να 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια ευρύτερη διαδικασία, ευρύτερες αρµοδιότητες τελικά, οι οποίες 
όµως, κάθε άλλο παρά πραγµατοποιούνταν : Ο Σπυρίδων Βελλιανίτης (Τµηµατάρχης Υπουργείου 
Εθνικής Οικονοµίας), στην µελέτη του Η Κοινωνική Πρόνοια εν Ελλάδι κατά το έτος 1933 
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Ο Γ. Ν. Βούτσης, στην µελέτη του Γενική και παιδική πρόνοια στην Αµερική και 
στην Ελλάδα, έβαζε στο θέµα µια άλλη διάσταση : «Πρόνοια δεν είναι µονάχα 
περίθαλψις των δυστυχούντων από προσφυγιά και από θεοµηνίες, αλλά έχει 
ευρύτερη έννοια…[µε τελικό στόχο] την βελτίωση των όρων ζωής όλων των 
πολιτών». «Ίσως», υποστηρίζει, «τα αλλεπάλληλα ατυχήµατα µας [εννοεί της 
Ελλάδας] και η έλλειψις των οικονοµικών µέσων να την καθήλωσαν σε ένα 
περιορισµένο χώρο δράσεως»43. Αναγνώριζε δηλαδή ότι στην εποχή του η 
Κοινωνική Πρόνοια ήταν κάτι διαφορετικό από την Κοινωνική Ασφάλιση και την 
Κοινωνική Πολιτική γενικά, µην µπορώντας ακόµη να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά 
της Κοινωνικής Ασφάλειας44. Αυτή η παραδοχή πάντως είναι αρκετή για να γίνει 
σαφές ποιον χαρακτήρα πήρε η Κοινωνική Πολιτική στην µεταπολεµική Ελλάδα, σε 
ποιον τοµέα δόθηκε δηλαδή -θεωρητικά έστω- η βαρύτητα : Στον τοµέα της 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Συνοπτικά µπορεί να αναφερθεί εδώ ότι η µεταπολεµική 
Κοινωνική Πρόνοια που οργανώθηκε στην Ελλάδα, ήταν ο τοµέας της Κοινωνικής 
Πολιτικής του ελληνικού κράτους στον οποίο θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 
λόγω των ειδικών προβληµάτων που κυριαρχούσαν στην δεκαετία του 1940. Αυτός 
είναι ένας σοβαρός ακόµη λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η µελέτη ειδικά της 
Κοινωνικής Πρόνοιας σε αυτή την εργασία, λόγω του ειδικού βάρους που αυτή είχε 
τελικά στην κοινωνική ζωή, µιας κοµβικής για την Ελλάδα περιόδου.  

Όσο και αν ορισµένοι µελετητές όµως επεδίωκαν να αποδώσουν το ίδιο 
περιεχόµενο στους δύο όρους (Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Πρόνοια), είναι 
σαφές ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός, ειδικά για την δεκαετία του ’40, διότι µε 

 
(Ανατύπωσις εκ της «Οικονοµικής Επετηρίδος της Ελλάδος», εκδιδοµένης δαπάναις της Εθν. 
Τραπέζης της Ελλάδος, υπό Γ. Χαριτάκη), Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Σ. Κ. Βλαστού, 1934, 
χρησιµοποιούσε τον όρο ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄ για να περιγράψει την δράση που ανέπτυσσε το 
κράτος για την αντιµετώπιση της ανεργίας, για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, για την θέση που έπαιρνε 
το κράτος απέναντι στις απεργίες (νόµιµες ή όχι), για την οργάνωση των συνεταιρισµών, για το ύψος 
των µισθών των υπαλλήλων και των εργατών. Είναι σαφές δηλαδή ότι στα 1933 δεν είχε γίνει ακόµη 
µια πλήρης αποσαφήνιση της χρήσης του όρου, ο οποίος χρησιµοποιούνταν για να περιγράψει κάθε 
σχετική µε την Κοινωνική Πολιτική δραστηριότητα. Εργατικά δηλαδή ζητήµατα και Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις, ήταν  γι’ αυτόν ταυτισµένα µε την Κοινωνική Πρόνοια. Ο δεύτερος ερευνητής, ο Ι. 
Μαστρογιάννης στις µελέτες του για την Κοινωνική Πρόνοια Η Κοινωνική Πρόνοια δια µέσου των 
αιώνων, (ό. π.), Αθήναι 1957 και Ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-
1960), τ. Α-Β, Αθήναι 1960, δεν αφιέρωνε ειδικό κεφάλαιο στην αποσαφήνιση της ορολογίας. Και 
αυτός όµως, χρησιµοποιούσε ακόµη, στα τέλη της δεκαετίας του ’50, τους όρους ΄΄Κοινωνική 
Πρόνοια΄΄, ΄΄Κοινωνική Προστασία΄΄ και ΄΄Κοινωνική ∆ράση΄΄, για να περιγράψει ποικίλες 
δραστηριότητες και τοµείς, όπως οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, η θέση του κράτους απέναντι στο γήρας, 
στα εργατικά θέµατα, στην Κοινωνική Αντίληψη, στην  προστασία του παιδιού και σε διάφορους 
ακόµα τοµείς. Συνεπώς, ο όρος ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄ είχε ευρύτερη χρήση για πολλούς µελετητές 
και δεν υπήρχε µια σαφής τάση, τόσο πριν, όσο και µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 
43 Γ. Ν. Βούτσης, στο Γενική και παιδική πρόνοια στην Αµερική και στην Ελλάδα…, (ό. π.),  σελ. 51.  
44 Η Κοινωνική Πρόνοια ταυτίζεται µε την Κοινωνική Ασφάλεια, όταν σύµφωνα µε τον Π. 
Σταθόπουλο, Κοινωνική Πρόνοια : Μια γενική θεώρηση, σελ. 31 : «Η σύγχρονη αντίληψη για την 
κοινωνική πρόνοια αναγνωρίζει ότι στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικά κοινωνίες οι προνοιακές παροχές 
πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες όλου του πληθυσµού, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι 
ορισµένες ευπαθείς οµάδες και άτοµα χρειάζονται αυξηµένη και ιδιαίτερη βοήθεια για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων τους» … [Σύµφωνα µε την δεύτερη έννοια του όρου κοινωνική 
πρόνοια, εννοούνται] «όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην παροχή υλικής 
βοήθειας και ψυχοκοινωνικής συµπαράστασης από το κράτος ή άλλους φορείς, σχεδόν αποκλειστικά 
σε ευπαθείς οµάδες και άτοµα τα οποία δεν είναι σε θέση από µόνα τους να ανταποκριθούν στην 
κάλυψη βασικών τους αναγκών…Στην χώρα µας, η κοινωνική πρόνοια περιορίζεται κυρίως σε 
προγράµµατα κοινωνικής προστασίας µε την στενή έννοια του όρου. Η τάση εντούτοις είναι η 
επέκταση των κοινωνικών παραδοσιακών υπηρεσιών ώστε να καλύψουν ολόκληρο τον πληθυσµό».  
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τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να επέλθει σύγχυση, ενώ είναι σαφές άλλωστε ότι 
πρόκειται για διακριτές δραστηριότητες, που αντίστοιχα θα πρέπει να περιγράφονται 
µε διαφορετικούς όρους. Θα πρέπει να γίνει τελικά αποδεκτό ότι η Κοινωνική 
Πρόνοια είναι κλάδος µιας ευρύτερης διαδικασίας που αποδίδεται µε τον όρο 
΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄. Ο όρος ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄ χρησιµοποιείται πάντως 
ακόµα και σήµερα από ορισµένους µελετητές άλλοτε για να δηλώσει την διευρυµένη 
κοινωνική λειτουργία του κράτους, οπότε γίνεται αναφορά στο κράτος πρόνοιας, την 
Κοινωνική Πρόνοια και το κράτος ευηµερίας, και άλλοτε για να περιγράψει τα 
προγράµµατα κοινωνικής περίθαλψης και προστασίας. Το γεγονός αυτό φανερώνει 
µε τον πιο σαφή τρόπο την ρευστότητα η οποία χαρακτηρίζει τα όρια της Κοινωνικής 
Πρόνοιας, τόσο ως πρακτικής του κράτους, όσο και ως επιστηµονικού κλάδου, 
καθώς αυτή αναπροσαρµόζεται διαρκώς (άλλοτε διευρυνόµενη και άλλοτε 
συρρικνωµένη), ανάλογα µε τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Ανάλογη τύχη έχει 
και ο όρος  «Κράτος Πρόνοιας»45. 

Ανακεφαλαιώνοντας, γίνεται φανερό ότι σε ένα σηµαντικό τµήµα της 
βιβλιογραφίας ο όρος ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄ και ΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄ και 
αντίστοιχα οι όροι  ΄΄Κράτος Πρόνοιας΄΄ και ΄΄Κρατική Κοινωνική Πολιτική΄΄, 
µάλλον συµπίπτουν. Λίγοι ήταν οι ερευνητές εκείνοι που θέλησαν να περάσουν στον 
διαχωρισµό των εννοιών και των όρων. Το ίδιο συµβαίνει και σήµερα, παρά το ότι 
είναι µάλλον σαφές ότι ο όρος ΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄ χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει µια ευρύτερη διαδικασία απ’ ότι ο όρος ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄. Επίσης 
σήµερα η έννοια του όρου ΄΄Κράτος Πρόνοιας΄΄ δεν ταυτίζεται µε τις ενέργειες 
εκείνες στις οποίες προβαίνει το οργανωµένο κράτος για την ανακούφιση και 
στήριξη των πλέον αδύναµων κοινωνικών οµάδων, όπως εκ των πραγµάτων έγινε 
στην δεκαετία του 1940, αλλά θεωρείται ότι η δράση του αφορά σε διάφορα 
στρώµατα της κοινωνίας. Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικό Κράτος ή Κράτος 
Πρόνοιας αντιπροσωπεύουν πεδία συγκρότησης οικονοµικών και κοινωνικών 
συµφερόντων µε µεγάλη επίδραση στην καθηµερινή ζωή της πλειοψηφίας πλέον των 
πολιτών. Τα κίνητρα για την παρέµβαση του κράτους και το κατά πόσο ασκείται 
φιλολαϊκή κοινωνική πολιτική είναι αντικείµενο που θα αναπτυχθεί σε άλλο τµήµα 
της µελέτης αυτής.  

 
4. Κοινωνική Αντίληψη  
 
Οι όροι ΄΄Περίθαλψις΄΄ και ΄΄Αντίληψις΄΄ χρησιµοποιήθηκαν ευρέως στην 

περίοδο του µεσοπολέµου και υπήρξαν σε όλη σχεδόν την ταραγµένη περίοδο από το 

 
45 «Ο αγγλικός όρος «welfare state», αν και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας 
του 1930, στα πλαίσια της πολιτικής ρητορείας, ως µοντέλο παρέµβασης του κράτους και σχέσης 
κράτους-κοινωνίας, επικράτησε κυρίως στις δεκαετίες του ’50  και του ’60  στη ∆υτική Ευρώπη, λόγω 
της διεύρυνσης της κοινωνικής  λειτουργίας του κράτους στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές κοινωνίες. 
Ο όρος, που στα ελληνικά αποδίδεται ως «κράτος της ευηµερίας», εκφράζει την ηθική αυτή διάσταση, 
που εµπεριέχει την υπόθεση ότι στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες είναι εφικτή η ευηµερία 
όλων των πολιτών, για την επίτευξη της οποίας η κοινωνική λειτουργία του κράτους παίζει τον 
κεντρικό ρόλο. Αρκετά νωρίς αµφισβητήθηκε η χρήση του από πολλούς επιστήµονες και µελετητές 
του χώρου της κοινωνικής πολιτικής, όπως από τον Ρ. Τίτµους, ο οποίος χρησιµοποιούσε τον όρο 
µόνο µέσα σε εισαγωγικά. Και άλλοι όµως θεωρούν ότι η συγκριτική µελέτη του φαινοµένου, µας 
επιτρέπει να µιλάµε µονάχα για προνοιακά συστήµατα, παρά για ένα µοντέλο κράτους ιδιαίτερα 
κατάλληλου για την ολοκληρωµένη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών», γράφει η Όλγα 
Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, (ό. π.), σελ. 
19.  
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1917 έως και το 1945, αναπόσπαστο συνθετικό του τίτλου που έφερε το σχετικό 
Υπουργείο, απότοκο της άκρως πολεµικής δεκαετίας του 1910 και της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, που δηµιουργούσαν συγκεκριµένης φύσεως 
προβλήµατα ακριβώς περίθαλψης και αντίληψης – αποκατάστασης.  

Σύµφωνα µε τον ∆. ∆αµιανό, Κοινωνική Αντίληψη  είναι «η εκ µέρους του 
Κράτους παροχή εκ του Εθνικού Εισοδήµατος ενισχύσεως οιασδήποτε φύσεως 
(παροχών εις χρήµα, παροχών εις είδος κλπ.) εις άτοµα οικονοµικώς ασθενή προς 
αντιµετώπισιν των στοιχειωδών αναγκών της ζωής (συντήρησις υγείας, θεραπεία 
νόσων, συντήρησις της ζωής κλπ.), άνευ αµέσου οικονοµικής συµµετοχής αυτών»46. 

Ο Α. Ψαράς στην µελέτη του περιγράφει την Κρατική Αντίληψη ως εξέλιξη της 
φιλανθρωπίας47. Ο όρος «αντίληψη» κατ’ αυτόν εσφαλµένα ταυτίστηκε µε τον όρο 
«περίθαλψη», ο οποίος απηχεί κυρίως στην κατασταλτική λήψη µέτρων για την 
αποκατάσταση της υγείας του ατόµου. ∆ιότι η ∆ηµοσία / Κοινωνική Αντίληψη 
θεωρητικώς χαρακτηρίζονταν ως το σύνολο των κρατικών ενεργειών για την παροχή 
κάθε είδους περιθάλψεως σε οποιονδήποτε πολίτη είχε περιέλθει σε κατάσταση 
ανάγκης. Η ουσία του ορισµού αυτού είναι χαρακτηριστικό ότι είχε δοθεί από το 
∆ιεθνές Συνέδριο Αντιλήψεως στο Παρίσι το 1889. Τότε ήταν δε που διαχωρίστηκε η 
έννοια αυτή από την έννοια της Ασφάλισης, πριν επανενωθούν τρόπον τινά από το 
1935 και µετά, µε την έννοια ότι η Κοινωνική Ασφάλιση εξασφαλίζει την περίθαλψη 
των συνταξιούχων και γενικά ασφαλισµένων αρρώστων. Επίσης στο Παρίσι είχε 
χωριστεί η Κοινωνική Αντίληψη σε δύο µέρη, α) Σε αυτήν που παρείχετο µέσα σε 
ιδρύµατα (indoor relief) και β) Στην έξω-ιδρυµατική (outdoor relief). Το κύριο 
πάντως χαρακτηριστικό της ήταν η κατασταλτική της (palliative) ιδιότητα.  

Με το περιεχόµενο αυτό που αποδίδει ο Ψαράς, η έννοια της Κοινωνικής 
Πρόνοιας συγκλίνει µε την ∆ηµόσια / Κοινωνική Αντίληψη στο σηµείο κατά το 
οποίο και οι δύο τοµείς λαµβάνουν όλα τα µέτρα για την ανακούφιση των ατόµων.  
Η σπουδαιότερη, όπως είπαµε ήδη, διαφορά από την Κοινωνική Αντίληψη 
συνίσταται στο ότι η Κοινωνική Πρόνοια περιλαµβάνει δράση προληπτική της 
πολιτείας και όχι µόνο κατασταλτική όπως η Κοινωνική Αντίληψη. Εάν σύµφωνα µε 
τα παραπάνω δεχθούµε την ευρεία έννοια του όρου ΄΄Κοινωνική Πρόνοια΄΄, τότε 
υποχρεωτικά θα πρέπει να εντάξουµε και την Κοινωνική Αντίληψη µέσα στο πλαίσιο 
της Κοινωνικής Πρόνοιας, δεδοµένου του προληπτικού χαρακτήρα της τελευταίας, 
που διευρύνει το πεδίο της. Το θεωρητικό αυτό µέρος του ζητήµατος, ενδέχεται και 
να µην έχει νόηµα, στον βαθµό που η διαρκής εξέλιξη των κοινωνιών, διαφοροποιεί 
και διαρκώς µεταβάλλει το πρακτικό περιεχόµενο αυτών των τοµέων 
δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα πάντα να υπάρχει η πιθανότητα τα όρια αυτών των 
δράσεων να συγχέονται. Το σίγουρο είναι πως η επέκταση της µιας θα έχει ως 
αναγκαίο επακόλουθο την µείωση της έκτασης της άλλης48. Βεβαίως, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, η Κοινωνική Αντίληψη ήταν στην δεκαετία του ’40 αναπόσπαστο τµήµα 
της Κοινωνικής Πρόνοιας και η διάσπαση των αρµοδιοτήτων θεωρούνταν από 
πολλούς µελετητές άσκοπη και άτοπη.  

Η «Αντίληψη»  είθιστο να λέγεται «Κρατική Αντίληψη» όταν ασκούνταν απ’ 
ευθείας από το κράτος ή τα κρατικά ιδρύµατα και είναι ένας όρος που γεννήθηκε 
στον µεσοπόλεµο. Στον όρο «∆ηµόσια Αντίληψη» συµπεριλαµβάνονταν και η 
Αντίληψη που παρέχονταν αµέσως ή εµµέσως από τα  φιλανθρωπικά ιδρύµατα 

 
46 ∆. Π. ∆αµιανός, Η Κοινωνική Ασφάλισις…, (ό. π.), σελ. 81.  
47 Α. Ψαράς, Κοινωνική Πρόνοια…, (ό. π.), σελ. 29-31.  
48 Βλ. και πάλι Α. Ψαρά, (ό. π.), σελ. 29.  
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πάσης φύσεως49. Ο όρος «Κοινωνική Αντίληψη» είχε δηµιουργηθεί στα τέλη της 
δεκαετίας του ’40 µε αρχές της δεκαετίας του ’50 και του οποίου αλλού το 
περιεχόµενο περιστρέφονταν περισσότερο γύρω από τις ασφαλίσεις και αλλού 
στόχος ήταν η δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα έκαναν µη απαραίτητη 
την οποιασδήποτε κατασταλτικού χαρακτήρα παρέµβαση. Ο όρος «Κοινωνική 
Αντίληψη» ήταν για το σύστηµα κοινωνικής προστασίας που ονειρεύονταν να 
συστήσουν στις συνθήκες της δεκαετίας του 1940, όπως άλλωστε και ο όρος 
«Κοινωνική Πρόνοια», ο πλέον κατάλληλος, διότι δεν είχε µόνο κατασταλτικό 
χαρακτήρα, αλλά και προληπτικό και διότι είχε στόχο την βελτίωση των όρων ζωής 
γενικώς.  
 

5. Κοινωνικές Ασφαλίσεις  
 
Η ασφαλιστική νοµοθεσία, στην οποία συµµετείχαν τόσο οι εργοδότες όσο και οι 

ίδιοι οι εργαζόµενοι µε την τοποθέτηση µέρους της αντιµισθίας τους στα ταµεία για 
ασφαλιστικούς λόγους, σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήµατος, γήρατος, αναπηρίας, 
ανεργίας ήρθε ως συµπλήρωση της εργατικής προστατευτικής νοµοθεσίας.  

Η κυριότερη διαφορά της Κοινωνικής Ασφάλισης από την Κοινωνική Πρόνοια 
και την Κοινωνική Αντίληψη είναι ότι στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν αποτελεί 
προϋπόθεση να προσφέρει κανείς κάτι ως αντάλλαγµα (δεν χρειάζεται να έχει 
συµπληρώσει κανείς ώρες εργασίας για παράδειγµα), για να επωφεληθεί αργότερα, 
αλλά από µόνη της η αδυναµία του, (για παράδειγµα κάποια αρρώστια ή η πείνα) 
κινητοποιούν το κράτος. Είναι ωστόσο δεδοµένο ότι η δράση του κράτους αποσκοπεί 
σε συγκεκριµένα οφέλη. Η δράση του κράτους στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι σε 
καµία περίπτωση απόλυτη, αλλά σχετική, ανάλογα µε το πρόβληµα. Το κράτος, 
θεωρητικά τουλάχιστον, παρέχοντας προστασία σε κάποια άτοµα, δεν τα 
αντιµετωπίζει ως συγκεκριµένη κοινωνική τάξη, αλλά ως µεµονωµένα άτοµα που 
έχουν περιπέσει σε ανάγκη και η οποία επιβάλλει την κρατική παρέµβαση. Φυσικά 
αυτό δεν εµποδίζει το κράτος να αναγνωρίζει ότι κάποιες οµάδες ανθρώπων είναι 
δυνατόν να αντιµετωπίζουν ένα κοινό πρόβληµα (για παράδειγµα οι σεισµόπληκτοι). 
Αντίθετα, στην Κοινωνική Ασφάλιση, το κράτος θεωρείται ότι αντιµετωπίζει 
κοινωνικές οµάδες, µε κοινά ταξικά χαρακτηριστικά. Σε αυτήν αυτοδικαίως κάποιος 
που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις έχει δικαίωµα να εισπράξει και τις ανάλογες 
οφειλές από το κράτος. Στην Κοινωνική Πρόνοια και την Κοινωνική Αντίληψη, κάτι 
τέτοιο δεν είναι δεδοµένο (έχουµε ελεύθερη προαίρεση του κράτους, δεν υπάρχει 
νόµος που να το επιβάλλει). Στην πρώτη ο αριθµός των ασφαλισµένων–εργαζοµένων  
είναι συγκεκριµένος, άρα οι υπολογισµοί γίνονται βάσει του αριθµού αυτού, ενώ στη 
δεύτερη ο αριθµός όσων υποφέρουν δεν είναι σταθερός και µε την πάροδο των ετών, 
όταν η Κοινωνική Πρόνοια ταυτίζεται µε την Κοινωνική Ασφάλεια, µπορεί να αφορά 
το σύνολο του πληθυσµού. Στην Κοινωνική Ασφάλιση έχουµε περισσότερο τον 
χαρακτήρα της αυτοβοήθειας, ενώ στις άλλες κυριαρχεί µια εξωτερική βοήθεια. Στην 
Κοινωνική Πρόνοια και στην Κοινωνική Αντίληψη η βοήθεια που παρέχεται είναι 
µάλλον συµπληρωµατική, επανορθωτική και κατασταλτική, παρ’ ότι σε διάφορες 
περιόδους προβάλλονταν έντονα και η σηµασία της πρόληψης, ενώ στην Κοινωνική 
Ασφάλιση υπάρχει έντονο το στοιχείο της πρόληψης των δεινών.   

Το ζήτηµα της Κοινωνικής Ασφάλισης εντάσσεται φυσικά στην σχετική µε την 
Κοινωνική Πολιτική δραστηριότητα κάθε κράτους, αφορά φυσικά και στην Ελλάδα, 

 
49 Ό. π., σελ. 30.  
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αλλά δεν θα γίνει εδώ παρά µια µικρή αναφορά, για λόγους που ήδη έχουν εξηγηθεί, 
κυρίως όµως γιατί αυτές αφορούν τον τοµέα της εργασίας, οπότε το αντικείµενο είναι 
αρκετά διαφορετικό. Εν αντιθέσει µε την βιβλιογραφία για την Κοινωνική Πρόνοια, 
η οποία µάλλον θα πρέπει να χαρακτηριστεί «φτωχή», η βιβλιογραφία για τις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις είναι αρκετά εκτεταµένη50. Συνοπτικά πάντως, µπορούµε να 
µιλήσουµε για ένα πάσχον σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης που αναπτύχθηκε στην 
Ελλάδα, σε βαθµό µάλιστα ώστε κάποιοι ερευνητές να κάνουν λόγο για «αντι-
κοινωνική ασφάλιση» τελικώς στην Ελλάδα, για την χαρακτηριστική καθυστέρηση 
ως προς την εφαρµογή του και για τα δύσκολα κληροδοτήµατα που άφησε αυτό στις 
«πλάτες» των νεότερων εργαζοµένων. Από την άλλη δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί 
ότι κάθε κατάκτηση των εργαζοµένων, όσον αφορά στην ασφάλιση, ήταν και µια 
νίκη στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής των εργαζοµένων και της προστασίας 
γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μάλιστα, η Κοινωνική Ασφάλιση 
αναγνωρίστηκε ως αγώγιµο δικαίωµα του πολίτη (δικαστική διεκδίκηση), σε 
αντίθεση µε την Κοινωνική Πρόνοια η οποία, όσον αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον, 
άρχισε να παρέχεται κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, τις οποίες έπρεπε να 
στοιχειοθετήσει ο πολίτης (απόδειξη της απορίας του, όπως εφαρµόστηκε κατά την 
δεκαετία του 1940, ενώ πιο πριν χορηγούνταν παροχές κατά περίσταση και χωρίς να 
κατοχυρώνεται κάποιο δικαίωµα και αναλόγως της ύπαρξης ή όχι διαθεσίµων 
µέσων)51.  

Κωδικοποιώντας τις θέσεις των σπουδαιότερων µελετητών και µε δεδοµένη την 
θέση ότι συµβατικά µονάχα µπορούµε να κάνουµε χρήση όλων των παραπάνω όρων, 
καθώς το περιεχόµενο των παραπάνω εννοιών επιδέχεται διαρκείς αναπροσαρµογές, 
ανάλογα µε τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις, φτάνουµε στο 
συµπέρασµα ότι  η Κοινωνική Πολιτική στο σύνολο της µπορεί να λαµβάνει ένα 
συγκεκριµένο και διαφορετικό κάθε φορά περιεχόµενο ανάλογα µε την χρήση ενός 
εκ των τριών κύριων κριτηρίων που κατά καιρούς έχουν τεθεί στην βάση της 
ανάλυσης: α) Αν ως βασικό κριτήριο θεµελίωσης επιλεχθεί η ανάλυση στην στενή 
βάση ταξικών όρων και δη στην βάση της ταύτισης της µε την εργατική τάξη, όπως 

 
50 Για πληροφορίες που οδηγούν στην αποσαφήνιση της ορολογίας και των ορίων που καταλαµβάνει η 
έννοια των Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση µε την Κοινωνική Πολιτική, την Κοινωνική Πρόνοια 
και την Κοινωνική Αντίληψη, βλ. κυρίως Β. Βογιατζής (ό. π.), σελ. 117-120), Α. Ψαράς, Κοινωνική 
Πρόνοια… (ό. π.), Γεωργίου Ν. Βούτση, Γενική και παιδική πρόνοια στην Αµερική και στην Ελλάδα…, 
(ό. π.) Σπυρίδωνος Βελλιανίτη, Η Κοινωνική Πρόνοια εν Ελλάδι κατά το έτος 1933…(ό. π.), ∆αµιανός 
(ό. π.), Π. ∆ρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 23 (λήµµα : Ταµεία ∆ηµόσια),  
[Αθήνα]1935, σελ. 93, Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, Αριθ. 2, Το νέον κράτος και η κοινωνική πολιτική, [χ. 
τ.], 1937, Θωµόπουλος (ό. π.), ∆ηµοσθένους Σ. Στεφανίδου, Καθηγητού του Πανεπιστηµίου, Η 
Κοινωνική Οικονοµική εν τη ιστορική της εξελίξει, τόµος δεύτερος : Η Ιστορία της Κοιν. Οικονοµικής 
(Εµποροκρατία, Φυσιοκρατία, Φιλελευθέρα Σχολή), Αθήναι 1949, Θεόδωρος  Σακελλαρόπουλος 
(επιµ.), Η µεταρρύθµιση του κοινωνικού κράτους, τ. Α’ , Έκδ. Κριτική, Αθήνα 1999, Αντώνης Λιάκος, 
Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου… (ό. π.). Ν. Σαραφόπουλος, «Ιστορική 
αναδροµή και προοπτικές για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στην Ελλάδα», στο Αθ. 
Βαλαβανίδης  – Ν. Σαραφόπουλος (επιµ.), Εργασιακό περιβάλλον : Προβλήµατα υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων στην Ελλάδα, Αθήνα 1988, σ. 25-58, Σταθόπουλος (ό. π.), Γ. Τσαλίκης, 
«Η θεµελίωση της (αντι)κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα (1840-1940)», στο Γ. Κυριόπουλος – Λ. 
Λιαρόπουλος  – Χ. Μπουρσανίδης – Χ. Οικονόµου (επιµ.), Η ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα, Θεµέλιο, 
Αθήνα 2001, σ. 19-47.         
51 Αυτό, ειδικά για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σαφές, καθώς εν αντιθέσει µε άλλες χώρες -όπως για 
παράδειγµα οι Η.Π.Α. από την δεκαετία του 1930- στην Ελλάδα δεν υπήρχε ένα διαρκές σύστηµα 
Κοινωνικής Προνοίας, αλλά ευκαιριακά εµφανίζονταν συστήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας, ανάλογα µε 
τα προβλήµατα. Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις αντιθέτως εµφανίστηκαν από πολύ νωρίς, εγκολπώνοντας 
σταδιακά ολοένα και περισσότερες κατηγορίες εργαζοµένων.  
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αυτή θεµελιώθηκε από τον Καρλ Μάρξ, στο πλαίσιο της Βιοµηχανικής 
Επανάστασης, τότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η Κοινωνική Πολιτική αφορά 
αποκλειστικά στην εργατική τάξη και δεν αφορά ευρύτερες κοινωνικές οµάδες. β) Αν 
αντίθετα επιλεγεί η θεµελίωση της Κοινωνικής Πολιτικής επί τη βάσει της ηθικής, 
του δικαίου και των αξιολογικών κρίσεων, αποφεύγουµε µεν την ταύτιση της 
Κοινωνικής Πολιτικής µε µια συγκεκριµένη τάξη, αλλά οδηγούµαστε σε µια εντελώς 
υποκειµενική επιλογή σχετικά µε το ποιοι χρήζουν προστασίας, αποµακρυνόµενοι 
από την επιστηµονική ανάλυση, καθώς η έννοια της ηθικής είναι µια εντελώς ρευστή 
έννοια, όπως επίσης και του δικαίου, δεδοµένου ότι διαφορετικά αντιλαµβάνεται 
αυτήν κάθε κοινωνική οµάδα και γ) Θεωρώντας µονάχα ως δευτερεύοντα τα 
παραπάνω κριτήρια, και επιλέγοντας την θεµελίωση της Κοινωνικής Πολιτικής στην 
βάση του κριτηρίου της κοινωνικής ενότητας, θεωρούµε την διατήρηση του 
υπάρχοντος συστήµατος ως τον κύριο σκοπό της Κοινωνικής Πολιτικής που 
εφαρµόζει το κράτος. Η µεµονωµένη χρήση και των τριών κριτηρίων µπορεί να 
οδηγήσει το λιγότερο σε ασθενείς, αν όχι σε αντιφατικούς ορισµούς, αλλά δεν είναι 
επί του παρόντος εφικτό να γίνει εκτεταµένη κριτική γύρω από το ζήτηµα αυτό. 
Συνεπώς, για να περιοριστούµε σε αυτό που µας ενδιαφέρει -για την δεκαετία του 
1940- θα έπρεπε να είναι κανείς σε θέση να διακρίνει ποιο ή ποια από τα κριτήρια 
αυτά κυριαρχούσαν τότε στην κοσµοθεωρία όσων εφάρµοζαν Κοινωνική Πολιτική 
και όσων διαχειρίστηκαν το ελληνικό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας.    

Μετά τις απαραίτητες αυτές διευκρινίσεις σχετικά µε την ορολογία και την 
διάκριση / κατάτµηση της πολύπλευρης πράγµατι δραστηριότητας του κράτους, που 
τίθεται κάτω από τον γενικό τίτλο ΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄, επιβεβληµένη είναι η 
ιστορική αναδροµή στην δράση αυτή ακριβώς του κράτους, πριν διαπραγµατευτούµε 
-ειδικότερα- τα ζητήµατα της δεκαετίας του ’40.  
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Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ – ΠΕΡΙΟ∆ΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 

1. Εισαγωγικά σχόλια  
 
Για τις περιόδους που προηγούνται χρονικά του φαινοµένου της σύστασης 

κρατών είναι αναχρονιστική, όπως αναφέρθηκε ήδη, η χρήση του όρου ΄΄Κοινωνική 
Πολιτική΄΄. Είναι δυνατόν φυσικά να γίνεται λόγος για «κοινωνική πολιτική» 
ενδεχοµένως που ασκεί η Εκκλησία για παράδειγµα, όχι όµως υπό την επιστηµονική 
έννοια του όρου ΄΄Κοινωνική Πολιτική΄΄ που δόθηκε στην αρχή αυτής της εργασίας, 
αλλά περισσότερο µεταφορικά. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί εδώ ο όρος 
΄΄πρόνοια΄΄ γενικά, για να περιγράψει την δράση φιλάνθρωπων-ιδιωτών και 
Εκκλησίας που µάλιστα υπερφαλάγγιζε την επιφανειακή ή έστω όχι καλά, ακόµη, 
οργανωµένη προστασία προς τους ενδεείς από την πλευρά όσων κρατικών 
σχηµατισµών υπήρχαν πριν από τον 19ο αιώνα, όπως για παράδειγµα η Αγγλία, παρά 
το γεγονός δε ότι από τον 17ο αιώνα και εξής τα κράτη αυτά είχαν αρχίσει να 
καταλαµβάνουν µεγάλα τµήµατα από το πεδίο δράσης που έως τότε ανήκε 
αποκλειστικά στην Εκκλησία και στους ιδιώτες. Κάποιες αναφορές στις πριν από τον 
19ο αιώνα περιόδους είναι απαραίτητο να γίνουν, όπως για παράδειγµα στην περίοδο 
της Αναγέννησης, όπου αναπτύσσονται οι αρχές του ανθρωπισµού ή στην 
Βιοµηχανική Επανάσταση, που έχει τις ρίζες της πριν τον 19ο αιώνα και φυσικά στην 
Γαλλική Επανάσταση, γεγονότα-σταθµοί, που επηρέασαν σαφώς, µε τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, την εξέλιξη της Κοινωνικής Πρόνοιας. Στον 19ο αιώνα, πια, τα 
αναπτυγµένα κράτη της ∆ύσης είχαν αντιστρέψει την κατάσταση, που µόλις 
περιγράψαµε, είχαν δηλαδή «τον πρώτο λόγο» στην κοινωνική προστασία. Στην 
Ελλάδα παρατηρείται µια σχετική καθυστέρηση ως προς την υποκατάσταση της 
ιδιωτικής φιλανθρωπίας και της κοινωνικής προστασίας που παρείχε η Εκκλησία  
από το κράτος, γεγονός που οφείλεται γενικά στο νεαρόν του ελληνικού κράτους και 
στην αργή εκβιοµηχάνιση. Έτσι, συνολικά µπορούµε να διακρίνουµε την κοινωνική 
προστασία σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή : Α. Στην κατηγορία της φιλανθρωπίας, Β. 
Στην κατηγορία της πρόνοιας γενικά και Γ. Στην κατηγορία των κοινωνικών 
δικαιωµάτων.  

 Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι αναµφισβήτητα ένα διαχρονικό φαινόµενο. Κατ’ 
αναλογία, µορφές πρόνοιας συναντά κανείς σε όλες τις κοινωνίες, από τις 
πρωτόγονες, έως τις πλέον σύγχρονες. Αρχικά οφείλονταν στην ανάγκη της 
επιβίωσης, η οποία ήταν εξασφαλισµένη µονάχα αν λαµβάνονταν προηγουµένως 
πρόνοια για την βελτίωση των συνθηκών ζωής συνολικά της οµάδας. Τα άτοµα αυτά 
δηλαδή συνδέονταν από το κοινό συµφέρον για την αντιµετώπιση των κινδύνων της 
ζωής Έπειτα εκδηλώσεις αλληλεγγύης, συχνά αυθόρµητες και αλτρουιστικές, 
συναντώνται ανάµεσα σε ανθρώπους που συνδέονταν από φυσικούς δεσµούς 
(συγγένειας ή φυλής). Με την πάροδο των αιώνων και µε την εξέλιξη των κοινωνιών 
τέθηκε σε σηµαντική προτεραιότητα και το κριτήριο της εξασφάλισης της αρµονικής 
συµβίωσης, οπότε την αποτροπή κοινωνικών αναταραχών κλήθηκε να επιτύχει η 
παροχή κάποιας προστασίας προς τους λιγότερο ευνοηµένους και εύπορους. 
Αργότερα τα προστατευτικά µέτρα άρχισαν να συστηµατοποιούνται και να 
εµφανίζονται σαν άσκηση κοινωνικής πολιτικής και να χαρακτηρίζονται µάλιστα ως 
κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, µετά τις ανάπτυξη ορισµένων φιλοσοφικών ρευµάτων 
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σκέψης που κατεύθυναν τις κοινωνίες προς την ιδέα της αλληλοβοήθειας και 
θρησκευτικών δοξασιών µε παρόµοια ηθικά διδάγµατα. Όπως δε εύκολα 
αντιλαµβάνεται κανείς για τον ελλαδικό χώρο, οι φιλοσοφικές ιδέες αφενός που 
αναπτύχθηκαν στην περίοδο της ακµής του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και ο 
ρόλος του χριστιανισµού στην βυζαντινή περίοδο αφετέρου, επηρέασαν ιδιαιτέρως 
στην διαµόρφωση του συγκεκριµένου χαρακτήρα της πρόνοιας που αναπτύχθηκε 
συνολικά πια στον ευρωπαϊκό χώρο. Την σκυτάλη έπειτα άρχισε να παίρνει η ∆υτική 
Ευρώπη, αναπτύσσοντας πιο οργανωµένες µορφές κοινωνικής πρόνοιας κατά την 
περίοδο της Αναγέννησης και του ∆ιαφωτισµού. Η σηµασία τριών ακόµη σταθµών 
της ιστορίας, όσον αφορά στην εξέλιξη του χαρακτήρα της πρόνοιας, δηλαδή της 
Γαλλικής Επανάστασης, της Βιοµηχανικής Επανάστασης και τέλος του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου, θα πρέπει να θεωρείται τεράστια. Η πρώτη, λόγω της 
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, η οποία έδωσε µια 
σηµαντική ώθηση στην προάσπιση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων («1η 
γενιά δικαιωµάτων»). Η δεύτερη διότι ευνοώντας, καθ’ όλη την διάρκεια του 19ου 
κυρίως αιώνα, την εξαθλίωση και την εκµετάλλευση συγκεκριµένων κοινωνικών 
οµάδων, οι οποίες προέρχονταν από την εργατική κυρίως τάξη, επιτάχυνε την 
συσπείρωση των θυµάτων της κατάστασης αυτής. Οι αγώνες αυτών και το αίσθηµα 
αυτοσυντήρησης των κυρίαρχων τάξεων ήταν που έθεσαν τελικά τα θεµέλια γι’ αυτό 
που ονοµάζουµε «2η γενιά δικαιωµάτων» : Τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώµατα. Αποκορύφωµα των αγώνων της εργατικής τάξης υπήρξε η Ρωσική 
Επανάσταση (1917). Τα δικαιώµατα αυτά έχουν στόχο την προστασία του ανθρώπου 
από την στέρηση και αντικείµενο την επιβολή αντίστοιχων θετικών υποχρεώσεων 
των ισχυρών και του κράτους απέναντι στους πολίτες. Τέλος, οι νωπές  µνήµες του 
Ολοκαυτώµατος και των καταστροφών γενικά του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, 
οδήγησαν στην ψήφιση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου από τον Ο.Η.Ε. στις 10 ∆εκεµβρίου 1948, παγιώνοντας σε επίπεδο 
θεσµικό τουλάχιστον την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 Με βάση τους σταθµούς αυτούς η κοινωνική προστασία στην µακραίωνη εξέλιξη 
της, µπόρεσε να αποβάλει σταδιακά τον χαρακτήρα της αγαθοεργίας και της 
ελεηµοσύνης και να αναγνωρισθεί ως υποχρέωση του κοινωνικού συνόλου. Τα 
κράτη πλέον, αναλαµβάνοντας ολοένα και πιο αυξηµένο ρόλο, εγκαταλείποντας τον 
χαρακτήρα του κράτους-νυχτοφύλακα που επέβαλε ο οικονοµικός φιλελευθερισµός, 
χωρίς ποτέ φυσικά να εκλείψει και η ιδιωτική πρωτοβουλία, ανέλαβαν αρχικά την 
βοήθεια και περίθαλψη των πιο αδύναµων κοινωνικών οµάδων και επιχείρησαν στην 
συνέχεια να διευρύνουν την παρέµβαση τους στο σύνολο του πληθυσµού και γενικά 
στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, µε διακηρυγµένο σκοπό την συνολική 
κοινωνική ευηµερία. Αυτό είναι το τυπικό µοντέλο ανάπτυξης ενός κράτους 
πρόνοιας δυτικού τύπου. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε σχέση µε το µοντέλο 
αυτό (διαφορές-οµοιότητες) και σε ποιο από τα παραπάνω στάδια βρίσκονταν η 
Ελλάδα ειδικά κατά την δεκαετία του 1940, είναι ερωτήµατα στα οποία θα 
επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση παρακάτω.    

Μια «αρχαιολογία» της πρόνοιας στον ελλαδικό χώρο µετά την πτώση της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας και πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους θα 
αποκάλυπτε ότι ανέκαθεν αναπτύσσονταν µορφές πρόνοιας που είχαν χαρακτήρα 
περισσότερο αλληλοβοήθειας (για παράδειγµα η στήριξη που παρείχαν σε µέλη τους 
οι συντεχνίες) ή η πρόνοια-φιλανθρωπία που παρείχε η Εκκλησία στους 
χριστιανικούς πληθυσµούς, αναπτύσσοντας ένα σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης µε 
επικεφαλής τους επισκόπους. Πρόνοια ασκούσαν επίσης σε επίπεδο επαρχίας οι 
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προεστοί (οι δηµογεροντίες ήταν επιφορτισµένες να λαµβάνουν µέριµνα για κάθε 
είδους ζήτηµα, ενώ οι επιτροπές τοπικής αυτοδιοίκησης κατά κοινότητα έγιναν οι 
πραγµατικοί φορείς της κοινωνικής προστασίας σε συνεργασία µε τους 
συνεταιρισµούς), οι ελληνικές παροικίες αλλά και το ίδιο το οθωµανικό κράτος προς 
τους υπηκόους του52. Στην συντριπτική πλειοψηφία των µελετών που αφορούν στην 
ιστορία της κοινωνικής προστασίας στον ελλαδικό χώρο διαχρονικά, η προσφορά 
των προαναφερόµενων φορέων κοινωνικής προστασίας θεωρείται ότι πηγάζει από 
την αγάπη τους για το έθνος και από τα αλτρουιστικά τους συναισθήµατα για τον 
συνάνθρωπο, προϊόν της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης τους. Η θεωρία αυτή σαφώς 
και χρήζει ανασκευής από την βιβλιογραφία, διότι υποκρύπτει τα πραγµατικά 
κίνητρα της δράσης των παραπάνω φορέων, γεγονός που αδικεί συνολικά την 
σχετική µε την Κοινωνική Πρόνοια βιβλιογραφία. Στην παρούσα µελέτη βέβαια δεν 
θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να γίνει εκτενής αναφορά στις περιόδους αυτές, 
καθώς η τοµή που συνεπάγεται η ίδρυση του ελληνικού κράτους και η σταδιακή 
διεύρυνση της κοινωνικής του πολιτικής και ειδικότερα της προνοιακής του 
πολιτικής είναι τα σηµεία εκείνα που περισσότερο την απασχολούν. Εξάλλου θα 
κινδυνεύαµε να υποπέσουµε σε έναν επικίνδυνο αναχρονισµό αναζητώντας σύχρονα 
θέµατα σε εκ των πραγµάτων διαφορετικές περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, µια 
περιοδολόγηση γενικά για την κρατική Κοινωνική Πολιτική δεν µπορεί παρά να 
αναφέρεται στους τελευταίους δύο αιώνες, οι οποίοι είναι ταυτισµένοι µε το 
φαινόµενο της δηµιουργίας κρατών. Αυτή άλλωστε είναι και η περίπτωση της 
Ελλάδας. Η νέα αυτή περίοδος επειδή επίσης είναι ταυτισµένη µε το φαινόµενο της 
εκβιοµηχάνισης, διαφοροποιείται από τις κοινωνίες των προηγούµενων περιόδων, τις 
εύστοχα άλλωστε αποκαλούµενες και «προκαπιταλιστικές». Τα κληροδοτήµατα των 
προηγούµενων ιστορικών περιόδων ασφαλώς και ενδιαφέρουν, στον βαθµό που 
επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από το κάθε κράτος (δεν 
µπορεί για παράδειγµα να µην συνυπολογίζεται η επίδραση του χριστιανισµού και το 
γεγονός ότι για αιώνες η Εκκλησία και τα µοναστήρια είχαν αναλάβει την 
ανακούφιση τµηµάτων του πληθυσµού και να παρακολουθηθεί έπειτα πώς 
υποσκελίζεται σιγά-σιγά από το κράτος η δράση τους). Συνοπτικά, για την περίοδο 
πριν από την ανάπτυξη της οργανωµένης κρατικής παρέµβασης, είναι σαφής η 
ύπαρξη µορφών συλλογικής κάλυψης, όπου συµµετείχαν οι εκάστοτε θεσµοί 
άσκησης  εξουσίας. Η έκταση, η ιδεολογική βάση και η πρακτική εφαρµογή της 
πρόνοιας στις προκαπιταλιστικές αυτές κοινωνίες πρέπει να  προσεγγίζονται στα 
πλαίσια των συγκεκριµένων κοινωνικών συστηµάτων και των ιδιαιτεροτήτων τους, 
που καθόριζαν τη  διαµόρφωση και αναγνώριση των κοινωνικών αναγκών, αλλά  και 
τον τρόπο κάλυψης τους ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης, γράφει η Όλγα 
Στασινοπούλου53. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επιρροές που έρχονται από την ∆ύση στα 
ζητήµατα της Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως και σε αρκετούς άλλους τοµείς, είναι 
πολλές και η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να ακολουθήσει τις εξελίξεις που 
σηµειώνονται εκεί εξίσου επίµονες, στην προσπάθεια του να θεωρηθεί ένα 
πολιτισµένο ευρωπαϊκό έθνος. Η τάση αυτή είναι σαφής για δεκαετίες και όντως 

 
52 Για τα θέµατα αυτά , καθώς και για αναφορές για τις διαχρονικές µορφές πρόνοιας (ήδη από την 
αρχαιότητα) βλ. Σταθόπουλος Α. Πέτρος, Κοινωνική Πρόνοια : Μια γενική θεώρηση, (ό. π.), σ. 103-
172 (ιστορική ανασκόπηση), Κ. Πανουτσοπούλου (ό. π.), σελ. 11-96, καθώς και Θωµόπουλος Ευθ., Η 
ιστορία της Κοινωνικής Προστασίας από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερον, (ό. π.).  Επίσης 
Μαστρογιάννη ∆. Ιωάννη, Η Κοινωνική Πρόνοια δια µέσου των αιώνων, τ. 2, σελ. 101-142. 
53 Ό. Στασινοπούλου, (ό. π.), σελ. 40-41.  
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διαµορφώνει σε µεγάλο βαθµό την εικόνα της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα, 
αν και οι δυνατότητες του νεαρού ελληνικού κράτους συγκριτικά µε αυτές των 
κρατών της ∆ύσης, ήταν εξαιρετικά περιορισµένες. Φυσικά όλη αυτή η διαδικασία 
δεν είναι ενιαία, γι αυτό και θα πρέπει να γίνει µια περιοδολόγηση του φαινοµένου 
της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας στον ευρωπαϊκό χώρο 
αρχικά και στην συνέχεια θα επιχειρηθεί η περιοδολόγηση του φαινοµένου και για 
την Ελλάδα. Αυτή, βέβαια, οφείλει να είναι διαφορετική από αυτήν για τις 
ανεπτυγµένες δυτικές χώρες, για προφανείς λόγους. Έτσι, στο ερώτηµα εάν η 
ελληνική περίπτωση: α) Ακολουθεί ξένα πρότυπα και µοντέλα και διέρχεται από τα 
ίδια στάδια και συγχρόνως µε αυτά ή β) Εάν χαράζει µια δική της ανεξάρτητη πορεία 
ή τέλος γ) Εάν επηρεάζεται µεν, αλλά ξεχωρίζει λόγω συγκεκριµένων 
ιδιαιτεροτήτων, θα λέγαµε προγραµµατικά ότι η τρίτη υπόθεση εργασίας βρίσκεται 
πιο κοντά στην αλήθεια. Ως προς αυτό, αξίζει να αναφερθεί κανείς για παράδειγµα 
στην πολύ καλή µελέτη του Α. Λιάκου, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέµου : Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσµών 
(Αθήνα 1993), που αφορά βέβαια περισσότερο στα εργατικά ζητήµατα. Στην µελέτη 
αυτή καθίσταται σαφές ότι η παρέµβαση του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας στα 
εσωτερικά του ελληνικού κράτους εργατικά ζητήµατα, ήταν έντονη. Από την άλλη, 
οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού κράτους καθόριζαν και τα όρια της παρέµβασης του 
∆.Γ.Ε., ώστε τελικά η Κοινωνική Πολιτική του ελληνικού κράτους µε άξονα τα 
εργατικά ζητήµατα, να επηρεάζεται µεν από τις διεθνείς εµπειρίες, αλλά και να 
διαφοροποιείται ουσιαστικά από τα συστήµατα που δοκιµάζονταν διεθνώς. Κάτι 
ανάλογο συµβαίνει και µε την Κοινωνική Πρόνοια. Οι επιδράσεις από το εξωτερικό 
δεν περιορίστηκαν βέβαια στα πρώτα χρόνια από την σύσταση του ελληνικού 
κράτους, ούτε φυσικά στην περίοδο του µεσοπολέµου -µε βάση και το παράδειγµα 
που θίξαµε- αλλά είναι ένα διαχρονικό φαινόµενο που αφορά και στην δεκαετία που 
βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της µελέτης, στην δεκαετία του 1940. 

 
2. Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Πρόνοια στα αναπτυγµένα κράτη της 

∆υτικής Ευρώπης  (Σύνοψη)  
 
Επειδή στόχος αυτής της εργασίας δεν είναι µια συστηµατική ενασχόληση µε την 

ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά αντίθετα αφορά στην 
ελληνική περίπτωση και ειδικότερα σε µια συγκεκριµένη δεκαετία, δεν θα γίνει εδώ 
παρά µια συνοπτική αναφορά στην εµπειρία των ανεπτυγµένων καπιταλιστικών 
κρατών της ∆ύσης. Παροµοίως, η περιοδολόγηση της εµπειρίας των κρατών αυτών 
δεν θα µπορούσε να είναι το ίδιο λεπτοµερής, όπως γίνεται µε την ελληνική 
περίπτωση. Ως εκ τούτου προκρίθηκε να χωριστεί η εµπειρία αυτή σε δύο µεγάλες 
περιόδους54, παρότι, όπως είναι προφανές, επιµέρους χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
από την ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας στα κράτη αυτά, ασφαλώς και δίνουν την 
δυνατότητα για  περαιτέρω τοµή του χρόνου σε διάφορες υποπεριόδους. Για τα 
πλέον αναπτυγµένα κράτη της ∆ύσης, η πρώτη περίοδος, σύµφωνα και µε την 
πύκνωση των φαινοµένων που παρατηρείται, ξεκινά από τα µέσα του 18ου αιώνα µε 
την Βιοµηχανική Επανάσταση και τελειώνει µε τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου 

 
54 Όσον αφορά στην περιοδολόγηση βλ. Π. Σταθόπουλο (ό. π.),  ειδικά το κεφάλαιο V : «Η Κοινωνική 
Πρόνοια από την Ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους», σ. 151-172. Την ίδια περιοδολόγηση ωστόσο 
κάνει και η Ό. Στασινοπούλου (ό. π.), Κεφάλαιο 4 : «Περίοδοι και στάδια ανάπτυξης του Κράτους 
Πρόνοιας», σελ. 42-43, θέτοντας σε κάθε περίπτωση τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ως το διαχωριστικό 
σηµείο ανάµεσα στις δύο περιόδους.  
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Πολέµου. Πρόκειται για την περίοδο της αρχικής διεύρυνσης της κοινωνικής 
λειτουργίας του κράτους και την αποσπασµατικής ανάπτυξης συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, εκπαίδευσης και εργατικής κατοικίας. Κυριαρχεί το 
εργατικό ζήτηµα. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου και διαρκεί έως σήµερα.  

 
Α. Πρώτη Περίοδος-Η σταδιακή διεύρυνση της κοινωνικής λειτουργίας του 

κράτους (18ος αιώνας-1944) 
 
Στην πρώτη αυτή περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται η σταδιακή 

διεύρυνση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους και η αποσπασµατική ανάπτυξη 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, εκπαίδευσης και εργατικής κατοικίας, 
καθώς κυριαρχεί η διαµάχη για την έκταση και την µορφή της ευθύνης που πρέπει να 
αναλάβει το κράτος για την βιολογική και ιδεολογική αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναµης και για τον κοινωνικό έλεγχο των φτωχών και εξαθλιωµένων µαζών55. Τα 
κυριότερα σηµεία είναι τα ακόλουθα.  

Στην δυτική Ευρώπη, για αιώνες, η Εκκλησία, κατέχοντας σηµαντική θέση στην 
δοµή των δυτικών κοινωνιών, ασκούσε σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική προστασία. 
Η σταδιακή µείωση των µοναστηριών και άλλων εκκλησιαστικών ιδρυµάτων (µετά 
την Γαλλική Επανάσταση και την εκκοσµίκευση που αυτή επέφερε) είχε ως 
αποτέλεσµα την διαρκώς αυξανόµενη ευθύνη της τοπικής κοινότητας και τελικά του 
κράτους για την περίθαλψη των απόρων, των ασθενών και των παιδιών, χωρίς αυτό 
να σηµαίνει την παύση άσκησης φιλανθρωπικού έργου από την πλευρά της 
Εκκλησίας. Η βαθµιαία ανάληψη από το κράτος της κύριας ευθύνης για την 
κοινωνική προστασία, σε συνδυασµό βέβαια µε την αναγνώριση των πολιτικών 
δικαιωµάτων του ατόµου, ιδιαίτερα µετά τον ∆ιαφωτισµό και την Γαλλική 
Επανάσταση, σήµαινε ότι η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη προς τον πολίτη 
δεν εξαρτάται από αισθήµατα συµπόνιας και ηθικής υποχρέωσης του βοηθούντος, 
αλλά θεµελιώνονταν στην αρχή ότι το κράτος είναι υπεύθυνο για την παροχή 
βοήθειας στα άτοµα τα οποία τουλάχιστον δεν είναι υπαίτια για την κατάστασή τους. 
Άρχισε δηλαδή να εδραιώνεται η αντίληψη για την φτώχεια σαν κοινωνικό 
φαινόµενο αλλά και σαν ατοµική ευθύνη κάθε κοινωνικού µέλους. Επίσης, λόγω της 
αύξησης της επαιτείας, η οποία οφειλόταν άλλοτε σε πολέµους, άλλοτε στην 
βιοµηχανοποίηση της παραγωγής, ξεκίνησε σταδιακά η επιστηµονική µελέτη των 
προβληµάτων της πρόνοιας. Τα προβλήµατα που γεννούσε η Βιοµηχανική 
Επανάσταση και αφορούσαν κυρίως στο εργατικό δυναµικό, άρχισαν να προκαλούν 
και τις πρώτες ουσιαστικές ζυµώσεις γύρω από το ζήτηµα, ιδίως στην Αγγλία. Οι 
άθλιες συνθήκες ζωής των εργατών στα αναπτυγµένα κράτη της ∆ύσης, που 
απέρρεαν από την Βιοµηχανική Επανάσταση56, είχαν ως αποτέλεσµα την 

 
55  Για τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και τα κύρια ρεύµατα σκέψης που αφορούσαν στον βαθµό και 
στον τρόπο παρέµβασης ή µη παρέµβασης του κράτους για άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής βλ. George 
Vic and Page Robert (edit.), Modern Thinkers on Welfare, Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf, 
London 1995. Από ελληνική βιβλιογραφία βλ. ενδ. την µελέτη του Παν. ∆. Μητσόπουλου, 
Πρωταρχικές γραµµές από την επιστήµην της Κοινωνικής Πολιτικής… (ό. π.), Αθήναι 1957, σελ. 17-20. 
56 Πρόκειται για το «κοινωνικό ζήτηµα» κατά τον 19ο αιώνα, όπως επικράτησε να ονοµάζεται η 
εκµετάλλευση του εργατικού δυναµικού από το κεφάλαιο και οι επακόλουθες αδικίες και ανισότητες 
που πήγαζαν ακριβώς από την σχέση αυτή. Βλ. ενδ. Kammler Jörg, «Το πρότυπο δηµόσιας εξουσίας 
του κοινωνικού κράτους», στο Abendroth W. / Lenk K. (επιµ.), Εισαγωγή στην πολιτική επιστήµη, Εκδ. 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1983 (Γερµανική έκδοση : Μόναχο 1968), σελ. 113-151.  
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διαµαρτυρία διανοουµένων και την κινητοποίηση των κοµµάτων, ώστε να αρχίσει 
από το 1802 στην Αγγλία57 η νοµοθετική προστασία των ανηλίκων και να εξελιχθεί 
βαθµιαία στην εισαγωγή, το 1909, δηλαδή µετά από ένα αιώνα, του θεσµού των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (∆εν είναι τυχαίο ότι στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε 
συνολικά στην Κοινωνική Πολιτική των κρατών αυτών και όχι σε επιµέρους 
κλάδους, καθώς έως τα τέλη του 19ου αιώνα, τουλάχιστον, δεν είχε γίνει σαφής 
διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων). Κατά τον 19ο αιώνα συνολικά κυριαρχεί η 
σύγκρουση ανάµεσα στον προστατευτισµό (παρέµβαση του κράτους) και στον 
φιλελευθερισµό, οι εκπρόσωποι του οποίου θεωρούν την διεύρυνση της κρατικής 
προστασίας επικίνδυνη και κύριο παράγοντα ως προς την δηµιουργία µιας τάξης 
απόρων, ενώ αντίθετα θα έπρεπε σύµφωνα µε την θεωρία τους να καλλιεργηθεί η 
θετική στάση στην εργασία και στον ανταγωνισµό. Η ενεργός ανάµειξη του κράτους 
στην αντιµετώπιση κοινωνικών αναγκών των πολιτών µε την χρηµατοδότηση των 
δαπανών για την πρόνοια µέσω φορολογικών µέτρων, δηµιούργησε την ανάγκη να 
διαµορφωθεί ένα νοµικό πλαίσιο παροχών κοινωνικής βοήθειας (να ορίζεται δηλαδή 
µε συγκεκριµένο τρόπο ποιοι θα δικαιούνταν πρόνοιας). Στο πλαίσιο αυτό 
σηµαντικός σταθµός είναι ο Νόµος για την Φτώχεια του 1834, στην Αγγλία, ο οποίος 
ωστόσο στηρίζονταν  στην βάση της έκθεσης του Τσάντγουικ, που πρότεινε την 
δηµιουργία απεχθών συνθηκών για την παροχή βοήθειας και τον κοινωνικό 
στιγµατισµό της φτώχειας, ως ανεπιθύµητου και βλαβερού κοινωνικού βάρους και 
συνολικά εξέφραζε το νέο πνεύµα του οικονοµικού φιλελευθερισµού, το οποίο έδινε 
έµφαση στην ευθύνη του ατόµου για την κάλυψη των αναγκών του µε την 
αναζήτηση εργασίας, αυτοβοήθειας και συµπαράστασης από την οικογένεια του. 
Σηµαντικό ως προς αυτό είναι η θέση ότι «…µε τον Νόµο αυτό εκφράστηκαν και 
θεµελιώθηκαν αρχές που ίσχυσαν µέχρι το 1948, και ο απόηχος τους ξαναγυρίζει σε 
περιόδους οικονοµικής κρίσης»58, περιορίζοντας δηλαδή την προνοιακή παρέµβαση 
του κράτους. Η έκθεση του Τσάντγουικ, στηριγµένη πάνω σε τραγικά στατιστικά 
στοιχεία, έκανε λόγο για τα «παράσιτα», όπως αποκαλούσαν τους εξαθλιωµένους 
εργάτες, τεράστιο ποσοστό εκ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά. Χωρίς 
ιστορικότητα, επενέβαινε στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο χώρο, ασκώντας επίδραση 
στον τρόπο ζωής της οικογένειας, επιτείνοντας την εξάρτηση της γυναίκας από τον 
άντρα και γενικά αναπαρήγαγε την κοινωνική ανισότητα. Όσον αφορά δε γενικά για 
τις πρακτικές περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας, αυτές ήταν απαρχαιωµένες και 
συχνά δεν οδηγούσαν σε απτά αποτελέσµατα. Σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση 
των ιδεών αυτών, σχετικά µε την πρόνοια, διαδραµάτισε ο Adam Smith -ο οποίος 
ειδικά στον νόµο για την κατοικία έβλεπε το βασικό κοινωνικό εµπόδιο στην 
ανάπτυξη της οικονοµίας της αγοράς- και ο Ricardo, οι οποίοι θεµελίωσαν την 
φιλελεύθερη οικονοµία, αλλά και οι θέσεις του Malthus για την επάρκεια των 
αγαθών και τον ρόλο των φτωχών στην οικονοµία. Ο αντίλογος ήρθε από τον John 
Stuart Mill, τον Thomas Chalmers και άλλους θεωρητικούς, που πίστευαν ότι 
ανθρωπιστικοί λόγοι επέβαλαν την προστασία των αδυνάτων. Βέβαια και αυτοί 
υποστήριζαν ότι η βοήθεια προς τους φτωχούς ήταν περισσότερο απαραίτητη για την 
µείωση των κοινωνικών εντάσεων που µπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνικές 
επαναστάσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το κράτος άφηνε σταδιακά τον ρόλο του 

 
57 Για την Αγγλία βλ. ειδικά την µελέτη του Fraser Derek, The Evolution of the British Welfare State: 
A History of Social Policy since the Industrial Revolution, 1984 (first edition 1973), Macmillan Press, 
London.    
58 Ό. Στασινοπούλου, (ό. π.), σελ. 46.  
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«νυχτοφύλακα» και µετατρέπονταν τρόπον τινά σε «κράτος δικαίου», τον επόµενο 
αιώνα.  

Το εργατικό ζήτηµα κυριαρχεί λοιπόν στην πρώτη αυτή περίοδο. Τα πρώτα µέτρα 
κοινωνικής πολιτικής κατά τον 19ο αιώνα στον τοµέα της εργασίας αφορούσαν τα 
επαγγέλµατα εκείνα µε αυξηµένο κίνδυνο, όπως για παράδειγµα τα µεταλλεία, ενώ 
σταδιακά νοµοθετήθηκαν και άλλα µέτρα, όπως η αργία την Κυριακή, ευνοϊκότερες 
συνθήκες εργασίας και άρχισαν να ορίζονται επιθεωρητές µε σκοπό την τήρηση των 
νόµων από τους εργοδότες. Έπειτα το ενδιαφέρον στράφηκε και στην προστασία των 
γυναικών και των παιδιών. Η διαµάχη γύρω από τους νόµους της κοινωνικής 
βοήθειας στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αντανακλά πρακτικά τις 
εντάσεις µεταξύ της αριστοκρατίας των γαιοκτηµόνων και την ανερχόµενη 
βιοµηχανική αστική τάξη. Οι πρώτοι έβλεπαν µέσα στους νόµους µια ευκαιρία 
διάσωσης του παραδοσιακού αγροτικού καθεστώτος, ενώ οι δεύτεροι αντίθετα, είχαν 
ανάγκη µιας ευκίνητης και διαθέσιµης εργατικής δύναµης. Τελικά η βιοµηχανική 
αστική τάξη θα επιβάλλει το σύστηµα της, µε την βοήθεια του Νόµου για τους 
Φτωχούς το 1834, οπότε και δηµιουργούνται πρακτικά οι προϋποθέσεις για µια 
ανταγωνιστική αγορά εργασίας και την δηµιουργία ενός προλεταριάτου µε έντονη 
κινητικότητα και αναγκασµένο να διαθέσει την εργατική του δύναµη ακόµη και µε 
τους πιο εξευτελιστικούς µισθούς, ώστε να κατορθώσει να επιζήσει59.  

Στο δεύτερο µισό του 19ου αι. σηµειώνεται µια καθοριστική στροφή για την 
διεύρυνση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους και την ανάπτυξη της συλλογικής 
ρύθµισης. Ήταν η περίοδος άσκησης κοινωνικής πολιτικής στο εσωτερικό των 
µεγάλων κρατών και του ιµπεριαλισµού στις αποικίες : «σοσιαλισµός στην πατρίδα, 
ιµπεριαλισµός στο εξωτερικό»60.  

Μεγάλη υπήρξε στην Αγγλία, αλλά και ευρύτερα, η επίδραση των Φαβιανών 
(εκπρόσωποι του ρεύµατος αυτού ήταν η Βεατρίκη, ο Σίντνεη Γουέµπ και ο Τζ. 
Μπέρναρντ Σω).  Ήταν η περίοδος που η αναγνώριση στον οικονοµικό τοµέα των 
περιορισµών που έθεταν οι διεθνείς συνθήκες ανταγωνισµού στην εφαρµογή των 
αρχών του φιλελευθερισµού σηµατοδοτούσαν τη στροφή προς ένα µεικτό σύστηµα 
µε αναγκαία την κρατική παρέµβαση, δηµιουργώντας έτσι ευνοϊκό κλίµα για την 
προώθηση αρχών συλλογικής κρατικής ευθύνης. Οι Φαβιανοί ήταν αυτοί που 
εισηγήθηκαν ένα «κατώτατο εθνικό όριο» (αυτό που σήµερα είναι γνωστό µε τον όρο 
«κατώτατο εισόδηµα»).  

Στις  άλλες χώρες του ευρωπαϊκού καπιταλισµού έχουµε εξίσου σηµαντικές  
εξελίξεις, µε διαφοροποιήσεις στην έκταση της διαµάχης ανάµεσα στον 
φιλελευθερισµό και στον προστατευτισµό, ανάλογα µε την ιστορική εξέλιξη του 
συστήµατος, τη θέση της χώρας στον διεθνή καταµερισµό και τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες. 

Στη Γερµανία του Μπίσµαρκ συναντάµε το πρώτο σύστηµα Κοινωνικής  
Ασφάλισης61. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές, η 

 
59 Γιώργος Σκουτέλης, «Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Προστασία : Εξελίξεις και Προοπτικές. Η 
Ελληνική Πραγµατικότητα»… (ό. π.), σελ. 308.   
60 Το αναφέρει η Ό. Στασινοπούλου, (ό. π.), σελ. 46. 
61 Συγκεκριµένα : 1883-84 (ασφάλιση έναντι ασθένειας και ατυχηµάτων) και έως το 1889 (ασφάλιση 
αναπήρων και γήρατος). Ο Μπίσµαρκ στόχευε βέβαια µε τα µέτρα αυτά να αµβλύνει τις εκρηκτικές 
κοινωνικές αντιθέσεις προς το συµφέρον των κυρίαρχων τάξεων. Έτσι ο Μπίσµαρκ απαιτούσε «να 
συνειδητοποιεί κανείς ό,τι εµφανίζεται στα σοσιαλιστικά κινήµατα ως δίκαιο και µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέσα στα πλαίσια του υφιστάµενου κρατικού και κοινωνικού συστήµατος».  Το 
αναφέρει ο Jörg Kammler, «Το πρότυπο δηµόσιας εξουσίας του κοινωνικού κράτους», (ό. π.), σελ. 
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επιστήµη της Κοινωνικής Πολιτικής γαλουχήθηκε στην Γερµανία µε την εφαρµογή 
της Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά η πρακτική εφαρµογή της Κοινωνικής Πολιτικής 
ξεκίνησε στην Αγγλία62.  Έπειτα, ασφαλιστικά συστήµατα αναπτύσσουν χώρες όπως 
η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Νορβηγία, η Ρουµανία, η Μ. Βρετανία, η Πολωνία. Η 
ασφαλιστική νοµοθεσία έρχεται ως συµπλήρωση της εργατικής προστατευτικής 
νοµοθεσίας, στην οποία συµµετείχαν τόσο οι εργοδότες όσο και οι ίδιοι οι 
εργαζόµενοι µε την τοποθέτηση µέρους της αντιµισθίας τους στα ταµεία για 
ασφαλιστικούς λόγους, σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήµατος, γήρατος, αναπηρίας, 
ανεργίας. Οι κατακτήσεις αυτές έγιναν ύστερα από αγώνες των εργαζοµένων, για να 
κερδίσουν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, να ενεργούν διαπραγµατεύσεις οι 
εργατικές οργανώσεις για την σύναψη ευνοϊκών συµβάσεων και άλλα σχετικά.  

Στο Συνέδριο του Παρισίου το 1889 µπαίνουν τα θεµέλια των αρχών της 
∆ηµόσιας Αντίληψης, ενώ προχωρούν σε πολλές χώρες οι ρυθµίσεις για την παιδική 
µέριµνα, την παιδεία, την κατοικία.  

Έτσι, από την στιγµή που αρχίζει να υποχωρεί η φιλελεύθερη ιδεολογία και το 
κράτος παύει να ενεργεί ως «νυχτοφύλακας», παρεµβαίνοντας ολοένα και πιο 
δυναµικά, ξεκινά ουσιαστικά και η εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής.    

Τα πρώτα λοιπόν µεγάλα κρατικά µέτρα για την συγκράτηση αρνητικών 
κοινωνικών καταστάσεων µέσα σε ένα βιοµηχανικά ανεπτυγµένο κράτος -τόσο η 
αγγλική βιοµηχανική νοµοθεσία όσο και η κοινωνική νοµοθεσία του Μπίσµαρκ- 
πήγαζαν από την πρωτοβουλία των κυρίαρχων τάξεων που απέβλεπε στην διατήρηση 
της υφιστάµενης πολιτικής και κοινωνικής δοµής, υπήρξαν ωστόσο και αποτέλεσµα 
του ταξικού αγώνα. ∆εδοµένων των αυξανόµενων ταξικών συγκρούσεων και των 
ανισοτήτων εις βάρος της εργατικής τάξης, παρά την σταδιακή διείσδυση της 
τελευταίας στην νοµοθετική εξουσία του κράτους δικαίου, το κράτος αναγκάζονταν 
να παρέµβει ολοένα και εντονότερα στην διαιτησία της διαµάχης αυτής. «Ο 
χωρισµός κράτους και κοινωνίας θυσιάστηκε έτσι για τη διαλεκτική µιας 
κρατικοποίησης της κοινωνίας που προωθούνταν παράλληλα µε µια προϊούσα 
κοινωνικοποίηση του κράτους»63. Η διαδικασία αυτή δεν είναι φυσικά «προνόµιο» 
του 19ου αιώνα, δεδοµένου ότι η σχέση αυτή εκµετάλλευσης, όσο και αν έχει έκτοτε 
τροποποιηθεί ή έστω µετριαστεί σηµαντικά, ωστόσο δεν έχει µέχρι σήµερα ακόµη 
καταργηθεί ριζικά. 

Μετά την πρώτη φάση διεύρυνσης στα τέλη του 19ου αι., ο Α’ Παγκόσµιος 
Πόλεµος και η κρίση του 1929 αποτελούν τα ορόσηµα της διαµόρφωσης ευνοϊκού 

 
113-151. Το απόσπασµα στην σελ. 120. Στο ίδιο πνεύµα ανήκει και η παραδοχή του Πάπα Λέοντος 
του 13ου , ο οποίος έφτασε στο σηµείο να κάνει δεκτό ότι και ο φτωχός άνθρωπος έχει «δικαίωµα για 
ένα µικρό έχος» (Για το απόσπασµα αυτό, ό. π.).  
62 Το αναφέρει ο Ψαράς, (ό. π.), σελ. 23-24. Αυτή η πρακτική απόφανσης γύρω από την πατρότητα 
των κοινωνικών θεσµών, αντικρούεται σαφώς από τον Γ. Τσαλίκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι : «…είναι 
ιδεαλιστική η αναζήτηση της «ακαδηµαϊκής πατρότητας» της κοινωνικής πολιτικής, η οποία 
αποδίδεται συνήθως -ακόµη και από ερευνητές της πείρας του Χ. Αγαλλόπουλου (1956)- στον όµιλο 
Verein fur Socialpolitik. Το επιστηµονικό έργο του οµίλου εκθειάστηκε ως φιλανθρωπικό, χωρίς 
θεώρηση του γεγονότος ότι όλα σχεδόν τα µέλη του ανήκαν ταυτοχρόνως και στον Ιµπεριαλιστικό 
Σύνδεσµο. Ο ιµπεριαλισµός της Γερµανίας προώθησε την κοινωνική πολιτική ως µέσον κοινωνικής 
συνοχής προς επίτευξη του κρατικού επεκτατισµού (Anderson, 1985) και όχι για φιλανθρωπικούς 
λόγους» (σελ. 20) και ισχυρίζεται ότι το ίδιο έκαναν όλες οι ιµπεριαλιστικές λέσχες της Ευρώπης, 
διαστρεβλώνοντας την θεωρία του ∆αρβίνου. Βλ. Γ. Τσαλίκης, «Η θεµελίωση της (αντι)κοινωνικής 
ασφάλισης στην Ελλάδα (1840-1940)», στο Κυριόπουλος Γ. – Λιαρόπουλος Λ. – Μπουρσανίδης Χ. – 
Οικονόµου Χ. (επιµ.), Η ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα, Θεµέλιο, Αθήνα 2001, σ. 19-47. Το 
απόσπασµα στις σελ. 20-21.  
63 Jörg Kammler, «Το πρότυπο δηµόσιας εξουσίας του κοινωνικού κράτους», (ό. π.), σελ. 120.  
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κλίµατος για την µετέπειτα εδραίωση του κλασικού κράτους πρόνοιας, δεδοµένου ότι 
η τροµακτική εµπειρία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου έρχεται µετά το επαναστατικό 
κύµα που σάρωσε την Ευρώπη και µετά την διάψευση των ελπίδων του 
σοσιαλιστικού κόσµου, ότι το παράδειγµα της Ρωσίας θα ακολουθήσουν γρήγορα η 
Γερµανία και άλλες χώρες. Ο φόβος της επανάστασης αποτελεί αυτή την περίοδο 
µοχλό αλλαγών στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία είναι σαφές ότι θέτει 
ως στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής ενότητας. Στην Αγγλία µάλιστα το κλίµα 
αυτό εκφράζεται µε γλαφυρότητα στις έρευνες και στις εισηγητικές εκθέσεις των 
νόµων, όπου γίνεται σαφής αναφορά στον κίνδυνο του µπολσεβικισµού. Πολλές 
διαδικασίες λοιπόν στις καπιταλιστικές χώρες επιταχύνονται λόγω του αντίπαλου 
πολιτικού δέους. Το ζήτηµα αυτό ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και την Ελλάδα, όπου «ο 
φόβος του κοµµουνισµού» εκ µέρους των παραδοσιακών πολιτικών δυνάµεων είναι 
όπως θα δούµε µια διαπιστωµένη πραγµατικότητα και αυτό είναι εµφανές ειδικά στα 
έγγραφα του αρχείου του Υ.Ε.Π. της δεκαετίας του 1940 και επιταχύνει επίσης 
κάποιες διαδικασίες κρατικής Κοινωνικής Πολιτικής.  

Εξάλλου, στην περίοδο αυτή µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η οποία είναι 
περίοδος συγκυριακής ανάπτυξης (από το 1924) και η οποία προκάλεσε βέβαια 
ακόµη περισσότερη συγκέντρωση του κεφαλαίου και µια αυξηµένη συσσώρευση 
δύναµης, δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι στα υπεραναπτυγµένα βιοµηχανικά κράτη 
της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης, οι κοινωνικοπολιτικές παραχωρήσεις του 
καπιταλισµού, που άρχιζε πάλι να σταθεροποιείται, προς τους εργαζοµένους, θα 
οδηγούσαν σε µια συνεχιζόµενη υλοποίηση κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής 
δηµοκρατίας. Τέτοιες παραχωρήσεις ήταν η 8ωρη εργασία, η ανύψωση µισθών και η 
βελτίωση του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, η αναγνώριση συνδικάτων ως 
συµβαλλόµενα µέρη στις συλλογικές συµβάσεις. Επίσης αξίζει να γίνουν κάποιες 
επιµέρους αναφορές, όπως για παράδειγµα στον τοµέα της οικογένειας, όπου οι 
επιπτώσεις είναι τεράστιες, µε προεξάρχουσα την προσπάθεια του κράτους να 
εντάξει τις γυναίκες στο σύστηµα παραγωγής, αποµακρύνοντας τις από τον χώρο του 
σπιτιού, διατείνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει ανάγκη θηλασµού των 
βρεφών, καθώς το κρατικό γάλα είναι δήθεν πιο πλούσιο σε κάποιες βιταµίνες64. 
Πρόκειται για πρακτικές που εφαρµόζονται όταν υπάρχει ανάγκη για εργατικό 
δυναµικό. Αντίθετα σε περιόδους κρίσης προβάλλεται η σηµασία της παραµονής της 
γυναίκας εντός της οικογενειακής εστίας. Η επίδραση δηλαδή των δηµογραφικών 
συνθηκών στην ιδέα της πρόνοιας είναι πολύ σηµαντική. Ήδη λοιπόν και από αυτή 
την περίοδο διαφαίνεται η στενή σχέση οικογένειας και κράτους πρόνοιας.  

Οι προσδοκίες που δηµιούργησε η σύντοµη οικονοµική ανάκαµψη κατά την 
δεκαετία του 1920, αποκαλύφθηκαν φανταστικές και ουτοπικές, λόγω των 
κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που 
ξέσπασε στα 1929. Έτσι, µετά την οικονοµική κρίση του 1929 και για όλο το 
υπόλοιπο διάστηµα του µεσοπολέµου και παρά την πληθώρα των νοµοθετηµάτων, 
δεν οδηγήθηκαν οι καπιταλιστικές χώρες στα θεαµατικές αλλαγές που υπόσχονταν. 
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων ήταν αποσπασµατική, απουσίαζε ο 
προγραµµατισµός και ο  συντονισµός των υπηρεσιών. Το επίπεδο των µισθών και οι 
κοινωνικές παροχές µειώθηκαν πολύ γρήγορα και άρχισε να γίνεται σαφές ότι η 
κοινωνική δικαιοσύνη δεν ήταν ένα αγαθό που θα έρχονταν από µόνο του, χωρίς 

 
64 Όλα αυτά είναι υπαρκτά και στην Ελλάδα, µε σχετική βέβαια καθυστέρηση, στην περίοδο δηλαδή 
από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και εξής. Βλ. ενδ. σχετικό κρατικό έγγραφο στο Παράρτηµα (Ν° 15) 
από το δηµοτικό αρχείο Κέας όπου διαφηµίζεται το κρατικό γάλα.  
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κοινωνικούς αγώνες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των Η.Π.Α., όπου 
αναπτύχθηκε το «διστακτικό κράτος πρόνοιας» όπως το αποκαλούσαν, µε το New 
Deal του Ρούσβελτ, οπότε αποτάχθηκε η ιδεολογία της κοινωνίας που ρυθµίζει τις 
οικονοµικές σχέσεις από µόνη της και το κράτος υποχρεώθηκε να καταφύγει σε ένα 
σύστηµα προστατευτικών µέτρων, κάτω φυσικά από την πίεση και των 
εξαθλιωµένων µαζών.  

Όσον αφορά στα συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης στα δυτικά «βιοµηχανικά» 
κράτη, αυτά θα επεκτείνονταν πια πολύ πιο ουσιαστικά µετά τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, µε στόχο φυσικά την διατήρηση των αρχών του καπιταλιστικού 
συστήµατος. 

Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί η διεύρυνση σε αυτή 
την περίοδο, που δείχνει ότι «η Χρυσή Εποχή του κράτους πρόνοιας» δεν ήταν 
κεραυνός εν αιθρία, αλλά η συνέχεια µιας µακράς διαδικασίας, που έφερνε µαζί της 
όχι µόνο καινοτοµίες, αλλά και τα χαρακτηριστικά που κληρονόµησε. Έτσι, µέχρι το 
τέλος της δεκαετίας του 1930, όλες οι δυτικές καπιταλιστικές χώρες είχαν θεσπίσει 
συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης και προχωρούσαν οι ρυθµίσεις στους τοµείς της 
υγείας, κατοικίας, εκπαίδευσης, κοινωνικής προστασίας. Σταδιακά, την εδραίωση 
των ατοµικών δικαιωµάτων ακολούθησε η αναγνώριση και διακήρυξη των 
κοινωνικών δικαιωµάτων και η διαµόρφωση διεθνών φορέων Κοινωνικής Πολιτικής.  

Συνολικά, οι ρυθµίσεις που γίνονται στην περίοδο αυτή αφορούν ορισµένες 
κατηγορίες αναγκών, µε κυρίαρχο το επονοµαζόµενο «υπολειµµατικό µοντέλο» της 
πρόνοιας, το οποίο είναι το ένα από τα δύο κύρια µοντέλα πρόνοιας (Το 
υπολειµµατικό µοντέλο στηρίζεται στη φιλοσοφία του laissez-faire, στην αντίληψη 
ότι η κάλυψη των αναγκών πρέπει να γίνεται µέσα από τους µηχανισµούς της 
ελεύθερης αγοράς και από την οικογένεια και ότι το κράτος θα πρέπει να 
παρεµβαίνει µόνο εκεί που πραγµατικά υπάρχει εξακριβωµένη ανάγκη λόγω 
εξαθλίωσης). Στο µεγαλύτερο µέρος τους, πάντως, αναφέρονται σε θέµατα 
οργάνωσης της αγοράς εργασίας και αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, ενώ η 
ανάπτυξη των ανάλογων φορέων απευθύνεται στην εργατική τάξη στο σύνολο της ή 
σε κοµµάτια του άνεργου και εξαθλιωµένου πληθυσµού, και όχι σε όλους τους 
πολίτες, πράγµα που εκφράζεται και στις εκθέσεις και στα νοµοθετήµατα. Είναι 
χαρακτηριστικό ως προς αυτά και ειδικά για το ότι το µοντέλο που εφαρµόζεται στην 
περίοδο αυτή όντως είναι το υπολειµµατικό, το γεγονός ότι το ποσοστό του ΑΕΠ για 
κοινωνικές δαπάνες παρέµενε σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, έως τα µέσα του 20ου 
αιώνα, ακόµη και στις χώρες που εφαρµόζονταν διάφορα µέτρα Κοινωνικής 
Πολιτικής. Την ιδεολογική στήριξη για την πρωταρχική διεύρυνση παρέχουν ιδέες 
για την κοινωνική δικαιοσύνη και αποφυγή των επιπτώσεων της τυφλής λειτουργίας 
των οικονοµικών νόµων, αλλά και η αναγνώριση της σηµασίας ενός εργατικού 
δυναµικού σε καλή φυσική κατάσταση, µε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και 
θετική στάση σε ζητήµατα εργασίας, υπακοής και συνεργασίας. Η διαµόρφωση 
Κοινωνικής Πολιτικής υποστηρίζεται στη βάση των αναγκών του έθνους, της 
προστασίας της λευκής πυρηνικής οικογένειας και της οικονοµικής ανάπτυξης σε 
εθνικά και διεθνή ιµπεριαλιστικά πλαίσια. «∆ιαφαίνεται έτσι», γράφει η 
Στασινοπούλου, «από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, ο διττός, αντιφατικός χαρακτήρας 
του κράτους πρόνοιας, ως δηµοκρατικής κατάκτησης, αλλά και ως µηχανισµού 
κοινωνικού ελέγχου στα πλαίσια της ταξικής κοινωνίας»65.  

 
65 Ό. Στασινοπούλου, (ό. π.), σελ. 51.  
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Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι στο πρώτο στάδιο διεύρυνσης της κοινωνικής 
λειτουργίας του κράτους, ιδίως από τα µέσα του 19ου αι., µέχρι τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, διαµορφώθηκε σταδιακά, αλλά µε επιταχυνόµενο ρυθµό, η θεσµική και 
ιδεολογική βάση για την δηµιουργία του µεταπολεµικού κράτους πρόνοιας στις 
αναπτυγµένες χώρες. Το κράτος άρχισε να αντιλαµβάνεται τις ευθύνες του µονάχα 
όταν προέκυψε η πρωτοφανής κοινωνική αθλιότητα κατά τον 18ο και κυρίως κατά 
τον 19ο αιώνα, µέσα στις συνθήκες του άκρατου φιλελευθερισµού. Ακόµα πιο 
σηµαντικές εξελίξεις σηµειώθηκαν από την στιγµή που η έννοια του «κράτους 
δικαίου» άρχισε να συνυφαίνεται µε την αντίληψη του «κράτους προνοίας». Αν και 
επίκεντρο αυτών των εξελίξεων υπήρξε η Ευρώπη, η ιδέα ενός κράτους πρόνοιας 
άρχισε να κερδίζει έδαφος και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού (Η.Π.Α., Νέα 
Ζηλανδία και Καναδάς)66.  

 
   
Β. ∆εύτερη περίοδος. Από τη χρυσή εποχή του κράτους πρόνοιας στην κρίση και την 

αµφισβήτηση (1944-σήµερα) 
 
Η δεύτερη περίοδος αφορά τα χρόνια από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι 

σήµερα. Η δεύτερη αυτή περίοδος για τα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης, η οποία  
ενδιαφέρει άλλωστε περισσότερο αυτήν την µελέτη, πρέπει να διακριθεί σε 
επιµέρους στάδια. Οι περισσότεροι µελετητές (Έλληνες και ξένοι) συµφωνούν ότι 
αυτά είναι τρία :  

1. Το στάδιο της «χρυσής εποχής» (από το 1944 µέχρι το 1969) ή του «κλασικού 
κράτους πρόνοιας», το οποίο χαρακτηρίζεται από ευρεία αποδοχή πλέον του 
λεγόµενου «θεσµικού µοντέλου» (Το θεσµικό ή αναδιανεµητικό µοντέλο αναπτύσσει 
µεθόδους καθολικής κάλυψης και επισηµαίνει την αδυναµία αποτελεσµατικής 
κάλυψης αναγκών µέσα από τους µηχανισµούς της αγοράς, η οποία αναπαράγει και 
εντείνει την κοινωνική ανισότητα. Ασκεί κριτική στο ελλειµµατικό µοντέλο διότι δεν 
ενδιαφέρεται καθόλου για την πρόληψη. Το β’ αυτό µοντέλο υιοθετήθηκε 
µεταπολεµικά, σχεδόν καθολικά, ενώ το α’ θεωρήθηκε ως αναχρονιστικό κατάλοιπο 
άλλων εποχών. Το θεσµικό µοντέλο καθιερώθηκε από τον Μπέβεριτζ και αφορούσε 
σε µια διευρυµένη παρέµβαση του κράτους, ανάπτυξη οργανωµένων συστηµάτων 
και µεθόδων κοινωνικού σχεδιασµού και µεγάλη διεύρυνση στους τοµείς των 
προσωπικών υπηρεσιών (personal social services), του περιβάλλοντος και του 
ελεύθερου χρόνου. Κυριαρχεί σε αυτό ο προβληµατισµός για την ευρύτερη 
κοινωνική αναπαραγωγή. Οι εξελίξεις έχουν φτάσει σε τέτοιο σηµείο, ώστε 
µεταπολεµικά το άτοµο έχει αρχίσει να απαιτεί πια από το κράτος την εξασφάλιση 
και προστασία των πολιτών του.  

2. Το στάδιο κρίσης (από το τέλος της δεκαετίας του ’60 µέχρι τα µέσα της 
δεκαετίας του ’80), αµφισβήτησης και έντονης κριτικής στην ιδεολογία και την 
έµπρακτη εφαρµογή συστηµάτων κράτους πρόνοιας. Κυριαρχούν η νεοφιλελεύθερη 

 
66 Παρενθετικά, αξίζει να γίνει µια αναφορά και στον αντίθετο πόλο : Στη µετεπαναστατική Ρωσία η 
αντίληψη για το κράτος στην περίοδο της διακυβέρνησης των Μπολσεβίκων επίσης οδηγεί στην 
αναγνώριση της πλήρους ευθύνης του για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και της ουσίας του ως 
κοινωνικού κράτους στο σύνολό του. Όµως το χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης των πρώτων χρόνων και οι 
στρεβλώσεις του ανερχόµενου σταλινισµού οριοθέτησαν την καθυστέρηση σηµαντικών 
µεταρρυθµίσεων, που και όταν αργότερα ήρθαν θεωρείται από πολλούς µελετητές ότι οφείλονταν 
περισσότερο σε ευρύτερους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες, παρά στην ωρίµανση των 
αρχών της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Βλ. σχ. Ό. Στασινοπούλου, (ό. π.), σελ. 51. 
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επίθεση, που καταγγέλλει την «κρίση του κράτους πρόνοιας» και επιµένει στην 
ανάγκη συρρίκνωσης του µε έµφαση στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών 
υπηρεσιών, και η κριτική από πλευράς µαρξισµού, φεµινισµού και αντιρατσιστικού 
αγώνα.  

3. Το στάδιο του σύγχρονου «προνοιακού πλουραλισµού» (welfare pluralism), της 
αναδιάρθρωσης του µηχανισµού του κοινωνικού κράτους και της αναζήτησης νέων 
σχέσεων στην κάλυψη αναγκών, µε στόχο την οικοδόµηση µιας γνήσιας «Κοινωνίας 
της Φροντίδας» (Caring Society)67. 

Η πρώτη φάση της δεύτερης αυτής περιόδου, η λεγόµενη δηλαδή χρυσή εποχή 
µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς τµήµα της συµπίπτει χρονολογικά µε τις 
αναζητήσεις αυτής της εργασίας. Για να εξηγηθούν ορισµένα φαινόµενα στο 
ελληνικό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας που προέκυψε µεταπολεµικά, είναι 
απαραίτητο να ενταχθεί στην διεθνή συγκυρία, αν και οµολογουµένως οι 
ιδιαιτερότητες του είναι πολλές, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν στην 
Ελλάδα.  

Η έκταση της καταστροφής σε υλική υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό στη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και οι εµπειρίες ενός ολοκαυτώµατος κάτω 
από την δράση του φασισµού ήταν καταλυτικές για την εξέλιξη της Κοινωνικής 
Πολιτικής. Η µεταπολεµική περίοδος ανοικοδόµησης και µεγάλης συσσώρευσης δεν 
αφορούσε µόνο την οικονοµία, τη βιοµηχανία, την υποδοµή στα αστικά κέντρα, 
αλλά, σε µεγάλο βαθµό, και την άµεση αντιµετώπιση αναγκών περίθαλψης και 
προστασίας των θυµάτων του πολέµου και την καλλιέργεια θετικού ιδεολογικού 
κλίµατος κοινωνικής συνεργασίας. Το αστικό κράτος αναδύθηκε τότε ως ο µόνος 
καθολικός  φορέας, εκφραστής του γενικού συµφέροντος, ικανός να οργανώσει σε 
ευρεία κλίµακα τη νέα, καλύτερη κοινωνία, το όραµα για το οποίο υπέφεραν και 
οδηγήθηκαν στη σφαγή τόσοι άνθρωποι. Η στιγµή ήταν κατάλληλη και το έδαφος 
πρόσφορο για την εφαρµογή µιας Κοινωνικής Πολιτικής, που σχεδιάστηκε στη 
διάρκεια του πολέµου και αποτέλεσε µέρος του ιδεολογικού κλίµατος διεξαγωγής 
του. Η προώθηση ενός καθολικού µοντέλου κράτους Πρόνοιας συνδέθηκε στενά µε 
την έννοια ενός κράτους ∆ικαίου και αποτέλεσε την λογική και ηθική του διεύρυνση, 
συνεπικουρούντος πάντοτε ενός µίγµατος χριστιανικής ηθικής και σοσιαλιστικών 
ιδεών για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Η νέα τάση κατοχυρώνεται και θεσµικά 
στα Συντάγµατα διαφόρων κρατών, όπως αυτά αναθεωρούνται µετά το τέλος του 
Πολέµου, µε στόχο την πραγµάτωση της λεγόµενης κοινωνικής δηµοκρατίας 
(Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία), στο πλαίσιο της προσπάθειας συνταγµατικής 
καθιέρωσης των κοινωνικών θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως αυτά εµπεριέχονται 
στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών 
του 1948.  

Κατά την λεγόµενη χρυσή εποχή ή περίοδο εδραίωσης του κλασικού κράτους 
πρόνοιας, αυτό στηρίχθηκε στο συνδυασµό του κεϋνσιανού µοντέλου οικονοµικής 
ανάπτυξης, όπως είχε διαµορφωθεί στην περίοδο του µεσοπολέµου, από τον γνωστό 
οικονοµολόγο (Κέυνς) και του µοντέλου κοινωνικής πολιτικής του Μπέβεριτζ68, 

 
67 Βλ. ενδεικτικά Ό. Στασινοπούλου, (ό. π.), σελ. 42-43.  
68 Για το µοντέλο του Μπέβεριτζ υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες µελέτες. Βλ. ενδ. : Ό. 
Στασινοπούλου, (ό. π.), σελ. 53-56, Clarke John, Cochrane Allan and Smart Carol, Ideologies of 
Welfare: From Dreams to Disillusion, Century Hutchinson LTD, London 1987, ειδικά το Β’ µέρος : 
«The Beveridge ‘Revolution’ (1942-1948)», σελ. 85-123. Blakemore Ken, Social Policy: An 
Introduction, Open Univercity Press, Buckingham – Philadelphia 1988, σ. 51-55.  Γενικά για την 
επίδραση του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου στην διαµόρφωση συγκεκριµένων µοντέλων Κοινωνικής 
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µέσα στο µεταπολεµικό κλίµα πολιτικής συναίνεσης στις καπιταλιστικές χώρες, 
ανάµεσα στο κράτος, το κεφάλαιο και το οργανωµένο εργατικό κίνηµα. Την 
ιδεολογική τροφή αυτού του κλίµατος αποτελούσαν η πίστη στη δυνατότητα 
επίτευξης µιας κοινωνίας της ευηµερίας, µε κύριο µοχλό το κοινωνικό κράτος. Στα 
πλαίσια της µεταπολεµικής συσσώρευσης και της οικονοµικής ευρωστίας, αυτή η 
πίστη µεταβλήθηκε γρήγορα σε πεποίθηση, καθώς η ανεργία έπεσε σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα και το πλέγµα κοινωνικών υπηρεσιών στήριζε τον πολίτη «από το λίκνο έως 
τον τάφο» (γνωστή έκφραση που συνδέθηκε µε το πλάνο του Μπέβεριτζ αν και 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ρούσβελτ). Η εµπειρία ενός γενικευµένου 
πολέµου και ο νέος καταµερισµός δύναµης ανάµεσα στις Η.Π.Α. και τη Σοβιετική 
Ένωση έπαιξαν µεγάλο ρόλο στη µεταπολεµική οικονοµική σκηνή, ενώ η ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάµεων, η µετέπειτα  τεχνολογική επανάσταση και η αύξουσα 
κοινωνικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας έφεραν µεγάλες αλλαγές στην 
βιολογική και ιδεολογική αναπαραγωγή. 

Η Κοινωνική Πολιτική πέρασε και αυτή από την επικέντρωση σε θέµατα 
αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης και ταξικής ειρήνης, στην ευρύτερη ρύθµιση 
της αναπαραγωγής και την αναδιάρθρωση της κοινωνίας στο σύνολό της. Στο 
πλαίσιο της ανάλυσης της ελληνικής περίπτωσης θα µας δοθεί η ευκαιρία να 
επιµείνουµε στα σηµαντικά αυτά ζητήµατα, όπως στο πώς ο πόλεµος επιδρά στην 
δηµιουργία του νέου µοντέλου πρόνοιας. Επίσης στο πόσο τροµερές ήταν οι 
συνέπειες του σε έµψυχο και άψυχο υλικό και πώς επιδρούν αυτές στην άσκηση 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Τέλος, στο πως η αντιµετώπιση του φασισµού συνδέθηκε µε 
την πρόνοια (ιδέες της ελευθερίας, ανταµοιβή όσων είχαν πολεµήσει και άλλες 
σχετικές αντιλήψεις), στην µεταπολεµική σύγκρουση Η.Π.Α. – Ε.Σ.Σ.∆., καθώς οι 
δύο αυτοί αντίπαλοι πόλοι αντιπροσώπευαν και διαφορετικά συστήµατα Κοινωνικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας.  

∆εν µπορεί να µην σταθεί κανείς κάπως παραπάνω στο πρόγραµµα του 
Μπέβεριτζ. Εξαιρετικής σηµασίας είναι το γεγονός ότι το πρόγραµµα αυτό θεωρείται 
ακόµη και σήµερα από πολλούς ως ορόσηµο για το σύγχρονο κράτος πρόνοιας, µε 
µεγάλη απήχηση σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Μαζί µε την νέα αντίληψη του 
θεσµικού µοντέλου της πρόνοιας που καθιέρωσε, εξακολουθούσε να εκφράζει τον 
χαρακτήρα της κρατικής παρέµβασης µε βάση τις κυρίαρχες αξίες του έθνους, τη 
µυθοποίηση της µητρότητας και του γυναικείου αλτρουισµού και την ανάγκη 
επιβολής κοινωνικού ελέγχου. Έδωσε µεγάλη βαρύτητα στην καταπολέµηση της 
ανεργίας, οργάνωσε τα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Κράτησε στοιχεία από το 
προηγούµενο σύστηµα αλλά έκανε και µεγάλες τοµές, παίρνοντας µαζί του την κοινή 
γνώµη για να καταπολεµήσει παγιωµένα συµφέροντα. Εκτός από την προσπάθεια για 
επίτευξη πλήρους απασχόλησης, το πρόγραµµα του εστιάζονταν επίσης στην 
δηµιουργία ενός εθνικού συστήµατος υγείας και στην προώθηση συστήµατος 
οικογενειακών επιδοµάτων. Επίσης κινούνταν προς την αποϊδρυµατοποίηση.  

Σηµαντικός ήταν ο συµβιβασµός που έκανε µε το ιατρικό κατεστηµένο στην 
Αγγλία, δίνοντας του φυσικά αρκετά προνόµια, προκειµένου να οργανώσει το Ε.Σ.Υ. 
(Εθνικό Σύστηµα Υγείας). Απόρροια αυτής της διεύρυνσης ήταν η σύνδεση του 

 
Πολιτικής βλ. εκτός από τις παραπάνω µελέτες και Abel – Smith Brian and Titmuss Kay (edit.), The 
Philosophy of Welfare: Selected Writings of  Richard M. Titmuss, With an introduction by Miller S. 
M., Allen & Unwin, London 1987, ειδικά το κεφάλαιο 5 : «War and Social Policy», σελ. 102-112. 
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κράτους πρόνοιας µε την οικονοµική ανάπτυξη και η επικράτηση µιας συναινετικής 
αντίληψης για τον ευεργετικό του χαρακτήρα. 

Η διευρυνόµενη αναγνώριση κοινωνικών δικαιωµάτων, κατ’ επίδραση του 
µοντέλου αυτού, που οδηγούσε προς την έννοια της Κοινωνικής Ασφάλειας, δεν 
αµφισβητήθηκε από κανένα, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60. 

Φυσικά, το όλο σύστηµα, κάθε άλλο παρά ιδανικός προασπιστής των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων ήταν, δεδοµένου ότι «οι εξυµνητές των µεταπολεµικών 
επιτευγµάτων της κοινωνικής πολιτικής, δεν φαινόταν να γνωρίζουν ότι το κράτος 
αυτό δεν αποτελούσε µόνο φορέα κάλυψης αναγκών, αλλά και µηχανισµό ελέγχου, 
ενώ ένα σηµαντικό µέρος της φροντίδας, παρ’ όλη τη ρητορεία, παρέµενε ακόµα στα 
χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των ανεπίσηµων πλεγµάτων και των γυναικών, 
και ότι την καθολική κάλυψη του στοργικού κράτους της ευηµερίας απολάµβαναν 
µόνο οι πολίτες των προηγµένων καπιταλιστικών και σοσιαλιστικών χωρών»69. Έτσι 
δεν είναι τυχαίο ότι στο σύστηµα του Μπέβεριτζ ασκήθηκε κριτική, ως ρατσιστικό, 
γιατί αφενός µεν αφορούσε µόνο τους λευκούς και επίσης γιατί, παρά το γεγονός ότι 
τόνιζε την κοινωνική προσφορά των γυναικών, ταύτιζε τον ρόλο της γυναίκας µε τις 
προσωπικές σχέσεις και την αναπαραγωγή. 

 
3. Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα (Σύνοψη) 
 
Η περιοδολόγηση της ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας µπορεί άλλοτε να 

ταυτίζεται µε τα  µεγάλα εθνικά ζητήµατα που αφορούν είτε πολιτικές εξελίξεις είτε 
εδαφικές µεταβολές του ελληνικού κράτους, µπορεί όµως άλλοτε να είναι εντελώς 
ανεξάρτητη από αυτές και µεγαλύτερο ρόλο να παίζουν άλλοι παράγοντες, όπως για 
παράδειγµα τα οικονοµικά µέσα κάθε περιόδου, η συγκυρία µεγάλων επιδηµιών και 
δύσκολα αντιµετωπίσιµων ασθενειών, γενικότερες κοινωνικές εξελίξεις ή η επιρροή 
από τις διεθνείς εξελίξεις, παραγόντων που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
διαµορφώνουν την ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Όσον αφορά στην σύγχρονη περίοδο για την Ελλάδα, µπορούµε σύµφωνα µε 
διάφορους ερευνητές να διακρίνουµε 3 µεγάλες φάσεις : Η πρώτη διαρκεί από το 
1833 έως το 1921, οπότε θεωρείται τρόπον τινά ότι είχε πραγµατοποιηθεί σε 
σηµαντικό βαθµό η εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους. Η δεύτερη από 
την Μικρασιατική Καταστροφή έως την κατάρρευση της Χούντας (1922-1974). 
Έπειτα η χώρα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι εισέρχεται στην σύγχρονη περίοδο 
ανάπτυξης. Η τρίτη αυτή περίοδος δεν θα µας απασχολήσει καθόλου70. Ο 
διαχωρισµός στις φάσεις αυτές γίνεται τόσο για αναλυτικούς λόγους, όσο και γιατί 
κάθε περίοδος από αυτές για διάφορους λόγους µπορεί όντως να αποτελέσει µια 
ξεχωριστή φάση. Παρατηρείται στην περιοδολόγηση αυτή ότι ως σηµείο-τοµή για 
την ανάπτυξη της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα θεωρείται η Μικρασιατική 
Καταστροφή και όχι ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, όπως προκρίνουν ορισµένοι 
µελετητές για τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Εύλογα τίθεται το ερώτηµα αν ο Β’ 
Παγκόσµιος Πόλεµος δεν συνεπαγόταν µια σηµαντικότερη ή έστω µια εξίσου 

 
69 Βλ. σχ. Ό. Στασινοπούλου, (ό. π.),  σελ. 56.  
70 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιλογές αυτές βλ. ενδ. την µελέτη του Π. 
Σταθόπουλου, (ό. π.), σελ. 103. Άλλοι µελετητές θεωρούν ότι η περιοδολόγηση της ελληνικής 
περίπτωσης θα έπρεπε να ακολουθεί αυτήν των ευρωπαϊκών κρατών, τουλάχιστον όσον αφορά στην 
αναβίβαση του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και για την Ελλάδα ως σηµείο-τοµή για την έναρξη της β’ 
περιόδου κι όχι την Μικρασιατική Καταστροφή, οι συνέπειες της οποίας, κατά την γνώµη τους, είναι 
υπερτιµηµένες.   
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σηµαντική µε την Μικρασιατική Καταστροφή, τοµή για την Ελλάδα, ώστε να  
θεωρείται το 1922 η απαρχή της νέας περιόδου. Οι λόγοι που µπορεί να επικαλεστεί 
κανείς για την «πρόκριση» του 1922 είναι ότι µαζί µε τις εδαφικές µεταβολές που 
συνεπαγόταν η Μικρασιατική Καταστροφή, συνοδευόταν και από πλήθος 
προβληµάτων που θα έπρεπε να επιλυθούν και γι’ αυτό για πρώτη ουσιαστικά φορά 
στην Ελλάδα έχουµε τότε µεγάλη κινητοποίηση όσον αφορά στην Κοινωνική 
Πολιτική. Μήπως µπορεί να υποτεθεί όµως, από την άλλη πλευρά ότι η έλλειψη 
ουσιαστικής γνώσης, η διαπιστωµένη έλλειψη εξειδικευµένων µελετών για την 
επίδραση του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και κατ’ αναλογία για την Κοινωνική 
Πολιτική στην δεκαετία του ’40, σε αντίθεση µε την πληθώρα των µελετών για τις 
επιδράσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής (όπως για παράδειγµα για τους 
πρόσφυγες), έχει βαρύνει πολύ στην «πρόκριση» του 1922 ως χρονικό σηµείο-τοµή 
στην ιστορία της ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας; Αυτό που φιλοδοξεί να αναδείξει 
αυτή η µελέτη είναι ότι τα δύο αυτά γεγονότα έχουν εξίσου µεγάλη επίδραση στην 
άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας και µάλιστα κάποτε ότι δεν 
είναι δυνατόν να διαχωρίζονται, διότι προβλήµατα της πρώτης περιόδου 
κληροδοτούνταν και µεταπολεµικά και µαζί µε τα νέα προβλήµατα επιδείνωναν 
ακόµη περισσότερο την κατάσταση, µε αποτέλεσµα να ασκείται σηµαντική επίδραση 
και στο εφαρµοζόµενο σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό στόχος 
είναι η κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού όσον αφορά στην ανάδειξη της βαρύτητας 
των επιδράσεων που άσκησε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος στην ιστορία της 
Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, αλλάζοντας πραγµατικά ολόκληρο τον έως τότε 
χαρακτήρα της.  

Χρειάζεται πάντως να επαναληφθεί εδώ ότι δεν υπάρχει σαφής περιοδολόγηση, 
ότι αυτή στην καλύτερη των περιπτώσεων ακολουθεί κάποιους συµβατικούς κανόνες 
και ότι µεγάλη σηµασία έχει η διάκριση σε υποπεριόδους, διότι µε άξονα την 
σύντοµη ή µέση διάρκεια µπορούν να αναδειχθούν ενδιαφέροντα στοιχεία. Πριν απ’ 
όλα, ωστόσο, επιβεβληµένη είναι µια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της 
Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα από την απαρχή 
της ίδρυσης του ελληνικού κράτους.   

Για την Ελλάδα είναι προφανές ότι µεγάλη σηµασία παίζουν ο χρόνος σύστασης 
του ελληνικού κράτους (1831), η καθυστερηµένη εκβιοµηχάνιση και η ένταξη της ως 
ένα βαθµό στο καπιταλιστικό σύστηµα, έπειτα η µέχρι ενός σηµείου εδαφική 
ολοκλήρωση (1921) και φυσικά η Μικρασιατική Καταστροφή και ο Β’ Παγκόσµιος 
Πόλεµος. Στην ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας ενός κράτους, λόγω της 
αλληλεξάρτησης των φαινοµένων, θα πρέπει να τονιστούν και να συνυπολογιστούν 
µια σειρά από παράγοντες, όπως η ιδιαίτερη ιστορική του διαδροµή σε πολιτικό, 
πολιτιστικό, θρησκευτικό και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, αλλά και οι σύγχρονες 
µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας διαστάσεις του. Το ίδιο θα 
επιχειρηθεί και εδώ, συνοπτικά φυσικά. 

 
Α. Πρώτη περίοδος (1833-1921) 
 
Α 1. Γενικά  
Στην πρώτη περίοδο, σε διάστηµα 100 περίπου χρόνων, το ενδιαφέρον του 

κράτους στράφηκε σε γενικές γραµµές στην κατασταλτική περισσότερο, παρά 
προληπτική επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων τα οποία σε πρώτη φάση 
δηµιούργησε ο απελευθερωτικός πόλεµος (ορφανά, ανάπηροι, χήρες, υγειονοµική 
φροντίδα ασθενών), έπειτα σε αυτά που δηµιουργούσε η σταδιακή προσάρτηση νέων 
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εδαφών (εισαγωγή νέων ασθενειών, περίθαλψη άπορων πληθυσµών, πρόσφυγες), σε 
αυτά που οφείλονταν είτε στην ανεργία, είτε στις σκληρές συνθήκες εργασίας 
(µολονότι συνολικά στον 19ο αιώνα η Ελλάδα δεν αντιµετώπιζε το εργατικό ζήτηµα 
µε την ίδια ένταση µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, λόγω της αργής της 
εκβιοµηχάνισης, κλήθηκε ωστόσο να αντιµετωπίσει διάφορα εργατικά προβλήµατα), 
σε αυτά που προέρχονταν από την έξαρση επιδηµιών και  ασθενειών, σε προβλήµατα 
που προκαλούσαν φυσικά φαινόµενα (σεισµοί), στα προβλήµατα, τέλος, που 
προκαλούσαν οι πόλεµοι71.  

Τι χαρακτήρα είχε η όποια παρέµβαση του κράτους στην Ελλάδα κατά τον 19ο 
αιώνα; Πόσο ενεργός ήταν ο ρόλος του, σε σχέση και µε την ιδιωτική δράση-
φιλανθρωπία και την δράση της Εκκλησίας; Η Μ. Κορασίδου, για παράδειγµα, στην 
µελέτη της για την κοινωνική προστασία στην Αθήνα του 19ου αιώνα, κάνει λόγο για 
«καταστολή και κοινωνικό αποκλεισµό των ζητιάνων», και για «σχεδόν 
ολοκληρωτική απουσία περίθαλψης για τους φτωχούς κατά τη διάρκεια των πρώτων 
µετεπαναστατικών χρόνων», ενώ αποδεικνύει ότι θα έπρεπε να περάσουµε στο 
δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, για να διαπιστωθεί η απαρχή της προσπάθειας 
κοινωνικής ενσωµάτωσης τους, µέσω της ίδρυσης προστατευτικών θεσµών και 
έργων πρόνοιας»72. Ενδιαφέρουσα είναι η θέση της ότι κοινωνική προστασία άρχισε 
να παρέχεται πρώτα από τις δηµόσιες αρχές και έπειτα από ιδιώτες, συνήθως 
µορφωµένους, των µεσαίων στρωµάτων, που άρχισαν να οργανώνονται σε 
φιλανθρωπικούς συλλόγους και εταιρείες. Αυτή είναι µια διαπιστωµένα αντίθετη 
πορεία από αυτήν που ακολούθησαν τα κράτη της δυτικής Ευρώπης, όπου η τάση 
της παρέµβασης του κράτους και της υπερφαλάγγισης Εκκλησίας και ιδιωτών, ήταν 
διαρκώς αυξανόµενη. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος 
αναµένονταν ακριβώς από διάφορες κοινωνικές οµάδες να ασκήσει αυτό πρώτο έναν 
προστατευτικό ρόλο και µε διάρκεια µάλιστα, για να βοηθήσει όλους αυτούς που 
συµµετείχαν στον Απελευθερωτικό Αγώνα. Ωστόσο τα οικονοµικά του δεν του 
άφηναν περιθώρια για µια διευρυµένη δράση. Έτσι την κοινωνική προστασία 
γρήγορα ανέλαβαν ουσιαστικά οι ιδιώτες και η Εκκλησία (όταν αυτή δεν 
αντιµετώπιζε προβλήµατα, ειδικά κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας). Ενώ στην 
αρχή οι άποροι αντιµετωπίζονταν από το κράτος, αλλά και από τους άλλους φορείς 
κοινωνικής προστασίας απλώς ως οκνηροί, στην συνέχεια η φτώχεια άρχισε να 
θεωρείται «φυσική αρρώστια» και οι ίδιοι ηµιβάρβαροι-άγριοι και αµόρφωτοι και 
κρίθηκε αναγκαίο να εκπολιτισθούν «προκειµένου να διαµορφωθεί η «ευρωπαϊκή 
εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί το όνειρο της 
«Μεγάλης Ιδέας». Κυρίως όµως, για να περιοριστεί ο «επικίνδυνος» χαρακτήρας, 
που εν δυνάµει περιείχε η εξαθλίωση για τη δηµόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη, 
και να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό, που αντιπροσώπευε ο 
φτωχός πληθυσµός, σε παραγωγικούς σκοπούς»73. Υποκαθιστώντας τις δηµόσιες 
αρχές στον τοµέα της πρόνοιας, η φιλανθρωπική παρέµβαση συνέβαλε καθοριστικά 
στη γέννηση ενός νέου πεδίου κοινωνικής δράσης. Μέσα στα ιδρύµατα έγινε σοβαρή 

 
71 Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς η έννοια της Κοινωνικής Πρόνοιας η οποία τότε αποδίδονταν 
µε τον όρο ΄΄∆ηµόσια Αντίληψη΄΄, όσον αφορά στην κρατική παρέµβαση, είχε το διευρυµένο 
περιεχόµενο της Κοινωνικής Πρόνοιας (παρέµβαση σε θέµατα υγιεινής, ασφάλισης, αποκατάστασης 
απόρων) και όχι το στενό περιεχόµενο της Κοινωνικής Πρόνοιας, που θα την καθιστούσε κλάδο 
απλώς της Κοινωνικής Πολιτικής.  
72 Μ. Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους : Φτώχεια και φιλανθρωπία στην 
ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, ΙΑΕΝ – ΕΙΕ, Αθήνα 1995, σελ. 223.  
73 Ό. π., σελ. 223.  
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προσπάθεια να υποκατασταθεί ο ρόλος της οικογένειας του φτωχού πληθυσµού και 
να µεταδοθούν στις φτωχές κοινωνικές οµάδες τα πρότυπα ζωής, οι κανόνες και οι 
κοινωνικές αξίες των µεσαίων στρωµάτων. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο είχε και η 
κοινωνική προστασία των φτωχών παιδιών και των γυναικών. «Σίγουρα, η 
φιλανθρωπική δραστηριότητα αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα µέσα που 
χρησιµοποιήθηκαν για την «αναµόρφωση» της οικογένειας στους κόλπους του 
φτωχού πληθυσµού της πρωτεύουσας», γράφει στην µελέτη της η Κορασίδου74.  

Σαν να αρνείται την πραγµατικότητα της παραπάνω θέσης, όσον αφορά στην 
ελλιπή παρέµβαση του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα, στην σχετική µε την 
Παιδική Πρόνοια µελέτη του, ο Γ. Βούτσης τόνιζε κάπως αυτάρεσκα, ότι αρκετοί 
ξένοι θεωρητικοί µελετητές της Κοινωνικής Πρόνοιας κατέτασσαν την Ελλάδα στους 
πρωτοπόρους της Κοινωνικής Πρόνοιας. Για την υποστήριξη της θέσης αυτής 
βασίζονταν στο γεγονός ότι στην Γαλλία επίσηµη νοµοθετική µέριµνα για την 
Πρόνοια καταγράφεται για πρώτη φορά στα 1830, στην Γερµανία στα 1870, ενώ 
στην Ελλάδα στα 1833, όταν εκδόθηκε ο πρώτος νόµος περί ∆ήµων (Β. ∆. 3.4.1833) 
µε τον οποίο θεσπίζονταν ορισµένες διατάξεις Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίες 
θεωρούνταν µάλιστα ότι ήταν πολύ πρωτοποριακές και επίκαιρες ακόµη και στις 
µέρες του Βούτση75. Η πρωτοπορία έγκειτο σε µια διάταξη του νόµου αυτού, όπου 
αναφέρεται ότι «κάθε δηµότης ευρισκόµενος σε δικαιολογηµένη ανάγκη και µη 
δυνάµενος να την θεραπεύση µε τις ίδιες του δυνάµεις έχει το δικαίωµα να απαιτήσει 
από τον ∆ήµο να τον περιθάλψη». ∆εν ήταν φυσικά η Ελλάδα σε θέση να συγκριθεί 
ως προς την παροχή Κοινωνικής Πρόνοιας µε τα ανεπτυγµένα κράτη της ∆ύσης, ενώ 
είναι ένα ζήτηµα ασφαλώς και το κατά πόσο εφαρµοζόταν οι όποιοι νόµοι που 
σχετίζονταν µε την Πρόνοια και πόσα πραγµατικά άτοµα ευεργετήθηκαν. Τα κίνητρα 
του νόµου αυτού εξάλλου ήταν η πάταξη της επαιτείας στην Αθήνα, αν πάρουµε την 
περίπτωση της πρωτεύουσας, και όχι η θεραπεία της, όπως είδαµε και παραπάνω. 
Αυτό ήταν ένα γενικό φαινόµενο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Τα φιλελεύθερα 
Συντάγµατα που κατά καιρούς ψηφίζονταν, δεν εφαρµόζονταν πάντα ικανοποιητικά.  

Ο Ε. Θωµόπουλος είναι αρκετά αρνητικός και κριτικός ως προς την 
δραστηριότητα του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα µέχρι και τις αρχές του 
20ου : «Όσο αφορά στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής,  είναι φανερό 
ότι από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους µέχρι του 1914 η κρατική µέριµνα 
και η νοµοθεσία στον τοµέα αυτό είναι σχεδόν ανύπαρκτες»76. Θεωρεί ότι το κράτος 
έλαβε σποραδικά µέτρα προς αντιµετώπιση επειγόντων εκάστοτε ζητηµάτων, όπως 
για παράδειγµα την προστασία ορφανών, θυµάτων πολέµου, αναπήρων, 
σεισµοπαθών, προσφύγων, την καταπολέµηση επιδηµιών. Την κατάσταση αυτή την 
αποδίδει στην οικονοµική δυσχέρεια την οποίαν αντιµετώπιζε το νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος. Φυσικά τα αίτια δεν περιορίζονται µονάχα στην απουσία πόρων 
του ελληνικού κράτους, αλλά και στο γεγονός ότι το κράτος ακόµη δεν είχε αναλάβει 
να µονοπωλεί την παροχή πρόνοιας, ότι ήταν εν πολλοίς ανοργάνωτο, ότι 
λειτουργούσε το σύστηµα του οικονοµικού φιλελευθερισµού που είχε ως 
αποτέλεσµα την περιορισµένη παρέµβαση του κράτους, ότι εκείνη την περίοδο 
αντιθέτως, οι «Μεγάλοι Ευεργέτες», όπως αυτοί αποκαλούνται από διάφορους 
µελετητές, ήταν εκείνοι που µέσω της φιλανθρωπίας ασκούσαν  κυρίως προνοιακή 
πολιτική. 

 
74 Ό. π., σελ. 224.  
75 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 55.  
76 Ε. Θωµόπουλος, (ό. π.), σελ. 173. 
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Ανάµεσα στις παραπάνω απόψεις είναι σαφές ότι δεν υπάρχει σύµπνοια. Ποιος 
ήταν τελικά ακριβώς ο ρόλος του κράτους όσον αφορά στην πρόνοια κατά τον 19ο 
αιώνα; Πόσο ευρείες δικαιοδοσίες είχαν αντίστοιχα οι ιδιώτες και η Εκκλησία; 
Υπάρχει µια ενιαία τάση σε όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα και αν όχι ποια είναι τα 
σηµεία που µεταβάλλουν την αρχική κατάσταση; Τι γίνεται στην καποδιστριακή 
περίοδο; Τι γίνεται επί Αντιβασιλείας; Σηµειώνονται κάποιες εξελίξεις επί Όθωνα; 
Ποια άλλα γεγονότα θα µπορούσαν να µεταβάλλουν τον χαρακτήρα της κοινωνικής 
προστασίας; Ας παρακολουθήσουµε ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία.   

 
Α 2. Επανάσταση 1821 και Καποδίστριας 
Το κράτος αναλάµβανε µέτρα, όπως είπαµε ευκαιριακά77 : Ήδη µέσα στην 

Επανάσταση του 1821 είχαν γίνει ενέργειες «ανθρωπιστικού» χαρακτήρα, 
προστασίας δηλαδή οµάδων κοινωνικών από την Προσωρινή Κυβέρνηση. Το 
ενδιαφέρον της στράφηκε φυσικά σε όλους όσους υπέφεραν από τις συνέπειες του 
πολέµου (ορφανά, αιχµάλωτοι, χήρες). Ο Καποδίστριας επίσης ενδιαφέρθηκε για 
διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, ιδίως δε για τα ορφανά, προχωρώντας στην ίδρυση 
ορφανοτροφείων. Στο πλαίσιο της καταπολέµησης επιδηµιών προχώρησε στην 
ίδρυση υγειονοµείου και στην ίδρυση στρατιωτικού νοσοκοµείου. ∆εδοµένων των 
δυσκολιών που είχε να αντιµετωπίσει ο Καποδίστριας και την έλλειψη µέσων, η 
προσπάθεια του στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να θεωρηθεί 
αξιόλογη. Ουσιαστικά η Κοινωνική Πρόνοια εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα µε τα 
προαναφερόµενα έργα του Καποδίστρια και µε βάση την κοινότητα, όπως ήταν τότε 
συνολικά η τάση στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Τα  οικονοµικά  του κράτους στην  µετεπαναστατική περίοδο ήταν βέβαια 
συνολικά περιορισµένα. Έτσι δεν µπορούσε να οργανωθεί ένα εκτεταµένο Κράτος 
Πρόνοιας ή εκτεταµένη Κοινωνική Πολιτική. ∆ηµιουργείται ωστόσο το νοµικό και 
θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία σχολείων, νοσοκοµείων, φυλακών, 
ορφανοτροφείων  και οργανώνεται το κράτος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας για να 
αντιµετωπιστούν ασθένειες όπως η χολέρα, η πανώλη, ο τύφος. 

Την στιγµή όµως κατά την οποία το κράτος, λόγω των αδυναµιών του, δεν 
µπορούσε να αναλάβει εκτεταµένο ρόλο στο ζήτηµα της πρόνοιας, άλλοι 
παράγοντες, παραδοσιακοί, που είχαν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας, όπως η Εκκλησία και η ∆ηµογεροντεία, δραστηριοποιούνταν πολύ 
πιο έντονα στον τοµέα αυτό. Η ιδιωτική πρωτοβουλία επίσης ήταν µεγάλη. 

 
Α 3. Βαυαροκρατία (Αντιβασιλεία-Όθωνας) 
Αυτό συνεχίστηκε και επί Βαυαροκρατίας, όταν, ανάµεσα σε άλλους τοµείς 

στους οποίους επιχειρήθηκε να καθιερωθούν δυτικού τύπου θεσµοί78, ξένοι συχνά 
και συγκρουόµενοι προς τα ήθη και έθιµα και τις παραδόσεις που ίσχυαν έως τότε, 
ακολουθήθηκαν και στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας τα δυτικά πρότυπα 
οργάνωσης, µε την δηµιουργία διαφόρων επιτροπών και φιλανθρωπικών σωµατείων 
από εκπροσώπους της ηγέτιδας τάξης, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τα ανάκτορα 
και τα βαυαρικά ήθη και γενικότερα από το φιλανθρωπικά πρότυπα της ∆ύσης.  
Όπως και στη ∆ύση, άρχισε και στην Ελλάδα να αποδυναµώνεται σταδιακά ο ρόλος 
                                                 
77 Για µια συνοπτική παρουσίαση της δράσης του ελληνικού κράτους στον τοµέα της κοινωνικής 
προστασίας κατά τον 19ο αιώνα, βλ. Π. Σταθόπουλος (ό. π.) και Κ. Πανουτσοπούλου (ό. π.). Για µια 
λεπτοµερέστερη παρουσίαση του θέµατος βλ. Ι. Μαστρογιάννη (ό. π.), (1960).  
78 Βλ. και John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), 
Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1985-1986.  
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της Εκκλησίας µε τον περιορισµό των µοναστηριών και ανατέθηκε η ευθύνη για την 
πρόνοια στην τοπική κοινότητα. Η νοµοθεσία της περιόδου έδινε διάφορες 
αρµοδιότητες στους δήµους για θέµατα πρόνοιας, όπως για παράδειγµα η  ίδρυση 
∆ηµοτικών Βρεφοκοµείων. Η µεταβολή αυτή εντάσσονταν βέβαια στην γενικότερη 
πρόθεση των Βαυαρών να περιορίσουν τον ρόλο της Εκκλησίας, δηµιουργώντας ένα 
περισσότερο κοσµικό κράτος. Επίσης η Αντιβασιλεία είχε ορίσει από το 1834 τους 
δήµους ως όργανα ασκήσεως πρόνοιας και προστασίας της υγείας. Η Κοινωνική 
Πρόνοια υπήχθη διοικητικά στην αρµοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών. Στον 
τοµέα της υγιεινής προχώρησαν έπειτα σε κατασκευή λοιµοκαθαρτηρίων, µαιευτικού 
σχολείου και άλλων ιδρυµάτων. 

Επειδή όµως το κράτος ήταν φανερό ότι δεν µπορούσε να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα, µε αφορµή ειδικά την επιδηµία χολέρας που εκδηλώθηκε το 1854 στον 
Πειραιά, αναπτύχθηκε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Μ. Κορασίδου δείχνει στην 
µελέτη της πώς η χολέρα αυτή έπαιξε τον ρόλο του καταλύτη στην ανάδειξη του 
ζητήµατος των φτωχών σε κοινωνικό ζήτηµα. 

 
Α 4. Από το Σύνταγµα του 1864 στο Σύνταγµα του 1911   
 Οι σπασµωδικές και ευκαιριακές κινήσεις του ελληνικού κράτους ως προς την 

παροχή Κοινωνικής Πρόνοιας και η έλλειψη προγραµµατισµού, συνεχίστηκαν σε 
όλη την µετέπειτα περίοδο, από το 1864 µέχρι το 1909 -οπότε και αναθεωρήθηκε το 
Σύνταγµα- παρά το γεγονός του ότι το ελληνικό κράτος είχε ήδη αρχίσει να 
συσσωρεύει εµπειρία και δεν θεωρούνταν πλέον αρτισύστατο και διέθετε και 
περισσότερα µέσα, συγκριτικά µε τις πρώτες δεκαετίες ύπαρξής του. Έτσι η 
Κοινωνική Πρόνοια σε όλο αυτό το διάστηµα χαρακτηρίζεται γενικά από κάποια 
στασιµότητα. Παρουσίαζε δε ανάπτυξη κυρίως στον τοµέα της υγιεινής. Ως εκ 
τούτου, το κύριο βάρος της κοινωνικής προστασίας συνέχιζε να διατηρεί η Εκκλησία 
και η ιδιωτική φιλανθρωπική πρωτοβουλία, σε αντίθεση όπως είπαµε µε την ∆υτική 
Ευρώπη, όπου το κράτος είχε από νωρίς αναδειχθεί σε κύριο φορέα κοινωνικής 
προστασίας, υπερφαλαγγίζοντας την Εκκλησία. Είναι δεδοµένη η καθυστέρηση του 
ελληνικού κράτους στην ανάπτυξη µηχανισµών Κοινωνικής Πρόνοιας και 
γενικότερα στην άσκηση διευρυµένης Κοινωνικής Πολιτικής. Το κράτος έδρασε 
µονάχα σπασµωδικά, όπως προαναφέρθηκε, για να αντιµετωπίσει επείγοντα 
προβλήµατα στέγασης προσφύγων, σεισµοπαθών, αναπήρων. Το κλίµα 
φιλελευθερισµού που επικρατούσε και το οποίο εξύψωνε την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
ήταν µια κατάσταση καθ’ όλα φυσική για το ελληνικό κράτος. Η έκταση όµως των 
αναγκών ήταν τέτοιου µεγέθους, ώστε το κράτος αναγκάστηκε σταδιακά να αναλάβει 
ενεργότερο ρόλο. Εξάλλου τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα φανέρωναν ότι η τάση είχε 
πια αντιστραφεί.  

Ως εκ τούτου, από τις αρχές του 20ου αιώνα καταγράφονται διάφορες 
δραστηριότητες που δεν είχαµε συνηθίσει στον προηγούµενο αιώνα και δείχνουν µια 
δειλή αλλαγή πλεύσης για το κράτος, που αφορά κυρίως στην δηµιουργία των 
υποδοµών εκείνων για την εφαρµογή µιας ουσιαστικής πολιτικής Κοινωνικής 
Αντίληψης / Πρόνοιας, µιας πιο διευρυµένης δηλαδή παρέµβασης.  

Στον τοµέα της υγείας, ιδρύθηκε για παράδειγµα στα 1900 στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών έδρα Υγιεινής και Μικροβιολογίας. Το 1901 ιδρύθηκε επίσης  στο πλαίσιο 
του υπουργείου Παιδείας, γραφείο σχολικής υγιεινής79.  

                                                 
79 Η πληροφορία από τον Ε. Θωµόπουλο, (ό. π.), σελ. 175.  
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Παρενθετικά πάντως, στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να γίνει αναφορά στον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος δεν είχε βέβαια τα κλασικά χαρακτηριστικά µιας 
ιδιωτικής φιλανθρωπικής δραστηριότητας, δεδοµένου ότι ο κανονισµός λειτουργίας 
του δέσµευε τα κράτη µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 
1877 µε πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας ο Εθνικός Σύλλογος του Ερυθρού 
Σταυρού, στο πλαίσιο της συνθήκης της Γενεύης του 1864 περί Ερυθρών Σταυρών, 
που την υπέγραψε και η Ελλάδα το 1865. Ο Ε. Ε. Σ. αναγνωρίσθηκε µε το βασιλικό 
διάταγµα της 10ης Ιουνίου 1877 και αποτέλεσε µέλος του ∆ιεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν ο 
πρώτος, παγκοσµίως, που επεξέτεινε την δράση του και σε εποχή ειρήνης -ενώ µέχρι 
τότε  αφορούσε την παρέµβαση µόνο σε πολεµικές περιόδους- πριν υπογραφεί η 
Συνθήκη που όριζε ότι ο Ε. Σ. θα µπορούσε να αναπτύσσει δράση και σε καιρό 
ειρήνης, κατά το 1919.  Πολύ αργότερα µε το νόµο 5552/1945 ο Ε.Ε.Σ. απόκτησε 
µεγαλύτερη αυτονοµία, γιατί έγινε ιδιότυπο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Η 
δράση του υπήρξε ιδιαιτέρως σηµαντική σε διάφορους τοµείς, όπως η πρόνοια, η 
υγιεινή, η ψυχολογική υποστήριξη80.   

Ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά της κρατικής παρέµβασης στην περίοδο αυτή 
(1864-1911) µπορεί να αναφερθεί : α) Η σταδιακή ενεργός ανάµιξη του κράτους µε 
την δηµιουργία σιγά-σιγά επιτελικών οργανωτικών κλιµακίων όπως στο υπουργείο 
Εσωτερικών, στις νοµαρχίες, στους δήµους και στις κοινότητες, β) Ο αστυνοµικός 
χαρακτήρας που εξακολουθούσαν να έχουν τα µέτρα κοινωνικής προστασίας για την 
αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, γ) Το γεγονός ότι η ιδρυµατική περίθαλψη 
αποτελούσε την κύρια µορφή στην άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας, γ) Η έναρξη της 
οργανώσεως µονάδων µορφώσεως στελεχών κυρίως στον υγειονοµικό τοµέα και ε) 
Η νοµοθεσία είχε την τάση να ακολουθεί τις κρατούσες τότε παγκόσµιες αντιλήψεις, 
αλλά δεν καταβάλλονταν προσπάθεια προσαρµογής στις συνθήκες που επικρατούσαν 
στην Ελλάδα και στις ανάγκες της.  

Συνολικά, για τον 19ο αιώνα και για την πρώτη δεκαετία του 20ου, µπορούµε 
κυρίως να µιλάµε για την φιλανθρωπία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα από τα 
ανώτερα αστικά στρώµατα και για την δράση της Εκκλησίας81 και πολύ λιγότερο για 
κρατική Κοινωνική Πολιτική, η οποία είναι αρκετά περιορισµένη, σε σύγκριση 
µάλιστα µε τα αναπτυγµένα κράτη της ∆ύσης. Μόλις στην δεύτερη δεκαετία του 20ου 
αιώνα λοιπόν θα ωρίµαζαν οι συνθήκες για µεγαλύτερη παρέµβαση του κράτους.  

 
Α 5. Από το 1912 έως το 1922 
Ο 20ος αιώνας µας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, διότι έχει χαρακτηριστεί σε παγκόσµιο 

βέβαια επίπεδο και όχι µόνο για την Ελλάδα, ως «ο αιών της αλµατώδους εξελίξεως 
των Κοινωνικών Θεσµών…Είναι ο αιών του «Κράτους ∆ικαίου», του «Κράτους 
Προνοίας», της «Κοινωνικής Ασφαλείας»…Από των αρχών του αιώνος τούτου 
προεβλήθη εντονώτερον το Κοινωνικόν Ζήτηµα, ανεπτύχθη δε και επεδιώχθη η 

                                                 
80 Βλ. σχ. Αθανασίου Φίλωνος, Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το έργον του (Υπό την υψηλήν 
προστασίαν της Α. Μ. του Βασιλέως), [χ. τ.], 1947, σελ. 5. Επίσης Κ. Πανουτσοπούλου, (ό. π.), σελ. 
110. 
81 Για ένα παράδειγµα σχετικό µε την δραστηριότητα της Εκκλησίας και των πλουσίων οµογενών βλ. 
την χαρακτηριστική µελέτη του Ι. Ταγαράκη, Το φιλανθρωπικό έργο στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης (1840-1928), Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
1994. 
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κατοχύρωσις της εννοίας του «Κοινωνικού ∆ικαιώµατος»…Παραλλήλως 
ανεπτύχθησαν λεπτολόγοι επιστηµονικαί µέθοδοι Κοινωνικής Προστασίας»82.  

Αν επεκταθούµε σε µια ανάλυση του χαρακτήρα συνολικά  της Κοινωνικής 
Πολιτικής του ελληνικού κράτους, µε βάση τις κοινωνικές οµάδες, θα πρέπει να 
συµπεριλάβουµε και όλους τους µισθωτούς, καθώς αποδεχθήκαµε, σχηµατικά 
µιλώντας, ότι η Κοινωνική Πολιτική είναι κάτι ευρύτερο από την προστασία των 
καταφανώς αδυνάτων. Θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί κανείς σε ζητήµατα 
εργατικής πολιτικής, στις κοινωνικές ασφαλίσεις, στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Βέβαια, στην δεκαετία του ’40, οι άµεσες ανάγκες λόγω του πολέµου και του 
Εµφυλίου διαµόρφωσαν και τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Πολιτικής και συνεπώς 
ορισµένες κοινωνικές οµάδες γίνονται αντικείµενο έρευνας περισσότερο από κάποιες 
άλλες. Στο τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου καταγράφηκαν εκτεταµένες υλικές 
καταστροφές και πολλές απώλειες σε ανθρώπινο δυναµικό. Η ανάγκη για 
αποζηµίωση συγγενών θυµάτων πολέµου, αποζηµίωσης των τραυµατιών και 
γενικότερα της αντιµετώπισης του πόνου που επέφερε ο πόλεµος, αποτέλεσε 
προτεραιότητα της πολιτείας. Αντιστοίχως διαµόρφωσαν τον χαρακτήρα της 
Κοινωνικής Πολιτικής και οι συνέπειες του Εµφυλίου (για παράδειγµα η προστασία 
των «συµµοριόπληκτων»). Οι εκάστοτε εξελίξεις και οι συγκυρίες είναι αυτές που 
µετατοπίζουν το βάρος της Κοινωνικής Πολιτικής προς την µια ή την άλλη 
κατεύθυνση. Αν λοιπόν στην δεκαετία του 1910, το βάρος έπεφτε στην εργατική 
νοµοθεσία και ειδικά στην προστασία παιδιών και γυναικών και στις συνθήκες 
εργασίας, στην δεκαετία του ’20 το βάρος έπεφτε στους πρόσφυγες και στην 
αποκατάσταση τους, στην δεκαετία του ’30 στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ενώ στην 
δεκαετία του 1940 σε όλους όσους υπέφεραν από τον Β’ Παγκόσµιο και τον εµφύλιο 
πόλεµο. Φυσικά, πολλά από τα ζητήµατα που απασχόλησαν κατά κύριο λόγο µια 
περίοδο, είναι δυνατόν να απασχολούν -σε λιγότερο ίσως βαθµό- και µια άλλη. Για 
παράδειγµα η αστική αποκατάσταση των προσφύγων, κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό 
της δεκαετίας του 1920,  επιβιώνει και στην δεκαετία του ’40. Επίσης τα εργατικά 
ζητήµατα βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο. Επειδή ωστόσο παρέµβαση του 
ελληνικού κράτους, έως και την περίοδο τουλάχιστον που µας θα µας απασχολήσει 
σε αυτή την µελέτη, δεν έχει πάρει ακόµη τον χαρακτήρα της Κοινωνικής 
Ασφάλειας, θα εξετάσουµε αφενός µεν την Κοινωνική Πρόνοια και δεν θα 
εξετάσουµε αφετέρου -παρά µόνον συµπληρωµατικά- τους άλλους τοµείς κοινωνικής 
προστασίας και κυρίως αυτούς που αφορούν στην εργασία (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 
εργατική προστατευτική νοµοθεσία κ.ά.).     

Η ανάδυση ενός κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα µπορεί να τοποθετηθεί στην 
δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Οι κυβερνήσεις του Βενιζέλου, στην προσπάθεια 
εκσυγχρονισµού του κράτους, εισηγήθηκαν προστατευτική εργατική νοµοθεσία, 
όπως την αναγνώριση των εργατικών συνδικάτων της Αθήνας και του Πειραιά µε 
ταυτόχρονη απαγόρευση της συµµετοχής των εργοδοτών στις εργατικές οργανώσεις 
και τον ορισµό της Κυριακής ως ηµέρας υποχρεωτικής αργίας. Παράλληλα άρχισε να 
προωθείται η ασφάλιση των εργαζοµένων και η οκτάωρη εργασία.  Η νοµοθεσία 
βέβαια αυτή δεν ήταν παρά αποσπασµατική και επιλεκτική. Η επίκληση των 
«ειδικών συνθηκών» στην Ελλάδα (περί αθλίων δηµοσιονοµικών) καθώς και οι 
πρώτες προσπάθειες να ενισχυθεί η εγχώρια βιοµηχανία, µέσω της ενθάρρυνσης του 
κεφαλαίου για επενδύσεις και της αντίστοιχης προστατευτικής πολιτικής, θέτουν και 
τα όρια της Κοινωνικής Πολιτικής. Ακόµη τραγικότερο είναι το γεγονός ότι νόµοι 

 
82 Ι. ∆. Μαστρογιάννης, Η Κοινωνική Πρόνοια δια µέσου των αιώνων…, τ. 2, σελ. 290-291.  
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προστατευτικοί για τις αδύνατες κοινωνικές οµάδες -το παράδειγµα των γυναικών 
και εργαζοµένων παιδιών έχει µελετηθεί ικανοποιητικά από την βιβλιογραφία- 
έµεναν συχνά ανεφάρµοστοι, λόγω της ανυπαρξίας ουσιαστικά µηχανισµών 
ελέγχου83.  Φυσικά αυτό αφορά περισσότερο την εργατική πολιτική, όχι την πρόνοια. 
Ωστόσο το σηµαντικό εδώ είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αντιληπτό ότι για να 
εφαρµοστεί µια αποτελεσµατική Κοινωνική Πρόνοια από το κράτος, θα πρέπει να 
εργαστούν όλοι περισσότερο όσον αφορά στον τοµέα της πρόληψης. Επειδή δε τα 
εργατικά ζητήµατα ήταν πάντα στην επικαιρότητα. πολλοί µελετητές κατανοούσαν 
ότι η Κοινωνική Ασφάλιση θα έπρεπε να γενικευθεί κατά το δυνατόν, διότι ήταν 
κοµβικής σηµασίας, ως προς την πρόληψη. Έγινε τότε δηλαδή αντιληπτό ότι η 
αντιµετώπιση των ουσιαστικών προβληµάτων των εργαζοµένων δεν µπορούσε να 
έχει χαρακτήρα µονάχα κατασταλτικό, αλλά και προληπτικό.  Αυτό αναγνωρίζονταν 
και από µεταγενέστερους ερευνητές, όπως από τον Α. Ψαρά, ο οποίος τόνιζε ότι 
«κυρίως µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, εισήχθησαν στην νοµοθεσία σοβαρά και 
εκτεταµένα νέα µέτρα προβλέψεων προστασίας του εργαζοµένου, κατά πολύ 
ευρύτερα των στενών και στυγνών κατασταλτικών µέτρων της δηµοσίας 
αντιλήψεως»84.  

Τα σοβαρά προβλήµατα που προκάλεσαν οι Βαλκανικοί Πόλεµοι και φυσικά ο 
Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος, επέβαλαν την ενεργό ανάµιξη του κράτους στα ζητήµατα 
πρόνοιας. Έτσι δηµιουργήθηκαν διοικητικοί φορείς για τον προγραµµατισµό και την 
άσκηση της κοινωνικής προστασίας, χωρίς να επιτευχθεί ωστόσο η ενοποίηση και ο 
συντονισµός της δράσης τους. Η σηµαντικότερη εξέλιξη ήταν η σύσταση ξεχωριστού 
υπουργείου για την Κοινωνική Πρόνοια, που έως την δεκαετία αυτή, δεν υπήρχε στο 
ελληνικό κράτος. 

Στην περίοδο αυτή πάντως, αν και συνεχίστηκε η προνοιακή δράση των ∆ήµων 
και των Κοινοτήτων, εντούτοις αυτή περιορίστηκε σταδιακά, λόγω έλλειψης ιδίων 
πόρων. Οι περιορισµένες δε αρµοδιότητες τους καθιερώθηκαν τελικά σε κοινοτικές 
δραστηριότητες. 

 Η Εκκλησία µε τις ενοριακές µονάδες της, την Αρχιεπισκοπή και τον 
περιορισµένο αριθµό εκκλησιαστικών ιδρυµάτων, εξακολουθούσε να συµβάλλει 
ενεργά στην προνοιακή δράση, αλλά συνολικά την περίοδο αυτή οι υπάρχουσες 
ανάγκες ήταν µεγάλες και δύσκολα καλύπτονταν.  

Η ιδιωτική πρωτοβουλία βέβαια άλλαξε µορφή και παρουσίασε την τάση να 
αναπτύξει την δραστηριότητα της σε µεγάλους οργανισµούς, ιδιωτικού και δηµοσίου 
δικαίου, όπως το Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως, 
Π.Ι.Κ.Π.Α. (1914) και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.). Το Π.Ι.Κ.Π.Α., το 
οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί υπό την προστασία της βασίλισσας Σοφίας το 1915, σαν 
σωµατείο γενικότερων φιλανθρωπικών σκοπών αλλά ουσιαστικά για να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των τραυµατιών των Βαλκανικών Πολέµων και να 
περιθάλψει τις οικογένειες των απόρων στρατευµένων, µε την επωνυµία Πατριωτικός 
Σύλλογος Ελληνίδων, απέκτησε αργότερα ηµι-κρατικό χαρακτήρα, για την κάλυψη 

 
83 Βλ. ενδ. Γιώργος Λεονταρίτης, «Γενικαί Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας του Έτους 1913», 
Μελετήµατα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1980, σελ. 49-84. Επίσης τον συλλογικό 
τόµο σε επιµέλεια  Γ. Μαυροκορδάτου, Χ. Χατζηιωσήφ Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός 
Ηράκλειο Κρήτης 1988. Ακόµη, Έφη Αβδελά, «Το αντιφατικό περιεχόµενο της Κοινωνικής 
Προστασίας : Η νοµοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιοµηχανία 19ος – 20ος αιώνας», Τα 
Ιστορικά, τ. 6, τχ. 11, 1989, σελ. 339-360. Α. Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέµου… (ό. π.), ιδιαίτερα τις σελ. 268-313. 
84 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 24.  
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γενικότερων κοινωνικών αναγκών, αλλά ειδικά για την προστασία της παιδικής 
ηλικίας. Αυτό έγινε όταν συγκροτήθηκε σαν Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
και τελούσε υπό την αρµοδιότητα του υπουργείου Υγιεινής (δυνάµει του Ν. 
4062/1930). Προηγουµένως, µε το Ν. 808 της 31ης Αυγούστου 1917, είχε 
συγχωνευθεί µε το «Οικονοµικό Συσσίτιο» που λειτουργούσε από το 1911 και 
ονοµάσθηκε Πατριωτικό Ίδρυµα Περιθάλψεως. Πριν καλά-καλά αντιµετωπιστούν οι 
συνέπειες των Βαλκανικών Πολέµων, ήρθε η Μικρασιατική Καταστροφή, και το 
Π.Ι.Κ.Π.Α. ασχολήθηκε µε την αποκατάσταση των προσφύγων, την παροχή υλικής 
βοήθειας και ιατρικής περίθαλψης. Στην δεκαετία του 1930 είχε αναλάβει την 
διοργάνωση Οικονοµικών και Λαϊκών συσσιτίων, ενώ από το 1939 
προσανατολίσθηκε κυρίως στην προστασία της µητρότητας και των παιδικών 
ηλικιών, µε δευτερεύουσα αρµοδιότητα την οργάνωση συσσιτίων και την περίθαλψη 
των πληττοµένων από θεοµηνίες. Με αυτή την µορφή λειτούργησε καθ’ όλη την 
διάρκεια της δεκαετίας του 1940. Η ιστορία του µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα δεδοµένου 
του ότι έγγραφα σχετικά µε την δράση του σώζονται και στο αρχείο του Υ.Ε.Π., 
γεγονός το οποίο µας δείχνει όχι µονάχα την ένταξη του στο σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας που αναπτύχθηκε µεταπολεµικά στην Ελλάδα, αλλά και το ότι απετέλεσε 
έναν από τους κυριότερους φορείς του, λόγω της εκτάσεως των αρµοδιοτήτων του 
και των προηγµένων µεθόδων που χρησιµοποιούσε, ειδικά στον τοµέα της πρόληψης 
ασθενειών σε παιδιά και µητέρες. Το παράδειγµα του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Ε.Ε.Σ., 
είναι ενδεικτικά του αναβαθµισµένου ρόλου του κράτους, το οποίο έχει πια την 
δυνατότητα να εγκολπώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, εντάσσοντας, µερικώς έστω, 
στο δικό του σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας, αυτούς τους δραστήριους οργανισµούς.  
Φυσικά η ιδιωτική πρωτοβουλία, ειδικά στον τοµέα της ιδρυµατικής πρόνοιας, 
συνέχισε να λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος, χρηµατοδοτώντας την ανέγερση 
αξιόλογων ιδρυµάτων. Η σύσταση του Π.Ι.Κ.Π.Α. αποτελεί µια από τις 
σπουδαιότερες εκδηλώσεις της περιόδου αυτής85.  

Μια άλλη σπουδαία εκδήλωση της περιόδου αυτής, χαρακτηριστική της ολοένα 
αναπτυσσόµενης κρατικής δραστηριότητας στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, 
είναι η λειτουργία των από το 1918-1919 και εξής συσταθέντων ορφανοτροφείων, 
κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες των 
ορφανών παιδιών, ο αριθµός των οποίων αυξήθηκε ραγδαία µετά τον Πόλεµο. Τα 
ορφανοτροφεία αυτά τέθηκαν υπό την αρµοδιότητα του τότε υπουργείου 
Περιθάλψεως. Μια σειρά ακόµη σηµαντικών νοµοθετηµάτων στην περίοδο αυτή 
αφορά στην «αναµόρφωση» και καλύτερη κοινωνικοποίηση των ανηλίκων εκείνων 
που είτε είχαν περιπέσει σε κάποια εγκληµατική πράξη, είτε ανέπτυσσαν γενικά µια 
προβληµατική συµπεριφορά, επί τη βάσει επιστηµονικών µεθόδων και µε την 
σύσταση ειδικών ιδρυµάτων.    

Συνοπτικά λοιπόν για την νέα αυτή περίοδο µπορεί να ειπωθεί ότι οι αλµατώδεις 
εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας και τα τεράστια προβλήµατα από τις συµφορές 
των πολέµων, αλλά και των γενικότερων κοινωνικών και πολιτικών 
αναδιαρθρώσεων, συντέλεσαν στην προοδευτικά ενεργότερη ανάµειξη του κράτους, 
στα θέµατα της κοινωνικής προστασίας, για την οποία µάλιστα προχώρησε στην 
δηµιουργία ξεχωριστών διοικητικών φορέων, χωρίς όµως να επιτευχθεί η 
επιβαλλόµενη πλήρης ενοποίηση των αρµοδιοτήτων και ο συντονισµός της δράσεως 

 
85 Για το Π.Ι.Κ.Π.Α. βλ. αρχείο Π.Ι.Κ.Π.Α (παράρτηµα Ερµούπολης, το οποίο βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. 
στις Κυκλάδες, Παράρτηµα Σύρου) και αρχείο Υ.Ε.Π.. Σηµαντικές πληροφορίες παρέχει και ο Ι. 
Μαστρογιάννης, (ό. π.), τ. 2, σελ. 292-294. Επίσης ο Π. Σταθόπουλος, (ό. π.), σελ. 157. 
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των υπηρεσιών. Για την ιδιωτική πρωτοβουλία έγινε σαφές ότι αυτή συνέχισε την 
ενεργή της παρουσία, µε µεταλλαγµένο ωστόσο χαρακτήρα, στην βάση µεγάλων 
οργανισµών ιδιωτικού δικαίου ή και δηµοσίου, όπως το Π.Ι.Κ.Π.Α. και ο Ε.Ε.Σ.. Οι 
δήµοι και οι κοινότητες εξακολούθησαν την προνοιακή δράση τους µε ολοένα 
µειούµενο ρυθµό, ελλείψει ιδίων πόρων. Η Εκκλησία συνέχισε επίσης την 
παρέµβαση της, αλλά µε µειωµένη βαρύτητα συγκριτικά προς το παρελθόν, σε σχέση 
και µε τις αυξηµένες ανάγκες της εποχής. Στα µέσα προστασίας συνέχισε να 
επικρατεί η ιδρυµατική περίθαλψη και γενικά η όποια βοήθεια παρέχονταν, απέβλεπε 
κυρίως στην κάλυψη των επειγουσών υλικών αναγκών µε στόχο την έκτακτη 
περίθαλψη και άµεση ανακούφιση. Στον τοµέα της πρόληψης, παρά το ότι είχε γίνει 
συνείδηση η σηµασία της, δεν είχε δοθεί η δέουσα βαρύτητα. Η έλλειψη 
συντονισµένης πολιτικής και προγραµµατισµού, ειδικά στον τοµέα της υγιεινής, ήταν 
φανερή. Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι το γεγονός της διασποράς των αρµοδιοτήτων 
της υγιεινής, παρά το γεγονός ότι σε αυτόν τον τοµέα δίνονταν τότε η βαρύτητα και 
παρουσίαζε µια σχετική οργάνωση σε σύγκριση µε τους άλλους τοµείς κοινωνικής 
προστασίας. Πραγµατικά, σε κάθε υπουργείο υπήρχε και µια σχετική µε την υγιεινή 
αρµοδιότητα, κατάσταση που παρακώλυε την δραστική παρέµβαση του κράτους και 
η οποία συνεχίστηκε έως το 1922, οπότε συστήθηκε το υπουργείο Υγιεινής, 
Προνοίας και Αντιλήψεως. Τέλος, άρχισε να γίνεται αισθητή η ανάγκη αποκτήσεως 
καταρτισµένου έµψυχου υλικού, για την πλαισίωση των φορέων Κοινωνικής 
Πρόνοιας.  

 
Β. ∆εύτερη περίοδος (1922-1974) 
 
Στη δεύτερη περίοδο (1922-1974) αντιµετωπίστηκαν πιο ουσιαστικά κάποια 

κοινωνικά προβλήµατα και δηµιουργήθηκαν οι αναγκαίοι κρατικοί θεσµοί ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι συνέπειες αρχικά του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου και της 
Μικρασιατικής τραγωδίας και έπειτα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και του 
Εµφυλίου.  

Στην νέα αυτή περίοδο τεράστια υπήρξε η επίδραση των πολέµων. Οι πόλεµοι 
δεν δηµιούργησαν µονάχα σηµαντικότατες απώλειες σε ανθρώπινο δυναµικό, αλλά 
και η περίθαλψη και η στέγαση εκατοµµυρίων άλλων ανθρώπων ήταν ένα ζήτηµα 
που αρχίζει να µονοπωλεί το ενδιαφέρον του κράτους. Το δικό µας ενδιαφέρον θα 
στραφεί κυρίως στις επιδράσεις του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ωστόσο ήταν 
απαραίτητη η αναφορά και στους βαλκανικούς και στον Α’ Παγκόσµιο -ο οποίος για 
την Ελλάδα ουσιαστικά ολοκληρώνεται µε την Μικρασιατική Καταστροφή- διότι 
στις επόµενες περιόδους κληροδότησαν ειδικά µια τεχνογνωσία όσον αφορά στην 
παρέµβαση του κράτους, αλλά και την πεποίθηση ότι το κράτος θα πρέπει να 
παρεµβαίνει ολοένα και περισσότερο στα ζητήµατα της πρόνοιας, δηµιουργώντας 
δικούς του φορείς και µηχανισµούς.  

Οι εξελίξεις συνεπώς της περιόδου από το 1922 έως το 1941, µας ενδιαφέρουν 
ιδιαιτέρως, διότι τότε δηµιουργήθηκαν πολλοί θεσµοί που αποτέλεσαν την βάση της 
Κοινωνικής Πρόνοιας στην µετέπειτα περίοδο. ∆ιαπιστώνει κανείς έτσι, ότι εκτός 
από τις καινοτοµίες του µεταπολεµικού συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
Ελλάδα (για την περίοδο 1945-1950 τουλάχιστον), πολλοί θεσµοί κληροδοτούνταν 
από τις προηγούµενες περιόδους, δεδοµένου ότι πολλά ήταν και τα προβλήµατα των 
οποίων η λύση χρόνιζε. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η Κοινωνική Πρόνοια που 
εφαρµόστηκε στην άµεση µεταπολεµική περίοδο εν πολλοίς να έχει χαρακτήρα 
κατασταλτικό (άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιούργησε ο Πόλεµος, 
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µε βάση και τις εµπειρίες του παρελθόντος), προετοίµαζε ωστόσο το έδαφος για µια 
πιο διευρυµένη πολιτική στις επόµενες δεκαετίες.   

Από τα προαναφερθέντα γεγονότα, η Μικρασιατική Καταστροφή και ο εµφύλιος 
πόλεµος είναι και οι παράγοντες εκείνοι που εν πολλοίς συνιστούν την ελληνική 
ιδιαιτερότητα. Αποτελούν σταθµούς στην ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
Ελλάδα, γι’ αυτό και στην σχετική περιοδολόγηση κατέχουν σηµαντική θέση. Ως 
προς τα άλλα δύο µεγάλα γεγονότα, δηλαδή όσον αφορά στους δύο Παγκοσµίους 
Πολέµους, οι εµπειρίες µε τις άλλες χώρες υπήρξαν εν πολλοίς κοινές. Αυτό δεν 
σηµαίνει φυσικά ότι δεν θα τους δοθεί η δέουσα βαρύτητα. 

 
Β1. Από το 1922 έως το1941 
Η  επίδραση του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και της εισροής ενός τεραστίου 

αριθµού προσφύγων, στην συνέχεια, µετά την Μικρασιατική Καταστροφή, υπήρξε 
τεράστια. Το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να αναπτύξει άµεσα µηχανισµούς 
προστασίας της δηµόσιας υγείας και αποκατάστασης γενικά των πληθυσµών αυτών 
που υπέφεραν. Γενικά στην περίοδο αυτή πάντως, πέρα από την αποκατάσταση των 
προσφύγων και στην περίθαλψη τους, µεγάλο βάρος δόθηκε γενικά στην υγιεινή των 
πληθυσµών, καθώς οι συνθήκες υγιεινής στην Ελλάδα συγκριτικά µε τις 
ανεπτυγµένες χώρες της ∆ύσης ήταν µάλλον πρωτόγονες86.  

Το πρόβληµα που ασφαλώς κυριαρχεί στην περίοδο αυτή είναι η αποκατάσταση 
των προσφύγων87. Στην συγκυρία αυτή κατά τον Π. Σταθόπουλο «το κράτος δρα για 
άλλη µια φορά σπασµωδικά για την αντιµετώπιση των µαζικών καταστροφών…οι 
πιεστικές αυτές καταστάσεις έκαναν µεν επιτακτική την επέµβαση του κράτους στον 
τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, αλλά οι συνθήκες πολέµου δεν επέτρεψαν τον 
ορθολογικό τρόπο διανοµής των διατιθέµενων πόρων, την ιεράρχηση των 
κοινωνικών προβληµάτων και, το σπουδαιότερο, τη συστηµατική διάρθρωση ενός 
δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών»88. Ο δε Λιάκος θεωρεί ότι το προσφυγικό ζήτηµα 
αποτελεί το κύριο αίτιο για το άνοιγµα του κράτους προς κοινωνικά ζητήµατα µέσω 
της ανάγκης να καλύψει τις ανάγκες σε στέγαση, περίθαλψη και προκειµένου να  
αντιµετωπίσει την ανεργία89. Μια σειρά άλλων µελετητών θεωρούν ότι για τα τότε 
δεδοµένα το έργο που επιτεύχθηκε ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό90. ∆εν 
είναι επί της παρούσης η ανάλυση του «προσφυγικού προβλήµατος», όπως 
επικράτησε να αναφέρεται στην βιβλιογραφία, ωστόσο κάποιες αναφορές στα 

                                                 
86 Βλ. γι’ αυτά Α. Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου…, (ό. π.), σελ. 314-
335. 
87 Περιττό είναι βέβαια να επιµείνει κανείς στην αναµφισβήτητη δραστηριοποίηση διαφόρων ξένων 
και ελληνικών φιλανθρωπικών οργανώσεων (όπως η Χ.Α.Ν.), καθώς η ευελιξία µε την οποία 
κινούνταν οι ιδιωτικές οργανώσεις, σε σύγκριση µε το κράτος, υπήρξε ευεργετικός παράγονας στην 
τελέσφορη αντιµετώπιση των πολλαπλών προβληµάτων των προσφύγων. Παροµοίως και µε την 
Εκκλησία και τις ξένες εθνότητες (Η περίπτωση των Εβραίων στην Θεσσαλονίκη).  
88 Π. Σταθόπουλος, (ό. π.), σελ. 158.  
89 Α. Λιάκος, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας», στο Βενιζελισµός και 
Αστικός Εκσυγχρονισµός (επιµ. Μαυροκορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ.), Ηράκλειο Κρήτης 1988, σελ. 
255-270 και του ιδίου «Από Κράτος φύλακα εις το Κράτος Πρόνοια; Οι παράµετροι της εργατικής 
πολιτικής στο µεσοπόλεµο», Συµπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρακτικά Εταιρείας Ελληνικού 
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ), Αθήνα 1988, σελ. 169-185.   
90 Βλ. για παράδειγµα Νίκος Ανδριώτης, «Η άφιξη και εγκατάσταση των µικρασιατών προσφύγων 
στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο», (Προλογίζει η Βάσω ∆ανέζη-Λαµπρινού), Ο µίτος της  
Αριάδνης, Ηράκλεια Πρωτοβουλία, Ηράκλειο 2000, σ. 219-244. 
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βασικά προβλήµατα που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και 
κυρίως στα προβλήµατα που έµεναν άλυτα για δεκαετίες, είναι επιβεβληµένη. 

Η ανάγκη να επιληφθεί το κράτος αρχικά σε ότι αφορούσε στην στοιχειώδη 
διατροφή,  ένδυση και στέγαση 1,2 έως 1,5 εκατοµµυρίου προσφύγων (ή 380.000 
οικογενειών) και στην συνέχεια για επαγγελµατική αποκατάσταση, για εκπαίδευση 
και για υγειονοµική φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ήταν ένα πρόβληµα πολύπτυχο 
και οι συνέπειες του τόσο πολύµορφες και εκτεταµένες, ώστε η κυβέρνηση 
συνέστησε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Ν. ∆. 13.12.1922), το 
οποίο είχε ευρύτερες αρµοδιότητες από το Υπουργείο Περιθάλψεως, το οποίο είχε 
αρχικά ιδρυθεί το 1918. Το υπουργείο αυτό έχει επανειληµµένως λάβει διάφορες 
ονοµασίες, όπως Υπουργείο Υγείας ή Πρόνοιας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών.   

Η στέγαση υπήρξε ένα από τα κυριότερα µέτρα του κράτους στο πλαίσιο της  
αποκατάστασης των προσφύγων. Η αποκατάσταση αύτη επιβάλλονταν πέρα από 
τους εθνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους  και από την Συνθήκη της  Λωζάννης του 
1923, όπως συµπληρώθηκε µε το διεθνές Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1923 και της 
πρόσθετης πράξης του 1924. Με το πρωτόκολλο αυτό ανατέθηκε η διαχείριση του 
προσφυγικού προβλήµατος στον αυτόνοµο οργανισµό «Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων» (Ε.Α.Π.), ο οποίος λειτουργούσε από το 1923 έως το 1930 και 
αποτελούνταν από τέσσερα µέλη, από τα οποία δυο διορίζονταν από την Ελληνική 
Κυβέρνηση  µε την έγκριση της Κοινωνίας των Εθνών και δύο από την Κοινωνία 
των Εθνών. Μετά δε την διάλυση της Ε.Α.Π. την διαχείριση του προβλήµατος 
ανέλαβε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το Κράτος για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της 
αποκατάστασης των προσφύγων συνήψε δύο εξωτερικά δάνεια υπό την εγγύηση της 
Κοινωνίας των Εθνών και προέβη επίσης στην έκδοση εσωτερικού δανείου. Τα 
ειδικότερα µέτρα για την περίθαλψη των προσφύγων συνίσταντο τόσο στην αγροτική 
όσο και στην αστική αποκατάσταση των προσφύγων (στέγαση) και στην παροχή 
οικονοµικών ενισχύσεων,  για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Για τον 
σκοπό αυτό έγιναν απαλλοτριώσεις σε µέγιστη έκταση βάσει της διαδικασίας του 
άρθρου 119 του Συντάγµατος του 1927 και άλλων διατάξεων » : Νόµος 4698/1930 
«περί αποζηµιώσεως ιδιοκτησιών και ανακλήσεως γενοµένων παραχωρήσεων 
γηπέδων (ΦΕΚ 166 Τ.Α.), Ν. 5546/1932 «περί απαλλοτριώσεως κατά το άρθρο 19 
του Συντάγµατος λόγω αποκαταστάσεως των προσφύγων παντός ακινήτου 
ανήκοντος εις φυσικόν και Ν.Π.∆ ή Ιδ.[ιωτικού] ∆ικαίου (ΦΕΚ 220/1932) το οποίο 
αντικαταστάθηκε µε το Νόµο 5732/1932 ΦΕΚ 365/1932). Σταχυολογώντας µονάχα 
κάποιες πληροφορίες από την πλούσια βιβλιογραφία, αξίζει να εµµείνει κανείς στο 
ζήτηµα της στέγασης, διότι το έργο που παρήχθη στον τοµέα αυτό από την Ε.Α.Π. 
και το Ελληνικό ∆ηµόσιο που ασχολήθηκε παράλληλα µε αυτήν, µέσω του 
Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως, του Ταµείου Περιθάλψεως και του 
Υπουργείου Γεωργίας, ήταν τεράστιο, αν και σηµαντικές εκκρεµότητες παρέµειναν 
έως την δεκαετία του 1950 τουλάχιστον.  Ως προς αυτά η Κ. Πανουτσοπούλου 
αναφέρει ότι όσον αφορά στην αστική αποκατάσταση έως το 1929 είχαν ανεγερθεί 
23.611 κατοικίες, για ισάριθµες οικογένειες, ενώ ο αριθµός των οικογενειών των 
αστών προσφύγων ήταν πολύ µεγαλύτερος, έφθανε δηλαδή στις 165.000. Με το 
χρόνο, υπό την αρµοδιότητα του υπουργείου Υγιεινής και Προνοίας (και µετέπειτα 
ονοµασθέν υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως), που από το 1931 
ανέλαβε τον τοµέα αυτό, αποκαταστάθηκαν πολλοί ακόµη. Στα 1957 πάντως, σε 
συνδυασµό και µε τα επιπρόσθετα προβλήµατα που στο µεταξύ δηµιούργησε ο Β’ 
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παγκόσµιος Πόλεµος, παρέµεναν προς στέγαση 26.000 οικογένειες91. Ο 
Μαστρογιάννης αναφέρει ότι µέχρι το έτος έναρξης του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 
είχαν ανεγερθεί 140 περίπου προσφυγικοί συνοικισµοί, περιλαµβάνοντας περίπου 
60.000 µόνιµες κατοικίες και 15.000 προσωρινά στέγαστρα. Από τις 60.000 αυτές 
µόνιµες κατοικίες, οι 32.000 περίπου αναγέρθηκαν από την Ε.Α.Π. και οι υπόλοιπες 
28.000 από το ελληνικό κράτος92. Παράλληλα προς το σύστηµα κατασκευής 
κατοικιών εφαρµόστηκε και το σύστηµα της αυτοστεγάσεως µε την παραχώρηση 
οικοπέδων και στεγαστικών δανείων για ανέγερση κατοικιών υπό την µέριµνα των 
ίδιων των στεγαζόµενων, µεµονωµένα ή µέσω των οικοδοµικών συνεταιρισµών, υπό 
την εποπτεία βέβαια των αρµόδιων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, µέχρι την 
κήρυξη του Β’ παγκοσµίου Πολέµου είχαν χορηγηθεί οικόπεδα και δάνεια σε 24.800 
προσφυγικές οικογένειες93. Κάνοντας έναν απολογισµό, µπορούµε να υποστηρίξουµε 
ότι το κράτος πέτυχε, σε γενικές γραµµές, ένα άξιο λόγου έργο όσον αφορά στην 
αποκατάσταση των προσφύγων, δεδοµένων των στενών οικονοµικών του στην 
περίοδο εκείνη, καθώς τα ταµεία του είχαν αδειάσει για στους σκοπούς της 
Μικρασιατικής Εκστρατείας. Φυσικά η συνεισφορά της Ε.Α.Π. ήταν κοµβικής 
σηµασίας. Εκείνο πάντως που έχει µεγαλύτερη σηµασία, δεν είναι η έκφραση µιας 
θετικής ή αντίθετα µιας αρνητικής κρίσης για το έργο που τότε παρήχθη. 
Μεγαλύτερη σηµασία έχει για τις δικές µας αναζητήσεις σχετικά µε την Κοινωνική 
Πρόνοια το ότι η εµπειρία αυτή ήταν τεράστια και για το Ελληνικό ∆ηµόσιο το οποίο 
όπως προαναφέραµε συµµετείχε στην αποκατάσταση των προσφύγων µαζί µε την 
Ε.Α.Π. και φυσικά για το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, του οποίου 
αρµοδιότητα θα παρέµενε για κάποιες ακόµη δεκαετίες η αποκατάσταση των 
εκκρεµοτήτων που αφορούσαν τους πρόσφυγες. Ως εκ τούτου τα κληροδοτήµατα του 
µεσοπολέµου στην δεκαετία του 1940 είναι πολλά και σηµαντικά, ιδίως δε όσον 
αφορά στην τεχνογνωσία που κληροδοτείται στους φορείς που θα διαχειρίζονταν στο 
µέλλον την Κοινωνική Πρόνοια. 

Μέχρι το 1930, λοιπόν, το πρόβληµα αυτό απορρόφησε όλη την προσοχή και τα 
οικονοµικά µέσα του Υπουργείου Υγιεινής και Προνοίας και η επίλυση του 
προσφυγικού ζητήµατος έφτασε σε ικανοποιητικό σηµείο. Το εν λόγω υπουργείο 
ανέλαβε δε από τον Μάιο του 1931 και εξής αφ’ εαυτώ -καθώς στο µεταξύ (1930) 
διαλύθηκε και η ΕΑΠ- την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, ενώ την αγροτική 
αποκατάσταση ανέλαβε το υπουργείο Γεωργίας, και το ειδικό τµήµα Εποικισµού.  

 
91 Κ. Πανουτσοπούλου, (ό. π.), σελ. 122-123. Βλ. επίσης το ενδιαφέρον άρθρο του Ν. Ανδριώτη, ο 
οποίος ασχολείται λεπτοµερώς µε την ιστορία της αστικής και αγροτικής αποκατάστασης των 
προσφύγων στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο. Για πηγές γύρω από το ίδιο θέµα βλ. Αρχείο 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Κρήτης (αφορά κυρίως στην µεταπολεµική περίοδο). 
Πλήθος πληροφοριών για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, υπάρχουν και στο αρχείο του 
Υ.Ε.Π., όχι µόνο για την δεκαετία του 1940, αλλά και για τις δύο προηγούµενες δεκαετίες. Επίσης στα 
φυλλάδια που εξέδιδαν σχετικά υπουργεία : Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Στέγασις αστών 
προσφύγων : Το έργον της εξαετίας 1952-1957, Αθήναι [χ. χ.] και Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, 
Το πρόβληµα των προσφύγων (αρµοδιότητος Ηνωµένων Εθνών) εν Ελλάδι, Αθήναι, Μάιος 1959. 
Ειδικότερες πληροφορίες για τους προσφυγικούς συνοικισµούς σε Πειραιά και Αµπελόκηπους βλ. 
στην εφηµερίδα Η Καθηµερινή – Επτά Ηµέρες, – 17 Φεβρουαρίου 2002 (Αµπελόκηποι) και 13 
Οκτωβρίου 2002 (Οδός Πειραιώς). Επίσης για το ζήτηµα της στέγης γενικά στην Ελλάδα, όπου 
γίνονται αναφορές και στο προσφυγικό ζήτηµα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινωνιολογική 
µελέτη σε επιµέλεια των Θωµά Μαλούτα – ∆ηµήτρη Οικονόµου, Προβλήµατα ανάπτυξης του κράτους 
πρόνοιας στην Ελλάδα, Χωρικές και τοµεακές προσεγγίσεις, Εξάντας, Αθήνα 1988.    
92 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), τ. 2, σελ. 338.  
93 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), τ. 2, σελ. 340. 
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Μετά την κάλυψη των πρώτων βασικών αναγκών των προσφύγων, πάντα κατά 
την δεκαετία του 1920, µε την βοήθεια διεθνών κρατικών αλλά και κοινωφελών 
οργανισµών, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, άρχισε µια προσπάθεια προγραµµατισµού για 
την συστηµατική αντιµετώπιση των γενικότερων κοινωνικών προβληµάτων. 

Στον τοµέα της δηµόσιας υγείας το ενδιαφέρον άρχισε να στρέφεται στην 
θεραπεία και την πρόληψη επιδηµιών όπως η ελονοσία, ο τύφος, η φυµατίωση και 
άλλων ασθενειών, µε την παράλληλη σύσταση ανάλογων υπηρεσιών, όπως τα 
υγειονοµικά κέντρα σε περιφερειακό επίπεδο και οι Κοινοτικοί Υγειονοµικοί 
Σταθµοί, σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιφέρειες. Κάθε σταθµός υπάγονταν 
διοικητικά και οικονοµικά στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. Άρχισε δε τότε να γίνεται 
συνείδηση η ανάγκη της µορφώσεως ειδικού κλάδου υγειονοµικού προσωπικού, για 
την αποδοτικότερη αντιµετώπιση των θεµάτων της Υγιεινής, µε επιστηµονικές πλέον 
µεθόδους. Σοβαρότατη τροχοπέδη για ακόµη πιο αποδοτικό έργο συνέχιζαν ασφαλώς 
να αποτελούν οι δυσχέρειες από την ανεπαρκή διάθεση πιστώσεων στον τοµέα της 
Υγιεινής και Πρόνοιας, οι οποία οφείλονταν συχνά στην στενότητα αντιλήψεων και 
στην άγνοια των αρµοδίων για τον οικονοµικό προγραµµατισµό του κράτους, για την 
σηµασία των παραπάνω αντικειµένων94.  

Το κράτος άρχισε να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα από αυτήν την περίοδο και εξής 
στον τοµέα της παιδικής προστασίας, δεδοµένου ότι η προοδευτική εξέλιξη των 
κοινωνικών συνθηκών επαύξανε τα προβλήµατα της παιδικής ηλικίας (παιδική 
εργασία, ορφάνια, παιδική αλητεία). Σταδιακά, στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν 
τέσσερις τύποι ιδρυµάτων που λειτούργησαν ως Ν.Π.∆.∆. : 1) Για όσα παιδιά δεν 
είχαν οικογένεια, συνεχίζονταν η ιδρυµατική περίθαλψη στα ορφανοτροφεία µε την 
ίδρυση, πλέον, των Εθνικών Ορφανοτροφείων (1922). 2) Ίδρυση των Εθνικών 
Παιδικών Σταθµών στο διάστηµα 1923 έως 1935, για τα αστικά κυρίως κέντρα, ενώ 
για τις αγροτικές περιοχές ιδρύθηκαν 3) τα Αγροτικά Νηπιοτροφεία (1942). 4) Τέλος 
ιδρύθηκαν οι Αγροτικές Μεταβατικές Οικοκυρικές Σχολές (1940)95. Την ιδρυµατική 
αυτή πολιτική, πλαισίωναν και προστατευτικοί για την παιδική εργασία νόµοι, αλλά 
η εφαρµογή τους δεν ήταν πάντα αυτονόητη. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η 
προστασία των πολυτέκνων, η οποία εντάθηκε στην δεκαετία του 1940.  

Σηµαντική ήταν επίσης η βαρύτητα που δόθηκε στην προστασία των αναπήρων 
και των θυµάτων πολέµου. Αυτή ξεκίνησε από το 1924 κυρίως και εξής. Εκτός από 
τις συντάξεις που δίνονταν στα άτοµα αυτά, κωδικοποιήθηκαν παλαιότερα, αλλά και 
λήφθηκαν πρόσθετα µέτρα προστασίας, µε το νόµο 4042/1929, όπως η παραχώρηση 
περιπτέρων (σχετικός νόµος που προέβλεπε το δικαίωµα κατασκευής και 
εκµετάλλευσης περιπτέρων υπήρχε από το 1914), µίσθωση πρατηρίων, προνοµιακή 
πώληση τσιγάρων, φορολογικές απαλλαγές ή εκπτώσεις, διορισµός σε δηµόσιες ή 
δηµοτικές θέσεις και µια σειρά άλλων ελαφρυντικών µέτρων. Επίσης πρόνοια 
λαµβάνονταν και για τις οικογένειες των αποβιωσάντων εφέδρων οπλιτών 
(συντάξεις). Με τον ίδιο νόµο (1929) προβλέπονταν η σύσταση του Ταµείου 

 
94 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 308.  
95 Οι θεσµοί αυτοί µας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως, διότι είναι κληροδοτήµατα της περιόδου του 
µεσοπολέµου στην δεκαετία του ’40. Πολλά από τα έγγραφα του αρχείου του Υ.Ε.Π. αφορούν στους 
τοµείς αυτούς.  Για µερικές ακόµη όψεις της πολιτικής για την υγεία και την περίθαλψη την περίοδο 
του µεσοπολέµου, όσον αφορά κυρίως στην ανέγερση νοσοκοµείων και ιδρυµάτων, βλ. Πέτρος 
Μανταίος, «Από το παράθυρο του τρόλεϊ», Η Καθηµερινή – Επτά Ηµέρες, 17 Φεβρουαρίου 2002, 
Αµπελόκηποι, σελ. 30-32. Μαρκέτου Πελαγία, «Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών», Η Καθηµερινή 
– Επτά Ηµέρες, 13 Οκτωβρίου 2002, Οδός Πειραιώς, σελ. 24-26. 
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Θυµάτων Πολέµου, ως Ν.Π.∆.∆.., το έργο του οποίου υπήρξε σηµαντικό. 
Επιχορηγούνταν από το υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως και από 
εράνους, κληροδοσίες, δηµόσια θεάµατα, ταχυδροµικά τέλη. Καταργήθηκε το 1939. 
Η υγειονοµική πρόνοια που ακολουθείται απέναντι στα άτοµα αυτά ήταν επίσης 
διευρυµένη. Το γεγονός ότι σε επίπεδο νόµων τουλάχιστον, η Κοινωνική εν γένει 
Αντίληψη και Πρόνοια απέναντι στην κοινωνική αυτή οµάδα ήταν εξαιρετικά 
«γενναιόδωρη», φανερώνει την µεγάλη επίδραση των πολέµων στην άσκηση 
Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς αναγκάζει το κράτος να «σκύψει» πιο προσεκτικά 
πάνω στα προβλήµατα των συγκεκριµένων ανθρώπων και φανερώνει επίσης τις 
προτεραιότητες του ελληνικού κράτους.  

Τα µέτρα υγιεινής που άρχισε να λαµβάνει το ελληνικό κράτος, σε νοµοθετικό 
τουλάχιστον επίπεδο, στην περίοδο αυτή, λόγω και της καθυστέρησης της Ελλάδας 
στον τοµέα αυτό, ήταν ποικίλα, µε απαρχή την προσπάθεια που ξεκίνησε το 1923, 
µέσω της αναδιοργάνωσης της ∆ιευθύνσεως Υγιεινής στο υπουργείο Υγιεινής, 
Προνοίας και Αντιλήψεως. Μέχρι το 1928, κατ’ αρχάς, έτος της εµφάνισης του 
δάγκειου πυρετού, εκδόθηκε πλήθος νοµοθετηµάτων υγειονοµικού περιεχοµένου, τα 
οποία καλούνταν να αντιµετωπίσουν τα αυξηµένα προβλήµατα από την πληθώρα και 
των προσφύγων και κυρίως τις επιδηµίες που συνεπάγονταν οι άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης. Συνολικά στην περίοδο αυτή σηµειώθηκε ζωηρή κρατική δραστηριότητα 
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές που 
υπέστη ο υγειονοµικός πολιτειακός φορέας. Φυσικά, η έλλειψη γιατρών, υλικών 
µέσων και επαρκών πιστώσεων, επιβράδυνε την επέµβαση που είχε προγραµµατιστεί 
και κάποτε η κατάσταση επιδεινώνονταν επικίνδυνα. Φανερή ήταν και η έλλειψη των 
απαραίτητων ιδρυµάτων, ενώ όπου υπήρχαν τέτοια, έπασχαν από οργάνωση. Έτσι 
ξεκίνησε µια σπασµωδική βέβαια -καθώς δεν µπορούσε να γίνει και διαφορετικά- 
προσπάθεια για την σύσταση των απαραίτητων ιδρυµάτων, κυρίως για να 
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των προσφύγων που επείγον, ενώ η δραστηριότητα 
των ιδιωτών στον τοµέα αυτόν ήταν αρκετά ενεργή, δεδοµένων των τεράστιων 
αναγκών. Γενικότερα πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την αναπτυσσόµενη 
δραστηριότητα στον τοµέα της υγιεινής, η όλη προσπάθεια ανακόπτονταν κατά 
καιρούς, λόγω της αυστηρής οικονοµικής πολιτικής και κυρίως από την έλλειψη 
ακόµη σαφούς προγράµµατος υγειονοµικής πολιτικής, που απεικονίζεται στην 
συνεχή αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του υγειονοµικού τοµέα και στην 
συγκεντρωτική εν γένει διοίκηση. Έτσι, τα αποτελέσµατα συνολικά στον τοµέα αυτό, 
ήταν µετριότατα. Μονάχα στο διάστηµα από το 1928 έως το 1933 ξεκίνησε µια νέα 
προσπάθεια στον τοµέα της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, µε σκοπό να γίνουν 
αυτές πιο αποτελεσµατικές. Επίσης βαρύτητα άρχισε να δίνεται στην απόκτηση 
εξειδικευµένου προσωπικού. Όλα αυτά έγιναν µε αφορµή την έκρηξη του δάγκειου 
πυρετού, ο οποίος από τον Οκτώβριο του 1927 έως τον Ιούλιο του 1928 έπληξε 
1.320.000 άτοµα -µεταξύ των οποίων και τον ίδιο τον πρωθυπουργό- παραλύοντας 
την οικονοµική ζωή της χώρας. Φυσικά οι αιτίες για την δραστηριοποίηση στον 
τοµέα της υγείας προϋπήρχαν, δεδοµένου ότι παρά την πληθώρα των προβληµάτων, 
η δηµόσια υγεία δεν είχε αποτελέσει ποτέ έως τότε προτεραιότητα των πολιτικών96. 
Ένα από τα πρώτα µέτρα λοιπόν µετά και τις συνέπειες του δάγκειου πυρετού ήταν η 
ίδρυση µε την βοήθεια ξένων «Υγειονολόγων» της Υγειονοµικής Σχολής (Ν. 4069 / 
1929) «προς µετεκπαίδευσιν υγειονολόγων ιατρών». Παράλληλα ιδρύθηκε αρχικά ως 

 
96 Α. Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου… (ό. π.), 1993, σελ. 315-316.  
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παράρτηµα της Υγειονοµικής Σχολής (αλλά αργότερα έγινε αυτόνοµη), και η Σχολή 
Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων.  

 Στην «µεταξική περίοδο» το βάρος έπεσε στην οργάνωση των δηµόσιων 
νοσηλευτικών και υγειονοµικών ιδρυµάτων και στην κατάρτιση του επαγγελµατικού 
προσωπικού, για την στελέχωση των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας και άλλων φορέων κοινωνικής πολιτικής. Το 1937 µάλιστα ιδρύθηκε στην 
Αθήνα η ΄΄Ελευθέρα Σχολή Κοινωνικής Πρόνοιας΄΄. Εκεί εκπαιδεύονταν οι 
«κοινωνικοί εργάτες», όπως ήταν τότε γνωστοί οι Κοινωνικοί Λειτουργοί. Στα 
εγκαίνια µάλιστα της Σχολής, για την οποία το ενδιαφέρον που δίνονταν ήταν 
αυξηµένο, ο τότε υπουργός Αλ. Κορυζής στον λόγο του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
«η ίδρυση της σχολής αποτελεί διαχωριστικό ορόσηµο µεταξύ της εποχής του 
αυθορµητισµού και του αυτοσχεδιασµού και της εποχής της επιστήµης και του 
συστήµατος»97, φράση ενδεικτική της διάθεσης τουλάχιστον σε επίπεδο 
διακηρύξεως, ανάπτυξης της Κοινωνικής Πρόνοιας σε νέα βάση. Ο πόλεµος που 
ξέσπασε, όµως, σήµανε και το τέλος της σχολής αυτής, αλλά επικαθόρισε και 
συνολικά τον χαρακτήρα που θα έπαιρνε η Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα.  

Η σύνδεση της Κοινωνικής Πολιτικής µε το εθνικό ζήτηµα στην περίοδο του 
µεσοπολέµου, αλλά και συνολικότερα, είναι ένας άλλος ισχυρός παράγοντας που 
διαµορφώνει τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Πολιτικής. Η προσπάθεια να 
προστατευθεί η ζωτικότητα της φυλής µέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας και ειδικά 
µέσω της εξασφάλισης της υγείας του πληθυσµού, αρχίζει να γίνεται προτεραιότητα 
για τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, κάτι που παρατηρείται φυσικά  σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο και συνδυάζεται µε τον βιταλισµό και τις 
σχετικές θεωρίες κυρίως των δικτατοριών που στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 
µονοπώλησαν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη98. 

Η ολοένα αυξανόµενη παρέµβαση του κράτους στις λειτουργίες της αγοράς µέσω 
της διεύρυνσης των λειτουργιών του, κάτι που επίσης είναι χαρακτηριστικό στοιχείο 
των περισσοτέρων -αν όχι όλων των- ευρωπαϊκών κρατών την εποχή εκείνη και  
αντίστοιχα η εγκατάλειψη της ιδέας της αυτό-ρύθµισης την οποία υποτίθετο θα 
επέφερε η ελεύθερη αγορά (ιδανικό του 19ου αιώνα), είναι ένας ακόµη σοβαρός 
παράγοντας που διαµορφώνει το εύρος της Κοινωνικής Πολιτικής από την περίοδο 
αυτή και εξής. Στην Ελλάδα ο παρεµβατισµός αυτός φτάνει στο ύψιστο του σηµείο 
µε την δικτατορία του Μεταξά, ο οποίος αναπτύσσει ένα κράτος πρόνοιας µε 
χαρακτηριστικό του τον πατερναλισµό και τον έλεγχο των µαζών. 

Στην δεκαετία του 1930 στην Ελλάδα αναδύονται πολλοί νέοι κοινωνικοί θεσµοί, 
οι οποίοι αφορούν ωστόσο κυρίως σε εργατικά ζητήµατα – Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 
όπως για παράδειγµα η ίδρυση του Ι.Κ.Α.. Όντως, παρά το γεγονός ότι η 
δραστηριότητα του κράτους κάθε άλλο παρά περιορίζεται στον καθαυτό τοµέα της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, στην δεκαετία του ’30 το βάρος πέφτει στο ασφαλιστικό 

 
97 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), 1960, τ. 2, σελ. 403. 
98 Βλ. σχ. Α. Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου… (ό. π.), (1993), κυρίως 
µέρος Β’ (Η εργασία ως διεθνές πρόβληµα), σελ. 181-335. Βλ. επίσης ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα 
γι’ αυτό από τον πρόλογο ενός σηµαντικού έργου του Νικ. Μακρίδη, µε τίτλο Αι Υπηρεσίαι Υγιεινής εν 
Ελλάδι, Αθήναι 1933, το οποίο παραθέτει ο Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 383-384, όπου η 
προσπάθεια προφύλαξης της υγείας των βρεφών και των παιδιών θεωρείται κατ’ αρχάς έργο 
χριστιανικό και εθνικό, «διότι τα σηµερινά βρέφη και παιδιά είναι εκείνα τα οποία θα αποτελέσωσιν 
αύριον την νέαν γενεάν, ήτις θα αποδώση εις την κοινωνίαν και αγρότας καλούς και εργάτας 
ευρώστους και πολίτας υγιείς, το τε σώµα και τον νουν και επιστήµονας ισορροπηµένους και 
στρατιώτας ρωµαλέους, ίνα δυνηθώσιν ηµέρα τινά να διεκδικήσωσι τα δίκαια της φυλής των, εάν ποτέ 
νέα παγκόσµιος σύρραξις παρασύρη και την Ελλάδα εις νέον πόλεµον».   
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ζήτηµα. Ίσως γιατί αφού λύθηκε εν πολλοίς το σηµαντικό ζήτηµα των προσφύγων 
που τους απασχολούσε (αν και συνεχίζονταν η κατασκευή κτιρίων για τους 
πρόσφυγες, στο πλαίσιο της αστικής αποκατάστασης), πλέον ασχολήθηκαν µε την 
εργατική πολιτική και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, οι οποίες ήταν ένα χρόνιο αίτηµα 
που έµενε ανοιχτό. Και ο Μεταξάς για παράδειγµα σε συγκεκριµένο έντυπο που 
εκδόθηκε στα 1937, φαίνεται ότι θεωρούσε πρωτεύον θέµα την ρύθµιση του 
ζητήµατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γενικά την ρύθµιση των εργασιακών 
σχέσεων δεδοµένου ότι στο έντυπο αυτό που αφορούσε στον προπαγανδισµό του 
κοινωνικού έργου του καθεστώτος, δεν γίνεται αναφορά στους άλλους τοµείς της 
Κοινωνικής Πολιτικής99. 

Η αναζήτηση των αιτίων της διευρυµένης µεν συγκριτικά µε τον 19ο αιώνα 
κρατικής παρέµβασης, αλλά περιορισµένης ακόµη, συγκριτικά µε την ΄΄Χρυσή 
Εποχή΄΄ της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας, κατά την 
µεταπολεµική περίοδο και µε δεδοµένο το µέγεθος των προβληµάτων στην περίοδο 
του µεσοπολέµου, µπορεί να αποδοθεί σε διάφορα αίτια.  Σαφώς,  η οικονοµική 
κρίση που ξέσπασε σε όλο τον κόσµο  και η πολιτική αστάθεια της δεκαετίας του 
1930 δεν άφησαν πολλά περιθώρια Κοινωνικής Πολιτικής. Η περιορισµένη 
κυβερνητική πολιτική απέναντι σε θέµατα Κοινωνικής Πρόνοιας οφείλεται κατά 
άλλους µελετητές και στην έλλειψη πίεσης από την εργατική τάξη, κάτι που αφορά 
σε µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα. ∆εν εννοούµε µε αυτό ότι η εργατική τάξη στην 
Ελλάδα ήταν µια µη διεκδικητική τάξη, η οποία δεν είχε συνείδηση ενδεχοµένως των 
προβληµάτων της. Αντιθέτως, αν λάβει κανείς µάλιστα υπ’ όψιν και τις κατά καιρούς 
δυναµικές απεργίες και εν γένει εργατικές κινητοποιήσεις. Σαφώς και οι ενέργειες 
αυτές άσκησαν την πίεση τους στο σύστηµα και επέβαλαν σε αυτό την ενεργότερη 
δραστηριοποίηση, για την άµβλυνση των ανισοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
υπέπιπτε κανείς στο σφάλµα να θεωρήσει ότι η Κοινωνική Πολιτική είναι µια 
ενσωµατωµένη στο καπιταλιστικό σύστηµα αυτόµατη διαδικασία, ενώ αντίθετα θα 
µπορούσε να είναι και η µετουσίωση των κοινωνικών αγώνων και των θυσιών, σε 
πράξη. Είναι όµως γνωστό από την άλλη, ότι στην Ελλάδα δεν αναπτύχθηκε ποτέ ένα 
διαρκές και ισχυρό εργατικό κίνηµα, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες : 
α) Στην αργή πρόσληψη των µαρξιστικών ιδεών, β) Στην διάσπαση  της Γ.Σ.Ε.Ε. ήδη 
από τα πρώτα χρόνια σύστασής της, γ) Στο γεγονός ότι στην Ελλάδα αναπτύχθηκε 
έστω και σταδιακά µια κοινωνική κατάσταση µικρής ιδιοκτησίας η οποία περιόρισε 
τον σχηµατισµό ισχυρού προλεταριάτου και δ) Στην απουσία ισχυρής βιοµηχανίας 
στην Ελλάδα, γεγονός που επίσης περιόριζε την ανάπτυξη µιας πολυάριθµης τάξης 
προλεταριάτου και ε) Στην κατασταλτική πολιτική εναντίον κάθε µορφής 
οργανωµένης δράσης των εργατών (π.χ. κήρυξη απεργιών εκτός νόµου) που 
ακολούθησαν τόσο ορισµένες εκλεγµένες κυβερνήσεις, όσο και δικτατορίες100. Όλα 
αυτά διαµόρφωναν φυσικά και τον χαρακτήρα (µέγεθος, ένταση, προσανατολισµός) 
της Κοινωνικής Πολιτικής που θα ακολουθούνταν στην Ελλάδα, διότι µέσω αυτού 
επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα κατά πόσον η Κοινωνική Πολιτική που 
ασκείται στην Ελλάδα και το Κράτος Πρόνοιας που αναπτύσσεται, στις διάφορες 
φάσεις του, όχι µόνο στον µεσοπόλεµο, είναι αποτέλεσµα περισσότερο κοινωνικών 

 
99 Βλ. σχ. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, Αριθ. 2, Το νέον κράτος και η κοινωνική πολιτική, [χ. τ.], 1937.  
100 Για το θέµα βλ. Γιώργος Λεονταρίτης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον Πρώτο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, Αθήνα 1978 και το άρθρο του  Α. Λιάκου «Οι δυνατότητες πρόσληψης του 
Μαρξισµού στην Ελλάδα το 19ο αιώνα», στο Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20ος αιώνας), 
Εισαγωγή-Επιµέλεια Γ. Β. ∆ερτιλής-Κ. Κωστής, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 
1991, σελ. 405-416. 
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πιέσεων (γίνεται δηλαδή «από τα κάτω») ή είναι αποτέλεσµα µιας πολιτικής 
πρόληψης των κοινωνικών συγκρούσεων που εφαρµόζει το Κράτος ή τελικά αν 
συντρέχουν και οι δύο αυτοί παράγοντες και ο βαθµός επίδρασής τους. Στο πλαίσιο 
αυτό η θέση που εξέφραζε στα 1948 ο Βούτσης, ότι ένα σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας δεν µπορεί να επιβάλλεται µηχανικά, διότι τότε δεν θα ευδοκιµήσει και ότι  
πρέπει να βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τις κοινωνικές πεποιθήσεις ενός λαού 
και ειδικότερα µε τις αντιλήψεις που επικρατούν περί της κοινωνικής ηθικής και του 
δικαίου, χρειάζεται να εξεταστεί προσεκτικά101.   

∆εν πρέπει να ξεχνάει κανείς, επίσης, ότι οι µεταβολές που έχει επιφέρει στην 
πολιτική σκηνή της Ευρώπης η Οκτωβριανή Επανάσταση, είναι τεράστιες και άµεσα 
συνυφασµένες µε την παραπάνω τοποθέτηση µας. Η Οκτωβριανή Επανάσταση έφερε 
στο προσκήνιο ένα νέο σύστηµα διακυβέρνησης και για τον καπιταλιστικό κόσµο 
αποτελούσε ένα φόβητρο και µια απειλή, καθώς το νέο αυτό σύστηµα 
«ευαγγελιζόταν» την ανατροπή του ισχύοντος έως τότε κοινωνικού συστήµατος. Οι 
επιδράσεις δηλαδή της Οκτωβριανής Επανάστασης σε συσχετισµό µε τα ζητήµατα 
της Κοινωνικής Πολιτικής είναι ένα ακόµη ζητούµενο.  

Συνοψίζοντας τέλος, βάσει και των παραπάνω, τα γενικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα της Κοινωνικής Πρόνοιας της περιόδου του µεσοπολέµου, φτάνουµε 
στην εξής εικόνα : Α) Ενεργή και ολοένα πιο πλατιά ανάµειξη του κράτους στην 
άσκηση της Κοινωνικής Πρόνοιας. Οργάνωση ιδίως στην διοικητική πυραµίδα 
υπηρεσιών µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και σύσταση και λειτουργία αρκετών 
µονάδων, κυρίως για την ιδρυµατική περίθαλψη (σε πρώτη φάση αυτό ξεκίνησε µε 
την οικονοµική ενίσχυση των ιδρυµάτων που στο παρελθόν είχαν ήδη συσταθεί από 
την ιδιωτική πρωτοβουλία και έπειτα άρχισε και η σύσταση ιδρυµάτων αποκλειστικά 
µε κρατικούς πόρους). Μολονότι απουσιάζει µια σαφής πολιτική Κοινωνικής 
Πρόνοιας -κάτι που αντικατοπτρίζει ένα δοµικό άλλωστε πρόβληµα της κρατικής 
παρέµβασης στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, λόγω της 
ευκαιριακής αντιµετώπισης των µεγάλης έκτασης εκτάκτων γεγονότων που 
δηµιουργούν διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες- η νοµοθετική αντιµετώπιση των 
µεγάλων προνοιακών θεµάτων µε την ανάπτυξη µέτρων και θεσµών αποτελεί δείγµα 
προόδου. Συγχρόνως δε αρχίζει να προβάλει η ανάγκη θεµελίωσης των προνοιακών 
ζητηµάτων σε επιστηµονικό προγραµµατισµό και της οργάνωσης Κέντρων 
Εκπαιδεύσεως των οργάνων ασκήσεως της Κοινωνικής Πρόνοιας. Αποτέλεσµα 
αυτού είναι η προοδευτική ανάπτυξη της χρησιµοποίησης εξειδικευµένων στελεχών 
στους διαφόρους τοµείς, που αναβαθµίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Γενικά, 
πάντως, η παρέµβαση της Κοινωνικής Πρόνοιας είχε χαρακτήρα περισσότερο 
θεραπευτικό-κατασταλτικό, µε σαφή τάση την αντιµετώπιση των υλικών αναγκών, 
παρά την υποστήριξη σε ψυχολογικό επίπεδο. Αναπτύσσεται εντούτοις προοδευτικά 
η λήψη προληπτικών µέτρων. Β) Μειώνεται ο ρόλος των δήµων στον τοµέα της 
Πρόνοιας, αφού η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε τους πόρους και την υποδοµή να 
επιτελέσει το προνοιακό έργο που προέβλεπε η σχετική νοµοθεσία. Περιορισµός της 
δράσης τους σε ζητήµατα υγιεινής και ιδρυµατικής περίθαλψης µικρής κλίµακας. Γ) 
Η ιδιωτική κοινωνική προστασία εξακολουθούσε να αποδίδει αξιόλογα έργα, αν και 
δεν αναπτύσσονταν µε το παλαιότερο ρυθµό της µορφής των «Μεγάλων Εθνικών 
Ευεργετών», αλλά έτεινε να πλαισιωθεί σε οργανωµένη προσπάθεια µεγάλων 
κοινωνικών οργανισµών, χρησιµοποιώντας εθελοντική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο 

 
101 Ο Γ. Βούτσης (ό. π.), σελ. 57, κατέληγε στην θέση ότι «το σύστηµα δεν επιβάλλεται εκ των άνω, 
αλλά θα µπορούσαµε να ειπούµε ότι έρχεται εκ των κάτω». 
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αυτό, στην σχετική βιβλιογραφία, αξίζει να αναφερθεί παρενθετικά, ότι εξακολουθεί 
να θεωρείται προϊόν κάποιας γενετικής προδιάθεσης των Ελλήνων η βοήθεια-
φιλανθρωπία προς τους αδύναµους, χωρίς να εξετάζονται αλλού τα κίνητρα της 
δράσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. ∆) Η Εκκλησία στον τοµέα των κοινωνικών 
έργων δεν ανέπτυσσε πλέον την παλιά µεγάλη δραστηριότητα της και παρουσίαζε 
στασιµότητα, περιοριζόµενη στην συντήρηση των εκκλησιαστικών ιδρυµάτων της 
και σε κάποιο έργο που αφορούσε στην προστασία και αγωγή της παιδικής και 
νεανικής ηλικίας, την προστασία απόρων γερόντων και άλλων κοινωνικών οµάδων. 
Παρ’ όλα αυτά η πολιτεία, εκµεταλλευόµενη το κύρος και το δίκτυο της Εκκλησίας 
εξακολουθούσε να χρησιµοποιεί τα όργανα της τελευταίας, στον τοµέα της 
διοικήσεως µεγάλων ιδρυµάτων ή οργανισµών, συλλογικών κρατικών ή ηµι-
κρατικών οργάνων και λοιπών προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως η 
πραγµατοποίηση εράνων για έκτακτες ανάγκες.  
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Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 

 
 
Η αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών γύρω από την σύσταση του υπουργείου 

Κοινωνικής Προνοίας, τίθεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της µελέτης αυτής, 
διότι αυτός ήταν ο κύριος φορέας της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, από την 
στιγµή της σύστασης των πρώτων σχετικών υπηρεσιών (1917) και µετά, από πλευράς 
του κράτους. Ενδεικτικά, µπορούµε να πούµε ότι µονάχα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον 
τίτλο που έφερε το υπουργείο σε κάθε ιστορική περίοδο, λαµβάνουµε χρήσιµες 
πληροφορίες για τον χαρακτήρα συνολικά της Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
συγκεκριµένη περίοδο, δεδοµένου ότι εν πολλοίς ο τίτλος ήταν  αντιπροσωπευτικός 
του προβλήµατος που εκάστοτε επικρατούσε. Το ότι το σχετικό υπουργείο στην 
Ελλάδα είχε ονοµαστεί αρχικά υπουργείο Περιθάλψεως για παράδειγµα, φανερώνει 
την προτεραιότητα στην περίθαλψη κυρίως των θυµάτων των πολέµων. Το ότι έπειτα 
το υπουργείο ονοµάστηκε υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως (1922) 
δείχνει την τάση διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων του, δεδοµένου ότι στον µεσοπόλεµο 
κυριαρχούσε το πρόβληµα των «µαζικών» ασθενειών-επιδηµιών και η απουσία 
νοσοκοµείων, ιδρυµάτων και άλλων υποδοµών ήταν φανερή, οπότε επιτακτική ήταν 
η ανάγκη αναπροσαρµογών. Αργότερα, µετά την αντιµετώπιση σε γενικές γραµµές 
των επιδηµιών, κατά την διάρκεια του µεσοπολέµου, το βάρος άρχισε να πέφτει στην 
καθαυτή Κοινωνική Πρόνοια, όπως για παράδειγµα στην προστασία ορφανών από 
τον Β’ Παγκόσµιο  Πόλεµο (Βεβαίως η εξέλιξη αυτή δεν σηµαίνει ότι µεταπολεµικά 
οι ανάγκες σε ζητήµατα υγείας και υγιεινής δεν ήταν επιτακτικές. Γι’ αυτό άλλωστε η 
σχετική αρµοδιότητα της «Αντίληψης» όχι µόνο δεν καταργήθηκε, αλλά και 
αποτέλεσε ξεχωριστό υπουργείο).  Το κατά πόσο πραγµατικά αποτελεσµατικό ήταν 
το έργο που αναλάµβαναν να φέρουν εις πέρας τα διάφορα υπουργεία είναι επίσης 
ένα σοβαρό θέµα προς συζήτηση. Το υπουργείο αυτό πρέπει τέλος να πούµε ότι είναι 
αυτό που ιστορικά παρουσιάζεται µε τις περισσότερες ονοµασίες από οποιοδήποτε 
άλλο και ότι πάµπολλες υπήρξαν οι φορές που οι τοµείς που κάλυπτε διαχωρίστηκαν 
σε περισσότερα του ενός υπουργεία, µέχρι την εκ νέου ενοποίηση των διαφόρων 
αρµοδιοτήτων του υπό ένα ενιαίο υπουργικό χαρτοφυλάκιο.   

 Το ελληνικό κράτος, µετά την εµπειρία των Βαλκανικών Πολέµων, ιδίως όµως  
κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και πιο συγκεκριµένα από το 1917, 
έτος κατά το οποίο η Ελλάδα τάχθηκε στο πλευρό των δυνάµεων της Entente και 
εγκαινίασε έτσι την συµµετοχή της στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, άρχισε να 
αναµειγνύεται εντονότερα στα θέµατα κοινωνικής προστασίας, παρέχοντας 
προστασία σε διάφορες κοινωνικές οµάδες, µε έµφαση στα θύµατα του πολέµου, τα 
ορφανά, τους αναπήρους και τους πρόσφυγες. Αυτό οφείλεται στην συγκυρία 
βεβαίως των µεγάλων καταστροφών, αλλά και στις νεότερες αντιλήψεις περί της 
οργάνωσης του κράτους και της νέας αποστολής που αυτό καλούνταν να φέρει εις 
πέρας. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε στο πλαίσιο της µεταβολής των νοοτροπιών, ότι 
κατά την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ιδρύθηκαν µια σειρά από υπουργεία, µε 
αποτέλεσµα να µεταβληθεί ο επί 77 χρόνια (από το 1834) αµετάβλητος αρχικός 
αριθµός των υπουργείων («γραµµατειών», όπως αποκαλούνταν) στο ελληνικό 
κράτος, που δεν ξεπερνούσε τα επτά. 

Κατά την περίοδο αυτή λοιπόν ξεκίνησε και η προσπάθεια ίδρυσης ενός ενιαίου 
δηµόσιου φορέα για την άσκηση της πρόνοιας και της προστασίας της υγείας του 
πληθυσµού, σε µια προσπάθεια συγκέντρωσης των διεσπαρµένων δηµόσιων 
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υπηρεσιών προνοιακής δραστηριότητας. Την προσπάθεια όµως αυτή για την 
οργάνωση των υπηρεσιών της Πρόνοιας την χαρακτηρίζει γενικά κάποια 
αµφιταλάντευση και έλλειψη προγραµµατικού υπολογισµού.  

Η πρώτη επίσηµη κρατική εκδήλωση Πρόνοιας εντοπίζεται στα 1916, µε την   
σύσταση  στην  Θεσσαλονίκη, από την  τότε  Προσωρινή Κυβέρνηση Βενιζέλου, της 
Επιτροπής για την Περίθαλψη των Προσφυγών  που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα 
από τα γειτονικά κράτη. Αυτό συνέβη συγκεκριµένα µε την απόφαση της 5ης  
Οκτωβρίου 1916 και έπειτα, µε την απόφαση της 13ης  Ιουνίου 1917, ιδρύθηκε, από 
την ίδια Κυβέρνηση, η «Ανωτάτη ∆ιεύθυνσις Περιθάλψεως Οικογενειών 
Επιστράτων και Προσφύγων», που απέβλεπε στην πιο συστηµατική προστασία των 
ανωτέρω κοινωνικών οµάδων, η οποία λειτούργησε τρόπον τινά ως υπουργείο, µε 
υπουργό τον Σπυρίδωνα Σίµο. Η ∆ιεύθυνση αυτή λειτούργησε µέχρι το 1918, οπότε -
συγκεκριµένα µε το Ν. 748/1918 (19.8.1918)- και ιδρύθηκε το πρώτο Υπουργείο, 
ειδικό για την άσκηση της Πρόνοιας, µε τον γενικό τίτλο «Υπουργείον 
Περιθάλψεως». Πιο συγκεκριµένα, και ενώ αρχική αρµοδιότητα του Υπουργείου 
αυτού ήταν η περίθαλψη των θυµάτων πολέµου, των αναπήρων και των επιστράτων 
από οικογένειες προσφύγων, σταδιακά, στα αµέσως επόµενα χρόνια, οι υπηρεσίες 
του αυξήθηκαν µε την υπαγωγή σε αυτό της υπηρεσίας περιθάλψεως θυµάτων 
πολέµου, των εθνικών ορφανοτροφείων, οικοτροφείων και παιδικών σταθµών. Τα 
τελευταία αυτά είχαν ιδρυθεί σύµφωνα µε το νοµοθετικό διάταγµα της 7ης 
Αυγούστου 1919 «Περί ιδρύσεως ορφανοτροφείων και οικοτροφείων υπέρ ορφανών 
και απόρων µαθητών εν Ανατολική Μακεδονία». Στον νέο αυτό πυρήνα 
ενσωµατώθηκε και η «αρµοδιότητα της ∆ιευθύνσεως Εποικισµού Μακεδονίας, που 
είχε συσταθεί µε την έκδοση του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 3.11.1917, καθώς και 
οι υπηρεσίες περιθάλψεως προσφύγων Αθηνών, Πειραιά και Βόλου, οι οποίες είχαν 
συσταθεί µε αντίστοιχα διάταγµα της 14ης Αυγούστου και 2ας Νοεµβρίου 1917. 
Ακόµη µεγαλύτερη διεύρυνση πραγµατοποιήθηκε µετά την ψήφιση  του νόµου 2851 
της 12ης Ιουλίου 1922, οπότε προσαρτήθηκε στις υπηρεσίες του η εποπτεία  επί των 
φιλανθρωπικών ιδρυµάτων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, το Εµπειρίκειο Άσυλο102, το 
οποίο προσαρτήθηκε κατόπιν στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης, η αρµοδιότητα της 
περίθαλψης των απόρων εν γένει και η αποσπασθείσα από  το υπουργείο των 
Εσωτερικών, ∆ιεύθυνση Υγιεινής. Η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη προέβλεψε µε 
νόµο (27 Αυγούστου 1922, Νόµος 2882 «περί µεταρρυθµίσεως και συµπληρώσεως 
του Υπουργείου Περιθάλψεως µετονοµαζοµένου εις Υπουργείον Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας» (ΦΕΚ 122/1922), τη µετονοµασία του υπουργείου, η οποία 
όµως δεν έγινε πράξη παρά µόνο µετά από µερικούς µήνες, από µια από τις επόµενες 
κυβερνήσεις, µετά µάλιστα από αλλεπάλληλες αναβολές και καθυστερήσεις, «λόγω 
της λυσσώδους αντιδράσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών»103, µε στόχο να µην 
αποδυναµωθούν οι υπηρεσίες του.  Η εφαρµογή του νέου νόµου ανεστάλη από την 
Επανάσταση του 1922, λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής και των τεραστίων 
αναγκών των προσφύγων από την Μικρά Ασία, ενώ η κυβέρνηση Σωτήριου Κροκιδά 

 
102 Λεπτοµέρειες για την ίδρυση και την λειτουργία του Εµπειρικείου Ασύλου, βλ. στο Σύλλογος 
Υγιεινής Σύρου, Τα πεπραγµένα κατά το 1921, Εν Ερµουπόλει Σύρου, Εκ του τυπολιθογραφείου 
Νικολάου Φρέρη, 1922. Από την συγκεκριµένη έκδοση µπορούν να εξαχθούν επίσης χρήσιµα 
συµπεράσµατα για την γενικότερη κατάσταση της Πρόνοιας στην Ελλάδα, σε µια εποχή κατά την 
οποία την ακµαία δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας έρχεται να συµπληρώσει αρχικά και να 
επιδιώξει να υποσκελίσει, έπειτα, το κράτος.   
103 Ι. Μαστρογιάννης, Ιστορία της Κοινωνικής Προνοίας της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1960), τ. Β’, 
σελ. 303.  
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µε το νοµοθετικό διάταγµα της 13/14 ∆εκεµβρίου 1922 (ΦΕΚ 269/1922), ίδρυσε 
τελικά το «Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως». Την ίδια εποχή, λόγω 
της συγκυρίας, παρατηρούνται αρκετές µεταβολές σε διάφορα, φυσικά, υπουργεία. 
Το νέο πάντως υπουργείο κάλυπτε ακόµη περισσότερες αρµοδιότητες και ήταν 
σηµαντικό ότι ήταν ένας ενιαίος πια φορέας που βοήθησε το κράτος να αναµειχθεί 
ενεργά στην άσκηση της Κοινωνικής Πρόνοιας. Η ίδρυση ενιαίου υπουργείου 
Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως αποτέλεσε σταθµό στην εξέλιξη ειδικά της 
δηµόσιας υγιεινής και υγείας στην Ελλάδα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η τάση για 
µεγαλύτερη οργάνωση του τοµέα αυτού είχε ενισχυθεί και από το πρόγραµµα της 
επιτροπής της κοινωνίας των Εθνών  «περί αναδιοργανώσεως της Ελλάδος»104. 
Κυριότερος σκοπός της σύστασης του υπουργείου αυτού ήταν βέβαια η επίλυση του 
µεγαλυτέρου προβλήµατος που δεν ήταν άλλο από την αποκατάσταση των 
προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ο νόµος της 27ης Αυγούστου 1922 (Ν. 
2882), µολονότι δεν εφαρµόστηκε, θεωρείται σταθµός στην ιστορία της Κοινωνικής 
Πρόνοιας στην Ελλάδα, διότι ευνοούσε την ενοποίηση και τον συντονισµό των 
υπηρεσιών προνοιακής και υγειονοµικής δραστηριότητας, καθώς το σύµφωνα µε τον 
νέο νόµο υπουργείο θα περιελάµβανε εκτός από τις διευθύνσεις ∆ιοικητικού, 
Κοινωνικής Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Αντιλήψεως και Θυµάτων Πολέµου και κάποιες 
άλλες πιο ειδικές : Την διεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, την διεύθυνση Κοινωνικής 
Υγιεινής, µια Γενική Υγειονοµική Επιθεώρηση, έξι ειδικές υγειονοµικές 
επιθεωρήσεις, έξι περιφερειακές και τέλος το «Ιατροσυνέδριον» ή «Ανώτατον 
Υγειονοµικόν Συµβούλιον». Αντιλαµβάνεται κανείς σύµφωνα µε τα παραπάνω πόσο 
µεγάλο βάρος έδινε ο νέος νόµος στον τοµέα της Υγιεινής. Ο τοµέας αυτός, για 
πρώτη φορά, µετά και από τον ψηφισθέντα κατά το 1914 σηµαντικό νόµο «Περί 
επιβλέψεως της ∆ηµόσιας Υγείας», τύγχανε τόσης µεγάλης προσοχής, µετά από µια 
µακρά περίοδο, κατά την οποία είχε περιπέσει σε στασιµότητα, για το διάστηµα 
1864-1914, λόγω της ασυντονισίας κυρίως στην αναπτυσσόµενη δραστηριότητα 
στον τοµέα αυτό και της έλλειψης µέσων. Μάλιστα, για κάποιο διάστηµα, ισχυρές 
φωνές ακούγονταν, µε στόχο την δηµιουργία αυτοτελούς υπουργείου Υγιεινής105, 
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ορισµένες από τις αρµοδιότητες της Υγιεινής, όπως η 
αντιµετώπιση της ελονοσίας, υπάγονταν έως το 1922 στο υπουργείο Συγκοινωνιών 
(!), γεγονός που δείχνει το χάος που επικρατούσε. Η έλλειψη λοιπόν σαφούς 
υγειονοµικής πολιτικής, η οποία άλλωστε ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα 
γενικότερα δοµικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και την έλλειψη 
διαπαιδαγώγησης του πληθυσµού, καθώς και η έλλειψη οργάνωσης των υπηρεσιών 
και στελέχωσης τους µε εξειδικευµένο προσωπικό, ήταν τα αίτια για την χαοτική 
κατάσταση στον τοµέα αυτό, που ο νέος νόµος καλούνταν να επιλύσει.  

Ο νόµος δεν εφαρµόστηκε, ατυχώς, διότι αντικαταστάθηκε, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, από τον  ιδρυτικό νόµο της 31ης ∆εκεµβρίου 1922 (ΦΕΚ 269/1922), ο 
οποίος µε την σειρά του γρήγορα καταργήθηκε, για να εκδοθεί κατά το 1924 νέος 
Νόµος µε τον όποιον ιδρύονταν πια το «Υπουργείον Υγιεινής και Προνοίας». Με τον 
τρόπο αυτό εφαρµόστηκε το πνεύµα του πρώτου νόµου, έστω και µε µια δίχρονη 
καθυστέρηση. Στο νέο υπουργείο µεταφέρθηκε λοιπόν και η Υπηρεσία Υγιεινής, που 
λειτουργούσε µέχρι την εποχή εκείνη στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Τότε ακριβώς 
ιδρύθηκαν και οι πρώτες περιφερειακές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αντιλήψεως του υπουργείου στις έδρες των νοµών (Ν. ∆. 6.9.1925 και 10.8.1928), οι 

 
104 Κ. Πανουτσοπούλου, (ό. π.), σελ. 115.  
105 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), τ. Β’, σελ. 300-301.  
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όποιες όµως αργότερα καταργήθηκαν. Με το Ν. ∆. της 6ης Σεπτεµβρίου 1925, 
υπάγονταν στην αρµοδιότητα του υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως τα 
ακόλουθα τρία ευρύτατα αντικείµενα : 1) ∆ηµόσια Αντίληψη, 2) ∆ηµόσια Υγιεινή 
και 3) Λαϊκή Κατοικία (Η εξασφάλιση φθηνής κατοικίας για τις «λαϊκές» τάξεις). 
Γύρω από τα αντικείµενα αυτά οργανώθηκε φυσικά πλήθος υπηρεσιών. Ούτε όµως 
και αυτή η διάρθρωση έµελλε να είναι οριστική. Από το 1926 ξεκίνησε µια τακτική 
αλλεπάλληλων καταργήσεων, µετονοµασιών και διχοτοµήσεων του εν λόγω 
υπουργείου. Από τον Φεβρουάριο του 1926 έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους, επί 
δικτατορίας Παγκάλου, καταργήθηκε το νεοσύστατο υπουργείο Υγιεινής και 
Προνοίας και διασκορπίστηκαν  οι υπηρεσίες του, µε την µεταφορά της Υπηρεσίας 
των Ορφανοτροφείων στο υπουργείο της Παιδείας, της Υπηρεσίας της Υγιεινής στο 
υπουργείο των Εσωτερικών, ενώ η Υπηρεσία Περιθάλψεως των Προσφύγων 
µετονοµάσθηκε σε «Ανωτάτη ∆ιεύθυνσις  Προσφύγων», την στιγµή που, όπως 
προαναφέρθηκε, είχε γίνει τόσος αγώνας στο παρελθόν για την ενοποίηση των 
υπηρεσιών υπό ενιαίο υπουργείο. Μετά την ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Υγιεινής και Προνοίας ύστερα από λίγους µήνες, επανήλθαν σ’ αυτό οι υπηρεσίες 
που είχαν µεταφερθεί κατά την κατάργησή του. Στα 1928 ιδρύθηκε το  υφυπουργείο 
της Υγιεινής υπό το υπουργείο της Προνοίας, αλλά γρήγορα αποτέλεσε ξεχωριστό 
υπουργείο και λειτούργησε ως τέτοιο από το 1929 έως το 1932, το οποίο µάλιστα τον 
πρώτο καιρό ανέλαβε ο ίδιος ο Ε. Βενιζέλος. Με το Ν. ∆. της 1ης ∆εκεµβρίου 1932 
τα δύο υπουργεία συνενώθηκαν ξανά σε υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας και 
Αντιλήψεως και σύντοµα εµφανίστηκε µε νέα ονοµασία, ως «Υπουργείο Κρατικής 
Υγιεινής και Αντιλήψεως», το οποίο για αρκετά χρόνια έκτοτε παρέµεινε υπό την 
µορφή αυτή. Για να αντιληφθούµε τις δραστηριότητες του, χρήσιµο είναι να δούµε 
την διάρθρωση του. Οι υπηρεσίες του λοιπόν στα 1932 απαρτίζονταν από : 1)  
Γενική Γραµµατεία, µε τα εξής τµήµατα : α) τµήµα προσωπικού, β) τµήµα 
διεκπεραιώσεως, γ) υπηρεσία επιθεωρήσεως, δ) τµήµα λογιστικού και οικονοµικής 
επιθεωρήσεως, ε) γραφείο δηµοσιότητος (προφανώς τύπου) 2) ∆ιεύθυνση δηµοσίας 
αντιλήψεως, αποτελούµενη από : α) τµήµα προστασίας θυµάτων πολέµου, β) τµήµα 
αγαθοεργών ιδρυµάτων, γ) τµήµα δηµοσίας αντιλήψεως. 3) ∆ιεύθυνση υγιεινής, 
αποτελούµενη από : α) τµήµα λοιµοδών νοσών, β) τµήµα κοινωνικής υγιεινής και 
ιατρικής αντιλήψεως, γ) τµήµα ιατρικών επαγγελµάτων, δ) τµήµα κρατικής κινίνης 
και ε) υπηρεσία υγειονοµικής επιθεωρήσεως 4) ∆ιεύθυνση αστικής αποκαταστάσεως, 
αποτελούµενη από : α) τµήµα αποκαταστάσεως προσφύγων, β) τµήµα λαϊκής 
κατοικίας, γ) τµήµα τεχνικών. Επίσης στο υπουργείο αυτό λειτουργούσαν : 1) Το 
διοικητικό συµβούλιο, 2) Το ανώτατο υγειονοµικό συµβούλιο, 3) Το συµβούλιο 
ελέγχου συντάξεων, 4) Το συµβούλιο προνοίας και στεγάσεως προσφύγων και 5) Το 
συµβούλιο εράνων. Στην εποπτεία του υπουργείου υπάγονταν επίσης και το ταµείο 
θυµάτων πολέµου106.  

Κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά πραγµατοποιήθηκαν κάποιες 
ακόµη διασπάσεις και µετονοµασίες, ενώ έως και λίγο πριν την ένταξη της Ελλάδας 
στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο (συγκεκριµένα έως τις 11 Οκτωβρίου του 1940), το 
συναντάµε πάλι ως υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Πολλά από τα 
µεταγενέστερα έγγραφα, ωστόσο, διατηρούν αυτόν τον τίτλο και κατά την διάρκεια 
της Κατοχής για το υπουργείο (λόγω έλλειψης χαρτιού στην διάρκεια της Κατοχής), 
µολονότι η επίσηµη ονοµασία του είχε αλλάξει σε υπουργείο Εθνικής Προνοίας το 
1940, πριν διασπαστεί πάλι (Νόµος 7/45, ΦΕΚ 10/6.11.1945) το υπουργείο της 

 
106 Π. ∆ρανδάκης, (ό. π.), σελ. 93.  
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Εθνικής Προνοίας, αυτή τη φορά σε υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας και σε 
υπουργείο της Υγιεινής. Την ιστορία κυρίως του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας 
θα παρακολουθήσουµε στην µελέτη αυτή, σε συνδυασµό ωστόσο µε αυτήν του 
υπουργείου Υγιεινής. Άλλωστε η διάσπαση των δύο υπουργείων δεν εµπόδιζε σε 
ορισµένες περιπτώσεις την ανάληψη και των δύο χαρτοφυλακίων από το ίδιο 
πρόσωπο, δεδοµένου ότι τα αντικείµενα ήταν πολύ κοντινά107. Το σηµαντικό είναι 
ότι την νέα δοµή του (όσον αφορά στις υπηρεσίες) την κράτησε για όλο το υπόλοιπο 
της δεκαετίας του 1940. Αργότερα (1951) οι αρµοδιότητες του υπουργείου Υγιεινής 
ενσωµατώθηκαν στο υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, αλλά και του υπουργείου 
Οικισµού και Ανοικοδοµήσεως, που στο µεταξύ (1945) είχε ιδρυθεί. Το 1964 
διαχωρίστηκε ξανά και αποτέλεσε αυτοτελές υπουργείο. Έκτοτε ανάλογα µε τις 
προτεραιότητες κάθε περιόδου, διαµορφώνεται και ο χαρακτήρας του υπουργείου. 

Μέσα στην περίοδο της Κατοχής, δηµοσιεύθηκαν τρία Κανονιστικά ∆ιατάγµατα 
για την εφαρµογή του προαναφερόµενου νόµου (Οκτώβρης 1940), µε τα οποία  
επέρχονταν τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στην υπηρεσιακή διάρθρωση και στις 
υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Προνοίας, προσαρµοσµένα στις νέες συνθήκες 
της Κατοχής. Το πρώτο στις 10 Ιουλίου 1942, το δεύτερο στις 22 Ιανουαρίου 1943 
και το τρίτο στις 14 Οκτώβρη 1943. Με αυτά, η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίας Αντιλήψεως 
που υπήρχε στο υπουργείο Εθνικής Προνοίας, µετονοµάστηκε σε Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ηµοσίας Αντιλήψεως και υποδιαιρέθηκε στις εξής ∆ιευθύνσεις : α) Εθνικών 
Ορφανοτροφείων και Παιδικών Σταθµών, β) Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων και 
Σωµατείων, γ) Κρατικής Αντιλήψεως (Υπηρεσία Θυµάτων Πολέµου) και δ) Γραφείο 
Μελετών. Όλα αυτά είναι άκρως ενδιαφέροντα, διότι αποκαλύπτουν ακριβώς τις 
αρµοδιότητες του υπουργείου στην δεκαετία που µας ενδιαφέρει. Το ακριβές δε 
περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων αυτών θα το διαπραγµατευτούµε στην σχετική 
ενότητα στο κεφάλαιο για την περίοδο της Κατοχής.   

Όπως πάντως και να έχει ακριβώς η κατάσταση, το σηµαντικό είναι ότι «οι 
συνεχείς αυτές µεταβολές, µετονοµασίες και παλινωδίες δηµιούργησαν την 
εντύπωση της προσωρινότητας και προ παντός την εντύπωση ότι η αρµοδιότητα της 
Κοινωνικής Προνοίας µπορεί να εξυπηρετείται από ευµετάβλητους οργανισµούς 
χωρίς µόνιµη υπόσταση»108, κάτι που χαρακτηρίζει δυστυχώς όχι µονάχα την 
περίοδο του µεσοπολέµου, όταν θα µπορούσε να δικαιολογηθεί κάπως η κατάσταση 
µε το γεγονός ότι επρόκειτο για θεσµούς νέους, για υπό διαµόρφωση λοιπόν 
θεσµούς, αλλά και την περίοδο από την δεκαετία του 1940 και εξής, οπότε 
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί πιο δηµιουργικά η εµπειρία των 
προηγούµενων δεκαετιών. Βέβαια όλες αυτές οι παλινωδίες δείχνουν ενδεχοµένως 
την έλλειψη προγράµµατος, που µπορεί να µας οδηγήσει σε γενικότερα 
συµπεράσµατα για την Πρόνοια στην Ελλάδα, ίσως όµως και να οφείλονται στις 
ραγδαία µεταβαλλόµενες συνθήκες της κάθε εποχής, που µετέβαλλαν και τις 
προτεραιότητες, µε αποτέλεσµα την έλλειψη σταθερότητας. 

∆ύο ακόµη χαρακτηριστικά στοιχεία όσον αφορά στην µακροχρόνια ιστορία του 
υπουργείου αυτού που κυρίως καλύπτει τις αρµοδιότητες της Υγείας και της 

 
107 Μάλιστα η διάσπαση τους θεωρούνταν άτοπη από διάφορους µελετητές. Βλ. Α. Ψαράς, (ό. π.), 
σελ. 26 : «Παρ’ ηµίν επί µίαν εικοσαετίαν τα θέµατα της Κρατικής και ∆ηµοσίας Αντιλήψεως -
κλειστής και ανοικτής-, η Κοινωνική Πρόνοια για το παιδί και η προστασία της δηµόσιας και 
ιδιωτικής υγείας ήσαν υπό ενιαίον Υπουργείον «Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας».Τούτο 
διαχωρίσθη το 1944 [στην πραγµατικότητα έγινε το 1945], εις δύο, χωρίς, καθ’ ηµάς τουλάχιστον, 
ουδείς ουσιαστικώς λόγος να συντρέχει προς τούτο».   
108 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 63.  
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Πρόνοιας, είναι αφενός η συχνή αλλαγή προσώπων στην πολιτική ηγεσία του 
(αλλαγή υπουργών, υφυπουργών) και αφετέρου ότι αποτελεί το υπουργείο µε τις 
περισσότερες γυναικείες παρουσίες, αλλά αυτό αφορά την περίοδο από την δεκαετία 
του 1950 και εξής. Στην περίοδο που κυρίως µας ενδιαφέρει (1941-1952) η συνταγή, 
ως προς την συχνότητα αλλαγής προσώπων, δεν ξεφεύγει από τα καθιερωµένα. Τα 
υπουργεία Εθνικής και Κοινωνικής Πρόνοιας και το υπουργείο Υγείας διοικήθηκαν 
στην περίοδο αυτή από 30 διαφορετικούς υπουργούς και από 9 διαφορετικούς 
υφυπουργούς. Οι µισοί περίπου από αυτούς είχαν αναλάβει και στο παρελθόν 
δηµόσιο αξίωµα, ενώ οι άλλοι µισοί αναλάµβαναν τέτοιο για πρώτη φορά. Τέλος, 
τέσσερις από αυτούς υπήρξαν ή έγιναν αργότερα και πρωθυπουργοί (Κ. Τσαλδάρης, 
Σ. Βενιζέλος, Σ. Γονατάς, Κ. Καραµανλής). Η συχνή αλλαγή προσώπων είχε ως 
αποτέλεσµα την έλλειψη συνέχειας στην εφαρµογή ενός συνολικού συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι υπουργοί πάντως που συνέδεσαν στην περίοδο αυτή το 
όνοµα τους µε κάποιες περισσότερο ή λιγότερο αξιόλογες τοµές στην λειτουργία των 
υπουργείων αυτών, σε συνεργασία και µε τους διεθνείς οργανισµούς που 
δραστηριοποιήθηκαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, υπήρξαν οι : Νικόλαος 
Σµπαρούνης-Τρίκορφος, Κωνσταντίνος Καµπάς, Γρηγόριος Κασιµάτης, Γεώργιος 
Λαζανάς, Μιχαήλ Κότσιανος, Θεόδωρος ∆εσύλλας, (όλοι αυτοί συνέδεσαν το όνοµα 
τους µε την λειτουργία της Κοινωνικής Πρόνοιας στην βάση των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας, από τα τέλη του 1945 έως τα τέλη του 1948. Παρέµειναν δε 
στο υπουργείο για σχετικά µεγάλα διαστήµατα, παράγοντας κάποιο έργο), Ευστάθιος 
Μαλαµίδας (υπουργός Υγιεινής), Κωνσταντίνος Καραµανλής (Παρέµεινε στο 
υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για ένα πολύ µεγάλο διάστηµα για τα δεδοµένα της 
εποχής, από τις 18.11.1948 έως τις 6.1.1950 και συνέδεσε το όνοµα του κυρίως µε 
την στέγαση των προσφύγων, εκµεταλλευόµενος τις δυνατότητες που προσέφερε η 
αµερικανική βοήθεια), Κωνσταντίνος Ροδόπουλος (Υγιεινής, 1949-1950), 
Κωνσταντίνος Αδαµόπουλος (1952 κ. ε. Ενοποιηµένο υπουργείο Υγιεινής και 
Πρόνοιας.)109. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
109 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα πρόσωπα που στελέχωσαν κατά καιρούς το 
υπουργείο, βλ. Γρ. Τζιοβάρας, Κυβερνήσεις 1833-1996 : Τα Υπουργεία µας, Εκδόσεις ΄΄Το Ποντίκι΄΄, 
Αθήνα 1996, σελ. 222-234. 
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∆’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Η ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940 
 
 
1. Το θεωρητικό πλαίσιο 
 
Μια βασική υπόθεση εργασίας στην µελέτη αυτή είναι ότι η παροχή πρόνοιας 

προς τον πληθυσµό ενός κράτους, η οποία συχνά γίνεται αντικείµενο διαµάχης 
ανάµεσα στις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις, και ιδιαίτερα µάλιστα σε περιόδους 
κρίσης, όταν το κράτος συνήθως αναµένεται να αποτελέσει επιπλέον τον κύριο 
φορέα προνοιακής πολιτικής, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία διεκδίκησης, 
συχνά µάλιστα υπό την απροκάλυπτη µορφή πατροναρίσµατος, της κρατικής 
εξουσίας από τις πολιτικές αυτές δυνάµεις110. 

 Το προφανές ερώτηµα λοιπόν που εδώ τίθεται είναι κατά πόσο συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτές για την περίπτωση της Ελλάδας στην δεκαετία του 1940. Έτσι, 
πέρα από το ενδιαφέρον οµολογουµένως σκέλος που αφορά στην  έρευνα για την 
«αναπαράσταση» των συγκεκριµένων µορφών που πήρε η Κοινωνική Πρόνοια στην 
Ελλάδα, η απάντηση στο ερώτηµα που τέθηκε εν προκειµένω, είναι εξαιρετικής 
σηµασίας και για έναν άλλο λόγο· διότι θα βοηθήσει στην διαµόρφωση 
τεκµηριωµένης θέσης και άποψης, ακριβώς για τον χαρακτήρα που προσέλαβε το 
Κράτος Πρόνοιας που επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντας τα 
βαθύτερα κίνητρα των εµπνευστών του. 

 Τα ερωτήµατα στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση για να εξακριβωθεί η ισχύς ή 
όχι των παραπάνω προϋποθέσεων, είναι τα ακόλουθα  : 1) Σε ποιο βαθµό η δεκαετία 
του 1940 µπορεί να χαρακτηρισθεί ως περίοδος κρίσης; 2) Θεωρείται κατά την 
δεκαετία του 1940 επιβεβληµένη η διεύρυνση της Κοινωνικής Πολιτικής του 
κράτους, σε βαθµό µάλιστα ώστε αυτό να αποτελέσει τον κύριο φορέα παροχής 
Κοινωνικής Πρόνοιας, υπερφαλαγγίζοντας τους παραδοσιακούς φορείς (Εκκλησία, 
ιδιωτική πρωτοβουλία, Ερυθρό Σταυρό, άλλους φορείς); 3) Αποδεικνύεται επαρκώς 
ότι οι αντιµαχόµενες πολιτικές δυνάµεις στην δεκαετία του 1940 θεωρούν την 
παροχή πρόνοιας, αφενός, και την χρησιµοποιούν, αφετέρου, ως βασικό εργαλείο 
πολιτικής διείσδυσης, υπό την µορφή της πατρωνείας και τελικά επικράτησης στην 
πολιτική διαµάχη;     

1) Στο πρώτο ερώτηµα η απάντηση δεν µπορεί παρά να είναι θετική. Μετά την 
Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία υπήρξε κοµβικό σηµείο ως προς την 
διαµόρφωση της πορείας της Ελλάδας, ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και η Κατοχή 
επιτάχυναν τις διαδικασίες εκείνες που ανάγκασαν το κράτος ουσιαστικά να 
µεταλλαχθεί και να παρέµβει πιο ενεργά στην κοινωνική ζωή. Το κόστος του 
Πολέµου και της Κατοχής υπήρξε ιδιαιτέρως µεγάλο για την Ελλάδα, τόσο σε 
ανθρώπινο δυναµικό, όσο και σε υλικά αγαθά, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία 
λοιπόν την εντονότερη παρέµβαση του κρατικού µηχανισµού, στο πλαίσιο φυσικά 
και της διεύρυνσης της Κοινωνικής Πρόνοιας παγκοσµίως, εκείνη την περίοδο. Οι 
συνέπειες του Πολέµου και της Κατοχής και έπειτα του Εµφυλίου υπήρξαν 
καταλυτικές, τόσο όσο αφορά γενικά στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, όσο και ως 
προς την περιρρέουσα πολιτική κρίση και ένταση που οφείλεται στο κενό εξουσίας 

 
110 Βασικά σηµεία της προβληµατικής που αναπτύσσεται εδώ αποτελούν τον άξονα που διατρέχει την 
πολύ χρήσιµη έκδοση που επιµελήθηκε ο Ντέιβιντ Κλόουζ, Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, 1943-1950 
: Μελέτες για την πόλωση, Φιλίστωρ (α’ έκδ. αγγλική : Routledge 1993), Αθήνα 1997. Πιο συνοπτικά 
για την προβληµατική αυτή βλ. την ενότητα ΄΄Τα υπό συζήτηση θέµατα΄΄, σελ. 30-34, της 
προαναφερόµενης έκδοσης.  
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που είχε προκύψει µεταπολεµικά και το οποίο είχε ως χαρακτηριστικό την 
αµφισβήτηση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάµεων και την ταυτόχρονη άνοδο της 
δυναµικής της «Αριστεράς». Νοµιµοποιείται λοιπόν επαρκώς η χρήση του όρου 
«κρίση». Όσον αφορά ειδικά στις συνέπειες του Εµφυλίου γίνεται σαφές ότι η 
οξύτατη αυτή πολεµική αναµέτρηση δεν αφορά µονάχα στους στρατούς και στους 
ενόπλους, αλλά στην κοινωνία ολόκληρη. Η πιο άµεση και εµφανής ίσως συνέπεια 
είναι η προσφυγιά : Περισσότερα από ένα εκατοµµύριο άτοµα, άµαχοι, εκτοπίστηκαν 
και προσφυγοποιήθηκαν στη διάρκεια του πολέµου αυτού, οι 700.000 µάλιστα από 
αυτούς συσσωρεύτηκαν ως «ανταρτόπληκτοι» στις παρυφές των πόλεων111, όπου και 
ζούσαν συχνά κάτω από άθλιες συνθήκες, αναγκάζοντας τον κρατικό µηχανισµό να 
αναλάβει ενεργότερη δράση για την αποκατάστασή τους. Όλη αυτή η διαδικασία 
προσφυγοποίησης που προκλήθηκε από τις ίδιες τις µεταπολεµικές κυβερνήσεις, 
απορρόφησε σηµαντικό τµήµα από τα κονδύλια της Πρόνοιας. Η διαπίστωση επίσης 
µετά την λήξη του εµφυλίου της οικτρής κατάστασης διάφορων κοινωνικών οµάδων 
και ειδικά των πληθυσµών που είχαν παραµείνει στα ορεινά καθιστούσε σαφές ότι η 
Κοινωνική Πρόνοια έπρεπε να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής των µεταπολεµικών 
κυβερνήσεων112. Συνοπτικά, η ιδιαιτερότητα αυτή της Ελλάδας, καθώς ήταν η 
µοναδική χώρα µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, που στο εσωτερικό της 
συνεχίζονταν ένας πόλεµος, είχε µακροχρόνιες επιδράσεις σε διάφορους τοµείς. Ένας 
από αυτούς είναι και ο τοµέας της Πρόνοιας : Ο εµφύλιος πόλεµος καθιστούσε, για 
διάφορους λόγους, οι οποίοι θα αναπτυχθούν στην συνέχεια, επιβεβληµένη, για την 
κυβερνητική παράταξη, την χρήση του σηµαντικότερου όπλου που είχε στην διάθεση 
της, που δεν ήταν άλλο από την οικονοµική βοήθεια, στο πλαίσιο της οποίας η 
Κοινωνική Πρόνοια απορροφούσε σηµαντικά κονδύλια. 

2) Κατά την δεκαετία του 1940 και ειδικά στο δεύτερο µισό της, σαφώς και 
θεωρείται επιβεβληµένη η ενεργότερη παρέµβαση του κράτους σε σχέση µε το 
παρελθόν. Ανατρέχοντας ιστορικά στην παρέµβαση του κράτους στο παρελθόν, όσον 
αφορά στην Πρόνοια, αποκαλύπτεται, όπως είδαµε ήδη, η περιορισµένη δράση 
του113. Την Πρόνοια αναλάµβαναν στο παρελθόν άλλοι φορείς, όπως η Εκκλησία και 
η ιδιωτική πρωτοβουλία και περιγράφονταν µε την χρήση του όρου «φιλανθρωπία». 
∆εν εξετάζεται βέβαια στο πλαίσιο αυτής της µελέτης, κατά πόσο ήταν αλτρουιστικά 
τα κίνητρα Εκκλησίας και φιλάνθρωπων, απλώς επιβεβαιώνεται η υπεροχή τους σε 
σχέση µε το κράτος, όσον αφορά στην παρέµβαση για παροχή πρόνοιας. Αν και 
µεταπολεµικά δεν µειώθηκε σηµαντικά η δυναµική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η 
δράση της Εκκλησίας και του Ερυθρού Σταυρού (σε συγκεκριµένους τοµείς µάλιστα, 
όπως στην προστασία του παιδιού, αυξήθηκε) αξίζει κανείς να σηµειώσει τον 

 
111 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 51.  
112 Οι πληθυσµοί αυτοί είχαν στερηθεί ακόµη και το αλάτι, καθώς στην προσπάθεια να αποκλειστεί ο 
∆ηµοκρατικός Στρατός από κάθε είδους τροφοδοσία, πολλές µικρές αλυκές, στις απόµακρες παραλίες, 
ισοπεδώθηκαν µε µπουλντόζες ώστε να µην φθάνει αλάτι στα ορεινά. Βλ. σχ. Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία 
του ελληνικού εµφυλίου πολέµου, 1946-1949, τ. 1, εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα 2000, σελ. 51. 
113 Η διαπίστωση αυτή δείχνει εκ πρώτης όψεως παράδοξη, δεδοµένου του ότι οι εξουσίες που είχε το 
κράτος στην Ελλάδα, στην αναφερόµενη προπολεµική περίοδο, ήταν πολύ εκτεταµένες, σε βαθµό 
µάλιστα να αναφέρεται γι’ αυτό ότι «προσοµοίαζε µε άλλα βαλκανικά κράτη πριν από την 
κοµµουνιστική κατάληψη, στο ότι αυτό εφοδίαζε τους πολίτες του µε διάφορα πράγµατα που αλλιώς 
θα σπάνιζαν πολύ, αλλά και διέφερε από εκείνα στο ότι διέθετε µεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία, 
συµπεριλαµβανοµένης και της αγροτικής, ακόµα και σε περιοχές αποµακρυσµένες απ’ την 
πρωτεύουσα.». Βλ. σχ. Ντέιβιντ Κλόουζ (επιµ.), Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος... (ό. π.), σελ. 30. 
Εξηγήθηκε ωστόσο στην ιστορική αναδροµή, για ποιους λόγους το ελληνικό κράτος δεν ανέπτυξε 
παρά µια «νωθρή» παρέµβαση όσον αφορά στην Κοινωνική Πρόνοια. 
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διευρυµένο ρόλο του κράτους, συγκριτικά µε το παρελθόν,  τον οποίο εδώ και θα 
µελετήσουµε. Σηµείο-τοµή θεωρείται η παρέµβαση του κράτους στην κρίσιµη 
συγκυρία µετά την Μικρασιατική Καταστροφή, για περίθαλψη και αποκατάσταση 
των προσφύγων. Η παρέµβαση του κράτους όσον αφορά στο ζήτηµα των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το οποίο σηµειώνονται σηµαντικές εξελίξεις κατά την 
δεκαετία του 1930 είναι ένα ακόµη κοµβικό σηµείο, αλλά δεν εντάσσεται άµεσα 
στην παροχή Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως εκείνη ορίστηκε αρχικά στην µελέτη αυτή. 

Επίσης θα πρέπει να έχει κανείς κατά νου ότι η πολιτική αστάθεια µεταπολεµικά 
και αργότερα το ξέσπασµα του εµφυλίου, δεν ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο 
ελληνικό κράτος να αναλάβει µόνο του την ανοικοδόµηση της χώρας. Γι’ αυτό, θα 
πρέπει να γίνει σαφές ότι για την µεταπολεµική περίοδο θα µιλάµε για την δράση του 
ελληνικού κράτους και την παρέµβαση στα εσωτερικά του ζητήµατα, άλλων κρατών, 
µέσω διεθνών οργανισµών, δανείων, σχεδίων. Η οικονοµική βοήθεια εκ µέρους των 
κρατών αυτών και ειδικά αυτής που προβλέπονταν µε το Σχέδιο Μάρσαλ δεν 
αφορούσε φυσικά µονάχα στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά σε διάφορους 
τοµείς της οικονοµίας. Είναι ωστόσο αυτονόητο ότι στην εργασία αυτή δεν θα 
επεκταθούµε στην ανάλυση συνολικά του χαρακτήρα της εκάστοτε οικονοµικής 
βοήθειας, αλλά µόνο σε σχέση µε την Κοινωνική Πρόνοια. 

 Το σύστηµα των διανοµών της βοήθειας που ανέπτυξαν οι διεθνείς οργανισµοί 
απόκτησε ιδιαίτερη σηµασία για πολλά κοινωνικά στρώµατα της υπαίθρου µετά τις 
καταστροφές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια του Πολέµου και της Κατοχής. 
Γράφει σχετικά ο Γ. Μαργαρίτης : «Οι πυροπαθείς, οι «βοµβόπληκτοι», οι άποροι, οι 
άστεγοι, οι πρόσφυγες, τα υπαλληλικά και εργατικά στρώµατα των πόλεων, τα 
βρέφη, οι άρρωστοι, τα παιδιά και άλλες κοινωνικές οµάδες, ήταν σε µεγάλο 
ποσοστό εξαρτηµένα από τις διανοµές του Ερυθρού Σταυρού στις οποίες, µετά την 
απελευθέρωση, είχαν προστεθεί και οι αντίστοιχες των βρετανικών και συµµαχικών 
οργανισµών. Πολύ λίγες κοινωνικές οµάδες µπορούσαν να αισθάνονται 
αυτοπεποίθηση – ελάχιστες  διέθεταν πλέον ένα σταθερό οικονοµικό υπόβαθρο, µε 
αποτέλεσµα το ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις να είναι τόσο έντονο όσο 
έντονες ήταν και οι διεκδικήσεις για δίκαιη κατανοµή της όποιας βοήθειας … Το 
γεγονός αυτό καθιστά προφανές ότι η πολιτική σκοπιµότητα που κρύβονταν πίσω 
από την πρόνοια και η οποία αφορούσε τόσο τους ανήµπορους, όσο και τις ξένες 
δυνάµεις που παρείχαν την βοήθεια, τις ελληνικές κυβερνήσεις που θα 
διαχειρίζονταν την βοήθεια, τις ελληνικές πολιτικές δυνάµεις που θα έµεναν µακριά 
από την διαχείριση αυτού του ισχυρότατου µέσου διακυβέρνησης, αλλά και της 
Αριστεράς, η οποία στο σύνολο της υφίστατο και την αδικία από την ανισοµερή 
κατανοµή της βοήθειας, συνέβαλε πολύ περισσότερο απ’ ότι οι παλιές ιδεολογικές 
διαφορές, στην δηµιουργία  µιας εκρηκτικής κατάστασης, η οποία εκδηλώθηκε µε 
τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο, καθώς ήταν φανερή µια κοινωνική κρίση µε 
προφανείς ενδείξεις ταξικής διαµάχης»114.  

Εκτός όµως από την επίδραση που ασκούν στο υπό διαµόρφωση στην Ελλάδα 
σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας οι συµµαχικές προς αυτήν χώρες, οι οποίες και 
ανέπτυσσαν εκείνη την περίοδο διευρυµένα προνοιακά συστήµατα, θα πρέπει να 
αναζητηθούν και κάποιες άλλες επιδράσεις, αρκετά σηµαντικές. Προπολεµικά, 
µπορεί να υποστηριχθεί, ότι οι επιδράσεις είχαν ως προέλευση την Γερµανία, η οποία 
στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και ειδικά στο ζήτηµα των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων υπήρξε πρωτοπόρος, ενώ αρκετοί Έλληνες επιστήµονες είχαν σαφώς 

 
114 Βλ. γι’ αυτά Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου πολέµου… (ό. π.), σελ. 75-76 και 113.  
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επηρεαστεί από τις πνευµατικές-φιλοσοφικές και τεχνικές-επιστηµονικές εξελίξεις 
στην χώρα αυτή. Μεταπολεµικά, όµως, λόγω και της σαφούς παρέµβασης, αρχικά 
της Αγγλίας115 -σε µικρότερο βαθµό βέβαια- και έπειτα των Η.Π.Α., οι οποίες 
διείσδυσαν δυναµικά µετά την διακήρυξη του ∆όγµατος Τρούµαν και την εφαρµογή 
του Σχεδίου Μάρσαλ, πρότυπο για την Κοινωνική Πρόνοια και πάτρωνες, συνολικά, 
στο πολιτικό επίπεδο, έγιναν οι νικήτριες του Πολέµου και συµµαχικές για την 
Ελλάδα χώρες αυτές. Επιδράσεις ασκούσε και η Γαλλία, η οποία διήλθε από 
παρόµοια µε την Ελλάδα διαδικασία για την ανοικοδόµησή της, αλλά σαφώς πιο 
περιορισµένες, καθώς και γι’ αυτήν καταλυτική είναι η επίδραση του Σχεδίου 
Μάρσαλ, δηλαδή της αµερικανικής παρέµβασης116. Όπως διαπιστώνει λοιπόν κανείς, 
τόσο προπολεµικά, όσο και -κυρίως- µεταπολεµικά, η Ελλάδα δεν εκινείτο σε 
συνθήκες αποµόνωσης, ούτε στο πλαίσιο των σοσιαλιστικών οικονοµιών, όπου το 
κράτος ρύθµιζε την παραγωγή και οι ανταλλαγές απλώς ρύθµιζαν κάποια κενά. 
Αντίθετα, επεδίωκε την ένταξη της στους δυτικούς θεσµούς οικονοµικής 
συνεργασίας και ολοκλήρωσης και διέθετε µια οικονοµία και κοινωνία µε πολλά 
ανοίγµατα προς τα έξω που δεν είχαν απλώς συγκυριακό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου 
και οι επιδράσεις στο υπό εφαρµογήν σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας προέρχονταν 
από τον δυτικό καπιταλιστικό κόσµο, τµήµα του οποίου εκ των πραγµάτων πια ήταν 
και η Ελλάδα.    

 Τι γίνεται ωστόσο στο στρατόπεδο του αντιπάλου του επίσηµου ελληνικού 
κράτους, δηλαδή στην Αριστερά; Το ερώτηµα έχει σηµασία, διότι η Κοινωνική 
Πολιτική του επίσηµου ελληνικού κράτους δηµιουργείται κατ’ αντιπαράσταση προς 
το µοντέλο των αντιπάλων του. Όσον αφορά στους Έλληνες κοµµουνιστές, λοιπόν, 
βασίζονταν και αυτοί, όπως και άλλα Μαρξιστικά-Λενινιστικά κόµµατα, στις µαζικές 
κινητοποιήσεις του λαού, σε συνδυασµό µε την πειθαρχηµένη αφοσίωση σε µια 
συγκεντρωτική οργάνωση. Στόχος τους ήταν ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός κατά 
το πρότυπο της Ε.Σ.Σ.∆. στη βάση µιας κρατικοποιηµένης οικονοµίας. Τα περιθώρια 
για εθνικούς δρόµους και µοντέλα οικονοµικής οργάνωσης ήταν περιορισµένα, λόγω 
της ακτινοβολίας που ασκούσε η Ε.Σ.Σ.∆. την εποχή εκείνη και όπως διαπιστώνει 
κανείς άλλωστε και από την ανάλυση, κυρίως για τις επόµενες δεκαετίες, των 
χαρακτηριστικών των κοινωνικοοικονοµικών καθεστώτων που επιβλήθηκαν στον 
χώρο των Βαλκανίων. Ωστόσο, στην παρούσα περίσταση, η Γιουγκοσλαβία και η 
Σοβιετική Ένωση, χώρες στις οποίες κυρίως απέβλεπαν οι Έλληνες κοµµουνιστές, 
δεν φαίνεται να είχαν την δυνατότητα να αναµιχθούν στα εσωτερικά της Ελλάδος, 
στον βαθµό τουλάχιστον που το έκαναν οι δυτικές δυνάµεις. Εύκολα πάντως γίνεται 
αντιληπτό ότι οι διαφορές ανάµεσα στα πολιτικά συστήµατα που ήθελε να 
οικοδοµήσει η κάθε πλευρά, µέσα στο χάος που είχε προκαλέσει η Κατοχή, ήταν 
ριζικές117.  

 
115 Για λογαριασµό της Αγγλίας σε ζητήµατα πρόνοιας λειτουργούσε η M.L. (Military Liaison), η 
υπηρεσία δηλαδή πολιτικής µέριµνας του βρετανικού στρατού.  
116 Η επιρροή της Γαλλίας αυξάνει πολύ περισσότερο κατά την δεκαετία του 1950, µετά το δύσκολο 
αρχικό στάδιο ανοικοδόµησης, κυρίως δηλαδή όταν αρχίζει δυναµικότερα η ανάπτυξή της. ∆εν είναι 
τυχαίο ως προς αυτό το γεγονός ότι οι αναφορές στην Γαλλία στις σχετικές µε την Κοινωνική Πρόνοια 
µελέτες, αυξάνουν κατακόρυφα από την δεκαετία του 1950 και εξής.   
117 Ντέιβιντ Κλόουζ (επιµ.), Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, 1943-1950… (ό. π.), σελ. 30. Παρά τις 
ριζικές αυτές διαφορές πάντως, ακόµη και στην Σοβιετική Ένωση εφαρµόζονταν Κοινωνική Πολιτική, 
παρά τις αντίθετες διακηρύξεις που προέρχονταν από την µαρξιστική ιδεολογία ότι η Κοινωνική 
Πολιτική ήταν ένα αστικό τέχνασµα για την εξασθένιση των κοινωνικών αγώνων. Βλ. ενδ. Β. 
Βογιατζής, Θεωρία και έννοια της Κοινωνικής Πολιτικής… (ό. π.), σελ. 47-53.  Ο Μαρξ είχε ασκήσει 
κριτική για τον κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο του κράτους σε πολλά από τα έργα του και σε πολλά 
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3) Η άνοδος συνολικά της «Αριστεράς», και ειδικά του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος Ελλάδας, το οποίο κατά την διάρκεια της Κατοχής είχε ιδρύσει και 
ήλεγχε, ως ένα βαθµό, κεκαλυµµένα, το Ε.Α.Μ., το οποίο ασκούσε αρκετά πλατιά 
έλξη για να προσελκύσει υποστηρικτές από όλες τις περιοχές και από όλα τα 
επαγγέλµατα, λόγω αναµφισβήτητα και της προσφοράς του την περίοδο της Κατοχής 
και η διαφορά στα πολιτικά και κοινωνικά προγράµµατα ανάµεσα στις 
«κοµµουνιστικές» και στις «αντικοµµουνιστικές» δυνάµεις, έθεταν σε πολύ υψηλή 
προτεραιότητα το ζήτηµα της µονοπώλησης της Πρόνοιας και του τρόπου παροχής 
της118. ∆εν είναι ήσσονος σηµασίας, στο πλαίσιο της προβληµατικής αυτής, το 
γεγονός ότι, όταν τον Ιούλιο -Αύγουστο 1945, οι κοµµουνιστές και το Ε.Α.Μ. 
δηµοσίευσαν ένα ριζοσπαστικό πρόγραµµα το οποίο βασιζόταν στις πολιτικές που 
είχαν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής, ανάµεσα σε άλλα, 
προωθηµένα για τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής µέτρα, προβλεπόταν και 
«µεγάλη επέκταση της κοινωνικής πρόνοιας που θα τη χρηµατοδοτούσε µια 
προοδευτική φορολόγηση»119. Αυτό που πρότειναν, δηλαδή, ουσιαστικά, ήταν η 
αναδιανοµή του εισοδήµατος προς όφελος των πιο αδύναµων κοινωνικών 
στρωµάτων, µια αναδιανοµή η οποία µάλλον θεωρούνταν δίκαια, δεδοµένου του 
αδιαµφισβήτητου γεγονότος ότι κατά την διάρκεια της Κατοχής πλούτισαν 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, µε αθέµιτα µέσα, σε βάρος ακριβώς του 
«λαού»120, την στιγµή κατά την οποία, αντιθέτως, οι αντικοµµουνιστές, «ευαίσθητοι 
απέναντι στην ατοµική ιδιοκτησία, άφηναν ατιµώρητους εκείνους τους 
επιχειρηµατίες που είχαν πλουτίσει από τη συνεργασία τους µε τους Γερµανούς…ή 

 
σηµεία το θεωρεί ως µηχανισµό κυριαρχίας στην υπηρεσία της αστικής τάξης. Η σύγχρονη 
µαρξιστική ανάλυση του κράτους πρόνοιας είναι γενικά οικονοµικής φύσης. Θεωρείται είτε σαν το 
«δεκανίκι του κεφαλαίου», είτε σαν «χρησιµοποίηση της δύναµης του κράτους για να τροποποιήσει 
την αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης και να κρατήσει τον µη εργαζόµενο πληθυσµό στον 
καπιταλισµό». Άλλοι µαρξιστές, στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν από την παραπάνω στενή 
οικονοµική ανάλυση, θεωρούν ότι το κράτος πρόνοιας αντιπροσωπεύει την αναγκαιότητα κοινωνικής 
νοµιµοποίησης του συστήµατος. Βλ. γι’ αυτά  Γιώργος Σκουτέλης, «Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική 
Προστασία : Εξελίξεις και Προοπτικές. Η Ελληνική Πραγµατικότητα»… (ό. π.), σελ. 309 και Όλγα 
Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις (ό. π.), σελ. 
102-118.  
118 Για την δύναµη του Κ.Κ.Ε. ο Π. Καζάκος, Ανάµεσα σε Κράτος και Αγορά : Οικονοµία και 
Οικονοµική πολιτική στη Μεταπολεµική Ελλάδα, 1944-2000, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 30, 
γράφει : «Πίσω από τις πολιτικές συµµαχίες βρισκόταν φυσικά ένα ευρύτατο κοινωνικό µέτωπο. 
Υποθέτουµε, παρά τις υπάρχουσες επιφυλάξεις και διαφορετικές ερµηνείες εκλογικών αποτελεσµάτων 
του 1946 και του δηµοψηφίσµατος για τη βασιλεία το 1947, ότι αυτή ήταν η εν δυνάµει πλειοψηφία. 
Ίσως, στην Ελλάδα το ΚΚΕ θα είχε αναδειχθεί σε κύρια αντιπολιτευτική δύναµη µε ποσοστά πάνω 
από το 25% κατά το πρότυπο της Ιταλίας, αν δεν είχε νωρίς εγκαταλείψει τον δρόµο της 
νοµιµότητας». Βλ. αντιστοίχως και  τα συµπεράσµατα του Ηλία Νικολακόπουλου, Η καχεκτική 
δηµοκρατία : Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 67-85. Βλ. και Χ. 
Χατζηιωσήφ, «Οικονοµική σταθεροποίηση και οικονοµική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947» 
Baerentzen Lars - Ιατρίδης Ο. Γιάννης - Smith Ole (επιµ.), Μελέτες για τον Εµφύλιο Πόλεµο 1945-
1949, Ολκός, Αθήνα 1992, σελ. 30, ο οποίος κάνει λόγο για αριστερή πλειονότητα αµέσως µετά τον 
πόλεµο. Άρα είχε δυναµική η Αριστερά και θα έπρεπε όλοι να την λαµβάνουν υπ’ όψιν τους στην 
εφαρµογή οποιασδήποτε πολιτικής.  
119 Για την πληροφορία βλ. Ντέιβιντ Κλόουζ (επιµ.), Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, 1943-1950… (ό. 
π.), σελ. 32.  
120 Βλ. ενδεικτικά Γ. Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση, Ελλάδα : Άνοιξη 1941-Φθινόπωρο 
1942, Αθήνα 1993 και του ιδίου Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου πολέµου, 1946-1949, τ. 1, εκδ. 
Βιβλιόραµα, Αθήνα 2000. Επίσης, ειδικά για την στάση των βιοµηχάνων βλ. Χρήστος  Χατζηιωσήφ, 
«Απόψεις γύρω από τη βιωσιµότητα της Ελλάδας και το ρόλο της βιοµηχανίας», Αφιέρωµα στον Νίκο 
Σβορώνο, εκδ. Πανεπιστηµίου Κρήτης, τ. 2, 1986, σελ. 330-368 (βλ. ειδικά σελ. 363-368).  
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από την κερδοσκοπία και την µαύρη αγορά»121. ∆εν είναι βέβαια επί του παρόντος η 
συζήτηση σχετικά µε το υποθετικό ερώτηµα αν η εφαρµογή αυτής της πολιτικής θα 
είχε απτά αποτελέσµατα -ευτυχώς ή δυστυχώς για το Ε.Α.Μ., αυτό δεν κλήθηκε ποτέ 
να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του- ωστόσο, συγκριτικά, η ξένη βοήθεια, παρά το ότι 
επέβαλε µια σχεδόν δουλική εξάρτηση των Ελλήνων προς τους Άγγλους και έπειτα 
προς τους Αµερικανούς122, είχε το πλεονέκτηµα της άµεσης καταβολής πραγµατικού 
πακτωλού χρηµάτων, τα οποία επενδυόµενα ειδικά σε ανάγκες εµφανείς και 
επιτακτικές, όπως η ανέγερση ενός συνοικισµού ή η διοργάνωση καθηµερινών 
συσσιτίων, αποτελούσε στα µάτια του σκληρά δοκιµασµένου κατά τα χρόνια της 
Κατοχής και εν πολλοίς, ακόµη, δυστυχισµένου πληθυσµού, ισχυρό τεκµήριο 
θέλησης, συνέπειας, προγραµµατισµού και ενδιαφέροντος του κράτους προς 
αυτούς123. Επιπλέον, για όσους είχαν χαρακτηριστεί ως άποροι, φορολογία φυσικά, 

 
121 Βλ. σχ. Ν. Κλόουζ, (ό. π.), σελ. 33, 201. 
122 «Οι αντίπαλοι του Ε.Α.Μ. επιδίωκαν την κατάληψη της εξουσίας µέσα από τους προσωπικούς 
δεσµούς αφοσίωσης και του πολιτικού πατροναρίσµατος σε µια κοινωνική ιεραρχία βασισµένη στην 
ιδιοκτησία. Στο δικό τους πλάνο, η πολιτική εξουσία τόσο στο εθνικό κέντρο όσο και τοπικά, 
εξαρτιόταν από την κοινωνική θέση και επιρροή. Καταλάβαιναν ότι δεν µπορούσαν να 
συναγωνιστούν τους κοµµουνιστές σε οργάνωση και για να αντισταθµίσουν αυτή την κατωτερότητα 
τους στρέφονταν σε ξένους πάτρωνες οι οποίοι εκπροσωπούνταν στην Ελλάδα από πολυάριθµους 
πράκτορες που είχαν στη διάθεση τους µεγάλα µέσα», γράφει παραστατικά ο Ν. Κλόουζ, (ό. π.), σελ. 
30-31.  Ο Γ. Π. Ρουµπάτης, στην µελέτη του ∆ούρειος Ίππος : Η αµερικανική διείσδυση στην Ελλάδα 
1947-1967 (α’ έκδ. αγγλική : Routledge 1993), Αθήνα 1987, σελ. 65, παρουσιάζει µε ακόµη πιο αδρές 
γραµµές την κατάσταση σχετικά µε τον χαρακτήρα της αµερικανικής παρέµβασης : «Στους µήνες που 
ακολούθησαν την εξαγγελία του ∆όγµατος Τρούµαν και µετά από την εφαρµογή των διαφόρων 
συµφωνιών που προέβλεπαν την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, η Ελλάδα έπαψε από πρακτική 
άποψη να αποτελεί κυρίαρχο έθνος. Η οικονοµία βρισκόταν στα χέρια των αµερικανών ειδικών· τα 
πολιτικά κόµµατα ανέβαιναν στην εξουσία ή έπεφταν µόνο µε την προηγούµενη συναίνεση των 
Ηνωµένων Πολιτειών· η εξωτερική πολιτική, αν και ασκούνταν από τον Έλληνα Υπουργό 
Εξωτερικών διαµορφωνόταν στις αίθουσες και στα γραφεία της αµερικανικής πρεσβείας και της 
AMAG· και τέλος ο στρατός, που διευθυνόταν ήδη από ξένους άρχισε να εξαρτάται ακόµη 
περισσότερο από µη Έλληνες για τις καθηµερινές του αποφάσεις. Η ρητορική του ∆όγµατος Τρούµαν 
µιλούσε για ελεύθερους θεσµούς, αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, ελευθερία του λόγου και άλλα 
παρόµοια υψηλά ιδεώδη, αλλά η εφαρµογή του στην Ελλάδα έχει ελάχιστη σχέση µε την εφαρµογή 
αυτών των αρετών στην ζωή της χώρας». Παρόµοια οπτική έχει και ο Lawrence Wittner, Η 
αµερικανική επέµβαση στην Ελλάδα, 1943-1949 (α’ έκδ.  American Intervention in Greece, 1943-1949, 
Columbia University Press, New York, 1982), Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 221-251. Το ίδιο υποστηρίζει 
και ο Π. Καζάκος (ό. π.), σελ. 31 : «Μια τρίτη πηγή περιορισµών στην ικανότητα µιας κυβέρνησης να 
ικανοποιεί σωρευτικά ειδικά συµφέροντα ήταν απλώς η εξάρτηση από το διεθνές και ευρωπαϊκό 
περιβάλλον. Στην αρχή της µεταπολεµικής περιόδου (και προς το τέλος!) πήρε τη µορφή της άµεσης 
εξάρτησης από την ξένη βοήθεια που ήδη στην αφετηρία δινόταν µε σαφείς όρους για την εφαρ-
µοστέα οικονοµική πολιτική! Ο σπουδαιότερος ήταν ότι οι κυβερνήσεις όφειλαν να εξυγιάνουν τη 
δηµόσια οικονοµία, διασφαλίζοντας έτσι τη νοµισµατική σταθερότητα. Αναµφίβολα, ο όρος αυτός 
ήταν δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιηθεί πλήρως υπό συνθήκες εµφυλίου και µε την ελληνική 
οικονοµία να έχει υποστεί τροµακτικές καταστροφές στην κατοχή. Αλλά ήταν όρος, µείζων 
περιορισµός. Μετά το 1953 η εξυγίανση θα «εσωτερικοποιηθεί», µετατρεπόµενη σε έναν από τους 
κύριους στόχους των µεταπολεµικών κυβερνήσεων». Η οπτική αυτή των παραπάνω ερευνητών, παρά 
το γεγονός ότι είναι στο σύνολο της εύστοχη, δεν θα πρέπει να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα 
στην προσπάθεια για µια συνολικότερη θέαση του ζητήµατος, ειδικά δε όσον αφορά στην δράση των 
Ελλήνων πολιτικών, η δράση και τα κίνητρα των οποίων, έστω και κάτω από αυτήν την 
αναµφισβήτητη εξάρτηση, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 
123 Παρενθετικά πρέπει να τονιστεί ότι τα µέτρα Κοινωνικής Πρόνοιας που λαµβάνονταν 
µεταπολεµικά, αποτελούσαν έναν σηµαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης. Ωστόσο ο 
όλος προγραµµατισµός της Κοινωνικής Πρόνοιας εντάσσονταν στον γενικότερο προγραµµατισµό της 
ανοικοδόµησης, γεγονός που έθετε και τα όρια στα οποία θα εκτείνονταν ο τοµέας της Κοινωνικής 
Πρόνοιας και ο χαρακτήρας που αυτός θα έπαιρνε. 
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µέσα στο πλαίσιο οικονοµικής διαχείρισης που επέβαλε η ξένη βοήθεια, δεν 
προβλεπόταν, αν και ουσιαστικά η επίκληση της φτώχειας της Ελλάδας, που δεν 
άντεχε άµεση φορολογία, ευνοούσε τους βασιλόφρονες πολιτικούς, καθώς η απουσία 
φορολόγησης έλκυε ιδιαιτέρως και τα αστικά και µικροαστικά στρώµατα που 
φοβούνταν τους νέους φόρους. Ήταν και αυτό ένα ισχυρό κίνητρο αποδοχής της 
χρησιµότητας της ξένης βοήθειας από τον πληθυσµό, που λειτουργούσε σε αντίθεση 
µε το µεταπολεµικό πρόγραµµα του Ε.Α.Μ. που αν και προέβλεπε φορολόγηση 
κυρίως  για τα ανώτερα οικονοµικά στρώµατα, ωστόσο η ισχυρή ανάµνηση της 
«φορολογίας» που επέβαλλε το Ε.Α.Μ. κατά την διάρκεια της Κατοχής στο πλαίσιο 
της Αντίστασης και η οποία αφορούσε όλα τα στρώµατα, δηµιουργούσε ανασφάλεια, 
ως προς αυτό, ακόµα και στις κοινωνικές εκείνες οµάδες που ήταν ταυτισµένες µε το 
Ε.Α.Μ., σε φτωχούς δηλαδή ή έστω σε οικονοµικά πιεσµένους124. Για να είµαστε 
πάντως απολύτως ακριβείς, οι δεξιές κυβερνήσεις κάθε άλλο παρά φιλολαϊκή 
φορολογική πολιτική ακολουθούσαν, καθώς οι κερδοσκόποι τους εµπόδισαν να 
αντικαταστήσουν το πεπαλαιωµένο φορολογικό σύστηµα µε ένα πρόγραµµα άµεσης 
φορολόγησης και ελέγχου των τιµών που αποπειράθηκε να εφαρµόσει το 1945 ο 
υπουργός Κυριάκος Βαρβαρέσος και το οποίο προφανώς θα έπληττε περισσότερο 
τους έχοντες, παρά τους άπορους. Θα πρέπει δε να γίνει αποδεκτό ότι όπως πάντα, 
άλλωστε, η συµπεριφορά των πολιτικών ελίτ καθορίστηκε και τότε από τον 
υπολογισµό του κόστους και του οφέλους που θα αποκόµιζαν (γι’ αυτό και 
παρατηρήθηκε τότε µια έντονη πολιτική συναλλαγών – πελατειακό σύστηµα). 
Γλαφυρά παραδείγµατα γι’ αυτά είναι η συνεχής επιχορήγηση χρεοκοπηµένων 
επιχειρήσεων, η δηµιουργία δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και χρεών σε µεγάλη 
κλίµακα, οι παροχές πάσης φύσης σε συγκεκριµένες οµάδες και άλλες πρακτικές.  

Οι κοµµουνιστές µε την σειρά τους κατηγορούσαν τις δεξιές δυνάµεις -όχι και 
τόσο αβάσιµα- ότι ενώ οι ίδιοι βασίζονταν στις λαϊκές δυνάµεις, εκείνοι, µην 
εφαρµόζοντας τίποτα άλλο από µια πεπαλαιωµένη και ξεπερασµένη πολιτική µε 
δεδοµένη την έλλειψη οργανωτικού πνεύµατος και κοινωνικού προγράµµατος, δεν 
µπορούσαν να βασιστούν παρά στην ξένη βοήθεια, η οποία δεν ήταν τίποτα άλλο 
από επιχορηγήσεις «φασιστικών» ή «ιµπεριαλιστικών» δυνάµεων και η οποία 
διανέµονταν, επιπλέον, επιλεκτικά και άνισα, ευνοώντας τους κοινωνικά 
προνοµιούχους125. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, παρενθετικά, ότι η ευρύτερη Αριστερά 
χαρακτηρίζονταν από διαιρέσεις κατά την περίοδο του Εµφυλίου, γεγονός που δεν 
προσδιορίζονταν µόνο από ιδεολογικές παραµέτρους, αλλά κυρίως από την 
διαφοροποίηση της κοινωνικής τους σύνθεσης. Όπως µάλιστα παρατηρεί ο Γ. 
Μαργαρίτης, η µετακατοχική Αριστερά του αστικού χώρου, η οποία συγκροτήθηκε 

 
124 Βλ. σχ. Ν. Κλόουζ, (ό. π.), σελ. 43. 
125 Ο Ν. Κλόουζ, (ό. π.), σελ. 33, περιγράφει ακριβώς έτσι την κατάσταση : «Το Κράτος αυτό [των 
αντικοµµουνιστικών δυνάµεων], έλεγχε το µεγαλύτερο µέρος του τραπεζικού συστήµατος, αλλά 
χρησιµοποιούσε τις δυνάµεις του υπέρ ολίγων πλουσίων επιχειρηµατιών, κάνοντας διακρίσεις σε 
βάρος της µεγάλης µάζας των υπαλλήλων, των καταναλωτών και των χωρικών. Η κατεύθυνση της 
οικονοµικής ανάπτυξης του Κράτους θα καθοριζόταν από τα συµφέροντα των ευνοούµενων 
επιχειρηµατιών και των καπιταλιστικών χωρών, από τις οποίες εξαρτιόνταν οι αντικοµµουνιστές. Η 
άµεση φορολογία θα παρέµενε χαµηλή και οι κοινωνικές υπηρεσίες γλίσχρες».  Και σε άλλο σηµείο, 
σελ. 217-218 : «[Μια απ’ τις αδυναµίες του πολιτικού συστήµατος] ήταν το γενικά χαµηλό επίπεδο 
ικανοτήτων και εντιµότητας στις δηµόσιες υπηρεσίες, όπου πειρασµοί για δωροδοκίες και εξαγορές 
αυξάνονταν µε την κακή οικονοµική κατάσταση. Μέσα στα χρόνια 1945-9, τοπικές επιτροπές 
εκταµίευσαν τεράστια ποσά για την ανακούφιση των φτωχών, ποσά που το 1945-7 προέρχονταν από 
την UNRRA, και αργότερα από την κυβέρνηση. Ήταν φυσιολογικό η βοήθεια αυτή να µοιράζεται µε 
τρόπο διεφθαρµένο ή φατριαστικό, και τα θύµατα αυτής της διανοµής ήταν γενικά αριστεροί».  
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«µε βάση το αρθρωµένο, γύρω από τις διανοµές της ξένης βοήθειας, κίνηµα 
διεκδικήσεων», ακολούθησε έναν εντελώς ξεχωριστό δρόµο, αρνούµενη να 
συµµετάσχει τελικά στον ένοπλο αγώνα126. ∆ιαπιστώνει κανείς εδώ την ξεχωριστή 
συµβολική δύναµη που είχε η ξένη βοήθεια και τις αυξηµένες προσδοκίες για 
επίλυση των προβληµάτων του λαού που δηµιουργούσε στην συνείδηση ακόµη και 
εκπροσώπων όχι αντικοµµουνιστών, ανθρώπων που βρίσκονταν µάλιστα πολύ κοντά 
στην «Αριστερά», καθώς αυτοί δεν αρνούνταν την χρησιµότητα της ξένης βοήθειας, 
απλώς διεκδικούσαν δικαιότερη διανοµή.  

Πάντως την αξία της ύπαρξης συνολικά ενός µηχανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας 
ως µέσο άσκησης πολιτικής, η Αριστερά την αναγνώριζε. Ενδεικτικό ως προς αυτό 
είναι το γεγονός ότι τόσο η Π.Ε.Ε.Α., αρχικά, όσο και η «Κυβέρνηση του Βουνού» 
(ή Προσωρινή ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση) έπειτα, είχαν προβλέψει την σύσταση 
αντίστοιχων µε τις επίσηµες κυβερνήσεις υπουργείων, ανάµεσα στα οποία µεγάλη 
φαίνεται να ήταν και η σηµασία που έδιναν στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Υγιεινής.  

Στους λίγους µήνες δράσης της (10 Μαρτίου – 9 Οκτωβρίου 1944) η Π.Ε.Ε.Α. 
πρόλαβε να επιτύχει ρυθµούς εργασίας ζηλευτούς και για µια κανονική ακόµη 
κυβέρνηση, µε την ανάθεση των διαφόρων αρµοδιοτήτων σε σηµαντικές 
προσωπικότητες, που είχαν έως τότε διαδραµατίσει -αλλά θα διαδραµάτιζαν και στο 
µέλλον- σηµαντικό ρόλο στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Ένας από τους 
κυριότερους ιδρυτικούς της στόχους υπήρξε και η ικανοποίηση των βιοτικών 
αναγκών του λαού και η περίθαλψη και η προστασία των θυµάτων του πολέµου και 
της βίας των κατακτητών, έως ότου συσταθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Έτσι, 
αρχικά, στην Προσωρινή Σύνθεση (10.3 έως 18.4.1944), στον Ηλία Τσιριµώκο, ο 
οποίος ήταν «Γραµµατέας της ∆ικαιοσύνης», ανατέθηκε προσωρινά και η 
αρµοδιότητα των Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, αλλά και Κοινωνικής 
Πρόνοιας). Στην διευρυµένη σύνθεση (18.4. έως 2.9. 1944), η «Γραµµατεία» της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία πλέον ήταν ανεξάρτητη, είχε ανατεθεί στον Πέτρο 
Κόκκαλη. 

Η Π.∆.Κ. πάλι, µε την ιδρυτική της πράξη (23 ∆εκεµβρίου 1947), ανάµεσα σε 
άλλα διακήρυττε ως έναν από τους πρωταρχικούς της σκοπούς την αντιµετώπιση των 
άµεσων αναγκών του λαού στις ελεύθερες και στις απελευθερούµενες περιοχές. 
Κατά την Πρώτη Σύνθεση (23.12.1947 έως 30.1.1949) «υπουργός», πλέον, Υγιεινής 
και Πρόνοιας (και προσωρινά Παιδείας) ήταν ο Πέτρος Κόκκαλης, ενώ κατά την 
δεύτερη Σύνθεση (31.1 έως 29.8. 1949) υπουργός Παιδείας και Υγείας παρέµενε ο Π. 
Κόκκαλης και στο «Υπουργείο Πρόνοιας» τοποθετούνταν ο Γεώργιος Τσαπακίδης. 

Είναι εκπληκτικές οι οµοιότητες και οι αναλογίες πάντως ανάµεσα στις επίσηµες 
και στις κυβερνήσεις της Π.Ε.Ε.Α. και της Κυβέρνησης του Βουνού : Τόσο ως προς 
την ονοµασία του υπουργείου (΄΄Κοινωνικής Πρόνοιας΄΄ ή ΄΄Υγιεινής΄΄) όσο και ως 
προς τον χρόνο που οι δύο αρµοδιότητες διασπώνται ή έχουµε ένα αυτοτελές 
υπουργείο που καλύπτει και τις δύο αρµοδιότητες127.      

 
126 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου πολέµου, 1946-1949, (ό. π.), τ. 1, σελ. 210-212.  
127 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθέσεις της Π.Ε.Ε.Α. και της Π.∆.Κ. βλ. Γρ. 
Τζιοβάρας, Κυβερνήσεις 1833-1996 : Τα Υπουργεία µας, Εκδόσεις ΄΄Το Ποντίκι΄΄, Αθήνα 1996, σελ. 
429-438. Πληροφοριακά, πρέπει να αναφέρουµε ακόµη ότι στην διάρκεια της Κατοχής, από το 
υπουργείο Εθνικής Προνοίας «πέρασαν» 4 υπουργοί της συνθηκολογείσης κυβέρνησης, ο 
Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος (30.4.1941-7.4.1943), ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός, ο Νικόλαος 
Λούβαρις (7.4.1943-29.4.1944), ο Βασίλειος Καραπάνος (29.4.1943-15.6.1944) και ο Έκτωρ 
Τσιρονίκος (15.6.1944-2.9.1944). Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Τζιοβάρας (ό. π.), σελ. 423-428. 
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2. 1941 – 1944 : Η σηµασία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και της Κατοχής 
 
α. Γενικά (Η διεθνής εµπειρία και οι επιδράσεις στο ελληνικό σύστηµα Κοινωνικής 

Πρόνοιας) 
 
Όπως κατέστη σαφές στην ιστορική αναδροµή που προηγουµένως επιχειρήθηκε, 

η ύπαρξη της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας έχει µακρές 
ιστορικές ρίζες. Η ανάπτυξη ωστόσο του κοινωνικού κράτους ή κράτους πρόνοιας 
ιδιαίτερα στις δυτικές οικονοµίες, µε την σηµερινή περίπου µορφή, έκταση και 
λειτουργίες, έλαβε χώρα µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.    

Η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει από µελέτες σχετικά µε την επίδραση του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου στα ζητήµατα της πρόνοιας. Ειδικά για την περίπτωση του 
Ηνωµένου Βασιλείου, υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες µελέτες που εστιάζουν στο 
θέµα αυτό128. Οι Βρετανοί βέβαια δεν γνώρισαν ξενική κατοχή ώστε να προβούµε σε 
συγκρίσεις µε την Ελλάδα και να αξιοποιήσουµε την πλούσια αυτή βιβλιογραφία. 
Ωστόσο, γενικά για την πορεία που πήρε η Πρόνοια µεταπολεµικά στα πλέον 
εύρωστα από τα κράτη της ∆ύσης, επηρεάζοντας στη συνέχεια πολλά άλλα εθνικά 
συστήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας, άλλοτε πιο σύντοµα και άλλοτε  µακροπρόθεσµα, 
πολλές από τις µελέτες αυτές είναι αποκαλυπτικές, σχετικά µε την επίδραση ειδικά 
του συστήµατος του Μπέβεριτζ, που άρχισε να αναπτύσσεται στην Αγγλία στην 
διάρκεια ήδη του Πολέµου. Μεγάλη επίδραση είχαν ασφαλώς και οι ιδέες του 
Maynard Keynes, όπως αυτές διαµορφώθηκαν στην διάρκεια του µεσοπολέµου. 
Ανάµεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν ήταν και η Ελλάδα.  

Η ιδεολογία που επικράτησε µετά τον πόλεµο αφορούσε στην ανάγκη αυξηµένης 
κρατικής παρέµβασης, όπως αυτή εκφράστηκε λοιπόν από τον Keynes. Η παρέµβαση 
αυτή ήταν επιβεβληµένη για οικονοµικούς και πολιτικούς λόγους και είχε σκοπό την 
υπέρβαση της κρίσης -ανοικοδόµηση της Ευρώπης- την οικονοµική ανάκαµψη και 
την αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Αποτέλεσε το πρότυπο της οικονοµικής πολιτικής 
µε βασική συνιστώσα την προσπάθεια τόνωσης της συνολικής ζήτησης, µέσω της 
εξασφάλισης κάποιου εισοδήµατος σε όλο τον πληθυσµό και συνεπώς τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης. Προκάλεσε ένα ευρύ µετασχηµατισµό του κράτους 
και του οικονοµικού συστήµατος, κατάργησε ουσιαστικά την ελεύθερη αγορά 
εργασίας, εξασφάλισε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και θεµελίωσε -µε κοινωνική 
συναίνεση- διαδικασίες ταχείας συσσώρευσης κεφαλαίου µε την αύξηση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης. Για πάρα πολλά χρόνια, στην µεταπολεµική Ευρώπη, η 
επέκταση του κράτους πρόνοιας εξελίχθηκε υπό την προστασία της «κεϋνσιανής 
εξισώσεως», έως ότου το µοντέλο αυτό κράτους πρόνοιας οδηγήθηκε σε κρίση. 
Θεµελιώθηκε στην αρχή, που εισήχθη µε τον Keynes, της συνολικής αντιστοιχίας 

 
128 Βλ. Abel – Smith Brian and Titmuss Kay, Richard M. Titmuss : Social Policy – An introduction, 
Unwin Hyman, London 1974. Abel – Smith Brian and Titmuss Kay (edit.), The Philosophy of 
Welfare: Selected Writings of  Richard M. Titmuss, With an introduction by Miller S. M., Allen & 
Unwin, London 1987. Blakemore Ken, Social Policy: An Introduction, Open University Press, 
Buckingham – Philadelphia 1988. Clarke John, Cochrane Allan and Smart Carol, Ideologies of 
Welfare: From Dreams to Disillusion, Century Hutchinson LTD, London 1987. Fraser Derek, The 
Evolution of the British Welfare State: A History of Social Policy since the Industrial Revolution, (first 
edition 1973), Macmillan Press, London.1984. George Vic and Page Robert (ed.), Modern Thinkers on 
Welfare, Hertfordshire 1995. O’ Brien Martin and Penna Sue, Theorizing Welfare: Enlightenment and 
Modern Society, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1998. Ward Peter, Welfare 
Politics in Mexico: Papering over the cracks, Allen & Unwin, London 1986. 
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ανάµεσα στις αναγκαιότητες της οικονοµικής µεγέθυνσης και τις απαιτήσεις για µια 
µεγαλύτερη κοινωνική ισότητα (équitè), στα  πλαίσια ενός κράτους οικονοµικά και 
κοινωνικά ενεργού (επεµβατικού). «Ο τελικός σκοπός της µελέτης µας» έγραφε, 
«είναι η ανακάλυψη των παραγόντων που προσδιορίζουν την δηµιουργία θέσεων 
εργασίας». Αυτές συνδέονται κατά τον ίδιο, µε την «ενεργό ζήτηση». Η ανεργία 
προέρχεται από µια ανεπάρκεια στην κατανάλωση συνδυασµένη µε την ανεπάρκεια 
στις επενδύσεις. Κατά τον Keynes το κοινωνικό, δηλαδή η οργάνωση των 
κοινωνικών σχέσεων, γίνεται αντιληπτό άµεσα ως εσωτερική δοµή της οικονοµικής 
δυναµικής129.   

Ο Μπέβεριτζ, από την άλλη, ο οποίος διαδραµάτισε σπουδαίο ρόλο στην 
διαµόρφωση του προγράµµατος Κοινωνικής Πολιτικής στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
στόχευε στην κινητοποίηση του πληθυσµού στον πόλεµο µε σκοπό να ανταµειφθεί ο 
πληθυσµός και µεταπολεµικά, να αλλάξει δηλαδή η ζωή του συνολικά, στην 
προοπτική ενός νέου, περισσότερα υποσχόµενου κόσµου. Ο Μπέβεριτζ ξεκινούσε 
από το ακόλουθο ερώτηµα, διατυπωµένο στα 1942 : «What kind of Britain do we 
want at home? … New Britain should be free, as free as is humanly possible, of the 
five giant evils, of Want, of Disease, of Ignorance, of Squalor, and of Idleness» (Τι 
είδους Αγγλία επιζητούµε για την πατρίδα; Η Νέα Βρετανία θα έπρεπε να είναι 
ελεύθερη, όσο ελεύθερη είναι ανθρωπίνως δυνατόν, από τα πέντε γιγαντιαία κακά, 
(δηλαδή) από την Έλλειψη, από τις Επιδηµίες (Ασθένειες), από την Βρωµιά 
(Ρυπαρότητα), και από την Αεργία)130. Αντιλαµβάνεται κανείς βάσει αυτών, ποιες 
ήταν οι προτεραιότητες της Κοινωνικής Πολιτικής στην περίοδο αυτή. Η έκθεση του 
Μπέβεριτζ σχετικά µε την σύγχρονη του κατάσταση, µε τις ανάγκες και µε τις 
προοπτικές, εκδόθηκε το 1942 και έγινε µάλιστα και best seller. Την εποχή που την 
εισηγήθηκε η Αγγλία δεν φαινόταν ότι θα ηττάτο, αλλά και η νίκη δεν ήταν ακόµη 
εξασφαλισµένη. Ο Τσώρτσιλ µάλιστα είχε τις αντιρρήσεις του σχετικά µε το εφικτό 
των προτάσεων αυτών και εξοργίζονταν, διότι ακριβώς η νίκη δεν είχε εξασφαλιστεί 
ακόµη και όλη η σκέψη προσανατολίζονταν στο τι θα γίνει µεταπολεµικά. Ωστόσο η 
εφαρµογή των µέτρων αυτών ήταν ακριβώς ο παράγοντας που κατά τον Μπέβεριτζ 
θα εξασφάλιζε την νίκη, επειδή θα δηµιουργούσε ένα ισχυρό κίνητρο στον 
πληθυσµό. ∆εδοµένου ότι στην περίοδο από τον Α’ Παγκόσµιο έως το 1939, είχαν 
µεν γίνει κάποιες νοµοθετικές αλλαγές και ότι ο Νόµος των Φτωχών (Poor Law) είχε 
πια ολοκληρώσει τον κύκλο του, ήταν επόµενο ότι στην νέα περίοδο αυτοί οι νόµοι 
θα επεκτείνονταν πολύ περισσότερο, καθώς επιπλέον η Κοινωνική Πρόνοια είχε 
αρχίσει να θεωρείται ως δικαίωµα και όχι ως παραχώρηση. Η περίοδος από το 1942 
έως το 1948 θεωρείται µια περίοδος στροφής για την ιστορία της Πρόνοιας στη 
Βρετανία. Η Έκθεση του Μπέβεριτζ θεωρούνταν ότι συµβόλιζε το σπάσιµο µε το 
παρελθόν και ότι αντιπροσώπευε µια νέα πολιτική παραχωρήσεων στην Κοινωνική 
Πολιτική. Μια σειρά από παράγοντες συνέβαλαν ώστε να θεωρηθεί ότι συνέβη µια 
«Επανάσταση» εκείνη την περίοδο. Αυτοί ήταν : α) Η παύση των εχθροπραξιών και 
η επιστροφή στην ειρηνική περίοδο, β) Υπήρχε µια πίεση για κοινωνική αλλαγή, κάτι 
που είχε καλλιεργηθεί την περίοδο του πολέµου και κατά το 1945 ήταν σχεδόν 
ακαταµάχητη, γ) Η επίδραση που άσκησε η «παραχωρητική» πολιτική της 
κυβέρνησης κατά την διάρκεια του πολέµου ήταν τεράστια, επέτρεπε τον σχεδιασµό 
για ένα καλύτερο µέλλον και δεν άφηνε περιθώρια για να γίνει το θέµα της Πρόνοιας 

 
129 Για µια συνοπτική παρουσίαση των ιδεών του Keynes βλ. Γ. Σκουτέλης (ό. π.), σελ. 306, 312.  
130 Παρατίθεται στο Clarke John, Cochrane Allan and Smart Carol, Ideologies of Welfare: From 
Dreams to Disillusion, Century Hutchinson LTD, London 1987, σελ. 85.   
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πολιτικό παιχνίδι, στις διαφορές των κοµµάτων. Ο ίδιος ο Μπέβεριτζ φαινόταν να 
καταδικάζει κάθε τέτοια προσπάθεια.  

Συνοπτικά, µε το τέλος του πολέµου, η κοινή γνώµη γύρω από τα ζητήµατα 
Κοινωνικής Πολιτικής, ανεργίας και οικονοµικής διαχείρισης είχαν αλλάξει κατά 
πολύ σε σύγκριση µε το παρελθόν. Η κοινωνική µεταρρύθµιση που ακολούθησε σε 
τοµείς όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία και η πρόνοια, είχε τις βάσεις της στην 
προπαγάνδα της πολεµικής περιόδου και συµβόλιζε τις ελπίδες για έναν καλύτερο 
κόσµο.  

Το πρόγραµµα για µεταρρύθµιση και αλλαγές στην ζωή των ανθρώπων, φαινόταν 
τότε ότι ήταν το αποτέλεσµα της κληροδοτηµένης τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσης 
κάποιων ανθρώπων, όπως ο Γούιλιαµ Μπέβεριτζ, ο Τζών Μέιναρντ Κέυνς, οι οποίοι 
φέρονταν ως εκ τούτου οι µόνοι ικανοί για υπερασπισθούν τις προσδοκίες των µαζών 
για καταπολέµηση της ανισότητας, της φτώχειας, της ανεργίας. Το πρόγραµµα του 
Μπέβεριτζ βασίζονταν στην Κοινωνική Ασφάλιση η οποία θα βασίζονταν στις δια 
βίου συνεισφορές των εργαζοµένων. Τόνιζε δε ότι αυτό ήταν επιβεβληµένο να γίνει, 
διαφορετικά το όραµα για αλλαγή δε θα εφαρµόζονταν ποτέ. Μαζί µε τον φλογερό 
πατριωτικό του λόγο, ο οποίος τόνιζε την σηµασία της συνεισφοράς όλων, κατάφερε 
να «περάσει» τις προτάσεις του, παρ’ ότι δεν ήταν εντελώς νέες. Η ιδέα για 
παράδειγµα της Κοινωνικής Ασφάλισης, βασιζόµενης στις συνεισφορές των 
εργαζοµένων, υπήρχε στην Αγγλία από το 1911. 

Στο πρόγραµµα του Μπέβεριτζ ασκήθηκε βέβαια κριτική από διάφορες 
κατευθύνσεις, ως επιλεκτικό και ρατσιστικό, δεν είναι όµως επί του παρόντος η 
περαιτέρω διαπραγµάτευση του ζητήµατος αυτού.  

Τέλος, η επίδραση του Πολέµου στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας όπως διαµορφώθηκε συνολικά πια στην µεταπολεµική Αγγλία 
συµπυκνώνεται σε φράσεις – κλειδιά ορισµένων συγγραφέων όπως : «…and so the 
war provided the opportunity to use the painfully learned Keynesian lessons of 
economic control». Επίσης : «What was possible in war-time could be practised in 
peace as well». Τέλος : «In short, a people’s war had to produce a people’s peace»131.   

Αντίστοιχα, η περίοδος του Πολέµου για τις Η.Π.Α. µε την αίσια γι’ αυτές 
έκβαση, διεύρυνε κατά την µεταπολεµική περίοδο την Κοινωνική Πολιτική του 
κράτους αυτού, καθώς η οικονοµική ευρωστία που άρχισαν να απολαµβάνουν οι 
πολίτες  στην χώρα αυτή, ήταν µεγάλη. Από τις Η.Π.Α. επηρεάστηκε σαφώς η 
Ελλάδα, δεδοµένης της µεταπολεµικής αµερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα και 
ουσιαστικής παρέµβασης τους στα εσωτερικά της χώρας. 

Ποιες ήταν οι διαφορές και οι οµοιότητες ανάµεσα στην Ελλάδα και στις 
νικήτριες συµµαχικές χώρες;  

Η Ελλάδα προσεγγίζει την Γαλλία εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν και η 
τελευταία µια κατακτηµένη χώρα, τουλάχιστον ένα µεγάλο τµήµα της. Χρήσιµη θα 
ήταν λοιπόν µια εξειδικευµένη µελέτη για την πολιτική που ακολούθησε ο Ντε Γκώλ 
στην ελεύθερη Γαλλία  και ο  Πεταίν στο κράτος του Βισύ. Πάντως δεν είναι πολλές 
οι µελέτες Ελλήνων ή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου µελέτες που να δείχνουν 
επιρροή από την Γαλλία, εν αντιθέσει προς αυτές που δείχνουν σαφή επιρροή από 
Αγγλία και Η.Π.Α. για την µεταπολεµική περίοδο. Για την προπολεµική, όπως 

 
131 Fraser Derek, The Evolution of the British Welfare State: A History of Social Policy since the 
Industrial Revolution, 1984 (first edition 1973), Macmillan Press, London, βλ. ∆ιαδοχικά σελ. 208, 
208, 209.   
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προκύπτει κυρίως από την προσέγγιση της σχετικής µε την Κοινωνική Πολιτική 
βιβλιογραφίας στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλές επιδράσεις από την Γερµανία.  

Για την Αγγλία και τις Η.Π.Α. είναι γνωστό ότι τα προνοιακά τους συστήµατα 
µελετούνταν από διάφορους Έλληνες θεωρητικούς οι οποίοι και προσπαθούσαν να 
µιµηθούν και µιµούνταν ορισµένα σηµεία, αλλά από την άλλη οι οικονοµικές 
δυνατότητες της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά περιορισµένες σε σύγκριση µε αυτές των 
προαναφερόµενων χωρών για να εφαρµοστούν τα συστήµατα αυτά σε ικανοποιητικό 
βαθµό. Είχαν όµως ένα κοινό σηµείο. Ότι βρίσκονταν στο ίδιο στρατόπεδο. Είχαν 
πολεµήσει εναντίον του Άξονα (βαρύ το τίµηµα ιδιαίτερα για την Ελλάδα και την 
Αγγλία) και οι πληθυσµοί τους διεκδικούσαν την προστασία του κράτους, ως 
ανταµοιβή για τις υπηρεσίες τους στον Πόλεµο. Άλλο κοινό σηµείο ήταν ότι και στα 
τρία κράτη εφαρµόζονταν εν πολλοίς το καπιταλιστικό σύστηµα (η Ελλάδα ήταν 
σαφές ότι και µε την βοήθεια ακριβώς των συµµάχων της στην προσπάθεια 
εξόντωσης του ∆ηµοκρατικού Στρατού κινούνταν προς την ∆ύση και τους θεσµούς 
της, οπότε τα συστήµατα που θα εφαρµόζονταν θα ήταν ακόµα πιο συνυφασµένα µε 
το καπιταλιστικό σύστηµα, που και πριν από τον Πόλεµο βέβαια κυριαρχούσε στην 
Ελλάδα). Μια ουσιαστική βεβαίως διαφορά ήταν ότι η Ελλάδα ήταν µια 
κατακτηµένη χώρα. Έτσι ενώ στις άλλες χώρες η Κοινωνική Πολιτική του κράτους 
είχε αρχίσει να διευρύνεται κατά την διάρκεια του Πολέµου και προσαρµόστηκε 
µάλιστα στις ανάγκες του Πολέµου (ειδικά στην Αγγλία γιατί οι Η.Π.Α. δεν 
απειλήθηκαν στο εσωτερικό τους από τον εχθρό), στην Ελλάδα µεταπολεµικά κυρίως 
άρχισε η διεύρυνση του Κοινωνικού Κράτους, αν και κατά την διάρκεια του 
Πολέµου υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα σηµεία προς διερεύνηση.  

Ανακεφαλαιώνοντας, γίνεται νοµίζω σαφές ότι η σχέση κάθε πολέµου µε την 
Κοινωνική Πρόνοια είναι πολύ στενή. Ειδικά όµως η επίδραση του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη διευρυµένων συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας στον µεταπολεµικό κόσµο. Πολλά από τα συστήµατα αυτά ωστόσο 
βασίζονταν πάνω σε πρακτικές αντιµετώπισης των προβληµάτων -και κυρίως του 
ζητήµατος της αντιµετώπισης της πείνας- οι οποίες είχαν αναπτυχθεί πριν ακόµη 
πάψουν οι κλαγγές των όπλων. Έτσι, στην συνέχεια, σε µια πρώτη φάση θα 
επιχειρηθεί να εξακριβωθεί ποιες ήταν οι πρακτικές αυτές στην Ελλάδα αµέσως µετά 
την κατάρρευση του µετώπου, κατά την διάρκεια της Κατοχής και έπειτα το 
ενδιαφέρον θα στραφεί στην µεταπολεµική βεβαίως περίοδο, όπου και πλέον 
διευρύνονται φανερά οι θεσµοί της Κοινωνικής Πρόνοιας, στο απελευθερωµένο πια 
ελληνικό κράτος.    

 
β. Πόλεµος – Κατοχή : Ελλάδα 
 
Η επίδραση των εµπειριών του Πολέµου και της Κατοχής υπήρξαν οδυνηρές για 

την Ελλάδα, η οποία πλήρωσε βαριά το τίµηµα της συστράτευσής της στο πλευρό 
των Συµµάχων. Οι καταστροφικές συνέπειες αφορούσαν τόσο στο έµψυχο δυναµικό 
της χώρας, όσο και σε υλικό επίπεδο132. Πολλές από αυτές έγιναν βεβαίως αισθητές 
αµέσως µετά την κατάρρευση του µετώπου.  

Για να διαπιστωθεί το µέγεθος της κρίσης και της έλλειψης πόρων και µέσων που 
σαφώς επηρέαζε στην άσκηση οποιασδήποτε Κοινωνικής Πολιτικής, αξίζει να 
παρατεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες : «Το εθνικό εισόδηµα», γράφει ο Σ.  
Γασπαρινάτος, «από 62.867 δισεκατοµµύρια δραχµές το 1939, είχε πέσει ήδη το 

 
132 Οι συνέπειες αυτές εξετάζονται συνολικά στην ενότητα που αφορά στην µεταπολεµική περίοδο.  
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1941 στα 46 δισεκατοµµύρια δραχµές και το 1942 στα 21 δισεκατοµµύρια δραχµές. 
Τα δηµόσια οικονοµικά, εξαιτίας ιδίως της παράλυσης του κρατικού µηχανισµού και 
της πτώσης της παραγωγής, ήταν άθλια. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού, σε 
τιµαριθµικές δραχµές, από 14,7 δισεκατοµµύρια δραχµές το οικονοµικό έτος 1938-39 
έπεσαν στα 600 εκατοµµύρια δραχµές το 1941-42, ενώ τα έξοδα έφθασαν στα 2.700 
εκατοµµύρια δραχµές, από τα οποία τα 1.500 εκατοµµύρια δραχµές αποτελούσαν τις 
«δαπάνες κατοχής», που επέβαλαν σε βάρος του ελληνικού κράτους οι κατακτητές. 
Συνέπεια της οικονοµικής αυτής κακοδαιµονίας ήταν και η εκτεταµένη ανεργία»133.   

Ούτως εχόντων των πραγµάτων, το υπουργείο Εθνικής Προνοίας, στερούµενο 
των απαιτούµενων µέσων, δεν µπορούσε παρά να ασκεί µια χαλαρότατη εφαρµογή 
ορισµένων από τα προγράµµατα του, παρά το γεγονός ότι οι προνοιακές ανάγκες 
βρίσκονταν σε οξύτατο σηµείο. Μάλιστα, εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης πόρων 
αναγκάστηκε να προβεί στην κατάργηση ορισµένων ιδρυµάτων, µε χαρακτηριστική 
την περίπτωση της κατάργησης του Πανελληνίου Ορφανοτροφείου Αρρένων 
Θυµάτων Πολέµου Μυτιλήνης µε το υπ’ αριθµόν 186/12.06.1941 ∆ιάταγµα. 
Ωστόσο, µε το άρθρο 3 του ίδιου διατάγµατος εγκαινιάζονταν µια νέα προστατευτική 
πολιτική, που αντικατόπτριζε την αλλαγή πλεύσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και που 
επρόκειτο να συνεχιστεί και µεταπολεµικά και που δεν ήταν άλλη από την παροχή 
ορφανικού επιδόµατος «εις τα τέκνα των φονευθέντων ή θανόντων εν πολέµω ή αιτία 
πολέµου»134. Με την πρακτική αυτή ενισχύονταν η τάση της από-ιδρυµατοποίησης, 
κάτι που προέκυψε βέβαια αναγκαστικά, από την αδυναµία δηλαδή του κράτους να 
συντηρήσει τα ιδρύµατά του και όχι βέβαια από κάποια «φωτισµένη» καθοδήγηση 
κάποιου κοινωνικού λειτουργού, που θα τόνιζε την ανάγκη ακριβώς από-
ιδρυµατοποίησης στην Κοινωνική Πρόνοια, όπως συνέβαινε µεταπολεµικά. 
Παρόµοια επιδόµατα κατέβαλε και το Αµερικανικό Ίδρυµα Εγγύς Ανατολής (Near 
East Foundation), αλλά αυτού του είδους τα µέτρα «ήσαν ασηµάντου 
αποτελεσµατικότητος, έναντι της γενικής καταστάσεως, απειλούσης, εν τη 
τραγηκότητι της, τον αφανισµόν»135. 

Θεωρητικά -διότι στην ουσία µόνο εντελώς αποσπασµατικά εφαρµόστηκαν- 
βάσει του νόµου της 28ης Σεπτεµβρίου 1940 και των κατοχικών κανονιστικών 
(τροποποιητικών) διαταγµάτων, της 10ης Ιουλίου 1942 και της 14ης Οκτωβρίου 
1943136, που ακολούθησαν, το υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας θα είχε τις εξής 
αρµοδιότητες, µέσα από την σύσταση των αντίστοιχων διευθύνσεων :  

1)  Κοινωνικής Προνοίας (Περιελάµβανε την διεύθυνση Συντονισµού – Αστικής  
Αποκαταστάσεως Προσφύγων – Εθνικών Ορφανοτροφείων και Παιδικών Σταθµών –  
Ιδρυµάτων και Σωµατείων – Λαϊκής Κατοικίας – Οικιστικής – Παλιννοστήσεως –
Κρατικής Αντιλήψεως).  

2) Υγιεινής (Περιελάµβανε τις διευθύνσεις ∆ηµοσίας Υγείας – Κοινωνικής 
Υγιεινής – Φυµατιώσεως – Ανθελονοσιακού Αγώνος – Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων  – 

 
133 Σπύρος Γ. Γασπαρινάτος, Η Κατοχή : Η κατοχική περίοδος µέχρι τον Οκτώβριο 1943, τ. 1, εκδ. Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα 1998, σελ. 61. Ο Πωλ Μον, στο βιβλίο του Η αποστολή µου στην κατεχόµενη Ελλάδα, 
Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, Εκδόσεις Μέτρον, Αθήνα 2000, σελ. 19, µάλλον 
υπερβάλλοντας, γράφει ότι το εθνικό εισόδηµα είχε πέσει στα 23 δις ήδη από το 1941.   
134 Για το θέµα βλ. πλήθος εγγράφων στο αρχείο Υ.Ε.Π.., όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης 
του λεγόµενου «Ορφανικού επιδόµατος», τα ακριβή ποσά ανάλογα µε τα µέλη της οικογένειας, ο 
τρόπος καταβολής των χρηµάτων (Εθνική Τράπεζα), που βάρυνε αποκλειστικά τον κρατικό 
προϋπολογισµό και άλλες σχετικές πληροφορίες.    
135 Ι. Μαστρογιάννης, 1960, (ό. π.), σελ. 440-441.  
136 Για τα διατάγµατα αυτά βλ. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της περιόδου και Μαστρογιάννης, 1960, 
(ό. π.), σελ. 356-359.  



  
 
 
 

86

Ιατρικών  Επαγγελµάτων – ∆ιαφωτίσεως – Οικονοµικών  Υπηρεσιών –Υγειονοµικής 
Μηχανικής – Επιθεωρήσεως Φαρµακείων – Αγροτικής Κοινωνικής Ασφαλίσεως – 
Υπηρεσία Παρακολουθήσεως Εφαρµογής Προγραµµάτων Νεοπροσφύγων).  

3) Επίσης, η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίας Αντιλήψεως που υπήρχε µέχρι τότε 
µετονοµάσθηκε σε Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίας Αντιλήψεως και υποδιαιρούνταν : 
Α) Στην αρµοδιότητα της ∆ιευθύνσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Παιδικών 
Σταθµών, όπου υπάγονταν η οργάνωση και παρακολούθηση της λειτουργίας των 
Εθνικών Ορφανοτροφείων, Οικοτροφείων, Παιδικών Σταθµών και Αγροτικών 
Μεταβατικών Οικοκυρικών Σχολών. Επίσης, η προστασία των ορφανών του 
πολέµου και όσων στερούνταν γενικώς οικογενειακής περίθαλψης (χορήγηση 
ορφανικών επιδοµάτων και περίθαλψη στα Ορφανοτροφεία), η περίθαλψη των 
νηπίων, αστικών και αγροτικών περιοχών, στους Εθνικούς Παιδικούς Σταθµούς και 
στα συναφή κρατικά ιδρύµατα. Η τεχνική και αγροτική µόρφωση κυρίως των 
ορφανών παιδιών αγροτικών οικογενειών (Αγροτικά και Βιοτεχνικά Εθνικά 
Ορφανοτροφεία και Αγροτικές Μεταβατικές Οικοκυρικές Σχολές), η κατάρτιση 
στελεχών για την λειτουργία των παραπάνω ιδρυµάτων, ο οικονοµικός 
προγραµµατισµός και η επεξεργασία των προϋπολογισµών και απολογισµών και η εν 
γένει παρακολούθηση της διαχειρίσεως τους, όπως και η παρακολούθηση των 
ειδικών φορολογιών υπέρ των εθνικών ιδρυµάτων. Β) Στην αρµοδιότητα της 
∆ιευθύνσεως Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων, όπου υπάγονταν η εποπτεία και ο έλεγχος 
των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων τόσο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
όσο και των δηµοτικών και κοινοτικών, όπως ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, άσυλα, 
κλπ.. Η ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία εθνικών ιδρυµάτων προστασίας τυφλών και 
κωφαλάλων, γερόντων, ανίατων, ανάπηρων παιδιών. Η οικοκυρική, επαγγελµατική 
και βιοτεχνική εκπαίδευση των απόρων παιδιών µε την ίδρυση καταλλήλων 
ιδρυµάτων. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Π.Ι.Κ.Π.Α. (Με το Ν. 1847 / 1944, Φ.Ε.Κ. 
214, µάλιστα, συνεστήθη στην ∆ιεύθυνση αυτή το Συµβούλιο της Μητρότητας). Η 
άδεια διενέργειας εράνων και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών, για φι-
λανθρωπικούς, εκκλησιαστικούς και εν γένει κοινωφελείς σκοπούς, η σύσταση των 
οικείων επιτροπών και η παρακολούθηση του έργου τους, όπως και η 
παρακολούθηση της εκτελέσεως των καταλειπόµενων κληρονοµιών για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, των κληροδοτηµάτων και των δωρεών. Η άσκηση 
εποπτείας, πάνω στο ζήτηµα αυτό, των φιλανθρωπικών εταιριών. Τέλος, η µέριµνα 
της ιδρύσεως, λειτουργίας και η εποπτεία των λαϊκών συσσιτίων. Γ) Στην 
αρµοδιότητα της ∆ιευθύνσεως Κρατικής Αντιλήψεως, όπου υπάγονταν η προστασία 
όσων είχαν περιπέσει σε παντελή πενία, των πάσης φύσεως αναξιοπαθούντων 
απόρων, η αρωγή στους εν λόγω άπορους, εξαιτίας ασθένειας ή άλλων προσωρινών 
ατυχηµάτων, που τους καθιστούσαν ωστόσο ανίκανους να εργαστούν, η εισαγωγή 
τους σε νοσοκοµεία, γηροκοµεία, άσυλα και λοιπά φιλανθρωπικά ιδρύµατα· η 
εξεύρεση στέγης στους φτωχούς εν γένει· η πάσης φύσεως συνδροµή, σε 
αναξιοπαθούντες άπορους· η περίθαλψη των πληττόµενων από θεοµηνίες, σεισµούς 
και συναφή γενικά ατυχήµατα, η καταβολή εξόδων κηδείας σε συγγενείς 
αποβιωσάντων υπαλλήλων· η ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία σχολών και άσυλων 
των ανήλικων και ενήλικων επαιτών και αλητών και των δύο φύλων, η µέριµνα της 
παντοειδούς περίθαλψης των ανάπηρων και θυµάτων πολέµου και ειδικότερα η 
ίδρυση και λειτουργία περιπτέρων και η παραχώρηση αυτών σε ανάπηρους πολέµου· 
η εξεύρεση εργασίας σε ανάπηρους και γενικώς σε θύµατα πολέµου· η παραχώρηση 
σε αυτούς της διαχείρισης των καφενείων που λειτουργούσαν εντός δηµόσιων, 
δηµοτικών ή κοινοτικών καταστηµάτων· η εισαγωγή τους σε νοσοκοµεία, άσυλα, 
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εκπαιδευτήρια και λοιπά ιδρύµατα και η λήψη άλλων προστατευτικών µέτρων υπέρ 
των ανάπηρων και γενικότερα των θυµάτων πολέµου. 

Τέλος, υπήρχαν στην διοικητική δοµή του υπουργείου κάποια συµβούλια και 
κάποιες περιφερειακές υπηρεσίες, που είχαν να κάνουν µε σειρά άλλων 
παρεµβάσεων µέσα από τις ποικίλες αρµοδιότητες που κάλυπταν, που 
περιελάµβαναν µέχρι και την Κοινωνική Ασφάλιση των αγροτών, κάτι που δεν 
επιτεύχθηκε παρά µερικές δεκαετίες αργότερα.  

Το υπουργείο δεν ήταν φυσικά σε θέση στην περίοδο της Κατοχής να εφαρµόσει 
το παραπάνω αρκετά ευρύ πρόγραµµα Κοινωνικής Πρόνοιας137. Έτσι το υπουργείο 
προσανατολίσθηκε στην επίλυση των άµεσων προβληµάτων που δηµιουργούσε ο 
πόλεµος και η Κατοχή. Από το σύνολο των προβληµάτων αυτών, το συντριπτικά 
µεγαλύτερο τµήµα της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε, επικεντρώθηκε στο άµεσο 
πρόβληµα της αντιµετώπισης της πείνας, αλλά και αυτό δεν αντιµετωπίστηκε 
ικανοποιητικά :  

Η πείνα και οι εξαιτίας αυτής θάνατοι -µαζί µε την επίδραση του τύφου, της 
χολέρας και της δυσεντερίας, που αποτελείωσαν όσους είχαν αποδυναµωθεί από την 
πείνα- ήταν η πιο άµεση επίπτωση που σχετίζεται µε τα ζητήµατα της Πρόνοιας138. 
Στο ζήτηµα της πείνας θα πρέπει να επιµείνει κανείς ιδιαιτέρως, διότι στην 
προσπάθεια αντιµετώπισής της αναπτύχθηκαν θεσµοί και πρακτικές που άσκησαν 
επίδραση και στο µεταπολεµικό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας και αναµείχθηκαν 
πρόσωπα και χώρες που επίσης πρωταγωνίστησαν στην επόµενη περίοδο. Γίνεται 
λοιπόν σαφές ότι το µεταπολεµικό προνοιακό σύστηµα δεν προήλθε από κάποιου 
είδους παρθενογένεση, αλλά είχε ισχυρές καταβολές στην προηγούµενη περίοδο και 
ειδικά στην περίοδο της Κατοχής. 

Οι αιτίες του λιµού, ο οποίος πήρε µεγάλες διαστάσεις τον χειµώνα 1941-1942, 
ήταν : Η κατάρρευση βεβαίως των οικονοµικών του κράτους και ο πληθωρισµός. Η 
διαίρεση της Ελλάδας σε τρεις κατοχικές ζώνες139. Ο ναυτικός αποκλεισµός της 
Ελλάδας που είχαν επιβάλλει οι Άγγλοι για να πιέσουν τις δυνάµεις κατοχής 
(παντελής αδυναµία εισαγωγής ειδών από το εξωτερικό και εξάντληση των 

 
137 Θεωρητικά, οι αρµοδιότητες που περιελάµβαναν τα παραπάνω διατάγµατα, άγγιζαν σε ορισµένα 
σηµεία την έννοια της Κοινωνικής Ασφάλειας. Από το σύνολο τους, ωστόσο, ακόµη και για την 
περίοδο µετά την απελευθέρωση -γιατί στην διάρκεια της Κατοχής ήταν αδύνατον να λειτουργήσει 
έστω η πλειοψηφία τους- µόνο τα άκρως απαραίτητα φαίνεται ότι αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά του 
συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας που αναπτύχθηκε τότε. Ουσιαστικά λοιπόν στην Ελλάδα θα πρέπει 
να µιλάµε για το υπολειµµατικό µοντέλο Κοινωνικής Πολιτικής, δεδοµένου ότι τα προβλήµατα που 
καλούνταν να επιλύσει η Κοινωνική Πρόνοια ήταν τα βασικά προβλήµατα που άπτονταν της άµεσης 
επιβίωσης ενός πληθυσµού και σε καµία περίπτωση δεν είχε λάβει στην Ελλάδα ακόµη η Κοινωνική 
Πολιτική τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλειας, που είναι µια αρκετά πιο διευρυµένη διαδικασία 
και απαιτεί την εφαρµογή του θεσµικού µοντέλου ανάπτυξης.  
138 Ο Ι. Μαστρογιάννης, 1960, (ό. π.), σελ. 437, γράφει : «Το παν, όθεν απερροφάτο εκ των 
επειγόντων γενικών µέτρων του επισιτισµού, όστις απετέλει το χαρακτηριστικώτερον γνώρισµα της 
δραστηριότητος Προνοιακού χαρακτήρα». Το ζήτηµα της πείνας κατά την διάρκεια της Κατοχής, οι 
τραγικές συνέπειες της και οι κινήσεις που έγιναν για την αντιµετώπιση τους, έχουν συνολικά γίνει 
αντικείµενο πιο εµβριθούς µελέτης, συγκριτικά µε τις µεταπολεµικές συνθήκες στέρησης και χαµηλού 
βιοτικού επιπέδου για µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού και την µελέτη των ενεργειών προς αναστροφή 
της κατάστασης, υπό την µορφή της οργανωµένης πια Κοινωνικής Πρόνοιας. Για χαρακτηριστικές 
εικόνες της πείνας και των αποτελεσµάτων της, καθώς και για την επίδραση των ασθενειών,  βλ.  στο 
Παράρτηµα Εικόνων, Ν° 9, 10 και 12.  
139 Ο Σ. Γασπαρινάτος, (ό. π.), σελ. 46 αναφέρει ότι η βουλγαρική ζώνη κατοχής κάλυπτε το 1/3 της 
προπολεµικής αγροτικής παραγωγής. Ο Πωλ Μον, (ό. π.), σελ. 18,  κατεβάσει το ποσοστό αυτό στο 
1/4. Ο εφοδιασµός από την περιοχή αυτή της υπόλοιπης χώρας ήταν αδύνατος, λόγω της βουλγαρικής 
παρουσίας. Αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος του προβλήµατος.  



  
 
 
 

88

                                                

αποθεµάτων των ειδών που είχαν προηγουµένως εισαχθεί). Η κατάρρευση του 
δικτύου συναλλαγών (δυσχέρεια επικοινωνίας και µεταφοράς αγαθών από τις 
αγροτικές στις αστικές περιοχές), η οποία οδηγούσε στην έλλειψη βασικών 
προϊόντων διατροφής. Η µαύρη αγορά και η απόκρυψη αγαθών για κερδοσκοπία. 
Γενικά η καταστροφή των υποδοµών και η διάλυση της παραγωγικής µηχανής. Οι 
αυθαιρεσίες των κατακτητών (αποµύζηση του εθνικού πλούτου, της παραγωγής και 
των αποθεµάτων, δαπάνες κατοχής)140. Η εξάρθρωση του κρατικού µηχανισµού 
εφοδιασµού και περίθαλψης, η οποία ενισχύονταν παράλληλα από την γενικότερη 
έλλειψη ειδών διαβίωσης. Τέλος, η σώρευση πληθυσµών από την ύπαιθρο στα 
µεγάλα αστικά κέντρα.  Έτσι, η κατάσταση από νωρίς άρχισε να εκτραχύνεται. 

Οι συνέπειες της πείνας  που είχε επιπτώσεις στο σύνολο του πληθυσµού (σε όλη 
τη χώρα), ενισχύθηκαν, όπως αναφέρθηκε, λόγω και του υπερβολικού κρύου, τον 
χειµώνα 1941-1942. Στην Αθήνα, ήδη από τον Οκτώβριο του 1941, το ψωµί άρχισε 
να σπανίζει. Το µοίραζαν πλέον µόνο µε δελτίο (30 δράµια το άτοµο την ηµέρα, 
ποσότητα που αργότερα ελαττώθηκε), ενώ µερικές µέρες δεν γίνονταν καν διανοµή. 
Από τον Ιανουάριο του 1942 µάλιστα άρχισε να κατασκευάζεται υποκατάστατο 
ψωµιού από λούπινα. Ελάχιστα άλλα αγαθά δίνονταν µε δελτίο, λόγω της 
τροµακτικής έλλειψης. Τρόφιµα έβρισκε κανείς µόνο στην µαύρη αγορά. Στους 
δρόµους συχνή ήταν η εικόνα ανθρώπων που κείτονταν νεκροί από την πείνα. Η 
αστυνοµία άρχισε να µαζεύει από τους δρόµους τα πεινασµένα παιδιά που δεν είχαν 
στέγη ενώ πολλά παιδιά άρχισαν να στέλνονται στις επαρχίες για να επιζήσουν από 
το λιµό141.  

Όπως φαίνεται από δύο στατιστικές της  Commission de Gestion εκείνοι που 
υπέφεραν περισσότερο ήταν οι κάτοικοι της Αθήνας και των άλλων µεγάλων 
αστικών κέντρων, αλλά και των νησιών. Ειδικά για την Αθήνα φαίνεται ότι το 
µεγάλο βάρος του λιµού το σήκωσαν οι «συνοικίες» που βρίσκονταν σε ικανή 
απόσταση από το κέντρο της πόλης, οι οποίες αποτελούνταν από τους 
παραγκοµαχαλάδες που είχαν κατασκευαστεί στην διάρκεια του µεσοπολέµου από 
τους πρόσφυγες εκείνους του ’22 που δεν είχαν ακόµη τύχει αστικής 
αποκατάστασης. Οι συνθήκες ζωής εκεί ήταν άθλιες. Σε αντίθεση δε µε τους άλλους 
Έλληνες, οι νιόφερτοι αυτοί δεν είχαν οικογενειακό σπίτι στις επαρχίες για να 
καταφύγουν όταν οι καιροί ήταν δύσκολοι. Αποτελούσαν το πρώτο γνήσιο αστικό 
προλεταριάτο της χώρας, και το κράτος τους είχε παραµελήσει εντελώς. Με το 
ξέσπασµα του πολέµου και την επακόλουθη κατοχή αποτέλεσαν το τµήµα εκείνο του 
πληθυσµού που βρέθηκε έντονα µπροστά στο πρόβληµα της ανεργίας, καθώς είτε τα 
εργοστάσια όπου πολλοί από αυτούς δούλευαν είχαν πλέον ρίξει κατά πολύ την 
παραγωγή τους, είτε η γενικότερη ύφεση της οικονοµικής δραστηριότητας είχε 
πλήξει όσους από αυτούς εργάζονταν ως µικροπωλητές ή υπηρέτριες.  ∆εν υπάρχουν 
επίσηµα στοιχεία για την έκταση της ανεργίας στις φτωχότερες γειτονιές, αλλά ο 

 
140 Βλ. ενδ. Mazower Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εµπειρία της κατοχής, 1941-44 (Τίτλος 
πρωτοτύπου : Inside Hitler’s Greece. The experience of Occupation, 1941-44, 1993), Αθήνα 1994, 
σελ. 49-56. Γαβριέλλα Ετµεκτσόγλου,  «Η οικονοµία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της γερµανικής 
κατοχής», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, Σύγχρονος ελληνισµός από το 1941 έως το τέλος του 
αιώνα, Αθήνα 2000, σ. 58-64.  Ειδικά για την βουλγαρική ζώνη κατοχής βλ. Κοτζαγεώργη-Ζυµάρη 
Ξανθίππη, «Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τ. ΙΣΤ’,  Σύγχρονος ελληνισµός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα, Αθήνα 2000, σ. 64-71. 
Βλ. και εικόνες Ν° 7 και 8 στο Παράρτηµα Εικόνων. 
141 Βλ. γι’ αυτά Κώστα Παράσχου, Η κατοχή : Φωτογραφικά τεκµήρια 1941-1944, β’ έκδ., [Αθήνα], 
Ερµής 1974, σελ. 14-15.  
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Μαρσέλ Ζυνό του Ερυθρού Σταυρού υπολόγιζε ότι ο µισός εργατικός πληθυσµός και 
παραπάνω ήταν χωρίς δουλειά. Τα δύο τρίτα απ’ αυτές τις οικογένειες είχαν γραφεί 
στα τοπικά λαϊκά συσσίτια- δεν έτρωγαν όµως περισσότερο από δύο µε τρεις φορές 
την εβδοµάδα, και ακόµη και τότε δεν τρέφονταν όλα τα µέλη της οικογένειας142.  
Στο κορύφωµα της πείνας και του κρύου από το ∆εκέµβριο µέχρι το Μάρτιο η 
θνησιµότητα τριπλασιάστηκε. Η ποσότητα θερµίδων για τη διατροφή µιας εργατικής 
οικογένειας ήταν περίπου το ένα τρίτο της προπολεµικής, ενώ η πείνα έπληξε 
σύµφωνα µε τον Ρίχτερ πάνω απ’ όλα τα φτωχότερα στρώµατα143. Το ίδιο 
τεκµηριώνει και ο Χ. Λούκος, όσον αφορά στα νησιά, στην µελέτη του για την Σύρο 
-η οποία παρά τις τοπικές της ιδιαιτερότητες µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
γενικότερες διαπιστώσεις- όπου διαπιστώνεται ότι εργάτες ως επί το πλείστον και 
επιπλέον οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, οι µικρότερες ηλικίες και τα µωρά, 
ήταν οι κατηγορίες του πληθυσµού που δεν µπορούσαν να αντέξουν στις στερήσεις 
(λόγω και της αβιταµίνωσης) και συνεπώς γρήγορα κατέληγαν. Συντριπτικά λιγότερο 
συνέβαινε αυτό στους πλούσιους, τόσο για την Άνω Σύρο όσο και για την 
Ερµούπολη144. Φυσικά, µια όχι ήσσονος σηµασίας παράµετρος πέρα από τον θάνατο, 
ο οποίος ήταν η πιο ορατή και οδυνηρή εκδήλωση της πείνας και γενικότερα των 
ανατροπών που επέφερε η Κατοχή, εισάγεται στην ίδια µελέτη και αφορά στις 
λιγότερο ορατές επιπτώσεις της πείνας, όπως είναι τα ψυχικά τραύµατα, που 
δηµιουργούσε ο φόβος και προπάντων το άγχος της επιβίωσης, που διακατείχε τους 

 
142 Mazower Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, (ό. π.), σελ. 61-62.  
143 Heinz Richter, 1936-1946 : ∆ύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα, α’ τόµος, 
Εξάντας, Αθήνα 1975, σελ. 154. Ο Mazower (ό. π), σελ. 56, αναφέρει ότι η Κοινωνία των Εθνών 
υπολόγιζε ότι η ηµερήσια πρόσληψη θερµίδων της πλειονότητας του ελληνικού πληθυσµού απ’ όλες 
τις πηγές, συµπεριλαµβανοµένης της µαύρης αγοράς, ήταν γύρω στο ένα τρίτο των πάγιων θρεπτικών 
αναγκών και ότι για ένα µεγάλο ποσοστό της εργατικής τάξης στην Αθήνα, ήταν ακόµη χαµηλότερη.  
144 Χρήστος Λούκος, «Θάνατοι από πείνα στη Σύρο, 1941-1944 : Μύθοι και πραγµατικότητες», ∆ελτίο 
του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισµού, τ. Α’, Μνήµη Ελευθερίου Πρεβελάκη, 
(Ανάτυπο), Ακαδηµία Αθηνών, Αθήνα 1998, σελ. 191-202, σελ. 197. Τα ίδια τεκµηριώνει και ο Πωλ 
Μον, (ό. π.), σελ. 21, όπως επίσης και ο Mazower Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, (ό. π.), σελ. 76-78, 
για τους εργάτες, από όπου και το χαρακτηριστικό απόσπασµα (σελ. 78) : «Στο τέλος του 
ηµερολογίου του, ο Ριγκουτσό προσπάθησε να συνοψίσει τους νικητές και τους νικηµένους του λιµού. 
∆ύο οµάδες είχαν τραβήξει τα περισσότερα - εκείνοι που είχαν σταθερό µισθό, όπως οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι, που τα µηνιάτικά τους ισοδυναµούσαν τώρα µε ένα ζευγάρι παπούτσια, και οι εργάτες, 
που το µεροκάµατο τους είχε ξεµείνει πολύ πίσω από το ποσοστό του πληθωρισµού. Από την άλλη, 
πολλοί χωρικοί είχαν επωφεληθεί από τις ψηλές τιµές των τροφίµων και είχαν καταφέρει να 
πληρώσουν τα προπολεµικά τους χρέη µε υποτιµηµένες δραχµές. Στην Ερµούπολη όλη η εργατική 
τάξη και το µεγαλύτερο µέρος της αστικής πολιτικά είχαν στραφεί πολύ προς τα αριστερά στα χρόνια 
της κατοχής. Λίγοι µόνο καπιταλιστές και πλούσιοι πρόκριτοι είχαν αντισταθεί σε αυτό το ρεύµα. Η 
συνολική στροφή θα ήταν πολύ λιγότερο ακραία, κατέληγε ο Ριγκουτσό, αν οι αρχές ήταν 
οργανωµένες καλύτερα και είχαν δείξει κοινωνική ευαισθησία. Αντί γι’ αυτό όµως, είχαν νοιαστεί 
απλώς για τον εαυτό τους και είχαν επιδοθεί στην κερδοσκοπία. Εδώ βρισκόταν σε µικρογραφία ο 
δεσµός ανάµεσα στη σιτοδεία και τον πολιτικό ριζοσπαστισµό που έκανε την εµφάνιση του σε όλη 
την κατεχόµενη Ελλάδα. Παντού η πείνα ενέτεινε την αποξένωση του κόσµου από το κράτος και 
ριζοσπαστικοποιούσε µεγάλες µερίδες του πληθυσµού, µαζί και πολλούς κατώτερους υπαλλήλους και 
µικροαστούς επαγγελµατίες, πρώην στυλοβάτες του παλιοί αστικού καθεστώτος, οι οποίοι µάταια 
προσέβλεπαν στο πολιτικό κατεστηµένο της Αθήνας για καθοδήγηση στον καθηµερινό τους αγώνα 
για επιβίωση». Ο Σόλωνας Γρηγοριάδης, Συνοπτική Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης (1941-1945), Β’ 
έκδ., Εκδόσεις Κ. Καπόπουλος, Αθήνα 1986, σελ. 95, περιγράφει την κατάσταση ειδικά για τα παιδιά 
: «Σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας εµφανίζονταν εκδηλώσεις τριχοφυΐας, δηλαδή γένεια και 
µουστάκια σε εξασθενηµένα παιδιά 6-10 χρόνων».  
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κατοίκους του νησιού145. Θα θεωρούνταν υπερβολικά αισιόδοξη βέβαια η επιδίωξη 
αναζήτησης µορφών πρόνοιας που να κινούνται προς την κατεύθυνση της θεραπείας 
των ψυχικών αυτών τραυµάτων, µέσα  στην πολεµική συγκυρία της περιόδου αυτής, 
ωστόσο δεν θα συνέβαινε το ίδιο όσον αφορά στην αναζήτηση των πρακτικών που 
αναπτύχθηκαν για την αντιµετώπιση του λιµού και γενικότερα της πείνας, οι οποίες 
κληροδοτήθηκαν ως εµπειρία στο οργανωµένο πλέον -συγκριτικά  µε τα δεδοµένα 
της Κατοχής βέβαια- µεταπολεµικό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας που 
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Ο Μαστρογιάννης αναφέρεται στην µελέτη του 
Γεώργιου Ποπολάνου, διευθυντή του νοσοκοµείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
µε τίτλο Μελέτη του περί της Αµέσου Επισιτιστικής Υγειονοµικής Βοηθείας και 
Ανασυγκροτήσεως της Ελλάδος (Αλεξάνδρεια, 1944), όπου γίνεται λόγος για  
µεγαλύτερη δοκιµασία της µεσαίας τάξεως, από κάθε άλλη κοινωνική τάξη, διότι 
είχαν και τις λιγότερες οικονοµικές προσόδους, ενώ σε γενικές γραµµές 
προσπάθησαν να επιβιώσουν κρατώντας τις αρχές τους και ζώντας τίµια146. Επίσης, 
το αναµφισβήτητο γεγονός βέβαια ότι η πείνα έπληττε κυρίως τα αστικά κέντρα, τα 
οποία είχαν πρόβληµα  ανεφοδιασµού µε τα απαραίτητα αγαθά, είχε ως αποτέλεσµα  
η όποια  παροχή βοήθειας να αφορά µονάχα τα αστικά κέντρα και η επαρχία να 
αδικείται αρχικά από τους φορείς που δραστηριοποιήθηκαν, τόσο σε ρυθµό 
ανάπτυξης της παρεχόµενης βοήθειας όσο και σε επάρκεια ποσοτήτων. Ωστόσο, σε 
ορισµένες φτωχές περιφέρειες ειδικά της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, της 
Φθιώτιδας και της Φωκίδας, οι οποίες επί σειρά ετών και προπολεµικά  ενισχύονταν 
από το κράτος, η κατάσταση άγγιζε τα όρια της απόγνωσης. Το πρόβληµα εκεί 
εστιάζονταν στις ασθένειες και στην ψώρα που κατέτρωγε τους πληθυσµούς, 
εξαιτίας της παντελούς έλλειψης φαρµάκων, ακόµη και σαπουνιού. Ούτε βεβαίως θα 
πρέπει να υποθέσει κανείς ότι και τα τρόφιµα αφθονούσαν στις περιοχές αυτές, 
δεδοµένων των επιτάξεων από τις δυνάµεις κατοχής ή και από την εκούσια ή 
ακούσια παραχώρηση αγαθών για τις δυνάµεις της Αντίστασης. Η ανισότητα αυτή 
στην κατανοµή της βοήθειας ανάµεσα σε πόλεις και ύπαιθρο, ή αν προτιµάτε, σε 
κέντρο και περιφέρεια, που αναπτύχθηκε στην διάρκεια της Κατοχής, κατ’ επίδραση 
του γεγονότος ότι η πείνα  ήταν  περισσότερο εµφανής στις πόλεις, κληροδοτήθηκε 
και στο ευρύτερο µεταπολεµικό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα (σε 
κάθε έκφραση δηλαδή πια της βοήθειας και όχι µόνο στο επισιτιστικό), επιτείνοντας 
την ανισότητα. Βέβαια, η διαίρεση της Ελλάδας σε δύο αντιµαχόµενα στρατόπεδα 
ενισχύθηκε στην τελευταία φάση της Κατοχής και από ένα άλλο µέτρο των αρχών 
κατοχής : Από το γεγονός ότι από το φθινόπωρο του 1942 οι αρχές κατοχής είχαν µεν 
επιτρέψει τον επισιτισµό και εφοδιασµό µε είδη πρώτης ανάγκης ορισµένων κυρίως 
περιοχών, µε αιχµή του δόρατος την Αθήνα και τον Πειραιά, στο προϊόν της µεταξύ 
των εµπολέµων συµφωνίας για εφοδιασµό της Ελλάδας από συµµαχικές πηγές, ενώ 
αντίθετα η διανοµή αυτών των αγαθών σταµατούσε εκεί όπου άρχιζε η 
δραστηριότητα του αντάρτικου και η κυριαρχία ή παρουσία των αντιστασιακών 
οργανώσεων, λόγω της παρέµβασης των Γερµανών στρατιωτικών και πολιτικών 
αξιωµατούχων, οι οποίοι σε συνεργασία µε την κυβέρνηση της Αθήνας αλλά και τη 
συµφωνία του Ερυθροί Σταυρού, είχαν βάλει ως στόχο ότι τα προερχόµενα από την 
διανοµή εφόδια δεν έπρεπε σε καµία περίπτωση να πέσουν στα χέρια των ανταρτών. 

 
145 Χ. Λούκος, (ό. π.), σελ. 199-200. Βλ. επίσης Σκούρας Φ., Χατζηδήµος Α., Καλούτσης Α., 
Παπαδηµητρίου Γ. (Νευρολόγοι-Ψυχίατροι), Η ψυχοπαθολογία της πείνας, του φόβου και του άγχους, 
Νευρώσεις και ψυχονευρώσεις, Οδυσσέας / Τρίαψις Λόγος 3, Αθήνα 1947.  
146 Ι. Μαστρογιάννης, 1960, (ό. π.), σελ. 439. Η σχετική αναφορά στην µελέτη του Ποπολάνου 
βρίσκεται στην σελ. 34. 
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∆ηµιουργήθηκε έτσι µια ουσιαστική, από την πλευρά των ισορροπιών, διαίρεση της 
χώρας. Από τη µία πλευρά η Ελλάδα που επωφελείτο από τη διεθνή φροντίδα και 
συνδροµή και από την άλλη µια άλλη Ελλάδα, ελεύθερη µεν, που έπρεπε όµως να ζει 
µε τις δικές της δυνάµεις και τους περιορισµένους πόρους της επικράτειας της147. 
Όσον αφορά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, περιοχές που υπάγονταν στην 
βουλγαρική ζώνη κατοχής, ο ελληνικός πληθυσµός υποβλήθηκε επίσης σε 
συστηµατικό υποσιτισµό. Οι Έλληνες λάµβαναν επισιτιστικό δελτίο µε το οποίο 
δικαιούνταν ηµερησίως 200 γραµµάρια καλαµποκίσιου ψωµιού οι ενήλικες και 100 
γραµµάρια οι ηλικιωµένοι και τα παιδιά µέχρι 15 ετών148. 

Αυτή η διάσταση ανάµεσα σε κέντρο και περιφέρεια / επαρχία, που οφείλονταν 
όπως φάνηκε σε διάφορα αίτια, συνεχίστηκε όπως θα δούµε και µετά την 
απελευθέρωση, και η επαρχία στο σύνολο της αισθανόταν παραµεληµένη 
µεταπολεµικά από τις κυβερνήσεις της Αθήνας.  

Για την άρση κατ’ αρχάς του ναυτικού αποκλεισµού τον οποίο είχαν επιβάλλει οι 
Άγγλοι στην Ελλάδα149, αµέσως σχεδόν µετά την κατάληψη της χώρας, προκειµένου 
να ασκηθεί πίεση στους κατακτητές, µια πράξη βέβαια σκληρή που επέβαλε η 
διπλωµατία των Άγγλων, µε αµφίβολα επιπλέον αποτελέσµατα, καθώς οι κατακτητές 
κατηγορούσαν για την κατάσταση τους Συµµάχους και το αντίθετο, και µε άµεσα 
θύµατα χιλιάδες Έλληνες πολίτες λόγω του λιµού, κινητοποιήθηκαν διάφορες 
δυνάµεις, όχι µονάχα στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά και -κυρίως- διεθνώς. 
Γίνεται σαφές εκ τούτου ότι η Κοινωνική Πολιτική δεν είναι µια κλειστή-εσωτερική 
διαδικασία  κάθε κράτους, αλλά έχει περισσότερες παραµέτρους. Για την άρση του 
αποκλεισµού του ελληνικού χώρου έγιναν διάφορες προσπάθειες, προς κάθε 
κατεύθυνση, κατ’ αρχήν εκ µέρους του Γεωργίου και της εξόριστης κυβέρνησης 
Τσουδερού (Υπήρξαν πράγµατι κάποιες προσπάθειες εκ µέρους τους από νωρίς, από 
τον Ιούνιο του 1941 προς τις κυβερνήσεις των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας, 
να επιτραπεί η µερική άρση του αποκλεισµού και να επωµισθούν οι κυβερνήσεις 
αυτές το βάρος της αποστολής τροφίµων και εφοδίων στην κατεχόµενη Ελλάδα, 
αλλά αποδείχθηκαν όχι απόλυτα αποτελεσµατικές. Η εξόριστη κυβέρνηση υπέστη 
µάλιστα αυστηρή κριτική για την ανεπαρκή αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών 
της προς αντιµετώπιση του λιµού του ελληνικού λαού, ιδίως δε ως προς την πίεση 
που (δεν) άσκησε προς τη βρετανική πλευρά για την άρση του αποκλεισµού). 

 ∆εν είναι τυχαίο επίσης ότι στην σκακιέρα της διεθνούς διπλωµατίας παρενέβη ο 
Πάπας, ο οποίος ζήτησε την άρση του αποκλεισµού. Το Βατικανό είχε ζητήσει 
βέβαια από ορισµένους επιφανείς Έλληνες, εκπροσώπους διαφόρων κοµµάτων, να 
παρέµβουν και να ζητήσουν την µεσολάβηση του : Πράγµατι, εστάλη σχετική 
επιστολή προς τον Πάπα Πιο τον ΙΒ’ εκ µέρους των Θ. Σοφούλη, Γ. Καφαντάρη, Ι. 
Θεοτόκη, ∆. Μαξίµου και Ν. Λούβαρη, της κυβέρνησης Τσολάκογλου, του 
αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού, του ∆ιεθνούς και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ο 

 
147 Βλ. σχ. Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του εµφυλίου… , σελ. 60-61.  
148 Βλ. σχ. Κοτζαγεώργη-Ζυµάρη Ξανθίππη, «Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη», (ό. π.), σ. 64-71, οι συγκεκριµένες πληροφορίες στην σελ. 69. Ανάλογες διαπιστώσεις έχουµε 
και σε µια άλλη πηγή : ∆ήµος Ηρακλείου, Έκθεσις της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Ωµοτήτων 
εν Κρήτη, Πρόλογος : Μανόλης Καρέλλης, Ηράκλειο 1983 (Πρόκειται για αναδηµοσίευση της 
έκθεσης της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων Ωµοτήτων στην Κρήτη την περίοδο της Κατοχής, η οποία 
συνόψιζε τα συµπεράσµατα της περιοδείας των Ν. Καζαντζάκη, Ι. Κακριδή, Ι. Καλιτσουνάκη και Κ. 
Κουτουλάκη, οι οποίοι αποτελούσαν και την εν λόγω επιτροπή. Η περιοδεία πραγµατοποιήθηκε στο 
νησί αµέσως µετά την Απελευθέρωση, στο διάστηµα από 29 Ιουνίου έως 6 Αυγούστου 1945).  
149 Για το θέµα της άρσης του ναυτικού αποκλεισµού βλ. κυρίως τις συνοπτικές, αλλά ουσιαστικές 
παρατηρήσεις του Σ. Γασπαρινάτου, στις σελ. 46-56.  
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Γασπαρινάτος και ο Μον150 τονίζουν την προσφορά και το ενδιαφέρον ειδικά του 
προέδρου του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού Burckhardt, του ειδικού αντιπροσώπου για 
την Ελλάδα Robert Brunel, του Dr Marcel Junod, του ίδιου οργανισµού, που επίσης 
βρέθηκε στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και των Ελλήνων «ερυθροσταυριτών» 
Αλέξανδρου Ζάννα και Ιωάννη Αθανασάκη).  

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος ως προς την άρση του αποκλεισµού είναι ο 
ρόλος των Η.Π.Α. και της ελληνικής οµογένειας (εκφραζόµενης µέσα από τα  
ελληνικά σωµατεία και συνδέσµους) η οποία πιέζοντας της αµερικανική κυβέρνηση, 
την ανάγκασε να µεσολαβήσει µε την σειρά της στην βρετανική κυβέρνηση, ώστε να 
καµφθεί η αντίσταση της τελευταίας, όσον αφορούσε στον αποκλεισµό. Εξάλλου, 
πολύτιµος οικονοµικός αρωγός για τη µερική κάλυψη των εξόδων του επισιτισµού, 
από την περίοδο ακόµη που συνεχίζονταν ο πόλεµος, υπήρξε το «Σωµατείο 
Ελληνικής Πολεµικής Περιθάλψεως», που ιδρύθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 
Νοέµβριο 1940, γνωστό ευρύτερα ως «Επιτροπή Βάντερµπιλντ» από το όνοµα του 
επιτίµου προέδρου της, ενώ ουσιαστικός πρόεδρος ήταν ο µεγιστάνας του 
αµερικανικού κινηµατογράφου Σπύρος Σκούρας. Το σωµατείο αυτό πλήρωσε τα 
τρόφιµα που ήρθαν από την Τουρκία το 1941-42 και όχι η ελληνική κυβέρνηση. 
Επίσης, σηµαντική οικονοµική ενίσχυση χορήγησε ο Ελβετός Durweiler, διευθυντής 
των µεγάλων ελβετικών καταστηµάτων διατροφής Migros. Και ο Π. Σταθόπουλος 
αναφέρει ότι « πρώτοι στην συνδροµή τους ήταν οι οµογενείς της Αµερικής. Την 
επόµενη της ιταλικής επίθεσης, στις 29 Οκτωβρίου 1940, ίδρυσαν την Ελληνική 
Πολεµική Περίθαλψη (Ε.Π.Π.) και άρχισαν εράνους σ’ ολόκληρη την Αµερική … 
πρωτοστατούντος του µετέπειτα Οικουµενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα» … «Η 
ανταπόκριση υπήρξε γενναιόδωρη»151. Σύµφωνα µε τον Μαστρογιάννη η Ε.Π.Π. 
«κατά την διάρκεια της κατοχής απέστειλε µεγάλας ποσότητας εφοδίων, αξίας 
16.000.000 δολαρίων (εκτός της αξίας των ναύλων)»152.    

Από τα µέσα του 1942 η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται. Σηµαντικός 
παράγοντας για τη βελτίωση αυτή ήταν η έναρξη της αποστολής εφοδίων από το 
εξωτερικό µέσω του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού, σε συσχετισµό µε κάποια 
ανασυγκρότηση των υπηρεσιών περίθαλψης και διανοµής τροφίµων153. Τα 
προβλήµατα βέβαια που αντιµετώπιζε το υπουργείο ήταν τεράστια και πολλές φορές 
ανυπέρβλητα, έτσι ώστε χωρίς την συµβολή των ξένων οργανισµών, τα 

 
150 Πωλ Μον (ό. π.), σελ. 23.  
151 Π. Σταθόπουλος, (ό. π.), σελ. 163.  
152 Ι. Μαστρογιάννης, 1960, (ό. π.), σελ. 441. 
153 Στο αρχείο του Υ.Ε.Π. της περιόδου συναντώνται στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας για 
ανασυγκρότηση των υπηρεσιών περίθαλψης και διανοµής τροφίµων διάφορα έγγραφα (συνήθως 
κοινοποίηση διαταγών) που αφορούν στην ρύθµιση ζητηµάτων όπως : Ενίσχυση µε διάφορα µέσα των 
νοσοκοµείων, ανάλογα µε τον όγκο περιστατικών που είχαν να αντιµετωπίσουν, παροχή «έκτακτου 
επιδόµατος ακρίβειας» σε δηµοσίους υπαλλήλους, χορήγηση αυξηµένων εργατικών µερίδων και 
ρύθµιση διαφόρων διαδικασιών γύρω από τα συσσίτια (ώρα διανοµής µερίδων, ορισµός επιτροπών 
κλπ), διορισµοί διευθυντών σε διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου στο πλαίσιο της ανασύστασης των 
υπηρεσιών και γενικότερη αναδιοργάνωση ανάλογα µε τις ανάγκες που κάθε στιγµή πρόβαλαν, 
έρευνα γύρω από καταγγελίες πολιτών και αιτήσεις απόρων και προσφύγων να τους επιληφθεί το 
υπουργείο, απολογισµοί δραστηριοτήτων, οργάνωση των αρχείων του υπουργείου, µισθολογικά 
ζητήµατα των εργαζοµένων στο υπουργείο και γενικότερη ρύθµιση των εργασιακών ζητηµάτων. Αλλά 
και αµέσως πριν τον πόλεµο είχαν ανατεθεί σηµαντικές αρµοδιότητες στο Υ.Ε.Π., όπως η απόφαση να 
αναλάβει η ∆ιεύθυνση Συντονισµού του υπουργείου αυτού τον καταρτισµό «στατιστικής των 
συνεπεία των βοµβαρδισµών επερχοµένων ζηµιών εις το έµψυχον και άψυχον εν γένει υλικόν της 
χώρας», 3.02.1941 (βλ. σχ. έγγραφο στο Παράρτηµα Εγγράφων, Ν° 16).  
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αποτελέσµατα θα ήταν οικτρά154. Στην µελέτη του Αθανάσιου Φίλωνος, ο οποίος 
ήταν ο µεταπολεµικός διευθυντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γίνεται 
αναφορά στην παραδεδεγµένη προσφορά του Ε.Ε.Σ. στην διάρκεια του Αλβανικού 
Πολέµου και στην διάρκεια της Κατοχής ως προς τον επισιτισµό της χώρας και στις 
φροντίδες για τους ανάπηρους και τους αιχµαλώτους155, η οποία όµως ανακόπηκε 
επειδή παρενέβη στα διοικητικά ζητήµατα του Ε.Ε.Σ. η διορισµένη κυβέρνηση 
Τσολάκογλου, παραβιάζοντας το Σύνταγµα και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις που 
εξασφάλιζαν την αυτοτέλεια του, µε αποτέλεσµα το διοικητικό του συµβούλιο να  
παραιτηθεί και έτσι ουσιαστικά στην πιο κρίσιµη περίοδο, Ε.Ε.Σ. δεν υπήρχε. 
Συνεπώς το έργο το επισιτιστικό ανήκει στον ∆.Ε.Σ. και στην σουηδοελβετική 
επιτροπή (του Σουηδικού και του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού). Επίσης στον 
Σκοτσέζικο Ερυθρό Σταυρό. Μικρή συµβολή είχαν και κάποιες εισαγωγές αγαθών 
από την Ιταλία και τη Γερµανία. Η προσπάθεια αποστολής τροφίµων από τον ∆ιεθνή 
Ερυθρό Σταυρό µέσω της Τουρκίας (η Τουρκία επίσης βρισκόταν στην ζώνη του 
βρετανικού αποκλεισµού, αλλά ήταν ουδέτερη χώρα, άρα η λύση αυτή δεν 
συνεπαγόταν για τους Άγγλους άρση του αποκλεισµού), µε τα περίφηµα πλοία 
Κουρτουλούς156 και Ντουλουµπουνάρ, από τον Οκτώβρη του 1941 έως τον Μάρτη 
του 1942, οργανώθηκε, επίσης, πέραν από τους Έλληνες οµογενείς στην Αµερική, σε 
µεγάλο βαθµό και από τους κοινοτικούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς και 
θρησκευτικούς συλλόγους της Κωνσταντινούπολης, όπως η «Ελληνική Ένωση 
Κωνσταντινοπολιτών». Επίσης, τον ναύλο για την µεταφορά σίτου από τον Καναδά, 
όταν σταµάτησε η αποστολή από Τουρκία, πλήρωνε αρχικά η ελληνική κυβέρνηση, 
ενώ µετά έγινε συµφωνία µισθωτικού δανεισµού (lend - lease agreements) µε την 
αµερικανική κυβέρνηση, βάσει της οποίας αναλάµβανε η τελευταία, υποτίθεται µε 
«δανεισµό», την χρηµατοδότηση για την αποστολή σουηδικών πλοίων, (Η Σουηδία 
λόγω ουδετερότητας είχε προτιµηθεί ως µεσολαβήτρια χώρα και υποτίθεται ότι ήταν 
έργο του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού η αποστολή βοήθειας) τα οποία µετέφεραν 
εκτός από τρόφιµα, ενδύµατα, φάρµακα και εν γένει υγειονοµικά είδη. Η 
ανθρωπιστική αυτή βοήθεια προοδευτικά διογκώθηκε σε µέγεθος -από 15.000 τόνους 
το µήνα άγγιξε τους 40.000 τόνους στις παραµονές της απελευθέρωσης- και ενίσχυσε 
βαθµιαία τις πολιτικές της λειτουργίες και παρενέργειες157, δεδοµένου ότι έλυνε 
αφενός µεν τα χέρια της «διορισµένης ελληνικής κυβέρνησης», που είχε περιέλθει σε 
δυσµενή θέση και εξασφάλιζε για ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού, στις 
πόλεις κυρίως, την επιβίωση, δηµιουργώντας µια πόλωση αφετέρου µε την επαρχία, 
όπου κυρίως δρούσαν οι αντιστασιακές οργανώσεις. 

Το πρώτο σουηδικό πλοίο απέπλευσε από τον Καναδά για την Ελλάδα στις 7 
Αυγούστου 1942 ενώ αργότερα οι Η.Π.Α. πλήρωναν και για το ναύλο τους. Οι 
Η.Π.Α. είχαν αναλάβει τέλος και τις δαπάνες των Ελλήνων προσφύγων που είχαν 

 
154 Είναι χαρακτηριστική η αγωνία στις υπηρεσίες του υπουργείου, όσον αφορά στην οικονοµία 
χαρτιού, που σπάνιζε (βλ. έγγραφο 17 στο Παράρτηµα Εγγράφων). Επίσης στο ζήτηµα της καύσιµης 
ύλης για να αντιµετωπιστεί το κρύο (βλ. σχ. και στο Παράρτηµα Εικόνων, Ν° 4 και 6 και Έγγραφο 18 
στο Παράρτηµα Εγγράφων). Τεράστιο πρόβληµα ήταν και η έλλειψη βενζίνης, που καθήλωνε τα 
λιγοστά άλλωστε οχήµατα που είχε στην διάθεση του το υπουργείο, για να ασκήσουν οποιοδήποτε 
προνοιακό έργο (µεταφορά εφοδίων, έλεγχος καταγγελιών, µεταφορά προσωπικού κλπ). Για την 
έλλειψη βενζίνης και οχηµάτων βλ. εικόνα Ν° 11 στο Παράρτηµα Εικόνων. Η έλλειψη πόρων και 
µέσων γενικά, για να µην µακρολογούµε, ήταν κάτι παραπάνω από εµφανής στο υπουργείο Εθνικής 
Πρόνοιας.  
155 Α. Φίλωνος, (ό. π.), σελ. 5. 
156 Βλ. σχετική εικόνα στο Παράρτηµα Εικόνων, Ν° 1.  
157 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου… (ό. π.), τ. 1, σελ. 61.  
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διαφύγει από την Ελλάδα και ζούσαν στη Μέση Ανατολή και Αφρική. Οι 165.000 
τόνοι σιτάρι το µήνα, που φόρτωναν τα σουηδικά πλοία, ήταν προσφορά της 
καναδικής κυβέρνησης158. Η παρέµβαση ειδικά των Η.Π.Α., ήδη από την περίοδο της 
Κατοχής έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προανήγγειλε ευρύτερη µελλοντική 
παρέµβαση και  αποτελούσε κληροδότηµα για το µέλλον. Πάντως, παρά το γεγονός 
ότι πολλοί ερευνητές εξάρουν την σηµασία της αποστολής τροφίµων από το 
εξωτερικό και τις ενέργειες του ∆ιεθνούς και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού159, 
άλλοι  εξηγούν ότι τα τρόφιµα που έρχονταν µε τον «στόλο του ελέους»160, κυρίως 
από τον Καναδά, τουλάχιστον έως τον Μάρτη του 1942, δεν επαρκούσαν στο 
ελάχιστο και αποδίδουν στους υπόγειους µηχανισµούς της ανεπίσηµης αγοράς,  και 
στην προσωπική αναζήτηση τροφής, µε τις εξορµήσεις στην ύπαιθρο, την επιβίωση 
του συνόλου του πληθυσµού161. Εκείνο πάντως που είναι αναµφισβήτητο, είναι ότι οι 
συγκεντρωµένες ποσότητες τροφίµων, όσο κι αν ήταν ανεπαρκείς, συντήρησαν, µε 
την παροχή έστω ελάχιστων θερµίδων, τα τµήµατα εκείνα του πληθυσµού, τα οποία 
τρεφόταν µε το «δελτίον τροφίµων», το οποίο είχε καθιερώσει το υπουργείο 
Επισιτισµού. Ο αριθµός δε όσων τρέφονταν µε δελτίο ήταν εξαιρετικά µεγάλος 
(Παρά το γεγονός φυσικά ότι ο ανώτατος αριθµός των 1.336.000 δελτίων διανοµών, 
στα τέλη Μαρτίου 1942, στην πόλη της Αθήνας, του 1.000.000 κατοίκων, ασφαλώς 
και είναι πλασµατικός, δεδοµένου του ότι οι συγγενείς των θυµάτων αρκετά συχνά 
δεν δήλωναν τους θανάτους, ώστε να χρησιµοποιήσουν το δελτίο του νεκρού και 
λόγω διπλοεγγραφών, το σύστηµα των δελτίων διανοµών εξυπηρέτησε εκατοντάδες 
χιλιάδες πολιτών). ∆εν µπορεί να παραγνωριστεί επίσης η εικόνα των τεραστίων 
ουρών που σχηµατίζονταν µπροστά στους χώρους διανοµής των λαϊκών συσσιτίων 
που κατά τον Μον162 ανέλαβε ουσιαστικά να οργανώσει ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός 
(Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων), παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούσαν αυτά αρχική 
αρµοδιότητα του, αλλά ενέπιπταν στην αρµοδιότητα του κράτους και των αρχών 
Κατοχής (συγκεκριµένα του υπουργείου Εθνικής Προνοίας). Στην περίοδο της 
Κατοχής οφείλεται επίσης και η µετέπειτα κληροδοτηµένη εµπειρία της αγοράς 
αµαγείρευτων τροφίµων του Ερυθρού Σταυρού από τους παντοπώλες, πρακτική η 
οποία ύστερα από δηµοψήφισµα των Αθηναίων πολιτών αντικατέστησε τα λαϊκά 
συσσίτια. Αυτό ίσχυσε και για τα παιδιά, ενώ ένας αριθµός περί τις 85.000, συνέχιζε 
να τρώει στα λαϊκά συσσίτια, σε αρχικό σύνολο 250.000 παιδιών που ήταν 
καταγεγραµµένα σε αυτά163. Τέλος, όσον αφορά στην επαρχία, για να διαφυλαχθεί η 
απρόσκοπτη διανοµή της βοήθειας, ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός είχε συστήσει 
κεντρικές επιτροπές, εξαρτηµένες από την κεντρική επιτροπή του ∆ιεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού που δρούσε στην Ελλάδα και οι οποίες έδρευαν στις µεγαλύτερες πόλεις. Οι 

 
158 Λεπτοµερείς πληροφορίες για τα ζητήµατα αυτά παρέχει ο Πωλ Μον (ό. π.).  
159 Ο Π. Σταθόπουλος, (ό. π.), σελ. 163, για παράδειγµα,  γράφει χαρακτηριστικά ότι «οι µεγάλοι 
διεθνείς οργανισµοί, και κυρίως ο Ερυθρός Σταυρός, έσωσαν τον ελληνισµό από την πείνα και τις 
αρρώστιες αποστέλλοντας, µε το ΄΄στόλο του ελέους΄΄, φάρµακα και τρόφιµα». 
160 Η ορολογία είναι χαρακτηριστική. Επιβίωση προφανώς από τις Χριστιανικές Αδελφότητες του 
Ελέους, της περιόδου του Μεσαίωνα, όπου και συναντάται για πρώτη φορά η συγκεκριµένη χρήση 
του όρου ΄΄Ελέους΄΄ για την Πρόνοια και την Προστασία. Τον στόλο του ελέους αποτέλεσαν τα 
σκάφη Φορµόζα, Έρως, Καµέλια.    
161 Βλ. για παράδειγµα Γ. Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση, Ελλάδα : Άνοιξη 1941-Φθινόπωρο 
1942, Αθήνα 1993, σελ. 86 κ. ε. Επίσης Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, (ό. π.), σελ. 79-90. Βλ. 
και σχετικές εικόνες στο Παράρτηµα Εικόνων, Ν° 2 και 5.  
162 Πωλ Μον (ό. π.), σελ. 67. Χαρακτηριστική εικόνα από τα συσσίτια που διοργανώνονταν στην 
Αθήνα στο Παράρτηµα Εικόνων, Ν° 3.  
163 Π. Μον, (ό. π.), σελ. 67, 76.  
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επιτροπές αυτές µε την σειρά τους είχαν την εποπτεία εκατοντάδων τοπικών 
επιτροπών. Στα µεγαλύτερα κέντρα ως πρόεδρος ορίζονταν συνήθως ο µητροπολίτης 
και ως µέλη ο νοµάρχης της περιοχής ή ο δήµαρχος, όπως επίσης και διάφοροι 
εκπρόσωποι από διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες των τοπικών κοινωνιών. Στα 
λιγότερο σηµαντικά κέντρα, µέλη των επιτροπών ήταν κυρίως αγρότες και εργάτες 
που ήταν πιο πολυάριθµοι, µε την συµπαράσταση του σταθµάρχη χωροφυλακής, του 
παπά και του δασκάλου164. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην µεταπολεµική περίοδο 
πάνω ακριβώς σε αυτό το σύστηµα και σε αυτή την εµπειρία «πάτησε» η οργάνωση 
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Ένα άλλο πρόβληµα που είχε προκύψει, όχι ήσσονος σηµασίας, ήταν το πως θα 
διανέµονταν οι ποσότητες αυτές των τροφίµων που εισέρχονταν στην Ελλάδα, από 
την στιγµή που επιλύθηκε το πρόβληµα του αποκλεισµού. Το όλο ζήτηµα  έχει  
προεκτάσεις φυσικά και στην µεταπολεµική περίοδο. Τα συσσίτια, κληροδότηµα της 
περιόδου της Κατοχής, θα αποτελούσαν µαζί µε την στέγαση απόρων και προσφύγων 
και την προστασία των παιδιών, την βάση του προνοιακού συστήµατος που 
αναπτύχθηκε µεταπολεµικά στην Ελλάδα. Είναι επίσης ένα ζήτηµα ιδεολογικά 
φορτισµένο και αυτό γίνεται εµφανές και στις διάφορες µελέτες, οι οποίες κυρίως 
χωρίζονται σε αυτές µε «δεξιά» και σε αυτές µε «αριστερή» απόκλιση, µε προφανές 
διακύβευµα την πατρότητα της οργάνωσης των συσσιτίων και κατ’ επέκταση της 
«σωτηρίας του λαού».  

Ενώ οι ολοένα ισχνότερες επίσηµες µερίδες µαρτυρούσαν την αποτυχία των 
αρχών να ελέγξουν τον επισιτισµό, συσσίτια απόρων και άλλες ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες πάσχιζαν να παράσχουν εναλλακτικές πηγές τροφίµων στον αστικό 
πληθυσµό. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις φιλανθρωπικές και θρησκευτικές 
οργανώσεις παράστεκαν τους πρόσφυγες, τους άστεγους κληρωτούς και τους 
ανέργους, στα παιδιά, σε εξαθλιωµένους στρατιώτες. Μολονότι όµως οι εθελοντικές 
αυτές οµάδες έδειχναν καθαρά την ανικανότητα της κυβέρνησης Τσολάκογλου, οι 
προσπάθειες τους δεν µπορούσαν να υποκαταστήσουν τη συνδυασµένη δηµόσια 
δράση. Σε αντίθεση µε την κυβέρνηση δεν είχαν φορολογικές ούτε κατασταλτικές 
εξουσίες και δεν διέθεταν τα µέσα για να αγοράσουν τρόφιµα σε ευρεία κλίµακα. 
«Καµιά οργάνωση δηµόσιας αρωγής ή κοινωνικής πρόνοιας», έλεγε µια έκθεση του 
Ερυθρού Σταυρού, «δεν θα µπορούσε να σώσει όλους όσοι υπέφεραν από το 
λιµό»165. Στα συσσίτια απόρων της πρωτεύουσας λιγότερο από το ένα τέταρτο του 
πληθυσµού που είχαν ανάγκη από τέτοια αρωγή έβρισκαν τροφή. Οι µερίδες τους 
είχαν ελάχιστη θρεπτική αξία ή λίπη.  

∆εδοµένης αφενός της ανεπάρκειας των κρατικών µηχανισµών και αφ’ ετέρου 
του κύρους του αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού, αλλά και της σχετικής ελευθερίας 
κινήσεων που η Εκκλησία έχαιρε, η τελευταία ανέλαβε ενεργό δράση. Η δράση αυτή 
αναπτύχθηκε κυρίως µέσω του Ε.Ο.Χ.Α. (Εθνικός Οργανισµός Χριστιανικής 
Αλληλεγγύης)166, ενός οργανισµού που είχε ιδρυθεί ήδη από τις 5/12/1941, µε 
πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού, ο οποίος είχε 
κατορθώσει να διοχετεύει µέσω των µητροπόλεων και των σταθµών προστασίας 
µητρότητας και παιδικής ηλικίας σε ολόκληρη την Ελλάδα τρόφιµα, φάρµακα και 

 
164 Π. Μον, (ό. π.), σελ. 83.  
165 Το αναφέρει ο Μ. Μαζάουερ, (ό. π.), σελ. 55-56.  
166 Η ιστορία του Ε.Ο.Χ.Α. ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, διότι ο οργανισµός αυτός συστήθηκε ως Ν.Π.∆.∆. 
(Ν. ∆. 776/1941) και είχε στενή συνεργασία µε τις υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Προνοίας. 
Κύρια αντικείµενα του ήταν η διοργάνωση παιδικών συσσιτίων, η σύσταση βρεφικών κέντρων 
διατροφής και σταθµών προστασίας της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας.  



  
 
 
 

96

                                                

λοιπά εφόδια. Περισσότερες από 1.000 γυναίκες στην πόλη της Αθήνας έσπευσαν να 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Η Αθήνα και ο Πειραιάς διαιρέθηκαν σε 
173 ενοριακά τµήµατα167. Χιλιάδες πολίτες βρήκαν συνδροµή -πολλοί επέζησαν- από 
τη διανοµή τροφίµων και την οργάνωση συσσιτίων κατά τις δυσχερείς ηµέρες του 
λιµού, ιδίως κατά τον πρώτο κατοχικό χειµώνα. Τον  ∆εκέµβριο του 1941, µάλιστα, 
ο Ε.Ο.Χ.Α. είχε κάνει απογραφή 43.954 απόρων οικογενειών, που το Μάιο του 1943 
είχαν αυξηθεί σε 85.587 οικογένειες168.  

Για τη διανοµή των εφοδίων προκρίθηκε η οργάνωση λαϊκών συσσιτίων169. Για 
την συµβολή του Ερυθρού Σταυρού σε σχέση µε την οργάνωση και τη λειτουργία 
των κρατικών συσσιτίων, αναφέρεται ότι τον Ιούλιο 1942, µέσω των Εστιών, είχε 
εξασφαλισθεί η διανοµή 882.000 µερίδων ηµερησίως (δηλαδή σχεδόν τα 3/4 του 
πληθυσµού Αθηνών και περιχώρων είχαν εξασφαλίσει µια σχετική τροφοδότηση από 
τα συσσίτια). Επίσης, αναφέρεται ότι την ίδια εποχή ο αριθµός των δελτίων 
τροφίµων έφθασε σε 1.100.000 περίπου170. Από το τέλος Αυγούστου 1942 µέχρι το 

 
167 ∆εν είναι τυχαίο ότι το πρώτο µεταπολεµικό  σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας που οργανώθηκε από 
το Υ.Ε.Π., µε την ίδρυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, διατηρούσε τις ενορίες ως κριτήριο 
διοικητικής διάρθρωσης.   
168 Για την πληροφορία βλ. Σ. Γασπαρινάτο, (ό. π.), σελ. 53. Η καταγραφή των απόρων σε καταλόγους 
βρισκόταν επίσης στο κέντρο του ενδιαφέροντος στο µεταπολεµικό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας 
που αναπτύχθηκε. Για λεπτοµέρειες βλ. στην συνέχεια, την ενότητα που αφορά στα Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας.  
169 Περάν των συσσιτίων, η διακίνηση των αγαθών κατά τη διάρκεια της Κατοχής γινόταν κυρίως µε 
δύο παράλληλους τρόπους. Με τη µαύρη αγορά (η οποία σκορπούσε όµως άνισα τα ευεργετήµατα 
της. ∆εν λειτουργούσε καλύτερα για τους ανθρώπους που χρειάζονταν περισσότερο βοήθεια απ’ ό,τι 
τα λαϊκά συσσίτια. Οι φτωχές οικογένειες δεν µπορούσαν να πληρώσουν τις ψηλές τιµές των 
τροφίµων, και δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν) και µε το δελτίο 
άρτου και τροφίµων, που είχε επιβάλει η κατοχική κυβέρνηση, ένα διοικητικής φύσης µέτρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας, που σκόπευε στην κατά το δυνατόν οµοιόµορφη διάθεση στον αστικό 
πληθυσµό ειδών πρώτης ανάγκης. Κατά τα δύο πρώτα κρίσιµα χρόνια της κατοχικής περιόδου (και 
ιδίως κατά το πρώτο) το σύστηµα του δελτίου απέτυχε πλήρως και αυτό δεν οφειλόταν µόνο στην 
ανεπάρκεια των τροφίµων (Συχνά άλλωστε τα εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα γίνονταν στόχος 
λεηλασιών), αλλά και στην ανικανότητα της κυβέρνησης να εφαρµόσει αντικερδοσκοπικούς νόµους 
(Συµπτώµατα ανενδοίαστης διαφθοράς και κερδοσκοπίας δεν έλειπαν φυσικά από τις κρατικές 
υπηρεσίες της κατοχής, ενώ παράλληλα ο µαυραγοριτισµός άνθιζε απτόητος). Μετά τον τραγικό 
χειµώνα του 1941-1942, πάντως, και αφού ήρθη ο αποκλεισµός, κατέστη δυνατό να επισιτίζεται ο 
πληθυσµός µε µια κανονικότητα και παρά τα συνεχιζόµενα προβλήµατα, ως ένα βαθµό ικανοποιητικά. 
Τότε µόνο µπόρεσε να αποδώσει ο µηχανισµός της διανοµής µε το δελτίο, ο οποίος και 
κληροδοτήθηκε µάλιστα µετά την αξιοσηµείωτη επιτυχία που σηµείωσε κατά την διάρκεια της 
Κατοχής και στη µεταπολεµική περίοδο, κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου (διευκόλυνε τότε 
αρχικά την πολιτική διοικητικής διανοµής ειδών πρώτης ανάγκης και, αργότερα, πρώτων υλών για την 
ανάκαµψη της παραγωγής). Ο µηχανισµός αυτός στην διάρκεια της Κατοχής περιελάµβανε ή 
στηριζόταν σε κρατικές υπηρεσίες, συνεταιρισµούς υπαλλήλων. Υποστηριζόταν από το κράτος, την 
εθνική αντίσταση και από τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό. Το τελευταίο έτος της κατοχής στη µείζονα 
περιφέρεια της Αθήνας λειτουργούσε ένα κύκλωµα διανοµής που περιελάµβανε κεντρικές αποθήκες 
στον Πειραιά, 65 άλλες αποθήκες σε διάφορα άλλα διαµερίσµατα της πόλης και 2522 παντοπωλεία 
που διένειµαν τρόφιµα. Επιπλέον, οι επιτροπές του ∆.Ε.Σ. είχαν εγκαταστήσει παιδικά συσσίτια και 
τροφοδοτούσαν νοσοκοµεία, ορφανοτροφεία και φυλακές. Για τα θέµατα αυτά βλ. κυρίως την 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της περιόδου και το αρχείο Υ.Ε.Π.. Επίσης Π. Μον, (ό. π.), σελ. 20, Σ. 
Γασπαρινάτο, (ό. π.), σελ. 54, Γ. Μαργαρίτη, Από την ήττα στην εξέγερση… (ό. π.), σελ. 86 κ. ε. και Π. 
Καζάκο, Ανάµεσα σε Κράτος και Αγορά… (ό. π.), σελ. 61-62. 
170 Επίσης, ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός υπολόγιζε στα 1942 τον αριθµό όσων χρειάζονταν βοήθεια 
στην επαρχία σε 2.000.000 περίπου. Οι αριθµοί αυτοί δεν είναι άνευ σηµασίας και για τον 
µεταπολεµικό κόσµο. ∆εν είναι τυχαίο ότι στα 1948 είχαν καταγραφεί, σύµφωνα µε τον Γ. Βούτση (ό. 
π.), περίπου 1.500.000 άποροι. Στην περίοδο της Κατοχής µάλιστα είχε δηµιουργηθεί ο εθισµός 
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Μάρτιο 1945 ο ∆.Ε.Σ. παρέλαβε και µοίρασε περίπου 485.000 τόνους σιτηρά (που τα 
µεταποίησε σε αλεύρι), 87.000 τόνους όσπρια, 18.000 τόνους παστά ψάρια και 
κρέατα, 14.000 τόνους γάλα σε σκόνη, 3.600 τόνους ζάχαρη και 12.000 τόνους 
σούπες Καναδά. ∆ηλαδή, συνολικά παρέλαβε και µοίρασε 628.000 τόνους τρόφιµα, 
που αναλογούσαν σε 20.000 τόνους το µήνα. Επίσης, παρέλαβε και µοίρασε περί 
τους 1.870 τόνους ρουχισµό και 700 τόνους παπούτσια171. 

Ξεχωριστά συσσίτια είχαν οργανωθεί για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου το 
χειµώνα 1941-42 στα Πευκάκια172. 

Ειδικά όµως για την οργάνωση των παιδικών συσσιτίων διαθέτουµε 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τα παιδικά συσσίτια άρχισαν να οργανώνονται από τις 
αρχές του 1942 για να αντιµετωπιστεί η τραγική κατάσταση των παιδιών, τα οποία 
πέθαιναν αβοήθητα στα ανεπαρκώς εξοπλισµένα και εφοδιασµένα βρεφοκοµεία, 
άσυλα και ορφανοτροφεία. Στο τέλος του 1941, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
κινητοποιήθηκε για την σωτηρία των πεινασµένων παιδιών, προωθώντας την λύση 
της φιλοξενίας τους από πλούσιες ελληνικές οικογένειες, κάτι το οποίο «υπήρξε 
βέβαια ένα απροκάλυπτο µέσο ελεηµοσύνης και αποδείχθηκε γρήγορα 
ανεπαρκέστατο και ακατάλληλο για τις ανάγκες»173. Έτσι κάτω από την πίεση των 
συνθηκών, άρχισαν από το 1942 να οργανώνονται τα πρώτα παιδικά συσσίτια, µε 
ιδιωτική πρωτοβουλία174. Στο τέλος του καλοκαιριού 1942 η κατοχική κυβέρνηση 
έκλεισε -από έλλειψη τροφίµων- όλα τα συσσίτια εκτός από τα παιδικά175. 

Στα 1943 σηµειώθηκε µια σηµαντική εξέλιξη : Παράλληλα µε τα ιδιωτικά, 
άρχισαν να λειτουργούν τα Παιδικά Συσσίτια, σαν αυτόνοµος οργανισµός δηµοσίου 
δικαίου, που επιχορηγήθηκε από το κράτος και έφτασε να συντηρεί 30.000 παιδιά. Ο 
οργανισµός αυτός ξεπέρασε τις εκδηλώσεις της οργανωµένης φιλανθρωπίας και 
αναµφισβήτητα  είναι µια εκδήλωση των κοινωνικών ζυµώσεων που προκάλεσε ο 
πόλεµος στη χώρα. Η παιδική εστία (Παιδικά Συσσίτια) υπήρξε τρόπον τινά 
υπερταξική, καθώς στην ουρά στέκονταν παιδιά τόσο από τις κατώτερες όσο και από 
τις µεσαίες τάξεις. Η παιδική εστία, όπως άλλωστε γενικά τα Λαϊκά Συσσίτια, 
αποτέλεσαν ένα µέσο κοινωνικοποίησης και πολλές ζυµώσεις, όπως θα αναδειχθεί 
αµέσως µετά, δηµιουργήθηκαν στους χώρους αυτούς, τόσο όσον αφορά στην 
προετοιµασία της Αντίστασης, όσο και στις προσδοκίες των ανθρώπων απέναντι 
στον κρατικό µηχανισµό -για τις παροχές του οποίου δηµιουργήθηκε ένας εθισµός- 
και πολλές ακόµη παρενέργειες.  

 
εκείνος στις κρατικές παροχές για τον οποία έκαναν λόγο και στο µεταπολεµικό σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας οι ιθύνοντες του τελευταίου.  
171 Σ. Γασπαρινάτος, (ό. π.), σελ. 53-54.  
172 Σ. Γασπαρινάτος, (ό. π.), σελ. 54. Βλ. και σχετική φωτογραφία στο Παράρτηµα Εικόνων (Ν° 13).  
173 Βλ. σχ. Ελευθερία Ι. Παπαδάκη, Κοινωνική Πρόνοια και Ανοικοδόµηση, Θεσσαλονίκη, 1947, σελ. 
20-21.  
174 Ως το τέλος του 1942, γράφει η Ε. Παπαδάκη (ό. π.), σελ. 21-24, στη Θεσσαλονίκη 8-9000 παιδιά 
έτρωγαν πια στις εστίες που συντηρούσαν οι Εµποροβιοµήχανοι (Ε.Β.Ε.Θ.), οι σύλλογοι Ν.Ο.Θ. και 
Ι.Ο.Θ., οι καπνέµποροι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και τα Κατηχητικά Σχολεία. Επίσης ο  
Ε.Β.Ε.Θ., ίδρυσε την εστία εφήβων κοριτσιών στο τέλος του 1942, η οποία συντήρησε 900 κορίτσια 
για 9 µήνες. ∆ίπλα σ’ αυτήν είναι το συσσίτιο της φοιτήτριας που τελικά φρόντισε το Λύκειο 
Ελληνίδων. Η Παπαδάκη κάνει επίσης λόγο για τα κέντρα διανοµής γάλακτος, που εξυπηρέτησαν 
28.000 παιδιά από 0-7 ετών µόνο στη Θεσσαλονίκη και τα οποία επίσης έπαιξαν σηµαντικό ρόλο, 
όπως και τα ιατρεία του Ελβετικού και ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού για παιδιά ηλικίας 0-16 ετών, κάτι 
που µέχρι τότε δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Επιπλέον για τους Παιδικούς Σταθµούς (Home Suisse) του 
Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού που ήταν πρότυπα στο είδος τους. Παράλληλα καθιερώθηκε µέριµνα 
από τον ∆.Ε.Σ. για την επίτοκο και την µητέρα την περίοδο του θηλασµού.  
175 Σ. Γρηγοριάδης, (ό. π.), σελ. 101.  
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Κατά την Ε. Παπαδάκη, πάντως, η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως µε την τύχη 
των παιδιών αλλά και του γυναικείου πληθυσµού κατά την διάρκεια της Κατοχής, 
παρά την αναµφισβήτητα θετική εξέλιξη της συνεισφοράς του κράτους στον 
οργανισµό Παιδικών Συσσιτίων, ο σηµαντικότερος συντελεστής της σχετικά καλής 
συντήρησης του παιδιού και των σχετικών µε αυτά νοσοκοµείων και ιδρυµάτων, 
γενικά στην περίοδο της Κατοχής,  υπήρξε ο Ελβετικός και ο ∆ιεθνής Ερυθρός 
Σταυρός που είχαν και την κεντρική αποθήκη της τροφοδότησης των παιδιών. 
Γενικά, µελετώντας την δράση του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, θα πρέπει να 
γίνει αποδεκτό ότι αυτός έδωσε µια ευρύτερη βάση στην Κοινωνική Πρόνοια και 
καλλιέργησε τον υπηρεσιακό µηχανισµό της χώρας. Συντέλεσε ακόµα στην πρακτική 
εξάσκηση προσώπων που  απουσίαζαν εντελώς. Η απουσία τεχνικών µέσων 
(πρεβεντόρια, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, ειδικευµένο προσωπικό), ασφαλώς περιόρισε 
το αποτέλεσµα της συµβολής του, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, µε την 
τεχνογνωσία που διέθετε το προσωπικό του, η προσφορά του θα ήταν πολύ 
µεγαλύτερη, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της προστασίας του παιδιού και στην 
περίθαλψη176.  

Παρενθετικά, αξίζει να αναφερθεί κανείς στην συνεισφορά των γυναικών κατά 
την διάρκεια της Κατοχής, η οποία πραγµατικά υπήρξε αξιοθαύµαστη. Το 
προσωπικό των εστιών των Παιδικών Συσσιτίων και του ∆ιεθνούς και Ελβετικού 
Ερυθρού Σταυρού αποτελούνταν κατά 99% από γυναίκες, µε την ίδια αναλογία στα 
κέντρα γάλακτος, στα ιατρεία και στους παιδικούς σταθµούς. Η εποπτεία όλων 
αυτών και ο έλεγχος του ∆.Ε.Σ στα παιδικά συσσίτια ασκήθηκε από γυναίκες. Αυτές 
ανήκαν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.  

Εκτός όµως από την δράση του ∆.Ε.Σ., στην οργάνωση των συσσιτίων σηµαντική 
υπήρξε και η δράση κάποιων άλλων οργανώσεων, όπως του Πατριωτικού Ιδρύµατος 
Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.), σχολείων και άλλων φορέων177.   

Οι χώροι συσσιτίων, αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι αποτέλεσαν έναν από τους 
πρώτους χώρους κοινωνικοποίησης των παιδιών. Επηρέασαν όµως βαθιά και τους 
ενήλικες. Χρησιµοποιήθηκαν για τη διανοµή µυστικού τύπου και προκηρύξεων, 
αλλά και την οργάνωση και στρατολόγηση οπαδών εκ µέρους των αντιστασιακών 
οργανώσεων. Γενικότερα, µπορεί να παρατηρηθεί, ότι η ο λιµός του πρώτου 
κατοχικού χειµώνα στην Αθήνα και γενικότερα η πείνα σε όλη τη διάρκεια της 
Κατοχής, οµαδοποίησε σε µεγάλα τµήµατα του λαού την αγωνία και την προσπάθεια 
για την καθηµερινή επιβίωση και την αγανάκτηση κατά του κατακτητή. 
«Αποτέλεσε», έτσι, σύµφωνα µε τον Γασπαρινάτο, «κοινό σηµείο αναφοράς και επι-
κοινωνίας και διαµόρφωσε επαφή και οµαδική συνείδηση αντίδρασης και µαχητικής 
στάσης»…[Αυτά υπήρξαν δε] «ψυχολογικά προαπαιτούµενα της οµαδικής 
εθνικοαπελευθερωτικής δράσης, που επακολούθησε»178, δεδοµένου ότι οι ατελείωτες 
ουρές για την προµήθεια τροφίµων, τα συσσίτια, τα δελτία, υπήρξαν τρόποι µαζικής 
επικοινωνίας και διακίνησης ιδεών και προπαγάνδας. Οι «Λαϊκές Επιτροπές» που 
συγκροτήθηκαν υπό το φάσµα του λιµού δεν είχαν αρχικά ιδεολογικό και ταξικό 

 
176 Βλ. βεβαίως και Φίλωνος (ό. π.), σελ. 6, Μον (ό. π.), σελ. 73-77, αλλά και Ι. Μαστρογιάννη, 
Ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας της Νεωτέρας Ελλάδος… (ό. π.), σελ. 441.  
177 Στους ελληνικούς φορείς που αναµίχθηκαν στο ζήτηµα του επισιτισµού και που προαναφέρθηκαν 
αναπτύχθηκε και γενικότερη δραστηριότητα Κοινωνικής Πρόνοιας για την µε κάθε µέσο συντήρηση 
και εξασφάλιση της επιβίωσης του πληθυσµού, η οποία βασίσθηκε βεβαίως και πάλι στην ξένη 
βοήθεια. Φυσικά η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε ήταν ευκαιριακή, καθώς στις συνθήκες του 
πολέµου δεν ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Κοινωνικής Πρόνοιας.   
178 Σ. Γασπαρινάτος, (ό. π.), σελ. 54.  
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χαρακτήρα. Στη συνέχεια, χάρη στην οργάνωση του Ε.Α.Μ. και της παράνοµης 
οργάνωσης βοήθειας γνωστής µε το όνοµα «Εθνική Αλληλεγγύη» (Ε.Α.), η οποία 
ιδρύθηκε από το Κ.Κ.Ε. ήδη από τον Μάιο του 1941 και η οποία επεκτάθηκε πολύ 
γρήγορα τον καιρό του λιµού, η πλειονότητα των «Λαϊκών Επιτροπών» εντάχθηκαν 
στις τάξεις του εαµικού κινήµατος. Εξάλλου, η δυστυχία της λαϊκής κυρίως και της 
µικροαστικής τάξης από τη σιτοδεία έστρεψε προς τα αριστερά µεγάλες λαϊκές 
οµάδες. Πάντως, εάν το φάσµα της πείνας και των στερήσεων δεν ανατρεπόταν το 
δεύτερο κατοχικό έτος, θα ήταν εξαιρετικά αµφίβολη η ανάπτυξη της αντιστασιακής 
δράσης του ελληνικού λαού.  

Θα ήταν βεβαίως εξαιρετικά παρακινδυνευµένο, όπως κάνουν ωστόσο ορισµένοι 
µελετητές, να πιστώσουµε την πατρότητα των συσσιτίων στο Ε.Α.Μ., το οποίο 
ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1941 και κατά τον τροµερό χειµώνα που επακολούθησε 
βρισκόταν ακόµη σε εµβρυώδη κατάσταση. Αργότερα, θα βοηθούσε, κατά το δυνα-
τόν, αλλά το σηµαντικό είναι ότι κατόρθωσε να εκµεταλλευθεί το χώρο των 
συσσιτίων για επέκταση της επιρροής του και για την οργάνωση της Αντίστασης. 
Αυτό το πέτυχε µε το να οργανώσει τις επιτροπές των συσσιτίων στα λαϊκά συσσίτια 
του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού και εγκαθιστώντας σε αυτό µάγειρες και  διανοµείς, 
που πρόσκεινταν σε αυτό. Η σύγχυση γύρω από τον ακριβή ρόλο του Ε.Α.Μ. στην 
οργάνωση των συσσιτίων οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια από ορισµένους 
παράγοντες της τότε εαµικής παράταξης, αλλά και από µερικούς αριστερής 
απόκλισης ιστοριογράφους, να πιστωθεί εξ’ ολοκλήρου στο Ε.Α.Μ. η παροχή 
βοήθειας στο λαό δια µέσου των συσσιτίων. Αντικειµενικότεροι παρατηρητές των 
γεγονότων, ωστόσο, που ανήκουν ακόµη και στον ίδιο ιδεολογικό χώρο, µιλούν για 
επιβοηθητικό µονάχα ρόλο του Ε.Α.Μ., η δράση του οποίου σαφώς και υπήρξε πολύ 
πιο ισχυρή στην ύπαιθρο, συγκριτικά µε τις πόλεις179. Επίσης, κατά το διάστηµα 

 
179 Για τους µελετητές αυτούς βλ. Σ. Γασπαρινάτο, (ό. π.), σελ. 55. Ο Mazower Mark (ed.), στο After 
the war was over: Reconstructing the family, nation and state in Greece, 1943-1960, Princeton 
University Press 2000, σελ. 4 (Εισαγωγή), αναγνωρίζει σηµαντικό ρόλο στην Εθνική Αλληλεγγύη :  
«Hence in the winter of 1941, shocked by the vehemence of the Axis response, armed resistance died 
away. When opposition began again to emerge in a more sustained fashion, it was through urban 
mobilization. Ethniki Allilengyi (EA: National Solidarity) emerged as an underground movement to 
control access to food, prevent profiteering, and guarantee distribution; it was linked to another 
organization, the Ethniko Apeleftherotiko Metopo (EAM: National Liberation Front), which quickly 
became the leading resistance movement in Athens and beyond». Ο Ρίχτερ (ό. π.), σελ. 160, 
συντάσσεται µε την παραπάνω άποψη σχετικά µε τον επιβοηθητικό ρόλο του Ε.Α.Μ.. Ο Hagen 
Fleisher, στο Στέµµα και Σβάστικα : Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944, τ. Α’ : 
Αθήνα 1988, σελ. 38, κάνει λόγο για συσσίτια που οργανώθηκαν «µε αξιοσηµείωτη ανεξίθρησκη 
συνεργασία, από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Ερυθρό Σταυρό, µερικούς προοδευτικούς 
µεγαλοβιοµήχανους και την αριστερή «Εθνική Αλληλεγγύη» (ΕΑ)». Στον αντίποδα βρίσκεται ο 
Σόλωνας Γρηγοριάδης, Συνοπτική Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης (1941-1945)… (ό. π.), ο οποίος 
αναφέρει ότι οι επιτροπές συσσιτίων δεν ήταν αρχικά αναγκαστικά προσανατολισµένες προς το 
Ε.Α.Μ., καθώς δηµιουργούνταν αρχικά σχεδόν αυτοµάτως, αλλά θεωρεί ότι αργότερα η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών προσελκύσθηκε από το Ε.Α.Μ., το οποίο διέθετε την περίοδο εκείνη το πρόγραµµα 
και την δυνατότητα να εξασφαλίσει την επιβίωση πλατιών τµηµάτων του πληθυσµού. Επίσης 
παραπέµπει σε µια αναφορά του Θ. Χατζή, για να δείξει µε ποιες µεθόδους ασκούσε προνοιακό έργο 
τότε το Ε.Α.Μ. : «Σε δυο-τρεις συνοικίες (της πρωτεύουσας) εµφανίστηκαν «επιτροπές πρόνοιας και 
βοήθειας» στους φτωχούς και τα παιδιά, που βρίσκονταν κάτω από την προστασία του Ερυθρού 
Σταυρού, της Αρχιεπισκοπής, των Επιµελητηρίων και πιθανόν άλλων παραγόντων και δυνάµεων. 
Τότε εµφανίστηκαν και κάποιες επιτροπές που έγιναν γνωστές µε τ’ όνοµα ενός Αθηναίου γιατρού, 
του Παπακώστα. Το ΕΑΜ εκµεταλλεύτηκε τη σχετική νοµιµότητα και ελευθερία που είχαν οι 
«οργανώσεις Παπακώστα» και άρχισε να συγκροτεί τέτοιες σ’ όλες τις λαϊκές συνοικίες. Πληµµύρισε 
η Αθήνα και ο Πειραιάς από τέτοιες οργανώσεις, προς µεγάλη έκπληξη του ίδιου του Παπακώστα. Το 
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1941-1942 παρατηρήθηκε, ακριβώς για την αντιµετώπιση της στέρησης των αγαθών, 
άνθηση των λεγοµένων «καταναλωτικών συνεταιρισµών», µιας µορφής συλλογικής 
δράσης και διεκδίκησης, που πέραν της υλοποίησης του στόχου επιβίωσης των 
µελών, αποτέλεσαν -µαζί µε τα συσσίτια- ευρύ πεδίο ανάπτυξης του Ε.Α.Μ.180.  

Αυτό πάντως που έχει µεγαλύτερη σηµασία σχετικά µε το όλο ζήτηµα  των 
συσσιτίων και γενικότερα της προστασίας του πληθυσµού κατά την διάρκεια της 
δύσκολης περιόδου της Κατοχής, είναι η διαπίστωση της τεράστιας σηµασίας που 
αποδίδονταν σε αυτό από όλες τις πλευρές, οι οποίες διαπίστωσαν γρήγορα πόσο 
κοµβική ήταν η σηµασία του πεδίου αυτού, στην προσπάθεια «συνδιαλλαγής» µε τον  
ελληνικό λαό, είτε επρόκειτο για την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης και της 
υποστήριξης του, κάτι που επιδίωκε η διορισµένη κυβέρνηση Τσολάκογλου, οι 
Σύµµαχοι, αλλά και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, είτε τον έλεγχο του, που 
επιδίωκαν οι κατακτητές, είτε την ανάπτυξη αντιστασιακής συνείδησης που επιδίωκε 
το Ε.Α.Μ.. Σίγουρα ένα κληροδότηµα της περιόδου της Κατοχής στον µεταπολεµικό 
κόσµο είναι η φρικτή µνήµη της εκατόµβης των νεκρών, όχι µόνο από τις 
βαρβαρότητες των κατακτητών, αλλά και από την ασιτία. Ειδικά ο µεγάλος λιµός του 
χειµώνα του 1941-1942, είχε µείνει ανεξίτηλα χαραγµένος στην µνήµη ειδικά των 
κατοίκων της περιφέρειας της πρωτεύουσας. Αυτή είναι µια ανάµνηση που 
λειτούργησε πολύ έντονα στην µεταπολεµική περίοδο. Πράγµατι, η πρακτική των 
συσσιτίων, η εγγραφή στους καταλόγους απόρων που ήταν συνυφασµένα µε τις 
άθλιες συνθήκες κατά την περίοδο της Κατοχής, στην επόµενη περίοδο επιβιώσαν 
και -γιατί όχι- διευρύνθηκαν. Γι αυτό και είχε τελικά µια αυξηµένη βαρύτητα το 
ζήτηµα των συσσιτίων, γι’ αυτό και το κράτος έδωσε µεγάλη βαρύτητα 
µεταπολεµικά στο ζήτηµα της εξακρίβωσης των απόρων και στην διατροφή τους, 
ώστε να µονοπωλήσει αυτόν τον τοµέα, να χρησιµοποιήσει ιδεολογικά αυτό το όπλο 
που ενσωµατώθηκε βεβαίως στην οργανωµένη Κοινωνική Πρόνοια, και παρά το 
γεγονός ότι τα χρήµατα έρχονταν από το εξωτερικό (U.N.R.R.A., Σχέδιο Μάρσαλ), 
το έργο της πρόνοιας, ως έργο του ελληνικού κράτους προβάλλονταν, καθότι τα 
χρήµατα από το εξωτερικό παρουσιάζονταν ως ανταµοιβή των Συµµάχων προς την 
Ελλάδα για την θέση της στον Πόλεµο και όχι φυσικά ως µέσο παρέµβασης και 
ελέγχου. 

Αυτό που τεκµηριώνεται πειστικά σε πολλές µελέτες για την περίοδο της  
Κατοχής είναι ότι το επίσηµο κατοχικό κράτος (δηλαδή οι «κουίσλιγκς») ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτο σε ζητήµατα πρόνοιας. Η κυβέρνηση Τσολάκογλου ήταν 
εξαιρετικά αδύναµη. Η δράση της υποτονική. Το σύστηµα των διανοµών τροφίµων 

 
έργο των «επιτροπών Παπακώστα» ήταν τεράστιο και κάλυψε για πολλούς µήνες πολλές από τις πιο 
ενεργητικές µορφές εθνικοαπελευθερωτικής δράσης, ώσπου επισηµάνθηκαν από τους ντόπιους 
συνεργάτες των κατακτητών». Την πληροφορία πάντως αυτή δεν µπορέσαµε να την διασταυρώσουµε 
µε άλλη πηγή. Σαφώς την άποψη ότι στο Ε.Α.Μ. θα πρέπει να πιστωθεί αποκλειστικά η πατρότητα 
των λαϊκών συσσιτίων διατυπώνει ο Ανδρέας Κέδρος, Η Ελληνική Αντίσταση 1940-1944, (µετ. Αντ. 
Μοσχοβάκης), [χ .χ], Θεµέλιο 1976, τ. Α’, σ. 106-107 : «Επίσηµα, το συσσίτιο ήταν έργο των 
δηµαρχιών, των συλλόγων ή και του Κράτους. Στην πραγµατικότητα, η επιχείρηση, που απαιτούσε 
τεράστιο αριθµό από διαβήµατα, ριψοκίνδυνες µεταφορές, κρυφές µάχες στα υπουργεία και τις 
Κοµµαντατούρες, καθώς κι ένα έλεγχο και µια αφοσίωση την κάθε στιγµή, στηριζόταν στο ακέραιο 
στο ΕΑΜ, τη µεγάλη Οργάνωση Αντίστασης που είχε µόλις ιδρυθεί µε την πιο µεγάλη µυστικότητα. 
Έτσι παράδοξα, η πρώτη εκδήλωση αυτής της κρυφής και µαχητικής οργάνωσης έπαιρνε, για την 
ώρα, νόµιµα πλαίσια, για να διαφυλάξει την ίδια την ύπαρξη των µελλοντικών µαχητών της». 
180 Για τους συνεταιρισµούς αυτούς βλ. Γ. Μαργαρίτη, Από την ήττα στην εξέγερση, (ό. π.), σελ. 102-
103. 
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µε δελτίο που θα αναλάµβανε να θέσει σε λειτουργία η κυβέρνηση Τσολάκογλου 
ναυάγησε. Η απουσία του κράτους γενικά ήταν δεδοµένη κατά την περίοδο της 
Κατοχής. Ο Μ. Mazower γράφει σχετικά µε αυτό όσον αφορά στον ρόλο της 
κυβέρνησης Τσολάκογλου : «Although a quisling government was set up in Athens 
under General Tsolakoglou, its rule over these three occupation zones was generally 
indirect and its hold precarious. Just how precarious was revealed almost 
immediately, as the food supply dwindled and starvation threatened the major cities 
and the islands. Soon it became clear that the Tsolakoglou regime was not powerful 
enough to collect the harvest from the farmers and deliver it to the towns. The tens of 
thousands of victims who died of hunger in the first winter of occupation testified to 
the political and administrative impotence of the Greek state machine in Athens. In 
effect, Greece barely existed as a political entity»181. Ούτε φυσικά και οι επόµενες 
κυβερνήσεις που συνεργάστηκαν µε τις ∆υνάµεις Κατοχής (Κυβέρνηση Κ. 
Λογοθετόπουλου και Ι. Ράλλη), παρά την ασυγκρίτως βελτιωµένη κατάσταση σε 
σχέση µε τον δύσκολο χειµώνα του 1941-1942, δεν ήταν ικανές να αντιµετωπίσουν 
πιο δυναµικά τις δυσµενείς για τον πληθυσµό της χώρας συνθήκες. Ο Π. 
Μητσόπουλος, κάνοντας µια ιστορική αναδροµή στην άσκηση Κοινωνικής 
Πολιτικής στην Ελλάδα, παρατηρούσε για την περίοδο της Κατοχής : «Η ελληνική 
νοµοθεσία διέκρινε τις κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής σε υπηρεσίες 
Εργασίας και υπηρεσίες Κοινωνικής Προνοίας µέχρι του 1943, οπότε έδρασαν η 
ευκολία κατασκευής νόµων και η ανυποψία ενός κατοχικού «Υπουργού» 
παρασυρµένη από διάφορους αδίστακτους ενδιαφεροµένους που διέλυσαν τις 
επιτελικές υπηρεσίες κοινωνικής προνοίας, µολονότι ήσαν οι µόνες απαραίτητα 
αναγκαίες µέσα στην µπόρα της κατοχής»182. «Η από το εξωτερικό βοήθεια µε τη 
µεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού», γράφει ο Μαργαρίτης, «τη συνδροµή της 
Σουηδίας και την οικονοµική κάλυψη των Ηνωµένων Πολιτειών [ήταν αυτή που] 
έλυσε το επισιτιστικό αδιέξοδο των αστικών κέντρων και µαζί έλυσε τα χέρια της 
κυβέρνησης της Αθήνας, απαλλάσσοντας την από το µεγαλύτερο βάρος της και 
δίνοντας της τα µέσα και την άνεση να ασκήσει πολιτική»183.  

Η πρόνοια, στον τοµέα τουλάχιστον της διατροφής, της ένδυσης και της 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ήταν έργο, συνοψίζοντας, κυρίως του ∆.Ε.Σ. και 
του Ε.Ε.Σ.. Οι Σουηδοί και Ελβετοί απεσταλµένοι του Ερυθρού Σταυρού γρήγορα 
δικτυώθηκαν σε έναν τεράστιο µηχανισµό, που έφτασε να απασχολεί 1300 
υπαλλήλους και να παροµοιάζεται µε υπουργείο, το οποίο στην πράξη είχε αναλάβει 
τον επισιτισµό της χώρας και που σε ορισµένους τοµείς είχε βρεθεί στην ανάγκη να 
ασκεί αρµοδιότητες κυβερνητικές. Επιµέρους βοήθεια προσφέρθηκε φυσικά από την 
Εκκλησία, όσον αφορά στην διανοµή αγαθών, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και σε 
σωµατεία, η δράση των οποίων ωστόσο δεν θα µπορούσε να υποκαταστήσει την 
δηµόσια δράση, καθώς σε αντίθεση µε την κυβέρνηση δεν είχαν φορολογικές ούτε 
κατασταλτικές εξουσίες και δε διέθεταν τα µέσα για να αγοράσουν τρόφιµα σε 
ευρεία κλίµακα184.  

 
181 Mazower Mark (ed.), After the war was over: Reconstructing the family, nation and state in 
Greece, 1943-1960, Princeton University Press 2000, σελ. 4 (Introduction).  
182 Παν. ∆. Μητσόπουλου, Πρωταρχικές γραµµές από την επιστήµην της Κοινωνικής Πολιτικής : 
Μάθηµα κατατοπιστικό δια την Ανωτέραν Σχολήν Στελεχών Κοινωνικής Προνοίας Χ.Ε.Ν., Αθήναι 
1957, σελ. 16.    
183 Γ. Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση… (ό. π.), σελ. 61.  
184 Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ…, (ό. π.), σελ., 55-56.  
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Τέλος, επιµέρους βοήθεια πρέπει να αναγνωριστεί και στο Κ.Κ.Ε., το οποίο είχε 
οργανώσει την Εθνική Αλληλεγγύη. Όσον αφορά στην εξόριστη ελληνική 
κυβέρνηση υπό τον χωρίς µεγάλη πολιτική ιστορία έως τότε Ε. Τσουδερό και την 
υποταγή της ουσιαστικά στο Παλάτι, µην έχοντας και πολλές δυνατότητες, φάνηκε 
ότι και αυτή δεν ήταν ικανή να  σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το ίδιο και µετά 
το πέρας του δύσκολου χειµώνα 1941-1942, τόσο από την Κυβέρνηση Τσουδερού, 
όσο και από τις µετέπειτα σχηµατισθείσες κυβερνήσεις Σοφοκλή Βενιζέλου (7 
Απριλίου 1944) και Γεωργίου Παπανδρέου (26 Απριλίου 1944), καθώς φαίνεται ότι 
το πρόβληµα που κυρίως απασχολούσε τις πολιτικές αυτές δυνάµεις, ήταν αυτό της 
κάλυψης του διαφαινόµενου κενού εξουσίας, µετά την αποχώρηση και των 
Γερµανών.  

Ο Σταύρος Θωµαδάκης185, αναφερόµενος στο σύνολο των µηχανισµών που 
στόχευαν στην εξασφάλιση αγαθών πρώτης ανάγκης και στη διανοµή τους στα 
φτωχά στρώµατα του πληθυσµού δωρεάν ή σε προσιτές τιµές, δηλαδή στις διανοµές 
µε δελτίο που πραγµατοποιούσε σποραδικά το κράτος, στις αποστολές του ∆ιεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού, στα λαϊκά συσσίτια και στις διανοµές της Εθνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Α.), στην πληρωµή σε είδος από διάφορους εργοδότες, στους συνεταιρισµούς 
εργαζοµένων στις µεγάλες πόλεις και στις οικειοθελείς προσφορές από 
φιλανθρωπικές οµάδες, χρησιµοποιεί τον γενικό όρο ΄΄Κοινωνική ∆ιανοµή΄΄, 
θεωρώντας την ως έναν από τους βασικούς οικονοµικούς µηχανισµούς, που 
αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της Κατοχής, έξω και πέρα από την εξουσία και 
την ρυθµιστική ικανότητα του κράτους. Κάνει δε λόγο για σχεδόν ανύπαρκτη 
λειτουργία της Κοινωνικής ∆ιανοµής υπό την αιγίδα του κράτους κατά τον χειµώνα 
1941-1942, η οποία και οδήγησε γρήγορα σε εναλλακτική συγκρότηση µηχανισµών 
κοινωνικής διανοµής σε εξωκρατικά πλαίσια. Καθώς µε την πάροδο του χρόνου η 
παρουσία του κράτους εξευτελίστηκε,  η συµβολή της Αντίστασης και µάλιστα του 
Ε.Α.Μ. νοµιµοποιήθηκε ως το κεντρικό στήριγµα της λειτουργίας της Κοινωνικής 
∆ιανοµής. Το σηµαντικό εδώ είναι ότι το οικονοµικό αυτό σύστηµα που 
αναπτύχθηκε στην διάρκεια της Κατοχής και έλαβε εξωκρατική υπόσταση (το άλλο 
ήταν η «Μαύρη Αγορά»), συνέχισε να καταλαµβάνει σηµαντικό τµήµα του εθνικού 
οικονοµικού χώρου µετά την απελευθέρωση µια και δεν υπήρχε λόγος να 
εξαφανισθούν αυτόµατα οι δοµές του µετά την αποχώρηση των Γερµανών, 
δεδοµένης της µεταπολεµικής σύγχυσης, η οποία είναι θα λέγαµε µια περίοδος µε 
«λιγότερο κράτος», συγκριτικά µε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της νεοελληνικής 
ιστορίας. Έτσι, οι εµπειρίες αυτές οδηγούσαν σε µια συγκεκριµένη οπτική για την 
ανασυγκρότηση του ελληνικού οικονοµικού συστήµατος186. Ωστόσο, αν και για τα 

 
185 Θωµαδάκης Σταύρος, «Αδιέξοδα της ανασυγκρότησης και οικονοµικοί θεσµοί του µεταπολεµικού 
κράτους», Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο 
(1945-1967), 4ο Συνέδριο (24-27 Νοεµβρίου 1993, Πάντειον Πανεπιστήµιο), Αθήνα 1994, σελ. 34-40. 
Για τις συγκεκριµένες θέσεις, βλ. ειδικά σελ. 34-35.  
186 Μπορεί κανείς, συνοψίζοντας, να µιλήσει ακόµη και για µια τεχνογνωσία για την πρόνοια που 
κληροδότησε η Κατοχή (π.χ. ως προς την οργάνωση των συσσιτίων, τις εισαγωγές τροφίµων µε πλοία, 
την συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό και άλλες διεθνείς οργανώσεις κλπ.), όπως επίσης και για τις 
προσδοκίες των ανθρώπων από το κράτος στην µεταπολεµική περίοδο, καθώς αυτές δικαιολογούνταν 
τόσο από την προσφορά  του συνόλου του πληθυσµού στον πολεµικό αγώνα, όσο και από την 
δοκιµασία που ο πληθυσµός αυτός υπέστη κατά την διάρκεια της Κατοχής. Κληροδότησε όµως και 
αρνητικά στοιχεία, όπως ο εθισµός του πληθυσµού στις παροχές. Ο Ι. Μαστρογιάννης (ό. π.), σελ. 
444, το περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά : «Ταύτα [τα µέτρα που λήφθηκαν στην διάρκεια της 
Κατοχής] εν τούτοις, λόγω της µακράς διαρκείας της εφαρµογής των, συνετέλεσαν εις την τάσιν 
δηµιουργίας επικινδύνου βιώµατος και νοοτροπίας ησυχασµού και επαναπαύσεως επί της έξωθεν 
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πρώτα δύο χρόνια µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου το ελληνικό κράτος 
δεν ήταν σε θέση να υποκαταστήσει τις δοµές που δηµιουργήθηκαν στην διάρκεια 
της Κατοχής, εντούτοις έκτοτε σταδιακά άρχισε να ανασυγκροτείται και να αποκτά 
µάλιστα χαρακτηριστικά κράτους πρόνοιας. Παράλληλα, όµως, δεν παύει και το 
Ε.Α.Μ., µεταπολεµικά, και κατά την διάρκεια του Εµφυλίου, που στο µεταξύ 
ξέσπασε, να παρέχει «πρόνοια», όπως µπορεί. Η µονοπώληση της παροχής πρόνοιας 
την εποχή του Εµφυλίου ήταν ένα ζητούµενο µεγάλης σηµασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
προσπάθεια µονοπώλησης της πρόνοιας από το κράτος, ώστε να περιοριστεί στο 
ελάχιστο και να σβηστεί κατά το δυνατόν από το θυµικό των ανθρώπων η όποια 
προσφορά του Ε.Α.Μ., θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. 

    
3. 1944 – 1952 : Από την απελευθέρωση στον εµφύλιο πόλεµο και στην 

ανασυγκρότηση 
 
α. Γενικά 
 
- Εισαγωγή 
 
Αν και στην Ελλάδα δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να αναπτυχθεί ένα σύστηµα 

ανάλογο µε αυτό του Beveridge στην Αγγλία, που αφορούσε καθολικά στον 
πληθυσµό εξασφαλίζοντας του κοινωνική προστασία «από το λίκνο έως τον τάφο», 
χαρακτηριστική φράση που περιέκλειε τον χαρακτήρα του κοινωνικού 
προγράµµατος το οποίο ονειρευόταν ο Beveridge και καταδείκνυε έναν εξαιρετικά 
διευρυµένο ρόλο του κράτους και µια εντελώς διαφορετική σε σχέση µε το παρελθόν 
αντίληψη, εντούτοις η ανάγκη για έλεγχο των κοινωνικών εντάσεων που προέκυψαν 
µεταπολεµικά στην Ελλάδα και που οδήγησαν στον Εµφύλιο, αλλά και η υποχρέωση 
του κράτους να ανταµείψει όσους είχαν πάρει µέρος στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
έκαναν σαφές ότι το τοπίο της Κοινωνικής Πολιτικής και στην Ελλάδα θα έπρεπε να 
µεταµορφωθεί και να διευρυνθεί σε σύγκριση µε τα προπολεµικά δεδοµένα.  

Η αναγκαιότητα για ανάληψη από το κράτος ολοένα και περισσότερο ευθυνών 
µπορεί εκτός από τα παραπάνω να ερµηνευθεί και µε άλλον τρόπο. Ο Χ. Λούκος, 
στην µελέτη του για την  Σύρο στην περίοδο της Κατοχής, καταθέτει για παράδειγµα 
µια ιδέα η οποία µπορεί να έχει εφαρµογή και για την µεταπολεµική περίοδο : «…η 
διαταραχή», γράφει, «λόγω της παρουσίας ξένου κατακτητή, του κοινωνικού ιστού, 
[ήταν ένα] γεγονός που εµπόδισε να εκδηλωθούν κάποιες αλληλεγγυότητες, οι 
όποιες, ενδεχοµένως, να είχαν υπάρξει µέσα σε άλλο πολιτικό πλαίσιο»187. Μήπως 
αυτές οι «αλληλεγγυότητες», ως ένα βαθµό βέβαια, λόγω του Εµφυλίου, συνέχισαν 
να µην λειτουργούν και µεταπολεµικά, µε αποτέλεσµα να είναι αναγκαία η 
παρέµβαση του κράτους; Μήπως άλλωστε δεν είναι τελικά προφανές ότι και 
µεταπολεµικά ο κοινωνικός ιστός που στην Ελλάδα στις προηγούµενες δεκαετίες 
διατηρούσε παραδοσιακά την συνοχή του λόγω της αλληλοβοήθειας (η οποία και 
θεωρείται µάλιστα από διάφορους µελετητές ως µια από τις αιτίες για τις οποίες δεν  
είχε αναπτυχθεί έως τότε, παρά µόνο έως έναν βαθµό, η κρατική πρόνοια στην 
                                                                                                                                           
βοηθείας υπό µορφήν ενός ιδιότυπου οµαδικού «Παουπερισµού» εις µεγάλην έκτασιν πληθυσµού. 
Ταύτα δε πάντα, συνδυασθέντα και προς την µετέπειτα αντεθνικήν δράσιν του συµµοριτισµού, 
ηπείλησαν να παρεµποδίσωσι σοβαρώς την µετά την απελευθέρωσιν προσπάθειαν αµέσου 
ανασυγκροτήσεως».  
187 Χ. Λούκος, «Θάνατοι από πείνα στη Σύρο, 1941-1944 : Μύθοι και πραγµατικότητες»… (ό. π.), 
σελ. 199.  
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Ελλάδα) συνέχιζε να διαλύεται, κάνοντας απαραίτητη πλέον την κρατική 
παρέµβαση;  

Κατά πόσο όµως, αλήθεια, αυτό που παρουσιάζονταν ως αναµφισβήτητη ανάγκη, 
η ενεργή δηλαδή και ουσιαστικότερη κρατική παρέµβαση στην µεταπολεµική, 
λαβωµένη Ελλάδα, ήταν κάτι που όντως πραγµατοποιήθηκε; Πόσο διευρυµένη ήταν 
τελικά η Κοινωνική Πρόνοια στα χρόνια 1944-1952; Πόσο δίκαιο υπήρξε το κράτος 
απέναντι στις διάφορες κοινωνικές οµάδες και ποιους σκοπούς τελικά εξυπηρέτησε η 
κρατική πολιτική; 

Ο διαχωρισµός της µεταπολεµικής περιόδου  σε δύο φάσεις (α. 1944-1947 και β. 
1947-1952) είναι επιβεβληµένος για τρεις λόγους, σχετικούς µεταξύ τους. Πρώτον, 
διότι στην πρώτη φάση υπάρχει µεγάλη οικονοµική αστάθεια και σαφώς λιγότεροι 
πόροι188, ενώ στην δεύτερη φάση ο πακτωλός των χρηµάτων που εισρέει στην 
Ελλάδα µε την αµερικάνικη βοήθεια θέτει σε άλλες βάσεις και το σύστηµα της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο είναι πιο διευρυµένο ως προς τις παροχές του. 
∆εύτερον, γιατί στην πρώτη περίοδο ο ρόλος των Άγγλων είναι αυτός που είναι 
αυξηµένος και ο οποίος ασκεί αντίστοιχα τις επιδράσεις στο υπό εφαρµογή σύστηµα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ στην δεύτερη αυτός των Αµερικάνων. Τρίτον, διότι από 
την µια περίοδο στην άλλη οι υπάρχοντες µηχανισµοί Πρόνοιας είτε απλώς 
µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους, είτε αντικαθίστανται τελείως από νέους. 
Περαιτέρω, εκτενής αναφορά στα πολιτικά κριτήρια που επηρεάζουν -αν δεν 
κυριαρχούν- στην εφαρµογή του θεσµού της Κοινωνικής Πρόνοιας, θα γίνει στην 
συνέχεια.  

Σχετικά µε την νέα περίοδο, ο Ν. Μανούσης, ο οποίος υπήρξε και υπουργός 
Εργασίας στην πρώτη µεταπολεµική κυβέρνηση Σοφούλη, στο εισαγωγικό σηµείωµα 
της µελέτης του µε τίτλο Η Σύγχρονος ∆ιεθνής Κοινωνική Πολιτική, γράφει : «Είναι 
µεγαλειώδης η µετά τον δεύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον εποχή, την οποίαν 
διανύοµεν. Ουδέποτε άλλοτε εις την Ιστορίαν των λαών εσηµειώθη, εις ∆ιεθνή 
κλίµακα, τοιαύτη ανάτασις της σκέψεως των ανθρώπων δια την συστηµατικήν 
αντιµετώπισιν του προβλήµατος της ανθρωπίνης ευηµερίας και της µάχης κατά  της 
αθλιότητος»189. Κατά τον Σταθόπουλο, ωστόσο, «η περίοδος που άρχισε µε τον 
δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ανέστειλε την προσπάθεια σχεδιασµού των προνοιακών 
προγραµµάτων σε µια ορθολογική βάση»190. Η διαπίστωση αυτή σαφώς και ισχύει 
για την περίοδο που διήρκεσε ο Πόλεµος. Πώς άλλωστε θα µπορούσε να είναι 
διαφορετικά -παρά το γεγονός βέβαια, όπως ήδη έγινε αποδεκτό, ότι η περίοδος αυτή 
άφησε σηµαντικά κληροδοτήµατα- λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που τότε 
επικρατούσαν, ώστε να καθίσταται αδύνατον να υπάρξει ένα οργανωµένο προνοιακό 
σύστηµα; Κάτι τέτοιο όµως δεν µπορεί να ισχύει και για την µετέπειτα περίοδο, η 
οποία όντως αποτελεί το µεταβατικό στάδιο για ένα διευρυµένο κράτος πρόνοιας. 
Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του µεταβατικού αυτού σταδίου; Κατά πόσο επηρέασε 
η συγκυρία ειδικά του Εµφυλίου στο να λάβει την συγκεκριµένη µορφή που πήρε η 
Κοινωνική Πρόνοια; Το βέβαιο είναι ότι στην µεταπολεµική περίοδο πυκνώνουν οι 

 
188 Βλ. για παράδειγµα  Χ. Χατζηιωσήφ στο άρθρο του «Οικονοµική σταθεροποίηση και οικονοµική 
αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947», Baerentzen Lars - Ιατρίδης Ο. Γιάννης - Smith Ole (επιµ.), 
Μελέτες για τον Εµφύλιο Πόλεµο 1945-1949, Ολκός, Αθήνα 1992, σελ. 29-45.  
189 Παρατίθεται από τον Ι. ∆. Μαστρογιάννη, (Τµηµατάρχου Υπουργείου Κοιν. Προνοίας), Η 
Κοινωνική Πρόνοια δια µέσου των αιώνων, τ. 2, Ανάτυπον εκ της εφηµ. ΄΄Βήµα των Τυφλών΄΄, 
Αθήναι 1957, σελ. 478. Ο πλήρης τίτλος της µελέτης του Ν. Μανούση είναι Η Σύγχρονος ∆ιεθνής 
Κοινωνική Πολιτική, Αθήναι 1958. Το απόσπασµα στην σελ. 7.  
190 Πέτρος Α. Σταθόπουλος, Κοινωνική Πρόνοια…, (ό. π.), σελ. 162.  



δραστηριότητες εκείνες που χαρακτηρίζουν ένα πιο διευρυµένο κράτος πρόνοιας και 
σαφώς αναπροσαρµόζεται η Κοινωνική Πολιτική του ελληνικού κράτους. 

Οι επιπτώσεις της Κατοχής (1941-1944) ήταν τεράστιες σε οικονοµικό και 
κοινωνικό επίπεδο όπως φαίνεται και από τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα191. Η 
Ελλάδα, όταν απελευθερώθηκε από τη γερµανική κατοχή τον Οκτώβριο του 1944 
ήταν αναµφίβολα µια υπό ανάπτυξη χώρα, µε κατεστραµµένες τις υποδοµές που είχε 
κατασκευάσει προπολεµικά και αποδιαρθρωµένες τις οικονοµικές δραστηριότητες. 
Τα κοινωνικά προβλήµατα που δηµιουργούσε η οικονοµική δυσπραγία και οι 
καταστροφές ήταν πολλά. Η πείνα, η ορφάνια, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια 
κατέτρεχαν πλατιά στρώµατα του πληθυσµού. Χαρακτηριστικό για το πώς 
αντιλαµβάνονταν οι σύγχρονοι την κατάσταση είναι η θέση του Α. Ψαρά, ο οποίος 
θεωρούσε τα προβλήµατα που καλούνταν να αντιµετωπίσει η Κοινωνική Πρόνοια, 
ως «σοβαρώτατα θέµατα κοινωνικο-εθνικού περιεχοµένου, σχέσιν έχοντα  µε την 
υπόστασιν του Έθνους και της φυλής»192.  
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

 
 
 

 
Απώλειες 

Προπολεµικά 
µεγέθη 

Ποσοστό 
απωλειών (%) 

Ανθρώπινες απώλειες  
Νεκροί (1940-44) 

 
    475.000 

 
   7.335.000 

 
6,5 

Υλικές καταστροφές 
Ζώα εργασίας – πρόβατα – 

χοίροι 
Πουλερικά 

 
    855.000 
 
 12.305.000

 
   2.005.000    
                     
   24.840.000 

 
42,6 
 
49,5 

∆άση   5000 k m 2    19.180 km2 26,1 
Οχήµατα (επιβατικά 

φορτηγά, λεωφορεία) 
 
      11.800 

 
17.200 

 
65,7 

Οδικές γέφυρες (άνω των 
6µ.) 

 
 

 
 

 
90 

Σιδηροδροµικό, τροχαίο 
υλικό (βαγόνια κ.λπ.) 

 
6080 

 
6502 

 
93,5 

Οικοδοµές     400.000 1.730.000 23,2 

Σιδηροδροµικές γέφυρες 
(άνω των 1Οµ..) 

 
          96 

 
96 

 
100 

Εµπορικά πλοία (µέχρι 
Απρίλιο 1945) 

 
          434 

 
583 

 
74,5 

191 Πηγή : Γαβριέλλα Εκµετζόγλου, « Η οικονοµία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της γερµανικής 
Κατοχής», (ό. π.), σ. 58-64 (Ο πίνακας, σελ. 63, υπέστη µια µικρή επεξεργασία ως προς ορισµένα 
ποσοστά απωλειών επί τοις εκατό, τα οποία είχαν υποστεί αυθαίρετες στρογγυλοποιήσεις από την 
συγγραφέα). Βλ. επίσης Καλλιγάς Κωνσταντίνος, «Οι θυσίες και οι απώλειες του ελληνισµού κατά 
τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο», Επιστηµονικό συµπόσιο, Η Ελλάδα του 1940, (19 και 20 Απριλίου 
1991), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής : Σχολή 
Μωραΐτη), Αθήνα 1991, σελ. 13-23. 
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Ο απολογισµός των συνολικών οικονοµικών απωλειών του ελληνικού κράτους, 

µετά την απελευθέρωση είναι τραγικός. Σύµφωνα δε µε τον Γασπαρινάτο,  η 
απώλεια του εθνικού πλούτου στα 5 χρόνια του πολέµου έχει υπολογισθεί, κατά τους 
πλέον µετριοπαθείς υπολογισµούς, σε 13.893.573.000 δολάρια Η.Π.Α. του έτους 
1938193. Ο Γ. Βούτσης έκανε έναν µετριοπαθέστερο απολογισµό, καθώς στην µελέτη 
του για την Κοινωνική Πρόνοια αναφέρει ότι «σε 7.200.000.000 δολάρια 
υπολογίζουν οι ειδικοί τις καταστροφές τις οποίες υπέστη η Ελλάδα κατά τον 
Πόλεµο»194. Όλες οι παραγωγικές δυνάµεις του κράτους είχαν υποστεί σχεδόν 
ολοκληρωτική καταστροφή. Από απόψεως ανθρώπινου δυναµικού, είναι 
χαρακτηριστικό, ότι όταν η χώρα εισήλθε στην πολεµική περιπέτεια, τον Οκτώβριο 
του 1940, είχε πληθυσµό περίπου 7.500.000 ατόµων. Οι νεκροί, από διάφορες αιτίες, 
στο διάστηµα της πολεµικής και κατοχικής περιόδου, υπολογίζονται σε 391.800 
άτοµα. Σε σύγκριση µε τον πληθυσµό, οι απώλειες αυτές θεωρούνται από τις 
υψηλότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες απώλειες άλλων υπό κατάκτηση 
ευρωπαϊκών λαών. Σύµφωνα µε τις διεθνείς στατιστικές, οι απώλειες της Ελλάδας σε 
ποσοστό επί του πληθυσµού ήταν της τάξης του 7%, έναντι 2,8% της Σοβιετικής 
Ένωσης, 2,2% της Ολλανδίας, 2% της Γαλλίας, 1,8% της Πολωνίας, 1,7% της 
Γιουγκοσλαβίας και 1,5% του Βελγίου. Από αυτούς, οι νεκροί από πείνα 
κυµαίνονταν γύρω στις 200.000 έως 300.000195. Πολύ µεγάλος (πάνω από 500.000) 
ήταν επίσης και ο αριθµός των αναπήρων και των φυµατικών. ∆εδοµένου επίσης τον 
τεράστιου αριθµού των ανέργων, των προσφύγων και των απόρων, µπορεί κανείς να 
διαπιστώσει το µέγεθος των προβληµάτων και της εκρηκτικής κοινωνικής 
κατάστασης  που επικρατούσε196. Οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού µπορούσαν 
µετά το τέλος του πολέµου να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα απ’ ό,τι στην περίοδο της 
Κατοχής, και να καταγράφουν το µέγεθος του προγράµµατος ανακούφισης που είχαν 
µπροστά τους. Οι προοπτικές ωστόσο ήταν αποθαρρυντικές. Αυτοί που δούλευαν σε 
αποστολές ανακούφισης διαπίστωσαν ότι τα οχήµατα µπορούσαν να επιτάσσονται 
από τους αντάρτες ή τους Βρετανούς· καΐκια δεν υπήρχαν ακόµη διαθέσιµα. Τα 
τρένα έµελλε να µείνουν εκτός λειτουργίας για αρκετό καιρό. Οι δρόµοι και τα 

 
192 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 65. 
193 Σ. Γασπαρινάτος, (ό. π.), σελ. 61.  
194 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 93.  
195 Το γεγονός ότι η Ελλάδα καταλαµβάνει αυτήν την τραγική διάκριση ανάµεσα στις χώρες που 
συµµετείχαν στον Πόλεµο, συνέβαλε εµµέσως στην Κοινωνική Πρόνοια, αναγκάζοντας τους 
Συµµάχους να αναπτύξουν δραστηριότητα µε σκοπό την αποκατάσταση του ελληνικού πληθυσµού 
µεταπολεµικά, χωρίς βεβαίως να αποσιωπάται το κύριο κίνητρο τους, που δεν ήταν άλλο από την 
ένταξη της µεταπολεµικής Ελλάδας στην σφαίρα επιρροής τους. Η συζήτηση δε για τον ακριβή 
αριθµό των νεκρών από πείνα στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής, τόσο στην παλαιότερη όσο και 
στην σύγχρονη βιβλιογραφία, είναι τεράστια και οι απόψεις ποικίλουν. Από τις πλέον σύγχρονες 
µελέτες βλ. ενδεικτικά τις χαρακτηριστικά  διαφορετικές προσεγγίσεις ανάµεσα στον Σπύρο Γ. 
Γασπαρινάτο, (ό. π.), σελ. 46-56 και στον Hagen  Fleisher, (ό. π.), τ. Β’, Αθήνα 1995, σελ. 193-216. 
∆εν τίθεται στην καρδιά της παρούσας µελέτης, ωστόσο, ως αντικείµενο η εξακρίβωση του αριθµού 
αυτού. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι ότι ο αριθµός των νεκρών από 
πείνα είναι αναµφισβήτητα τεράστιος και σχετίζεται άµεσα µε το ζήτηµα της Πρόνοιας, διότι η 
τραγική αυτή εµπειρία συνέβαλε στην διαµόρφωση συγκεκριµένου χαρακτήρα Κοινωνικής Πολιτικής, 
µεταπολεµικά.  
196 Σύµφωνα µε τις στατιστικές της U.N.R.R.A., το 50% του αγροτικού και το 30%-35% του αστικού 
πληθυσµού ανήκαν στην κατηγορία των ενδεών (πληροφορία από έκθεση του Φόρειν Όφις, την οποία 
παραθέτει ο Χ. Χατζηιωσήφ στο άρθρο του «Οικονοµική σταθεροποίηση και οικονοµική αστάθεια 
στην Ελλάδα, 1944-1947»… (ό. π.), σελ. 33.  
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λιµάνια είχαν ναρκοθετηθεί, επιβραδύνοντας έτσι την παράδοση των εφοδίων. Η 
ανεργία στην πραγµατικότητα αυξανόταν, καθώς οι εργάτες που απασχολούσε η 
Βέρµαχτ έχασαν τις δουλειές τους. Ατελείωτες αντιπροσωπείες επισκέπτονταν το 
προσωπικό της U.N.R.R.A. και του Ερυθρού Σταυρού, ζητώντας ειδική µεταχείριση 
στη διανοµή των τροφίµων, και εκτοξεύοντας τους κατηγορίες περί φασισµού, όταν 
τα αιτήµατα τους δεν γίνονταν δεκτά. Από τα τέλη Νοεµβρίου όµως άρχισαν τα 
ενθαρρυντικά σηµάδια. Αυξήθηκαν οι µερίδες των τροφίµων και το «προσωπικό 
ανακούφισης» πληρώθηκε για πρώτη φορά σε χρήµα, όχι σε είδος, πράγµα που 
έδειχνε τις σοβαρές προσδοκίες ότι ο πληθωρισµός θα επιβραδυνόταν. Στις 
επαρχιακές πόλεις οι ιθύνοντες του Ε.Λ.Α.Σ. συνεργάστηκαν σε γενικές γραµµές µε 
τους ανθρωπιστικούς οργανισµούς και ήλεγχαν τα αιτήµατα των κατοίκων197.  

Για τις περισσότερες (δυτικο)ευρωπαϊκές χώρες η περίοδος της ανασυγκρότησης 
άρχισε το 1945 και τελείωσε το 1947 / 1948. Η ανασυγκρότηση συντελέστηκε µε 
διαφορετικούς ρυθµούς και τρόπους σε κάθε χώρα, σύµφωνα µε κάποια δεδοµένα, 
όπως οι παραδόσεις, το επίπεδο ανάπτυξης, η θέση τους στο µεταπολεµικό σύστηµα 
(νικητές / νικηµένοι), οι διαθέσεις και οι στόχοι των Η.Π.Α., για κάθε µια από τις 
χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η ανασυγκρότηση άργησε, κυρίως εξαιτίας του 
εµφυλίου πολέµου ή καλύτερα λόγω του κενού εξουσίας και των διαφαινόµενων 
συγκρούσεων για την κάλυψή του. Ξεκίνησε λοιπόν σοβαρά µε το τέλος του 
Εµφυλίου. ∆ιήρκεσε περίπου έως το 1953. Άρα για τα χρόνια 1945-1949 µήπως θα 
πρέπει ουσιαστικά να µιλάµε απλώς για κάποιες προσπάθειες ανοικοδόµησης και όχι 
ανασυγκρότησης, η οποία ουσιαστικά ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί όσο 
συνεχιζόταν ο εµφύλιος; Μήπως αυτό αντικατοπτρίζει και την εικόνα που πήρε τα 
πρώτα µεταπολεµικά χρόνια και η Κοινωνική Πρόνοια; Όντως οι περισσότεροι 
µελετητές συµφωνούν ότι µετά την αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών του 
πληθυσµού µε τα προνοιακής φύσεως προγράµµατα, την ανοικοδόµηση των 
κατεστραµµένων οικιών και την ανασυγκρότηση της οικονοµίας, άρχισε ο 
σχεδιασµός για την συστηµατική και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση προβληµάτων 
υγείας, στέγασης και κοινωνικής ασφάλισης. Το σχέδιο ανασυγκροτήσεως της χώρας 
εκπονήθηκε από τον Ο.Η.Ε. και χρηµατοδοτήθηκε κυρίως από το σχέδιο Marshal της 
Αµερικανικής κυβέρνησης µε το ποσόν των 2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων από το 
1948 έως το 1952. Η Ουάσιγκτον αρχικά απέφευγε οποιαδήποτε ενεργό ανάµιξη στις 
ελληνικές υποθέσεις, κι αντιστάθηκε στις προσπάθειες για εξασφάλιση αµερικανικής 
οικονοµικής βοήθειας για την ανακούφιση και ανοικοδόµηση της Ελλάδας, πέρα από 
τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει µέσω της U.N.R.R.A.. Η Ελλάδα ήταν γι’ αυτούς 
έως τότε αγγλικό πρόβληµα198. Με τα χρήµατα αυτά έγιναν έργα υποδοµής στις 
συγκοινωνίες, τη γεωργία, τη βιοµηχανία και τον τοµέα των υπηρεσιών. Άρχισε 
επίσης ένα πολυδάπανο πρόγραµµα για την στέγαση του πληθυσµού και την 
ανοικοδόµηση της χώρας γενικότερα, αλλά και για στρατιωτικούς εξοπλισµούς. Η 
ανασυγκρότηση πάντως, όπως και αλλού, είχε διπλό χαρακτήρα : Αφενός 
οικονοµικό, µε την έννοια της επανέναρξης της παραγωγής και της αποκατάστασης 
των ζηµιών στην υποδοµή και αφετέρου θεσµικό, που αφορούσε στην αποκατάσταση 
του αποδιαρθρωµένου κρατικού µηχανισµού, την επαναλειτουργία των βασικών πο-

 
197 Βλ. γι’ αυτά Mark Mazower, Στην Ελλάδα  του Χίτλερ…, σελ. 396-398. 
198 Βλ. σχ. Ι. Ο. Ιατρίδης, «Η Βρετανία, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ελλάδα, 1945-1949», στο 
Κλόουζ Ντέιβιντ, Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, 1943-1950… (ό. π.), σελ. 239-265. Βλ. βέβαια και 
την αντίθετη οπτική του Wittner Lawrence, Η αµερικανική επέµβαση στην Ελλάδα, 1943-1949, (α’ έκδ. 
American Intervention in Greece, 1943-1949, Columbia University Press, New York, 1982), ελληνική 
έκδοση : Θεσσαλονίκη 1991. 
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λιτειακών θεσµών και του νόµου199. Ο Ι. Μαστρογιάννης διέκρινε τρεις κύριους 
σκοπούς στο αναπτυχθέν πρόγραµµα ανασυγκροτήσεως : α) Επανόρθωση των 
καταστροφών του πολέµου, β) Συνέχιση και επέκταση σε νέους τοµείς και επί νέων 
βάσεων, όσων µεγάλων παραγωγικών έργων είχαν ξεκινήσει πριν τον πόλεµο, γ) 
Ρύθµιση ζητηµάτων οικονοµικού, δηµοσιονοµικού και κοινωνικού περιεχοµένου. 
Θεωρούσε, µάλιστα, ότι «τα λαµβανόµενα συνδυαστικώς µέτρα Κοινωνικής 
Προνοίας» αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα της ανασυγκρότησης και ότι ο όλος 
προγραµµατισµός της Κοινωνικής Πρόνοιας πλαισιώνονταν στον γενικότερο 
προγραµµατισµό της ανασυγκρότησης, στον βαθµό που αφενός γινόταν προσπάθεια 
δια των παραγωγικών έργων να εξασφαλισθούν περισσότερες πάγιες ευκαιρίες 
απασχόλησης για τους ικανούς προς εργασία και αφετέρου στην προσπάθεια 
εξασφάλισης στοιχειωδών όρων ζωής για τις µεγάλες µάζες πληθυσµού που 
βρίσκονταν σε κατάσταση τεράστιας ανάγκης και απόλυτης ανέχειας. Το πρόγραµµα 
αυτό ανασυγκροτήσεως και κοινωνικής προστασίας βασίσθηκε στην έξωθεν 
οικονοµική βοήθεια, που κατά τον Μαστρογιάννη είχε ως χαρακτηριστικό της 
γνώρισµα την προοδευτικώς αυξανόµενη εισαγωγή παραγωγικών αγαθών και 
µονίµων επενδύσεων, σε αντίθεση προς την προοδευτικώς µειούµενη εισαγωγή 
καταναλωτικών αγαθών200. Όσο κι αν η τελευταία αυτή θέση ελέγχεται, δεδοµένου 
ότι η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να πραγµατοποιήσει την ανάπτυξη ενός τοµέα, 
αυτού της βιοµηχανίας, που κατά γενική οµολογία είχε τεθεί ως βασική προϋπόθεση 
της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας µεταπολεµικά201, εκείνο που έχει σηµασία 
είναι ότι ως ένα βαθµό, η οικονοµία την περίοδο 1944-1952 ήταν όντως 
«διοικούµενη» ή τουλάχιστον ελεγχόµενη από τις χώρες από τις οποίες προέρχονταν 
η οικονοµική βοήθεια : «Από το 1953 (µε την κατάργηση των δελτίων και 
διατιµήσεων, των ποσοτικών εισαγωγικών περιορισµών κ.λπ.)», γράφει ο Καζάκος, 
«θα προσλαµβάνει ολοένα και περισσότερο χαρακτηριστικά µιας κανονικής µικτής 
οικονοµίας, απέχοντας ωστόσο πολύ από το µοντέλο της. Η διοικούµενη αγορά 
1944-1952 αντικαταστάθηκε λοιπόν τότε από µια βαθµιαία (αν και όχι χωρίς 
παλινδροµήσεις) ελευθερούµενη οικονοµία και, παράλληλα, έγιναν προσπάθειες 
ώστε ο κρατικός παρεµβατισµός να αναπροσανατολισθεί από τη «διαχείριση των 
ελλείψεων» στην προαγωγή της ανάπτυξης»202. Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει 

 
199 Βλ. Π. Καζάκος (ό. π.), σελ. 37 και Χ. Χατζηιωσήφ, «Η περίοδος της Ανασυγκρότησης 1945-1953 
ως στιγµή της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας», Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η 
ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945-1967), 4ο Συνέδριο (24-27 Νοεµβρίου 
1993, Πάντειον Πανεπιστήµιο), Αθήνα 1994, σελ. 23-33, σχετικά τόσο µε την χρήση του όρου 
΄΄Ανασυγκρότηση΄΄ αντί του λιγότερου φιλόδοξου ΄΄Ανοικοδόµηση΄΄, όσο και για τον πραγµατικό 
χαρακτήρα της ανασυγκρότησης τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια.  
200 Για τις θέσεις αυτές του Ι. Μαστρογιάννη (ό. π.), βλ. ειδικά τις σελ. 447-455.  
201 Βλ. και πάλι Χ. Χατζηιωσήφ, «Η περίοδος της Ανασυγκρότησης…» (ό. π.) και ειδικά το 
ενδιαφέρον στοιχείο που παραθέτει ο συγγραφέας, ότι το 47,2% του µεριδίου της Ελλάδας από την 
βοήθεια σε συνάλλαγµα, διατέθηκε για την αγορά τροφίµων (το µεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη, 
µαζί µε την Ιρλανδία), πράγµα που αντικατόπτριζε τις αδυναµίες της οικονοµικής βάσης του  
µεταπολεµικού ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού (σελ. 30).  
202 Π. Καζάκος (ό. π.), σελ. 31. Και αλλού : «Όπως και στον «σοσιαλιστικό κόσµο», έτσι και εδώ 
προωθείται, όχι χωρίς εσωτερικές αντιστάσεις και τριγµούς, µια αντίληψη για την οικονοµία που 
εναρµονίζεται, όσο το επέτρεπαν οι περιστάσεις, µε γενικότερες τάσεις στον δυτικό κόσµο. 
Στηρίζεται, από µακροοικονοµική άποψη, στη νοµισµατική σταθερότητα και, από άποψη οικονοµικού 
καθεστώτος, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και αγορά µε ένα αναπόφευκτο µέτρο κρατικής παρέµβασης, 
που δικαιολογείται είτε από τις έκτακτες συνθήκες, είτε από την ανάγκη να ξεπερασθούν τα όρια της 
αγοράς σε συνθήκες υπανάπτυξης. Βαθµιαία περιλαµβάνει, όπως θα δούµε, στοιχεία 
προγραµµατισµού στο πλαίσιο µιας πρώτης µεταπολεµικής συναίνεσης για θέµατα οικονοµικής 
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απόλυτα και τον χαρακτήρα που θα προσλάµβανε η Κοινωνική Πρόνοια στα άµεσα 
µεταπολεµικά χρόνια και έως το τέλος της δεκαετίας του 1940 : Αυτή θα ήταν, 
λοιπόν, βάσει και των οικονοµικών δεδοµένων, αλλά και των προτεραιοτήτων των 
διοικούντων (λόγω της ανάδειξης του εµφυλίου πολέµου σε µείζον ζήτηµα της 
πολιτικής τους) αποσπασµατική, µε στόχο την κάλυψη των άµεσων αναγκών, χωρίς 
συνολικό πρόγραµµα, και βεβαίως ελεγχόµενη.   

Τα κύρια προβλήµατα µε τα οποία η ελληνική κυβέρνηση, ακόµη κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας, βρέθηκε λοιπόν από την πρώτη στιγµή της απελευθέρωσης 
αντιµέτωπη, ήταν η εξασφάλιση του επισιτισµού του πληθυσµού, η δηµιουργία 
ανεκτών τουλάχιστον συνθηκών για την ανάκαµψη των οικονοµικών δραστη-
ριοτήτων και η ανασυγκρότηση του αποδιαρθρωµένου κρατικού µηχανισµού. Όλα 
αυτά υπό συνθήκες βαθύτατου διχασµού και σκληρής αντιπαλότητας ανάµεσα στις 
δύο ουσιαστικά παρατάξεις. Αυτό βέβαια ήταν ένα πολύπλοκο έργο. Το έργο της 
πρώτης ανοικοδόµησης, ιδίως στον τοµέα της υποδοµής και στον τοµέα του άµεσου 
ανεφοδιασµού των πόλεων απαιτούσε κρατική φροντίδα. Η µεγάλη κλίµακα των 
έργων, η ανάγκη συντονισµένης δράσης, και η εξαρτηµένη κατάσταση µεγάλων 
οµάδων του πληθυσµού (προσφύγων, ανέργων, ορφανών, αστέγων κ.λπ.) έθεταν 
προβλήµατα που δεν µπορούσε να λύσει η ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Ωστόσο, από την περίοδο ήδη της Κατοχής υπήρχαν µελετητές οι οποίοι 
σκέφτονταν γύρω από το ζήτηµα της ανασυγκρότησης και των προτεραιοτήτων που 
θα έπρεπε να έχει το ελληνικό κράτος µεταπολεµικά. Σε ποιους τοµείς θα έπρεπε 
δηλαδή να δοθεί βαρύτητα για όσον το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στους 
προπολεµικούς ρυθµούς. Ένας από τους µελετητές αυτούς ήταν και ο ∆. Σφαέλλος, ο 
οποίος εντόπιζε τέσσερις βασικούς τοµείς που έχρηζαν άµεσης ανασυγκρότησης : α) 
Ο τοµέας της οικονοµικής ανασυγκρότησης, β) Της διοικητικής ανασυγκρότησης γ) 
Της ηθικής ανασυγκρότησης των Ελλήνων και δ) Ο τοµέας της Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Υγιεινής203. Αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι δύο τελευταίοι τοµείς θα 
υπάγονταν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Προνοίας και από το 1945, 
µετά την νέα διάσπαση του υπουργείου στα αντίστοιχα της Κοινωνικής Πρόνοιας και 
σε αυτό της Υγιεινής. Η κατάσταση, όπως τουλάχιστον την περιγράφει στην µελέτη 
του ο συγγραφέας ήταν τραγική204. Ως εκ τούτου εφιστούσε την προσοχή σε µια 
σειρά από αντικείµενα που είχαν σχέση µε τους τοµείς αυτούς και τα οποία 
εφαρµοζόµενα, θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα διευρυµένο σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας, δεδοµένου ότι ο συγγραφέας πέρα από τις προτάσεις του για ανακαίνιση 

 
πολιτικής («οικονοµική της ανάπτυξης»). Όλα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο µιας κατά 
βάση φιλελεύθερης παγκόσµιας οικονοµικής τάξης», σελ. 55. 
203 ∆ηµ. Σφαέλλος, Ελληνική µεταπολεµική ανασυγκρότησις : µελέτη πολιτικοοικονοµική και 
κοινωνιολογική, Παπαζήσης, Αθήναι 1944, σελ. 2.  
204 «Η οργάνωσις της Λαϊκής Προνοίας και Υγιεινής υπέστη κατά την πολεµικήν περίοδον τας 
µεγαλυτέρας καταστροφάς. Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, Σανατόρια, Ιδρύµατα Προνοίας, Νοσοκοµεία 
Πολιτικά και Στρατιωτικά, Πανεπιστηµιακαί Κλινικαί και ιδιωτικαί τοιαύται κλπ., κυριολεκτικώς 
κατεστράφησαν, µετεκοµίσθησαν, διελύθησαν και αι περιούσιαι των, τα όργανά των, τα έπιπλά των, 
τα σκεύη των διεσκορπίσθησαν, επετάχθησαν και γενικώς υπέστη τοιαύτην αναστάτωσιν και φθοράν 
η όλη προπολεµικώς υφισταµένη σχετική οργάνωσις, ώστε την εποµένην της ειρήνης θα πρέπει να 
αρχίσωµεν και πάλιν από την αρχήν, πρόσφυγες εν τω οίκω µας, περισυλλέγοντες τα εναποµείναντα 
ράκη µας και προσπαθούντες µε την πτωχείαν µας και εκ του υστερήµατος µας να οργανώσωµεν την 
λαϊκήν πρόνοιαν και υγιεινήν καθ’ ην ώραν τα µεν παλαιά προβλήµατα υφίστανται εξ αρχής ακέραια 
και εις ταύτα προσετέθησαν τα εκ του πολέµου ανακύψαντα θύµατα πολέµου – άστεγος αστικός 
πληθυσµός κλπ., και εκ των επισιτιστικών στερήσεων τα διάφορα νοσήµατα, µε την ελονοσίαν και την 
φυµατίωσιν επί κεφαλής, έκαµαν και κάµουν θραύσιν εις τας τάξεις του λαού όλου και ιδία εις την 
παιδικήν ηλικίαν». ∆. Σφαέλλος (ό. π.), σελ. 133.  
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και ανασύσταση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγιεινής και Προνοίας, την 
σύµπτυξη των διαφόρων οργανισµών, την επίλυση του στεγαστικού ζητήµατος, την 
διεύρυνση των κρατικών διανοµών, την επισκευή και επαναλειτουργία των διαφόρων 
ιδρυµάτων και την εισαγωγή φαρµάκων, πρότεινε µέχρι και την οργάνωση της 
λεγόµενης ψυχαγωγικής πρόνοιας (η οποία περιελάµβανε έως και «την λουτρικήν 
θεραπείαν του λαού», την οποία πρότεινε να αναλάβουν οι ασφαλιστικοί 
οργανισµοί)205. Η εκ των υστέρων µελέτη των µέτρων που ελήφθησαν ωστόσο, δεν 
αφήνει περιθώρια να υποστηρίξουµε ότι όντως το σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας 
που εφαρµόστηκε στα άµεσα µεταπολεµικά χρόνια στην Ελλάδα ήταν από τα πλέον 
διευρυµένα της εποχής. Παρότι σε όλους τους παραπάνω τοµείς αναπτύχθηκε κάποια 
δραστηριότητα εκ µέρους του κράτους, εντούτοις ο τρόπος και κυρίως η 
εντατικότητα µε την οποία έγινε προσπάθεια να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα, η 
οποία δεν ήταν παρά χαµηλή και ασυνεχής, δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
Η Κοινωνική Πρόνοια µεταπολεµικά έλαβε µεν συνολικά ανοδική εξέλιξη και 
επέδειξε σπουδαίο έργο ειδικά στους τοµείς της προστασίας του παιδιού, της 
αποκαταστάσεως των προσφύγων του πολέµου, της δηµόσιας κοινωνικής Υγιεινής 
και λαϊκής στέγης, αλλά κυρίως από την δεκαετία του 1950 και εξής (αυτό 
οφείλονταν φυσικά και στο ότι γενικά η Ελλάδα µεταπολεµικά γνώρισε υψηλότατους 
ρυθµούς ανάπτυξης, κατατασσόµενη στις πρώτες θέσεις µεταξύ των χωρών του 
δυτικού κόσµου – ρυθµός ανόδου του εθνικού εισοδήµατος 6,5 έως 7,4%)206. Η 
περίοδος ωστόσο από το 1945 έως και το 1950-52 είναι εξίσου σηµαντική, διότι 
αποτελεί το µεταβατικό στάδιο κατά το οποίο πολλοί θεσµοί Κοινωνικής Πρόνοιας 
έκαναν για πρώτη φορά τότε την εµφάνιση τους, ασχέτως του γεγονότος ότι το 
ελληνικό κράτος δεν ήταν ακόµη σε θέση να τους παγιώσει και να τους κάνει τόσο 
λειτουργικούς ώστε να επιτύχει την άµεση ανακούφιση όσων υπέφεραν. Στην 
µεταβατική αυτή περίοδο επίσης άρχισε να ωριµάζει η ιδέα για την ανάγκη 
δηµιουργίας ενός διευρυµένου κράτους Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο θα 
πραγµατοποιούνταν µε αρκετά ταχύτερους ρυθµούς βέβαια και σε έναν 
ικανοποιητικό βαθµό στις επόµενες δεκαετίες.  

Ωστόσο, η όχι δίκαια διανοµή της βοήθειας, η οποία επιβάρυνε κυρίως την 
ύπαιθρο, λόγω των ατασθαλιών κυβερνητικών παραγόντων και της δυσκολίας 
εφαρµογής Κοινωνικής Πρόνοιας σε ορισµένες περιοχές λόγω του εµφύλιου πολέµου 
είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία όχι µόνο των ετών 1944-1947, αλλά 
τουλάχιστον έως το 1949. Η προσπάθεια εφαρµογής οποιουδήποτε προγράµµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας προσέκρουε επίσης στην «τάσιν του πνεύµατος εφησυχασµού 
επί των συστηµατικώς συνεχιζοµένων δωρεάν διανοµών αναλωτικών αγαθών, ήτις 
ηκολούθησεν την πρώτην περίοδον της απελευθερώσεως»207. Έτσι, σε όλη αυτή την 
περίοδο, φαίνεται ότι το βάρος έπεσε στην προσπάθεια επίτευξης ενός 
προγραµµατισµού της Κοινωνικής Πρόνοιας για τις επόµενες γενιές και στην κατά το 
δυνατόν άµεση και κατασταλτική αντιµετώπιση των τρεχόντων προβληµάτων που 
είχε κληροδοτήσει ο πόλεµος και η κατοχή, λόγω των γενικότερων οικονοµικών 
δυσχερειών, αλλά και για τους προηγούµενους λόγους. Άρα σε αυτή την περίοδο 
βλέπουµε περισσότερο να µπαίνουν οι βάσεις, ο προγραµµατισµός για ένα αξιόλογο 
σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας, µε στόχο περισσότερο την µελλοντική του 
εφαρµογή, παρά την άµεση. Τα τρέχοντα προβλήµατα έγινε προσπάθεια να 

 
205 ∆. Σφαέλλος (ό. π.), σελ. 133-136.  
206 Κ. Πανουτσοπούλου, (ό. π.), σελ. 128.  
207 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 450.  
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αντιµετωπιστούν  κατά το δυνατόν, σύµφωνα µε τα µέσα της εποχής, δεν είχαµε 
όµως ακόµη διευρυµένη Κοινωνική Πρόνοια. Ορισµένοι είδαν το ποτήρι 
περισσότερο γεµάτο απ’ ότι άδειο : «Ευτυχώς όµως, κατόπιν σκληράς και επιµόνου 
προσπαθείας και χωρίς να παραβλέπωνται παντελώς αι υπάρχουσαι επισιτιστικαί 
ανάγκαι, επετεύχθη εν τέλει η καθιέρωσις µονιµωτέρου Προγραµµατισµού δια το 
µέλλον, καίτοι βεβαίως ούτος απέβαινεν εν πολλοίς επί θυσία της παρούσης 
γενεάς»208. Βάση φυσικά της Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία προσαρµόστηκε στο 
γενικότερο πρόγραµµα ανασυγκρότησης της χώρας, ήταν η έξωθεν βοήθεια. 

 Αναµφισβήτητα, µεταξύ των πρώτων προσπαθειών για την ανοικοδόµηση 
αµέσως µετά την απελευθέρωση ήταν και η αναδιοργάνωση των προνοιακών 
φορέων, λόγω της µεγάλης επεκτάσεως των Προγραµµάτων ∆ηµοσίας Κοινωνικής 
Πρόνοιας και των αρµόδιων κρατικών ή ηµικρατικών υπηρεσιών για την κατάρτιση 
και εκτέλεση τους. Η ιδιωτική πρωτοβουλία εξακολουθούσε να επιτελεί σηµαντικό 
έργο, πλαισιούµενη στην δραστηριότητα µεγάλων οργανισµών κοινής ωφέλειας. Ο 
κεντρικός φορέας, το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, σε συνεργασία µε τις 
«συµβουλευτικές Αµερικανικές Αποστολές», ανέπτυξε συνδυασµένη δραστηριότητα 
στους τοµείς της Υγιεινής αφ’ ενός και της Κοινωνικής Πρόνοιας, σε στενή έννοια, 
αφ’ ετέρου, διαρθρωµένο σε τρεις µεγάλες Γενικές ∆ιευθύνσεις : 1) Υγιεινής, 2) 
Κοινωνικής Πρόνοιας, 3) Οικισµού και Ανοικοδοµήσεως και σε Περιφερειακές 
Υπηρεσίες : Τα Υγειονοµικά Κέντρα, τα Κέντρα Κοινωνικής Προνοίας και τις 
Υπηρεσίες Ανοικοδόµησης (Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικισµού και Ανοικοδοµήσεως, 
απετέλεσε για κάποιο διάστηµα ξεχωριστό υπουργείο, µεταφέρθηκε όµως αργότερα 
(1953) στο υπουργείο Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων, ενταχθείσα, ως 
υφυπουργείο Οικισµού).  

Που οφείλεται όµως η αδυναµία γενικά του συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας 
εκείνη την περίοδο; Σίγουρα όχι τόσο στο γεγονός του εθισµού των ανθρώπων στα 
συστήµατα διανοµής. Περισσότερο µάλλον στις ατασθαλίες των πολιτικών, στην 
επιλεκτικότητα ως προς την διανοµή, στην αδυναµία  ανασυγκρότησης του κρατικού 
µηχανισµού και ειδικά των υπηρεσιών Πρόνοιας και στην συγκυρία του εµφυλίου.    

Ας δούµε όµως από πιο κοντά τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πρώτη αυτή 
περίοδο, από το 1944 έως το 1947.  

 
- 12 Οκτωβρίου 1944 – 20 Ιουνίου 1947 : Από την Εµ Ελ έως την έναρξη της 

βοήθειας του ΄΄∆όγµατος Τρούµαν΄΄ 
 
∆εδοµένων των προβληµάτων που είχε κληροδοτήσει ο Πόλεµος και η Κατοχή 

και της παράλληλης πολιτικής αναταραχής, η χώρα αντιµετώπιζε το φάσµα της 
πείνας και ήδη στις αρχές του 1945 η διατροφή του πληθυσµού αποτελούσε το πιο 
πιεστικό πρόβληµα209. Για την αντιµετώπιση του, η U.N.R.R.A. που είχε διαδεχτεί 
τον Απρίλιο του 1945 τη Στρατιωτική Ένωση (Military Liaison), εισήγαγε ως τις 30 
Σεπτεµβρίου αυτού του έτους 1.200.000 τόνους τρόφιµα210. Κατά κάποιον τρόπο 
λοιπόν αντιµετώπισε τα προβλήµατα επισιτισµού και πέτυχε σηµαντικά 
αποτελέσµατα στους τοµείς της γεωργίας, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (Ως προς 
τα προϊόντα δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από την Κατοχή το ενδιαφέρον 
                                                 
208 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 450-451.  
209 Για µια συνολική όσο και ευσύνοπτη συνάµα προσέγγιση των κυριότερων γεγονότων των ετών 
1945-1946, βλ. Γ. Μαργαρίτης Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου… (ό. π.), όπως επίσης και Π. Καζάκος, 
(ό. π.).  
210 Γ. Μαργαρίτης Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου… (ό. π.), σελ. 101.  
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επικεντρώνονταν στο σιτάρι, τη σκόνη γάλακτος, τα όσπρια, τα παστά ψάρια, το 
κρέας, τη ζάχαρη, τις σούπες κ.λπ.. Επίσης στα ενδύµατα, στα φάρµακα και στα 
υγειονοµικά είδη εν γένει). Ωστόσο, η U.N.R.R.A. µπορούσε να αποτρέψει τον λιµό, 
αλλά όχι και να επιλύσει αυτό καθ’ εαυτό το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας, 
δηλαδή να αναζωογονήσει την ελληνική οικονοµία. Ακολούθησαν οι γνωστές 
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει αρχικά δάνειο 
ανασυγκρότησης από τις Η.Π.Α. µε επικεφαλής τον διοικητή της Τραπέζης της 
Ελλάδος, καθηγητή Κυριάκο Βαρβαρέσο (Απρίλιος 1945), αλλά οι Αµερικανοί όµως 
φάνηκαν αρκετά επιφυλακτικοί και εξέφρασαν την άποψη ότι τη λύση στη γενική 
οικονοµική καταστροφή που απειλούσε την Ελλάδα δεν θα την έδιναν τα εξωτερικά 
δάνεια, αλλά µόνον τα αυστηρά εσωτερικά µέτρα που θα έπαιρνε η ελληνική 
κυβέρνηση. Σε µία προσπάθεια να ανταποκριθεί θετικά στην άποψη αυτή και να 
λάβει τα απαραίτητα µέτρα, η κυβέρνηση Βούλγαρη διόρισε, τον Ιούνιο του 1945, 
τον Βαρβαρέσο ως αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εφοδιασµού, 
πρωτοβουλία που σηµατοδότησε µια αποφασιστική προσπάθεια να επιλυθεί το 
οικονοµικό πρόβληµα211. Ο Βαρβαρέσος υποστήριξε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα που 
περιλάµβανε βαριά φορολογία, ειδικά στα εµπορικά και βιοµηχανικά προϊόντα, 
έλεγχο στις τιµές και στη διανοµή των τροφίµων, έλεγχο στις εισαγόµενες πρώτες 
ύλες, ταχεία διανοµή ταυ ρουχισµού της  U.N.R.R.A., δίωξη της κερδοσκοπίας µε το 
χρυσό και τέλος υποτίµηση της δραχµής. Ο Βαρβαρέσος πρόβλεπε ότι θα 
αντιµετώπιζε έντονες αντιδράσεις των βιοµηχάνων και των εµπόρων, αλλά ήλπιζε ότι 
θα είχε τη γενική υποστήριξη του λαού. Ωστόσο, οι προσπάθειες του δεν 
ευοδώθηκαν τελικά. Οι έµποροι και οι βιοµήχανοι αντέδρασαν στους νέους νόµους, 
ανέστειλαν ή περιόρισαν τις εµπορικές και παραγωγικές τους δραστηριότητες και 
προχώρησαν στην απόκρυψη αγαθών. Το αποτέλεσµα ήταν να εξαφανιστούν 
κυριολεκτικά από την αγορά τα τρόφιµα και να δυσχερανθεί η ήδη δύσκολη 
κατάσταση στη χώρα, σε µία εποχή κατά την οποία ο κίνδυνος λιµού ήταν ακόµη 
άµεσος. Η τιµή της χρυσής λίρας άρχισε για άλλη µια φορά να ανεβαίνει, γεγονός 
που παρενέβαλε νέα εµπόδια στην πολιτική του Βαρβαρέσου. Ο υπουργός 
Εφοδιασµού αντέδρασε προτείνοντας κατάσχεση των κρυµµένων αγαθών, αλλά η 
κυβέρνηση και η κοινή γνώµη δεν τον υποστήριξαν. Παράλληλα και το Κ.Κ.Ε. 
σαµποτάριζε το οικονοµικό πρόγραµµα, οργανώνοντας επιτυχηµένες απεργίες και 
απαιτώντας µεγάλες αυξήσεις µισθών. Ως το τέλος του Αυγούστου 1945 είχε γίνει 
σαφές ότι η προσπάθεια είχε αποτύχει. Έτσι, την 1η Σεπτεµβρίου ο Βαρβαρέσος 
παραιτήθηκε. Είναι ωστόσο αναµφίβολο ότι η αποτυχία του Βαρβαρέσου οφειλόταν 
και στο γεγονός ότι η παρεµβατική πολιτική του ήταν αντιπαθητική στο µεγαλύτερο 
µέρος του λαού αλλά και επειδή η κυβέρνηση δεν µπορούσε να συγκρατήσει τις 
τιµές και επιπλέον γίνονταν σοβαρές αδικίες από τις διάφορες κυβερνητικές 
επιτροπές. 

 Ύστερα από την παραίτηση του Βαρβαρέσου, ο Βούλγαρης, ακόµη 
πρωθυπουργός, εξέφρασε την ελπίδα ότι η U.N.R.R.A. θα έδινε τις συµβουλές της 
τόσο για τον οικονοµικό σχεδιασµό όσο και για τον φορέα που θα αναλάµβανε την 
εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής. Οι εκπρόσωποι της  U.N.R.R.A. ερµήνευσαν 

 
211 Για τα θέµατα που αφορούν στην περίπτωση Κ. Βαρβαρέσου βλ. Βασίλειος Κόντης, «Οι 
προσπάθειες για οικονοµική ανόρθωση πριν από τον Εµφύλιο Πόλεµο», Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τ. ΙΣΤ’, Αθήνα 2000, σ. 113-116 και Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από τη 
βιωσιµότητα της Ελλάδας και το ρόλο της βιοµηχανίας», Αφιέρωµα στον Νίκο Σβορώνο, εκδ. 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, τ. 2, 1986, σελ. 330-368. 
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το αίτηµα αυτό ως αναγνώριση από µέρους της ελληνικής κυβέρνησης της 
ανικανότητας της να αντιµετωπίσει µόνη της τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας. 
Ωστόσο αντιλήφθηκαν ότι, εάν η  U.N.R.R.A. αποδεχόταν το αίτηµα, θα κινδύνευε 
να επικριθεί για επέµβαση στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις και για παραβίαση 
της ελληνικής κυριαρχίας, ενώ αντίθετα αν το απέρριπτε,  κινδύνευε να επικριθεί για 
αδράνεια και µάλιστα σε µία στιγµή που η ελληνική οικονοµία χρεωκοπούσε. Το 
ζήτηµα περιπλεκόταν και από το γεγονός ότι ενώ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, 
Ε. Μπέβιν, υιοθετούσε την ιδέα της µεγαλύτερης παρέµβασης της  U.N.R.R.A., 
αντιδρούσε ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών Τζαίηµς Μπέρνς (James Byrnes), ο 
οποίος θεωρούσε ότι αυτό δεν ήταν στα καθήκοντα της οργάνωσης. Η επείγουσα 
ανάγκη να  αντιµετωπιστεί το οικονοµικό πρόβληµα προκάλεσε επίσης την αποστολή 
Μακ Νηλ στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε στην πτώση του Κανελλόπουλου από την 
πρωθυπουργία. Όλα αυτά αποκάλυπταν την άθλια οικονοµική κατάσταση, 
κυριολεκτικά το οικονοµικό αδιέξοδο, στις παραµονές της έναρξης του Εµφύλιου 
Πολέµου. Γενικά, οι ελληνικές µεταπελευθερωτικές κυβερνήσεις υπήρξαν ανίκανες ή 
ανίσχυρες να εφαρµόσουν ένα συστηµατικό πρόγραµµα οικονοµικής 
ανασυγκρότησης. Σύµφωνα µε εκπροσώπους της U.N.N.R.A., αυτό οφειλόταν στο 
γεγονός ότι δεν υπήρχε ικανή και αποτελεσµατική κυβερνητική µηχανή, αλλά και 
στη µεγάλη επιρροή που είχε στην ελληνική κυβέρνηση ένας αριθµός προσώπων, τα 
οποία ενεργούσαν συνήθως παρασκηνιακά και µε κύριο στόχο να κερδοσκοπήσουν 
σε βάρος της χώρας. Κρίσιµες θέσεις του κρατικού µηχανισµού είχαν καταληφθεί 
από πρόσωπα µε κριτήριο τα πολιτικά µέσα που διέθεταν, ενώ τρόφιµα της 
U.N.R.R.A. πωλούνταν στη µαύρη αγορά ή διανέµονταν για πολιτικούς σκοπούς. 
Πολλοί έµποροι αποκόµιζαν µεγάλα οφέλη αγοράζοντας και αποκρύπτοντας 
βιοµηχανικά προϊόντα από την U.N.R.R.A., µε σκοπό να εκµεταλλευτούν την 
έλλειψη αγαθών και να τα διαθέσουν αργότερα σε υψηλότερες τιµές212. 

Η  U.N.R.R.A. είχε γίνει σηµαντικός παράγοντας της ελληνικής πολιτικής και 
είχε αντιµετωπίσει µε επιτυχία τον κίνδυνο µιας νέας πείνας. Αλλά για να αποφευχθεί 
η ολοκληρωτική οικονοµική κατάρρευση, θα έπρεπε είτε η ίδια η U.N.R.R.A. να 
διευθύνει την ελληνική οικονοµία, ή να επέµβουν άµεσα οι δυτικές δυνάµεις στα 
οικονοµικά. Στο στάδιο αυτό, όµως, οι Αµερικανοί δίσταζαν να αναλάβουν το βάρος 
µίας τέτοιας άµεσης ανάµειξης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο υπουργός Εξωτερικών 
Μπερνς, θεωρούσε υπεύθυνη  για την κατάσταση τη στάση των Ελλήνων ιθυνόντων 
και τόνισε ότι δεν υπήρχε µηχανισµός κατάλληλος για την οικονοµική ανόρθωση της 
Ελλάδας. Παράλληλα, ανέφερε ότι το State Department µελετούσε την περίπτωση να 
προσφέρει αποτελεσµατικότερη βοήθεια στην Ελλάδα. Πράγµατι, στο εξής η 
αµερικανική κυβέρνηση θα επιχειρούσε να βοηθήσει την Ελλάδα και να αυξήσει την 
επιρροή της σ’ αυτήν µε άλλα µέσα και πέρα από την U.N.R.R.A.. Πάντως, οι 
Αµερικανοί θεωρούσαν ότι επιπλέον δάνεια και πιστώσεις θα εξαρτιόνταν από την 
ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποκαταστήσει την πολιτική και οικονοµική 
σταθερότητα της χώρας. 

Στο µεταξύ, προχώρησε η υπόθεση της δανειοδότησης της Ελλάδας µέσω της 
Import – Export Bank που είχε τεθεί από το καλοκαίρι. Στις 9 Ιανουαρίου 1946, η 
Import – Export Bank. ενέκρινε δάνειο 25.000.000 δολαρίων για την εισαγωγή 

 
212 Το πρόβληµα φαίνεται ότι ήταν πολύ σοβαρό. Βλ. ενδ. και σχετικά άρθρα στην εφηµερίδα 
΄΄Θάρρος΄΄ της Σύρου, τα οποία απεικονίζουν γλαφυρά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν τα 
φαινόµενα αυτά σε µια τοπική κοινωνία. Οι πρακτικές αυτές γρήγορου πλουτισµού και η ανασφάλεια 
που υπήρχε ήταν βεβαίως κληροδότηµα της περιόδου της Κατοχής.   
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αγαθών που θα συνέβαλλαν στην ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Όταν το State 
Department ανακοίνωσε την έγκριση του δανείου, προειδοποίησε την ελληνική 
κυβέρνηση να προχωρήσει σε εσωτερικές οικονοµικές ρυθµίσεις. Είναι φανερό πως 
η αµερικανική κυβέρνηση αντιµετώπιζε τα ελληνικά προβλήµατα µε συµπάθεια, 
καθώς και ότι χρησιµοποίησε έµµεσα τη χορήγηση δανείων ως µέσο πίεσης, χωρίς 
όµως, στο στάδιο αυτό, να επεµβαίνει άµεσα στις ελληνικές υποθέσεις213. 

Η ανάµιξη των Βρετανών πάλι στα εσωτερικά της Ελλάδας ζητήµατα είναι 
δεδοµένη και χαρακτηρίζεται από ορισµένα βασικά σηµεία. Η ανάµιξη της 
«επιβάλλονταν» από το γεγονός ότι η Ελλάδα υπήρξε σύµµαχος, προς αυτήν, χώρα 
κατά την διάρκεια του πολέµου και ως εκ τούτου η Αγγλία όφειλε να αναγνωρίσει τις 
θυσίες των Ελλήνων και να ανταποδώσει στην Ελλάδα την αναµφισβήτητη 
προσφορά της τελευταίας κατά την διάρκεια του πολέµου. Ήταν επίσης 
επιβεβληµένη λόγω της αναµφισβήτητης διάθεσης των Βρετανών να µην 
αποµακρυνθεί η Ελλάδα από τις αξίες του δυτικού κόσµου. Η όποια οικονοµική και 
υλική βοήθεια προς την Ελλάδα βέβαια δεν θα παρέχονταν δίχως όρους και δίχως 
την απαραίτητη θεσµική διείσδυση (οι Βρετανοί θεωρούσαν υψίστης σηµασίας 
ζήτηµα την νοµισµατική και γενικότερη οικονοµική σταθερότητα, τον 
εξορθολογισµό της ελληνικής οικονοµίας και την ανάπτυξη)214. Ειδικότερα, όσον 
αφορά στα θέµατα του κοινωνικού κράτους, υπήρχαν ορισµένα ενδιαφέροντα σηµεία 
στις ελληνοβρετανικές συµφωνίες (κυρίως στην «Συµφωνία του Λονδίνου» του 
Ιανουαρίου 1946), τα οποία συνοψίζονται στα εξής : Η βρετανική κυβέρνηση θα 
πίεζε προς πάσα κατεύθυνση µε σκοπό την αύξηση των ποσοτήτων των τροφίµων 
που θα εισέρχονταν στην Ελλάδα, παρά την «στενότητα της παγκοσµίου 
επισιτιστικής καταστάσεως», το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να καθιερώσει σύστηµα 
διατιµήσεων των διανεµόµενων ειδών µε δελτίο και των πρώτων υλών που το ίδιο 
χορηγούσε, η ελληνική κυβέρνηση από κοινού µε την U.N.N.R.A. θα καταρτούσε 
σχέδιο για την αύξηση της τιµής των ειδών που εισάγονταν από την U.N.N.R.A. και 
την µείωση του αριθµού των απόρων, οι οποίοι λάµβαναν µερίδα δωρεάν. 
Προτείνονταν µάλιστα, εφ’ όσον ήταν δυνατόν, η ελληνική κυβέρνηση να 
προχωρούσε στην καθιέρωση της εργασίας των απόρων, σε αντάλλαγµα των 
χορηγούµενων δωρεάν µερίδων της U.N.N.R.A. (µια πρακτική που καθιερώθηκε 
αργότερα υπό τον όρο ΄΄Πρόνοια δια της εργασίας΄΄215). Οι Βρετανοί σκέφτονταν  
επίσης ήδη από τα τέλη του 1944 να αυξήσουν την διανεµόµενη ηµερήσια µερίδα 
τροφής στην περιοχή της πρωτεύουσας, από 1.300 σε 2.000 θερµίδες, αλλά έθεταν 
ως προϋπόθεση την καθήλωση του ηµεροµισθίου στο ισότιµο των επτά σελινιών216. 

 
213 Βλ. γι αυτά Βασίλειος Κόντης, «Οι προσπάθειες για οικονοµική ανόρθωση πριν από τον Εµφύλιο 
Πόλεµο», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, Αθήνα 2000, σ. 113-116 και Χ. Χατζηιωσήφ,  
«Οικονοµική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947»…, (ό. π.), σελ. 29-45.  
214 Για περισσότερα στοιχεία επ’ αυτού βλ. Π. Καζάκος, (ό. π.), σελ. 70-86. ∆εν θα επεκταθούµε 
περισσότερο στα οικονοµικής φύσεως ζητήµατα, παρά µόνο στον βαθµό που υπάρχει συσχετισµός µε 
τα ζητήµατα της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Κοινωνικής Πολιτικής.   
215 Βλ. το κείµενο της «Συµφωνίας του Λονδίνου» (άρθρα 4, 8, 9), το οποίο παραθέτει ο Π. Καζάκος, 
σελ. 71-74.  Περισσότερα για την ΄΄Πρόνοια δια της εργασίας΄΄ βλ. παρακάτω, στην ενότητα που 
αφορά στους «συµµοριόπληκτους» πρόσφυγες. 
216 Βλ. σχ. Χ. Χατζηιωσήφ, «Οικονοµική σταθεροποίηση και οικονοµική αστάθεια στην Ελλάδα, 
1944-1947»…, (ό. π.), σελ. 31. Η απόφαση αυτή, µαζί µε µια σειρά άλλων µέτρων που είχαν ως στόχο 
µια δίκαιη επιβάρυνση των αδικαιολογήτως κατεχόντων είχε ληφθεί µε βρετανική σύσταση από την 
κυβέρνηση ενότητας υπό τον Γ. Παπανδρέου, η οποία όµως έπεσε πριν προλάβει να περάσει και 
εφαρµόσει τον σχετικό νόµο. Η απόπειρα όµως θα επαναλαµβάνονταν µερικούς µήνες αργότερα. Για 
µια άλλου τύπου παρέµβαση των Βρετανών βλ. Προκοπής Παπαστράτης, «Η εκκαθάριση των 
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Συχνά όµως, οι ίδιοι οι µηχανισµοί που εξασφάλιζαν την επιβίωση των Ελλήνων, 
υπονόµευαν κάθε προσπάθεια για αποκατάσταση των οικονοµικών λειτουργιών : 
κανένα είδος εγχώριου αγαθού δεν µπορούσε να ανταγωνιστεί σε τιµή και ευκολία 
απόκτησης τα αντίστοιχα που έφερνε η U.N.N.R.A.. Η τελευταία -παραδόξως- 
απορούσε για την ελάχιστη παραγωγική παραίνεση που είχε ασκήσει ο κατά τα άλλα 
τεράστιος βέβαια όγκος αγαθών που είχε αυτή ρίξει στην ελληνική κατανάλωση. Σε 
τελευταία ανάλυση, αυτού του είδους η οικονοµική στήριξη αποσάθρωνε ακόµη και 
τα βασικά εργαλεία του κράτους. Ο πληθωρισµός κάλπαζε και το εθνικό νόµισµα,  η 
δραχµή, είχε στην ουσία υποκατασταθεί, για κάθε συναλλαγή αξίας, από τη χρυσή 
λίρα, πραγµατικό εθνικό νόµισµα της χώρας. Το κακό ήταν ότι φόροι και µισθοί 
πληρώνονταν σε δραχµές και όχι σε χρυσάφι. Η κατάσταση προκαλούσε φωνές 
απόγνωσης από τους διεθνείς οργανισµούς, από την U.N.N.R.A. ειδικά, που είχαν 
αναλάβει το έργο της ελληνικής ανοικοδόµησης. Όλες οι αναλύσεις τους για τα αίτια 
του κακού έδειχναν προς τη µεριά του κρατικού µηχανισµού (Αρκετά 
χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι η πολυδιάσπαση συναφών αρµοδιοτήτων σε 
πολλά υπουργεία : Υγιεινής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Εργασίας) και της κυβερνητικής 
εξουσίας : Και ο ένας και η άλλη ήταν πλήρως ανίκανοι να διαχειριστούν την 
υπόθεση της ανοικοδόµησης. Αυτό οφειλόταν κατά πάσα πιθανότητα στο εύρος των 
προβληµάτων, που επέβαλλε έναν καταµερισµό αρµοδιοτήτων και ευθυνών. 
Έµµεσα, υποδεικνυόταν ως ένοχος η βρετανική κυβέρνηση, η οποία είχε αναλάβει 
την ευθύνη για την πολιτική σταθεροποίηση της χώρας. Όλα αυτά έδειχναν την 
αδυναµία της Αγγλίας να εφαρµόσει µια διαφορετική πολιτική, για να βγει η χώρα 
από το αδιέξοδο. ∆εν ήθελε ακόµη η Αγγλία να αποχωρήσει βέβαια από τα ελληνικά 
πράγµατα217.  

Ουσιαστικά το κράτος απουσίαζε εκείνη την περίοδο. Οι παρενέργειες αυτής της 
κατάστασης ήταν πολλές και απλώνονταν περίπου σε όλα τα πεδία κοινωνικής και 
κρατικής συγκρότησης. Στον κοινωνικό χώρο η σηµασία της παραγωγικής έκπτωσης 
της χώρας σήµαινε ότι πολύ λίγες κοινωνικές οµάδες µπορούσαν να αισθάνονται 
αυτοπεποίθηση – ελάχιστες  διέθεταν πλέον ένα σταθερό οικονοµικό υπόβαθρο που 
θα τις καθιστούσε ανεξάρτητες και αδιάφορες απέναντι στις γενικότερες εξελίξεις. Η 
διάχυτη ανησυχία για το µέλλον τους και τη θέση που θα καταλάµβαναν στις νέες 
διαµορφώσεις τις έφερνε σχεδόν αναγκαστικά προς την πολιτική, προς το χώρο 
δηλαδή όπου θα λαµβάνονταν οι κρίσιµες αποφάσεις, εκείνες που θα βελτίωναν ή θα 
υποβάθµιζαν την ήδη επισφαλή οικονοµική τους θέση. Ο πληθωρισµός λειτουργούσε 
διαβρωτικά, επηρεάζοντας αρνητικά επιχειρηµατικές αποφάσεις, προκαλώντας 
αβεβαιότητες, αντιδράσεις των εργαζοµένων και πολιτικές εντάσεις. Τα διλήµµατα  
της υπεύθυνης ηγεσίας (των κυβερνήσεων δηλαδή) ήταν προφανή : Αν ικανοποιούσε 
όλα τα αιτήµατα, το πολιτικό σύστηµα θα κατέρρεε αφού η οικονοµία θα 
συµπαρέσυρε και εκείνο, αν τουναντίον ερχόταν σε ευθεία σύγκρουση µαζί τους θα 
έχανε την πολύτιµη, εκείνη την εποχή, υποστήριξη ολόκληρων κοινωνικών οµάδων. 
Η πολιτική ασκούνταν και τότε µε συµβιβασµούς, όπως άλλωστε γίνονταν πάντα. Οι 
συµβιβασµοί αυτοί καθόριζαν και τα όρια της Κοινωνικής Πρόνοιας (δεν µπορούσαν 
να ικανοποιηθούν όλοι).  

 
δηµοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα τις παραµονές του εµφυλίου πολέµου»,  Baerentzen Lars - 
Ιατρίδης Ο. Γιάννης - Smith Ole (επιµ.), Μελέτες για τον Εµφύλιο Πόλεµο 1945-1949, Ολκός, Αθήνα 
1992, σελ. 47-66. 
217 Γι’ αυτά, καθώς και για τον ρόλο των Βρετανών γενικότερα στην περίοδο αυτή βλ. Γ. Μαργαρίτης, 
Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου… (ό. π.), κυρίως τις σελ. 97-126.  
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Οι Βρετανοί δεν µπορούσαν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα. Η παραγωγική 
διαδικασία, παρά την εξωτερική στήριξη και τα θεσµικά µέτρα, όχι µόνο 
απογειώθηκε όπως υπολογίζονταν, αλλά και αποτελµατώθηκε, ενώ η κρατική 
µηχανή εξακολουθούσε να µην εξασφαλίζει έσοδα, σε βαθµό που να µην µπορεί να 
στηρίξει οικονοµικά το ίδιο της το βάρος. Ο πληθωρισµός παρέµεινε σηµαντικός, το 
δε νόµισµα εξακολούθησε να είναι σταθερά προσανατολισµένο προς την απαξίωση. 

Η παράδοξη αυτή κατάσταση δεν θα µπορούσε να εξηγηθεί παρά µόνο µε την 
κοινωνική -ή καλύτερα : ταξική- λειτουργία του όλου συστήµατος. Η εξασθένηση –
διάχυση του κράτους σε µικροεξουσίες οι όποιες, στο όνοµα της αντικοµµουνιστικής 
τους αποστολής, έστηναν τους δικούς τους στεγανούς χώρους τοπικής κυριαρχίας 
επέτρεψε τη διοχέτευση του πακτωλού της βοήθειας σε κοινωνικούς χώρους δύο 
κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε ισχυρούς οικονοµικούς παράγοντες που 
βρίσκονταν κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Αθήνας και που, µε άµεσο ή 
έµµεσο τρόπο, σχετίζονταν µε το χώρο της µεγάλης µαύρης αγοράς, όπως αυτός 
λειτουργούσε στα τελευταία χρόνια της Κατοχής ή στην Απελευθέρωση. Ο 
προσδιορισµός «µεγάλη µαύρη αγορά» περιγράφει µια λειτουργία µε διπλές 
δεξιότητες : τη διαχείριση των µεγάλων αποθεµάτων ειδών πρώτης ανάγκης ή 
πρώτων υλών, που προέρχονταν είτε από την ξένη βοήθεια είτε από τον κατακτητή ή 
τους Βρετανούς αργότερα. Ο χώρος σχετιζόταν κυρίως µε επιχειρηµατίες που 
δραστηριοποιήθηκαν στα κατοχικά χρόνια στον τοµέα των δηµόσιων έργων, των 
εργολαβιών και των υποκατασκευών για λογαριασµό του γερµανικού στρατού, στις 
προµήθειες για τον τελευταίο, καθώς και τα δίκτυα διανοµής της βοήθειας και το 
σύστηµα που µετέφερε τα αγαθά αυτά από τις κρατικές αποθήκες στο εµπόριο (Είναι 
φανερό ότι και ο τοµέας της Πρόνοιας στην Ελλάδα λειτούργησε µε αδιαφανείς 
όρους και κάποιοι βγήκαν κερδισµένοι από την υπόθεση αυτή. Καταγγελίες γύρω 
από την λειτουργία των Κ.Κ.Π. για παράδειγµα (οικονοµικές ατασθαλίες), υπάρχουν 
πολλές στο αρχείο του Υ.Ε.Π.).  

Η δεύτερη κατηγορία που επωφελήθηκε από την αδυναµία της µεταπολεµικής 
κρατικής µηχανής ήταν οι τοπικοί παράγοντες εξουσίας στην ύπαιθρο. Με πρόσχηµα 
και νοµιµοποιητικό υπόβαθρο την αντικοµµουνιστική τους δραστηριότητα, οι 
παράγοντες αυτοί δηµιουργούσαν ένα κυρίαρχο τοπικό σύστηµα εξουσίας το όποιο 
είχε και σηµαντικές οικονοµικές λειτουργίες. Για την ακρίβεια, όχι µόνο η 
καταστολή που ασκούσε του επέτρεπε την ιδιοποίηση των περιουσιών των «εχθρών» 
αλλά και, αναγκαστικά, όλες οι οικονοµικές λειτουργίες της κρατικής µηχανής 
περνούσαν, στο πλαίσιο της επικράτειας τους, από τα χέρια τους. «Φορολογούσαν» 
µε ποικίλους τρόπους αλλά και, κυρίως, κέρδιζαν από τη διάθεση των αγαθών των 
ξένων οργανισµών.  

Η αναφορά στα µεγέθη της ξένης συνδροµής δείχνει, νοµίζουµε, το µέγεθος των 
πλεονασµάτων, των αξιών που στήριξαν τη διαδικασία οικονοµικής και κοινωνικής 
ανέλιξης στενών κοινωνικών οµάδων. Η αφαίρεση πόρων από την ύπαιθρο κυρίως, 
µε πρόσχηµα την πολιτική, συµπλήρωνε αυτή τη διαδικασία πλουτισµού. Η 
πολύµορφη, απόλυτη εκµετάλλευση του εργατικού δυναµικού της χώρας -είτε µε τη 
µέθοδο της υποχρεωτικής εργασίας, της εργασίας κρατουµένων, τις αγγαρείες, είτε 
µε την καταβολή άθλιων ηµεροµισθίων σε εξανεµιζόµενες δραχµές ή το 
συνηθέστερο σε «είδος», που τίποτα δεν κόστιζε στον εργοδότη- συµπλήρωνε αύτη 
τη διαδικασία. 

θα µπορούσαµε συνοπτικά να περιγράψουµε το φαινόµενο πού ξεκίνησε στην 
Κατοχή και επιταχύνθηκε µετά την Απελευθέρωση ως µια όξυνση των κοινωνικών 
διαφορών και των αποστάσεων ανάµεσα στους κοινωνικούς χώρους. Ίσως ποτέ πριν, 
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στην πρόσφατη ιστορία της, η χώρα να µην είχε βρεθεί µπροστά σε παρόµοιας 
έκτασης κοινωνική µετάλλαξη, µε τόσο ραγδαίους ρυθµούς µάλιστα. Πολύ 
περισσότερο όταν, στο προηγούµενο διάστηµα, από τη Μικρασιατική Καταστροφή 
ως τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο, η χώρα, πιεζόµενη από την ανάγκη, είχε ακολουθήσει 
µια αναδιανεµητική πολιτική, στοχεύοντας να εξασφαλίσει στους παλαιούς και νέους 
πολίτες της ένα ελάχιστο επίπεδο ζωής. Οι προπολεµικές αυτές συµβάσεις 
εξανεµίσθηκαν στα δύσκολα χρόνια και ο κοινωνικός ιστός της χώρας είδε τις 
εσωτερικές του ισορροπίες να ανατρέπονται µε τρόπο βίαιο, απόλυτο και 
καταιγιστικό. Αυτό έχει άµεση σχέση και µε την Κοινωνική Πρόνοια, διότι η όλη 
αυτή κατάσταση αντικατοπτρίζει και τους όρους µε τους οποίους ασκούνταν και η 
Κοινωνική Πρόνοια εκείνη την περίοδο. Γιατί αν και είχε αναπτυχθεί, όπως θα δούµε 
και στην συνέχεια, ένα σύστηµα πρόνοιας, το οποίο σε γενικές γραµµές λειτούργησε, 
χωρίς όµως να κάνει «θαύµατα», όπου και επιδόµατα δίνονταν και προγράµµατα 
διάφορα υπήρχαν, αυτά δεν ήταν παρά κατασταλτικά µέτρα κοινωνικής προστασίας. 
Γιατί αυτό που έχει σηµασία είναι ότι την περίοδο εκείνη που εισέρεε ένας πακτωλός 
χρηµάτων στην Ελλάδα τα χρήµατα που δόθηκαν για την ανακούφιση όσων 
υπέφεραν ήταν, τουλάχιστον, περιορισµένα. Ενώ θα έπρεπε δηλαδή ο σκληρά 
δοκιµασµένος πληθυσµός στην διάρκεια της Κατοχής και του Εµφυλίου να καρπωθεί 
την κρατική φροντίδα, αυτό δεν έγινε παρά στο ελάχιστο αυτού που θα µπορούσε να 
προσφέρει το κράτος τελικά, αν µοιράζονταν πιο ορθολογικά η ξένη βοήθεια και δη 
η αµερικανική. Την ίδια, αντίθετα, στιγµή ορισµένοι πλούτιζαν υπέρµετρα µε 
αδιαφανή και παράνοµα µέσα. Και ενώ όπως ήδη τονίσαµε η Κοινωνική Πρόνοια 
ήταν εν δυνάµει ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής, πράγµα το οποίο εξηγεί γιατί 
προσπαθούσαν όλες οι πολιτικές δυνάµεις να µονοπωλήσουν την πρόνοια, η κακή 
διανοµή της ξένης βοήθειας, που οφείλονταν είτε στην ανικανότητα των Ελλήνων 
πολιτικών, είτε λόγω του ότι ήθελαν να ευνοήσουν συγκεκριµένες κοινωνικές 
οµάδες, λόγω και των πιέσεων που ασκούνταν σε αυτούς από το µεγάλο κεφάλαιο, 
είτε λόγω του ανοργάνωτου κρατικού µηχανισµού, είτε λόγω του προσανατολισµού 
των ξένων δυνάµεων στην αντιµετώπιση των κοµµουνιστών, προκάλεσε αντιδράσεις 
εκείνη την περίοδο και την δυσαρέσκεια και συνέβαλε µάλιστα στην όξυνση της 
αντιπαράθεσης που οδήγησε στον Εµφύλιο.  

Ως προς την ξενική παρέµβαση και ειδικά όσον αφορά στην µορφή της πολιτικής 
εξουσίας που οι ξένοι θα ενίσχυαν για να κυβερνήσει την χώρα, αυτή καθορίσθηκε 
ασφαλώς και από τις κοινωνικές συνθήκες που περιγράψαµε παραπάνω. Οι 
Βρετανοί, που έως τότε, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα είχαν επέµβει στα 
εσωτερικά της Ελλάδας, είχαν λόγους να αισθάνονται αµήχανοι µπροστά στον 
κοινωνικό ρόλο που επιτελούσε η ξένη βοήθεια, η οποία στελνόταν στη χώρα σε 
τεράστιες ποσότητες. ∆ιαπίστωναν ότι τα αγαθά αυτά, αντί να εξασφαλίζουν την 
επάνοδο στην οικονοµική οµαλότητα και την αποκατάσταση των παραγωγικών 
λειτουργιών της χώρας, υπονόµευαν, αντίθετα, κάθε προσπάθεια προς την κα-
τεύθυνση αυτή. Αντί να σταθεροποιούν το κυβερνητικό σχήµα και να το 
αναδεικνύουν κυρίαρχο µέσα στην κοινωνία, το καθιστούσαν ανίσχυρο στα χέρια 
των κοινωνικών οµάδων που επωφελούντο από τις οικονοµικές λειτουργίες. Αντί να 
εξοµαλύνουν την κοινωνική κατάσταση και να σπρώχνουν την Αριστερά στο 
περιθώριο στερώντας της βασικά επιχειρήµατα, όξυναν τις αντιθέσεις, 
δηµιουργούσαν κατάσταση αναβρασµού και, σε τελευταία ανάλυση, προκαλούσαν 
ανασύνθεση της ηττηµένης Αριστεράς και ενίσχυση της µέσα στο καθεστώς 
απόλυτης κοινωνικής αδικίας που δηµιουργούσαν. Αυτή δε η κατάσταση, αξίζει να 
αναφέρουµε παρενθετικά, ότι συνεχίστηκε και στην επόµενη περίοδο, όταν 
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ουσιαστικό έλεγχο ασκούσαν οι Η.Π.Α., παρά το γεγονός ότι από το 1947 και εξής 
έγινε µια σοβαρή προσπάθεια να στηθεί ένας πιο αξιόπιστος µηχανισµός Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Γι’ αυτό και οι Άγγλοι, για να επανέλθουµε στην πρώτη φάση της 
παρέµβασης από το εξωτερικό, προωθούσαν κυβερνήσεις τύπου κυβέρνησης 
Σοφούλη, όπου στόχος ήταν να µπορέσει η κυβέρνηση αύτη να παρέµβει στο χώρο 
της διάθεσης της ξένης βοήθειας ιδιαίτερα, να διευρύνει τον κύκλο των όσων 
επωφελούνταν από αυτή, να διευρύνει έτσι την κοινωνική βάση του µη αριστερού 
κινήµατος και να περιορίσει τόσο τη δύναµη των πίσω από την πολιτική βιτρίνα 
κέντρων εξουσίας, όσο και της Αριστεράς. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγµα της 
µονοπώλησης των κοινωνικών παροχών από τις «κεντρώες» κυβερνήσεις, σε 
αντιδιαστολή µε τις κοινωνικές παροχές που προέρχονταν την ίδια περίοδο από τον 
χώρο της Αριστεράς. Για να θωρακιστούν βέβαια αυτού του τύπου τα κυβερνητικά 
σχήµατα κατά τρόπο ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στους στόχους και τις 
προσδοκίες που στηρίζονταν πάνω τους, ήταν προφανές ότι χρειαζόταν οικονοµική 
στήριξη από τις ξένες δυνάµεις, όπως ήταν η ελληνοβρετανική οικονοµική συµφωνία 
του Ιανουαρίου 1946. Η ιδιαίτερη προσοχή µε την οποία περιέβαλλαν οι βρετανικές 
αρχές το ζήτηµα της αποκατάστασης και της επέκτασης των χερσαίων συγκοινωνιών 
[και των θαλάσσιων µεταφορών κυρίως προς τα νησιά] είχε σαφέστατους πολιτικούς 
προσανατολισµούς. ∆εν επρόκειτο µόνο για την αύξηση των δυνατοτήτων των 
κυβερνητικών υπηρεσιών και οργάνων, µε την επανεγκατάσταση και τη στήριξη του 
κρατικού µηχανισµού µε ό,τι αυτός περιλαµβάνει στον τοµέα του κοινωνικού και 
πολιτικού ελέγχου και της καταστολής. Καίρια σηµασία προς την κατεύθυνση της 
πολιτικής άλωσης της επαρχίας είχε η επέκταση των δικτύων διανοµής της βοήθειας 
στις επαρχιακές κωµοπόλεις και στα κέντρα τοπικής δραστηριότητας. Οι διανοµές 
ειδών πρώτης ανάγκης -και εκείνη την εποχή ο κατάλογος των απαραιτήτων για την 
επαναλειτουργία των αγροτικών οικονοµιών ήταν µάλλον µακρύς- αποτελούσαν το 
βασικό όπλο για την υπονόµευση της πολιτικής επιρροής του Ε.Α.Μ. στην ύπαιθρο ή 
τουλάχιστον απαραίτητο συµπλήρωµα των άλλων, πιο δυναµικών µεθόδων που είχαν 
τότε στρατευθεί στον ίδιο στόχο, την στιγµή µάλιστα που το µεταπολεµικό κράτος 
δεν έχαιρε ισχυρής νοµιµοποίησης τουλάχιστον στην επαρχία. Ειδήσεις από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας έρχονταν που έδειχναν απειθαρχία στους νόµους και µια 
γενικότερη παράλυση του κράτους : «These developments underline the very limited 
extend to which politicians in Postwar Athens managed to assert any greater control 
over the countryside than their occupation predecessors had done», γράφει ο Μ. 
Mazower218. ∆εν αποµένει συνεπώς παρά να καταλήξουµε στο ότι η Πρόνοια, 
ανάµεσα στα άλλα µέσα που µεταχειρίστηκε το κράτος (όπως για παράδειγµα η 
οργάνωση αξιόπιστου στρατού), στόχευε ακριβώς στην νοµιµοποίηση που του 
έλειπε, ειδικά σε ορισµένες περιοχές.  Η Κοινωνική Πρόνοια ήταν ένα µέσο για να 
αποκτηθεί η εµπιστοσύνη του λαού. Η αντιπαράθεση αυτή µε το Ε.Α.Μ. ως προς την 
µονοπώληση της παροχής Πρόνοιας δεν είναι τελικά ένα ζήτηµα που θα πρέπει να 
τεθεί σε επίπεδο φιλολογικό, ούτε να µείνει µια απλή υπόθεση εργασίας, αλλά είναι 
υπαρκτό και κοµβικής σηµασίας. Το ζήτηµα της προστασίας του πληθυσµού και της 
εξασφάλισης της επιβίωσης του ήταν ένα εργαλείο που αν µη τι άλλο, έφερνε τον 
κόσµο προς την πολιτική, προς την µια ή την άλλη παράταξη. ∆εν είναι καθόλου 
τυχαίο ότι ο αρχικός πυρήνας ενός τµήµατος του Ε.Α.Μ. στην Κέρκυρα υπήρξε η 
εκεί Επιτροπή Πρόνοιας, πριν διευρυνθεί το τµήµα αυτό τον χειµώνα του 1941-1942. 

 
218 Mark Mazower (ed.), After the war was over: Reconstructing the family, nation and state in 
Greece, 1943-1960, Princeton University Press 2000, σελ. 11. 
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Ακόµη και η ίδια η Εθνική Αλληλεγγύη, είχε ιδρυθεί τον Μάιο του 1941, πριν από το 
Ε.Α.Μ. δηλαδή, το οποίο ιδρύθηκε τον Σεπτέµβρη του 1941. Ας θυµηθούµε ότι στην 
διάρκεια της Κατοχής ως προς αυτό η Εθνική Αλληλεγγύη είχε παίξει σηµαντικό 
ρόλο ως προς την πρόσβαση στο φαγητό-τρόφιµα (του Ερυθρού Σταυρού), στο να 
εµποδίζει το παράνοµο κέρδος από αυτά και στο να εγγυηθεί την διανοµή. Γι αυτό 
και ο λαός υποστήριξε το Ε.Α.Μ.. ∆ιότι θεωρήθηκε ότι πρώτη του προτεραιότητα 
ήταν να λύσει τα προβλήµατα του λαού, την πείνα του, την στιγµή που οι δεξιές 
πολιτικές δυνάµεις αδρανούσαν219. Βλέπουµε συνεπώς µε βάση και αυτό, πόση 
µεγάλη σηµασία είχε η Πρόνοια εκείνη την περίοδο και τι διεργασίες έφερνε. Η 
Πρόνοια λοιπόν είχε και έχει τεράστια πολιτική δυναµική και επηρεάζει πολύ τους 
πληθυσµούς ειδικά σε περιόδους ανέχειας, σε περιόδους κρίσης. 

Για ποιους λόγους ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να εγκολπωθεί στην Κοινωνική 
Πρόνοια το σύνολο του πληθυσµού και για ποιους λόγους αποκλείστηκε ένα 
σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού, προερχόµενο κυρίως από την Αριστερά, την 
στιγµή που θα έπρεπε αυτή, σύµφωνα και µε το σχέδιο των αντιπάλων της, να 
απολέσει το βασικό στήριγµα της που στις συνθήκες του εµφυλίου πολέµου δεν ήταν 
άλλο από το ανθρώπινο δυναµικό της; Η απάντηση έχει να κάνει και πάλι µε τις 
προτεραιότητες των Βρετανών : Η βάση της βρετανικής οικονοµικής πολιτικής στο 
ελληνικό ζήτηµα παρέµεινε, από ένα σηµείο και πέρα, σταθερά, η όσο το δυνατόν 
ταχύτερη απεµπλοκή της Μεγάλης Βρετανίας από τη συνεχή και µε µεγάλο κόστος 
οικονοµική και στρατιωτική στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Το ζητούµενο ήταν 
να µπορέσει η τελευταία, στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα, να θέσει σε λειτουργία 
τον δηµοσιονοµικό µηχανισµό του κράτους, ώστε να αναλάβει τη χρηµατοδότηση 
του πλέον σηµαντικού µέρους της ανοικοδόµησης. Αυτό σε συνδυασµό µε την 
καλλιεργούµενη ή έστω πραγµατικά αναµενόµενη προσδοκία της έλευσης των 
πολεµικών επανορθώσεων από την πλευρά των ηττηµένων, που, όπως αναµενόταν, 
θα έδιναν την αναγκαία εξωτερική ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. 
Ο στόχος αυτός συνδεόταν µε την κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισµού από 
τις ελληνικές οικονοµικές αρχές, βασικό στοιχείο του οποίου θα ήταν η µείωση και η 
βαθµιαία εξάλειψη του ελλείµµατος. Η συµφωνία καλούσε λοιπόν την ελληνική 
κυβέρνηση (Σοφούλη) να αυξήσει κατά το δυνατό τα φορολογικά έσοδα και να 
περικόψει ταυτόχρονα τις µη παραγωγικές δαπάνες. Για την ελληνική 
πραγµατικότητα του 1945-1946, ο στόχος φαινόταν τροµερά δύσκολο να επιτευχθεί 
ακόµη και αν δεν συνυπολογιζόταν η πολιτική κατάσταση και οι πιέσεις που δεχόταν 
η οικονοµική πολιτική από µια Αριστερά που ακόµη δεν είχε υποκύψει. Η βρετανική 
σύσταση για οικονοµική αξιοποίηση της παρεχόµενης από την U.N.N.R.A. βοήθειας 
θεωρούνταν ότι θα έλυνε κάπως το ζήτηµα των εσόδων. Οι τιµές διάθεσης των 
αγαθών της βοήθειας έπρεπε να αυξηθούν, οι κατάλογοι των απόρων που 

 
219 Για τις πληροφορίες αυτές βλ. Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, σελ. 126, 130 και του ίδιου 
After the war was over: Reconstructing the family, nation and state in Greece, 1943-1960, Princeton 
University Press 2000, σελ. 4. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Ν. Κλόουζ (ό. π.), σελ. 218-219 
υποστηρίζοντας για παράδειγµα ότι το Κ.Κ.Ε.-Ε.Α.Μ.  είχε µεγάλη µαζικότητα λόγω της συµβολής 
του στο ζήτηµα της προστασίας και της επιβίωσης του πληθυσµού. Παρατηρεί µάλιστα ότι ο 
∆ηµοκρατικός Στρατός αποτελούνταν από άνδρες και γυναίκες κυρίως από την επαρχία, η οποία 
αισθάνονταν παραµεληµένη, λόγω του υπερβολικού συγκεντρωτισµού του ελληνικού κράτους και της 
συγκεντρωτικής πολιτικής που άρχισαν να ασκούν µεταπολεµικά. ∆εν αισθανόταν δηλαδή κυρίως οι 
βόρειες επαρχίες την φροντίδα και την στοργή του κράτους, και ορισµένα ορεινά χωριά, κυρίως αυτά 
που είχαν οργανωθεί από το Ε.Α.Μ. κατά την διάρκεια της Κατοχής, αισθάνονταν τελείως 
παρατηµένα από «την κυβέρνηση της Αθήνας». Αυτό σε αντιπαράθεση µε το σύστηµα της Πρόνοιας 
που οργανώθηκε µεταπολεµικά-αποτυχία των Κ.Κ.Π.. Η επαρχία ήταν αδικηµένη.  
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δικαιούνταν δωρεάν παροχή βοήθειας έπρεπε να αναθεωρηθούν και να 
συρρικνωθούν ενώ, σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν θα έπρεπε να επωφελείται της 
βοήθειας αυτής χωρίς κάποιο αντάλλαγµα. Όσοι δεν είχαν να πληρώσουν, λόγου 
χάρη, θα µπορούσαν να εργάζονται στις υπηρεσίες αποκατάστασης, ελληνικές ή 
ξένες, για να αποκτούν το δικαίωµα στη βοήθεια αυτή. Η σύσταση αυτή δεν είχε 
µόνο οικονοµικές συνέπειες. Πολλαπλασίασε καταλόγους και ελέγχους, σε βάρος 
συνήθως των αριστερών και της Αριστεράς, αποτελώντας το άλλοθι για τον άνισο 
πολιτικά και κοινωνικά καταµερισµό της βοήθειας. Την ίδια στιγµή αύξησε την 
εξάρτηση των Αριστερών από τις κυβερνητικές ή «ανθρωπιστικές» υπηρεσίες, 
πιέζοντας µε τον τρόπο αυτό προς την κατεύθυνση της ένταξης στο εθνικό 
στρατόπεδο. Κάπως έτσι συνεχίστηκε να ασκείται η βρετανική πολιτική, µε συνεχή 
εναλλαγή κυβερνήσεων, έως την στιγµή που αδυνατώντας να στηρίξουν άλλο την 
ελληνική οικονοµία, οι Βρετανοί, µε κάποια σχετική ανακούφιση -και ενώ στο 
µεταξύ ο εµφύλιος είχε ξεσπάσει-  αποχωρίστηκαν στα µέσα του 1947 από τον 
ηγεµονικό τους ρόλο στην Ελλάδα, παραχωρώντας τα σχετικά προνόµια στις Η.Π.Α..  

Φυσικά πέρα από το γεγονός ότι ο αποκλεισµός ενός σηµαντικού τµήµατος του 
πληθυσµού, προερχόµενου κυρίως από την Αριστερά, οφείλονταν, όπως δείξαµε, 
στις προτεραιότητες των Βρετανών, δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει και το εξίσου 
σηµαντικό γεγονός, ότι δηλαδή οι Βρετανοί ήταν αναγκασµένοι να λειτουργούν 
παράλληλα µε ένα κρατικό πλαίσιο, εχθρικό προς την Αριστερά, τις διαβρωµένες 
δοµές του οποίου αδυνατούσαν, στην καλύτερη περίπτωση, να εξουδετερώσουν. Για 
το θέµα όµως αυτό, την λειτουργία δηλαδή αυτών των µηχανισµών και τους στόχους 
τους, θα αναφερθούµε σε άλλα σηµεία της εργασίας.                                

 
- 20 Ιουνίου 1947-31 ∆εκεµβρίου 1952 : Η αµερικάνικη βοήθεια 
 
Μετά την διακήρυξη του ∆όγµατος Τρούµαν η Ελλάδα έλαβε συµµετοχή στην 

διάσκεψη στο Παρίσι, όπου και ιδρύθηκε η Επιτροπή Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Συνεργασίας, που εξελίχθηκε γρήγορα σε Οργανισµό Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Συνεργασίας (Ο.Ε.Ο.Σ.) και αργότερα σε Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), δηµιουργώντας το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα ασκούνταν 
η οικονοµική πολιτική των δυτικών χωρών. Την συνεργασία αυτή των ευρωπαϊκών 
κρατών ενθάρρυναν οι Η.Π.Α. µε εµφανή σκοπό να αποφύγουν µια υποτροπή στις 
ενδοευρωπαικές αντιπαλότητες, που θα εξασθένιζαν και την δική της θέση και την 
δυτικοευρωπαϊκή έναντι του αναδυόµενου σοσιαλιστικού κόσµου.  

Αντανάκλαση ακριβώς των θεσµικών εξελίξεων στην Ελλάδα ήταν η υπογραφή 
σειράς συµφωνιών µε τις Η.Π.Α. που ρύθµιζαν θέµατα βοήθειας και οικονοµικής 
πολιτικής. Οι συµφωνίες όµως αυτές ουσιαστικά επικύρωναν την παρέµβαση των 
Η.Π.Α. στα εσωτερικά της Ελλάδος ζητήµατα, καθώς προέβλεπαν την συγκρότηση 
µιας «Αµερικανικής Αποστολής».  

Η πρώτη αυτή µάλιστα αποστολή, την οποία αποτέλεσαν τα µέλη της  A.M.A.G. 
(ΑΜΑΓΚ : American Mission for Aid to Greece / Αµερικανική Αποστολή για 
Βοήθεια στην Ελλάδα), είχε ήδη εγκατασταθεί στην Αθήνα, πριν ακόµη µετατραπούν 
οι διακηρύξεις του προέδρου Τρούµαν σε νόµο των Ηνωµένων Πολιτειών (22 Μαΐου 
1947-Public Law 75), αποτελώντας το όχηµα αυτό που θα διαχειριζόταν τα κονδύλια 
σε συνεργασία µε την ελληνική κυβέρνηση, από την άνοιξη του 1947 ως την άνοιξη 
του 1948, οπότε και αντικαταστάθηκε από τις διευρυµένες αποστολές (∆ιεύθυνση 
Οικονοµικής Συνεργασίας των Η.Π.Α. / ∆.Ο.Σ.) που ανέλαβαν την πολύ πιο σύνθετη 
διαχείριση των κονδυλίων του Σχεδίου Μάρσαλ. Συγκεκριµένα, η A.M.A.G. 
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επιφορτίστηκε µε το έργο να παρακολουθεί τη χρησιµοποίηση της βοήθειας, τους 
τρόπους δηλαδή χορήγησης της βοήθειας σε βασικά αγαθά προέλευσης Η.Π.Α. 
(τρόφιµα, ιατρικά εφόδια, καύσιµα, σπόρους), καθώς και την εφαρµογή ενός 
συστήµατος δελτίου και τον έλεγχο των τιµών220.  

Έπειτα, η αρµόδια για το εξαιρετικά πιο πολύπλοκο έργο της διαχείρισης των 
κονδυλίων του Σχεδίου Μάρσαλ επιτροπή, η ∆.Ο.Σ., δηµιούργησε, όπως είπαµε, από 
την άνοιξη του 1948, διευρυµένες αποστολές για την Ελλάδα, οι οποίες 
απορρόφησαν το προσωπικό και τις οργανωτικές δοµές της A.M.A.G.. Το 
στρατιωτικό σκέλος αποσπάστηκε για να αποτελέσει αυτόνοµο κλάδο σχέσεων 
µεταξύ των δύο χωρών. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στον διαχωρισµό των 
υπουργείων, όπου τα πολεµικά υπουργεία αποτελούσαν έναν σηµαντικό τοµέα που 
απορροφούσε τεράστια ποσά, µε «αντίπαλο πόλο» το σύνολο όλων των άλλων 
υπουργείων. Πολύ γρήγορα, νέοι ειδικοί, ουσιαστικά σε όλους τους τοµείς της 
οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας, έφθασαν από τις Η.Π.Α. και δηµιούργησαν, 
στην κορυφή τουλάχιστον, µια παράλληλη κρατική µηχανή. Ο ρόλος της τελευταίας 
προβάλλονταν φυσικά ως συµβουλευτικός, καθώς, όµως, διαχειριζόταν τα αναγκαία 
για τη λειτουργία των πάντων κονδύλια, θα ήταν υπερβολικό να φανταστούµε ότι ο 
ρόλος της περιορίστηκε στην παροχή συµβουλών. Κάτω από τις κεντρικές 
οικονοµικές και τεχνικές αποστολές, υπήρχαν πλήθος υποεπιτροπών που εξειδίκευαν 
τη δραστηριότητά τους πρακτικά σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής 
δραστηριότητας. Στις µεταφορές, τη ναυτιλία, τη δηµόσια διοίκηση, τη γεωργία, την 
ενέργεια, τη βιοµηχανική παραγωγή, το σύστηµα περίθαλψης και υγείας221. 

 Αυτό που εδώ περισσότερο µας ενδιαφέρει είναι ότι υπήρχαν ειδικές 
αµερικανικές υποεπιτροπές για τον τοµέα της υγείας και της περίθαλψης. 
Συγκεκριµένα υπήρχαν τα τµήµατα «Κοινωνικής Προνοίας» και «∆ηµοσίας Υγείας». 
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, όσον αφορά στην Κοινωνική Πρόνοια, κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις εφαρµόστηκε το σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας στα χρόνια αυτά και 
βασικά την προέλευση του, τον βασικό του σχεδιασµό, ο οποίος τελικώς µάλλον δεν 
ήταν προσαρµοσµένος στις ελληνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, αλλά ήταν 
«φιλτραρισµένος» από τις αµερικανικές επιτροπές και υποεπιτροπές. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, το σύστηµα Πρόνοιας που αναπτύχθηκε, ήταν εξαιρετικά αµφίβολο κατά πόσο 
θα µπορούσε να λειτουργήσει, δεδοµένου ότι ένα σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας 
είναι συνήθως επιτυχηµένο «όταν έρχεται από τα κάτω» και όταν είναι 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, όπως τόνιζαν οι 
διάφοροι Έλληνες που ασχολούνταν πιο στενά µε την Κοινωνική Πρόνοια. Όπως 
παρατηρούσε ο τότε Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
Ανδρέας Ψαράς σε έκθεση του, η προσπάθεια αναδιοργάνωσης των κοινωνικών 
υπηρεσιών εστηρίχθη ΄΄εις βάσεις θεωρητικάς και απροσαρµόστους προς την 
ελληνική πραγµατικότητα και δυνατότητας του τόπου. Και οικοδοµήσαµεν επί της 
άµµου»222. Με αυτήν λοιπόν την αρνητική προϋπόθεση ξεκινούσε η εφαρµογή του 
νέου συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, την περίοδο κατά την οποία 
παρενέβησαν ενεργά οι Η.Π.Α.. Η παρέµβαση της Αµερικανικής Αποστολής είναι 
κυρίως δεδοµένη όσον αφορά στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Κοινωνικής 
Πρόνοιας, για τις οποίες παρείχαν και την λεγόµενη «Τεχνική Βοήθεια» και την 

 
220 Βλ. γι αυτά Π. Καζάκος (ό. π.), σελ. 89-91. Επίσης Βασίλειος Κόντης, «Από το ∆όγµα Τρούµαν 
έως τον σχηµατισµό της «Κυβέρνησης του Βουνού»» Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, Αθήνα 
2000, σελ. 131-143. 
221 Γι’ αυτά βλ. Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου… (ό. π.), σελ. 428 και 440.  
222 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 64.  
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εκπόνηση του προγραµµατισµού αυτών. Μόνο ως προς την στελέχωση των 
υπηρεσιών δεν έχουµε ενδείξεις παρέµβασης τους, αλλά σε γενικές γραµµές, οι 
διευθυντές των υπηρεσιών ακολουθούσαν τις προτάσεις τους και το προσωπικό 
άρχισε να εκπαιδεύεται από αυτούς, ώστε να καταστεί εφικτό να προσαρµοστεί στις 
απαιτήσεις του νέου συστήµατος223. Με επικεφαλής λοιπόν αµερικανούς ειδικούς και 
προσωπικό Έλληνες, η Αµερικανική Αποστολή ασκούσε σηµαντική επιρροή στις 
ελληνικές υπηρεσίες, σε όλα τα ζητήµατα αιχµής : Στην περίθαλψη των 
«συµµοριοπλήκτων» προσφύγων, στην ανοικοδόµηση των χωριών τους, στην 
αναδιοργάνωση της δηµόσιας υγείας και στην αντιµετώπιση των συνηθισµένων 
προβληµάτων της Κοινωνικής Πρόνοιας, στην προστασία δηλαδή των ορφανών και 
απροστάτευτων παιδιών, των ανίκανων για εργασία, των γερόντων, ανάπηρων, 
ψυχικά και σωµατικά ασθενών και γενικά των «αναξιοπαθούντων»224. Τα άσχηµα 
αποτελέσµατα της παρέµβασης των αµερικανών συµβούλων έγιναν εµφανή στην 
οργάνωση κυρίως των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία σύµφωνα µε τις 
µελέτες τους, θα αναλάµβαναν, αντί των τοπικών επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας, 
να καταγράφουν τους απόρους, και να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες. Ακριβώς 
επειδή η διοικητική διάρθρωση των Κέντρων βασίστηκε σε ξένα πρότυπα 
λειτουργίας κοινωνικών οργανώσεων, και παρά τον βολουνταρισµό των ξένων 
αυτών συµβούλων να οργανώσουν ένα αξιόπιστο σύστηµα, τα µέτρα τους δεν 
απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, κυρίως επειδή αυτοί αγνοούσαν την 
ελληνική νοοτροπία. Πάντως την αποτυχία του συστήµατος θα πρέπει να 
αναζητήσουµε σε µια σειρά ακόµη άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγµα στην 
διάσπαση των αρµοδιοτήτων. Με βάση τους προϋπολογισµούς όπως δηµοσιεύονται 
στις εφηµερίδες, διαπιστώνουµε ότι Πρόνοια δεν ασκούσε µονάχα το υπουργείο 
Κοινωνικής Προνοίας (προστασία «ανταρτόπληκτων», περίθαλψη οικογενειών 
στρατευθέντων, προστασία άπορων, παιδιών, εκτοπιζοµένων κλπ.), αλλά και το 
υπουργείο Γεωργίας (αγρότες «ανταρτόπληκτους», αγρότες πολεµοπαθείς), το 
υπουργείο Υγιεινής (αντιµετώπιση ασθενειών, θέµατα υγείας συνολικά κλπ). Η 
πολυδιάσπαση αυτή δεν θα είχε ενδεχοµένως τόσο αρνητικά αποτελέσµατα, αν είχε 
επιτευχθεί ωστόσο µια καλύτερη συνεργασία ανάµεσα στα υπουργεία και ένας 
γενικός προγραµµατισµός.  

Αφού εξετάσαµε τι συνεπάγονταν η υπογραφή των συµφωνιών σε επίπεδο 
θεσµικής διείσδυσης των Αµερικανών διαµέσου των επιτροπών που εγκαταστάθηκαν 
στην Ελλάδα, χρήσιµο είναι να εξετάσουµε και την οικονοµική πλευρά των 
συµφωνιών, αυτήν που αφορά δηλαδή στα οικονοµικά µεγέθη της αµερικανικής 
βοήθειας και στον τρόπο µε τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν, ώστε να 

 
223 Η ανάγκη για κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό ήταν έκδηλη. Η συνειδητοποίηση αυτής της 
ανάγκης από τους Αµερικανούς συµβούλους συνέβαλε στην ίδρυση το 1945 Σχολής Κοινωνικής 
Πρόνοιας από το Αµερικανικό Κολλέγιο, η οποία λειτούργησε µέχρι το 1975, και έδωσε τα πρώτα 
εκπαιδευµένα στελέχη. Στην εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών συνέβαλαν και τα ιδρύµατα της 
Βασιλικής Πρόνοιας. Το 1948 η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος ίδρυσε, µε την οικονοµική συµπαράσταση της 
παγκόσµιας Χ.Ε.Ν. και της ΄΄Βασιλικής Πρόνοιας΄΄, τη δεύτερη σχολή Κοινωνικής Εργασίας, η οποία 
λειτούργησε µέχρι το 1985 ως Ανωτέρα Σχολή του Ι.Α.Κ.Ε. Έπειτα αναπτύχθηκε ακόµα περισσότερο 
ο τοµέας αυτός. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των κοινωνικών λειτουργών πάντως στα πρώτα 
µεταπολεµικά χρόνια ήταν βασισµένο πάνω σε βορειοαµερικανικά πρότυπα, µε συνέπεια να µην 
µπορεί να έχει καλή εφαρµογή σε µια χώρα που υστερούσε πολύ και βρίσκονταν σε περίοδο 
ανασυγκρότησης. 
224 Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ προς την 
Ελλάδα, Ιούλιος 1948-Ιανουάριος 1952, Αθήνα, χ. χ.., σελ. 22. Επίσης στην σελίδα 27 γίνεται λόγος γι’ 
αυτούς που στελέχωναν αντίστοιχα την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και για τον ρόλο τους.  
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καταρριφθούν κάποιοι µύθοι σχετικά µε την κοινωνική λειτουργία που διαφηµίζεται 
ότι είχαν τα χρήµατα αυτά. Ή αλλιώς, να απαντηθεί το ερωτήµατα : Πώς είναι 
δυνατόν ο πακτωλός των χρηµάτων που εισέρευσε στην Ελλάδα να µην είχε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα, ειδικά όσον αφορά στον τοµέα της Κοινωνικής 
Πρόνοιας, η σηµασία του οποίου ήταν αναµφισβήτητη εκείνη την περίοδο;   

Τον Ιούνιο του 1947, πριν ακόµη ξεκινήσει η εισροή στην Ελλάδα των 300 
εκατοµµυρίων δολαρίων του ∆όγµατος Τρούµαν (Αυτά εκταµιεύθηκαν επίσηµα στις 
30 Ιουλίου 1947, αλλά φυσικά ως τότε η Ελλάδα δεχόταν τις «προκαταβολές» που 
είχε εξασφαλίσει ο Τρούµαν, καθώς και τα ποσά της συνέχισης της περίθαλψης της 
U.N.N.R.A.) η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών προχώρησε ακόµη περισσότερο 
στα σχέδια της για την Ευρώπη, και ανακοίνωσε διαµέσου του υπουργού 
Επικρατείας (Secretary of State) Τζώρτζ Μάρσαλ, το σχέδιο οικονοµικής ενίσχυσης 
των ευρωπαϊκών κρατών που έµεινε γνωστό ως «Σχέδιο Μάρσαλ»225. Τα ποσά που 
αναφέρθηκαν ήταν ιλιγγιώδη για τα µέτρα της εποχής : 12 δισεκατοµµύρια δολάρια. 
Η Ελλάδα, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της αναγόρευσης της σύνταξής 
της και µεταπολεµικά µε τις αξίες του δυτικού κόσµου, ευελπιστούσε να εισπράξει 
ένα σηµαντικό µέρος από αυτά (Όντως, όπως υπολογίζεται, τελικά, η αµερικανική 
βοήθεια στην Ελλάδα πλησίασε, στη διάρκεια του Εµφυλίου και αµέσως µετά, ως τη 
λήξη του Σχεδίου Μάρσαλ, στα τέλη του 1951, τα δύο δισεκατοµµύρια δολάρια, ένα 
σηµαντικό δηλαδή, αναλογικά µε το µέγεθος συνολικά της πίτας για τα ευρωπαϊκά 
κράτη, ποσό). Αρκετοί πολιτικοί ή οικονοµικοί παράγοντες χαιρέτισαν την αναγγελία 
για την αµερικανική οικονοµική βοήθεια µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό, θεωρώντας 
ευοίωνες τις εξελίξεις, αλλά η ευδαιµονία αυτή δεν αφορούσε φυσικά όλο τον κόσµο. 
∆ιότι, παρά τους δύο εκατοµµύρια τόνους εφοδίων που είχαν ριχτεί στη χώρα τα 
προηγούµενα δύο χρόνια, το 34% του πληθυσµού της εξακολουθούσε να ζει στα 
όρια της πείνας, εξαρτηµένο απόλυτα από την ανθρωπιστική συνδροµή των διεθνών 
οργανισµών226, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αµφιβολίες σχετικά µε την 
διάθεση της εκάστοτε οικονοµικής βοήθειας και ποιοι ήταν τελικά αυτοί που 
επωφελούνταν.  

Οι περιπέτειες, πρώτα, των τριακοσίων εκατοµµυρίων δολαρίων του ∆όγµατος 
Τρούµαν έδειχναν την πολυπλοκότητα του προβλήµατος. Αρχικά, οι συµφωνίες και 
τα σχέδια προέβλεπαν την ισόποση κατανοµή του ποσού ανάµεσα στα στρατιωτικά 
έξοδα, δηλαδή τη χρηµατοδότηση του πολέµου, και στα έργα ανοικοδόµησης. Τα 
τελευταία µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι στο ζήτηµα του πολέµου και της ήττας 
των κοµµουνιστών θα λειτουργούσαν το ίδιο αποτελεσµατικά µε τα πολεµικά 
κονδύλια. Η οικονοµική ανάκαµψη θα ενίσχυε το κράτος της Αθήνας και θα το 
καθιστούσε κατά πολύ ισχυρότερο των φτωχών, ως τα όρια της εξαθλίωσης, 
αντιπάλων του. Τα πάντα βέβαια εξαρτώνταν από τις τύχες του πολέµου. Αν αυτός 
έληγε γρήγορα και νικηφόρα για την κυβέρνηση της Αθήνας, θα µπορούσαν να 
στραφούν και σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής, µε σκοπό την ανάδειξη 

 
225 Η χρήση του όρου «Η βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ» για την αναφορά συνολικά στην 
µεταπολεµική αµερικανική οικονοµική βοήθεια, ειδικά για την Ελλάδα, δεν είναι εύστοχη, διότι η 
τελευταία χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Βλ. σχ. Σφαέλλου Κ. ∆ηµ., (Βουλευτού Πειραιώς και Νήσων), 
Αι ελληνο-αµερικανικαί συµφωνίαι : 20-6-1947 : Βοήθεια ΄΄∆όγµατος Τρούµαν΄΄, 8-7-1947 : Βοήθεια 
έκτακτος ΄΄Περιθάλψεως΄΄, 2-7-1948 : Βοήθεια ΄΄Σχεδίου Μάρσαλ΄΄, Ο Λόγος της 12-3-1947 εις το 
Κογκρέσσον του Προέδρου Τρούµαν, Κοινοβουλευτικαί αγορεύσεις πρωθυπουργών : Κ. Τσαλδάρη και 
∆. Μαξίµου και εισηγητού βουλευτού : ∆ηµ. Κ. Σφαέλλου (Εκθέσεις – Ανακοινωθέντα – ∆ιακοινώσεις – 
Κείµενα, Αθήναι 1949. Βλ. επίσης ενδιαφέρουσα εικόνα στο Παράρτηµα Εγγράφων (Ν° 8, α-β). 
226 Γ. Μαργαρίτης (ό. π.), σελ. 437.  
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συγκεκριµένου έργου, ορατού στην κοινωνία ολόκληρη και όχι µόνο σε πολύ µικρό 
τµήµα της. Το πρώτο δείγµα ότι αυτό δεν ήταν εύκολα πραγµατοποιήσιµο ήλθε τον 
Σεπτέµβριο του 1947, µετά από την αποτυχία των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων που 
είχε αναλάβει ο κυβερνητικός στρατός και το αδιέξοδο που δηµιουργήθηκε, οπότε οι 
αξιωµατούχοι της A.M.A.G. έσπευσαν να συµφωνήσουν στην επείγουσα µεταφορά 
εννέα εκατοµµυρίων δολαρίων από το οικονοµικό στο στρατιωτικό σκέλος του 
προγράµµατος. Λίγο αργότερα, ενώ η κατάσταση στα µέτωπα του πολέµου 
παρουσιαζόταν και πάλι δύσκολη, προτάθηκε η επείγουσα διάθεση των αποθεµάτων 
της U.N.N.R.A., που δεν είχαν ακόµα διανεµηθεί, στον στρατό. Το µέτρο δεν 
υιοθετήθηκε, καθώς παραβίαζε τις συµφωνίες ανάµεσα στην U.N.N.R.A. και την 
ελληνική κυβέρνηση, η πίεση, όµως, του πολέµου έγινε αισθητή και ανέτρεψε τις 
ισορροπίες του οικονοµικού προγράµµατος. Η σχέση πενήντα-πενήντα ανάµεσα στη 
στρατιωτική και την οικονοµική βοήθεια κατέληξε στην πράξη σε 58% έναντι 42%, 
υπέρ της στρατιωτικής βοήθειας φυσικά. Επιπρόσθετα, η οικονοµική βοήθεια, 
περιορίστηκε, ως την άφιξη των κονδυλίων του Σχεδίου Μάρσαλ, στην έµµεση 
στήριξη των πολεµικών επιχειρήσεων. Από αυτήν χρηµατοδοτήθηκε το ευρύ 
πρόγραµµα αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ενίσχυσης των λιµανιών και των 
αεροδροµίων, προτεραιότητες οι οποίες υπαγορεύονταν από τις στρατιωτικές 
ανάγκες περισσότερο227. Ένα µεγάλο µέρος της οικονοµικής βοήθειας επέτρεψε, 
επίσης, από το καλοκαίρι του 1947, την ανάπτυξη ενός σχεδίου στενά συνυφασµένου 
µε τον πόλεµο καθ’ εαυτό, παρότι προβλήθηκε στο πλαίσιο της Κοινωνικής 
Πρόνοιας του ελληνικού κράτους και διαφηµίστηκε µάλιστα ως σωτηρία του 
πληθυσµού από τις αγριότητες του εχθρού. Αυτό δεν ήταν άλλο από την 
µετεγκατάσταση των ορεινών πληθυσµών σε ασφαλισµένα από τις κυβερνητικές 
δυνάµεις αστικά κέντρα, κατά τρόπο ώστε να αποκοπούν οι αντάρτες από την 
κοινωνία των ορεινών περιοχών που τους στήριζε και τους συνέδραµε, λεπτοµέρειες 
για το οποίο θα δούµε στην συνέχεια.   

Χρειάζεται να επιµείνουµε λίγο παραπάνω στο ζήτηµα που αφορά στον τρόπο 
που απορροφήθηκαν τα τριακόσια εκατοµµύρια δολάρια του ∆όγµατος Τρούµαν, 
αλλά και συνολικά πλέον τα χρήµατα της λεγόµενης «αµερικανικής βοήθειας», της  
βοήθειας δηλαδή Εκτάκτου Περιθάλψεως και της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ, τα 
οποία µοιράζονταν βέβαια κυρίως µέσω ενός ειδικού λογαριασµού που είχε 
συµφωνηθεί ανάµεσα στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α., τον ΄΄Λογαριασµό ∆ραχµών 
Ανασυγκροτήσεως΄΄ (αυτός θα χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για έργα 
ανασυγκρότησης, µε την προϋπόθεση ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα έβαζε κατά 
µέρος, ίσο ποσό δραχµών για κάθε δολάριο που θα ξοδεύονταν από τα ποσά της 
Αµερικανικής Βοήθειας, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης)228. Παρά το γεγονός ότι 
στην συγκεκριµένη περίοδο η ανάγκη απορρόφησης των χρηµάτων αυτών µε σκοπό 
την ανοικοδόµηση και την άµεση ανακούφιση του πληθυσµού, ήταν κάτι παραπάνω 
από εµφανής, τεράστιο τµήµα από το σύνολο των χρηµάτων επενδύθηκε για 
στρατιωτικούς σκοπούς, στο πλαίσιο του «αγώνα εναντίον των 
κοµµουνιστοσυµµοριτών», κατά την ορολογία της περιόδου. ∆εν είναι άµεσης 
προτεραιότητας στο πλαίσιο της µελέτης αυτής η λεπτοµερής ανάδειξη των κινήτρων 
της δράσης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, τα οποία απέχουν µακράν φυσικά από το να 
χαρακτηριστούν ως «ανθρωπιστικά», συνοψιζόµενα εντούτοις στην ανάγκη 

 
227 Βλ. γι’ αυτά Γ. Μαργαρίτης, (ό. π.), σελ. 436-442.  
228 Βλ. Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ 
προς την Ελλάδα, Ιούλιος 1948-Ιανουάριος 1952, Αθήνα, χ. χ.., σελ. 11-14.  



  
 
 
 

125

                                                

ενσωµάτωσης της Ελλάδας στο οικονοµικό σύστηµα του καπιταλισµού, του οποίου 
οι ίδιες  οι Η.Π.Α. µεταπολεµικά  ηγούνταν, σε ταυτόχρονη βέβαια αντιπαράθεση µε 
το µοντέλο της Σοβιετικής Ένωσης. Η διαπίστωση αυτή αρκεί για να εξηγηθεί και το 
γεγονός ότι «την µερίδα του λέοντος» από την οικονοµική βοήθεια καρπώθηκαν τα 
λεγόµενα «Πολεµικά Υπουργεία», εις βάρος των «Πολιτικών»229. Από την άλλη και 
τα χρήµατα που µοιράστηκαν για κοινωνικούς σκοπούς, έχουµε την βάσιµη υποψία 
ότι κάθε άλλο παρά δίκαια µοιράστηκαν : Αν θεωρήσουµε ως το επίσηµο σύνολο της 
αµερικανικής βοήθειας τα 1.922.700.000 δολάρια -όπου δεν συµπεριλαµβάνονται 
προϊόντα εράνων, µεταβίβαση πλεονασµάτων του αµερικανικού στρατού και 
απευθείας εξοπλισµός στρατιωτικών µονάδων από τις Η.Π.Α. κλπ.- τότε 
αντιστοιχούσαν σχεδόν 270 δολάρια (4.000.000 δραχµές το 1948) σε κάθε κάτοικο 
της χώρας, χωρίς να εξαιρεθούν ούτε οι κοµµουνιστές στα βουνά. Φυσικά οι τε-
λευταίοι µόνο στα πεδία των µαχών αντιλήφθηκαν το ειδικό βάρος της βοήθειας 
αυτής. Κάτι ανάλογο, όµως, πρέπει να συνέβη και στη µεγάλη πλειοψηφία των 
κατοίκων της χώρας, όσων δηλαδή ανήκαν στα πλέον φτωχά στρώµατα του 
πληθυσµού. Στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας, στα αµέσως µετά τον πόλεµο χρόνια 
το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαινόταν ανάµεσα στα 120 και 160 δολάρια 
(160 το 1953 χάρη στην εξαιρετική σοδειά του έτους αυτού). Η φτώχεια, στα όρια 
της εξαθλίωσης, ήταν εµφανής, παρά την οικονοµική απογείωση των αστικών 
κέντρων ή, τουλάχιστον, µερικών από τους κατοίκους τους. Οι ενδείξεις µας 
αφήνουν να υποψιαστούµε ότι αυτά τα τεράστια ποσά, το ισόποσο σχεδόν δύο ετών 
εθνικού εισοδήµατος, δεν µοιράστηκαν δίκαια - µε κοινωνικά κριτήρια µιλώντας. 
Παρά τις κυβερνητικές ισορροπίες που επέβαλλαν οι Αµερικανοί, η αµερικανική 
βοήθεια, όπως και η βρετανική ή η διεθνής πριν από αυτή, ανέδειξε συγκεκριµένα 
κοινωνικά στρώµατα, δηµιούργησε πλουσίους, καταδίκασε, όµως, τη µεγάλη 

 
229 Μια χρήσιµη πηγή ως προς αυτό αποτελούν οι προϋπολογισµοί χρήσεως και αντίστοιχα οι 
απολογισµοί των επίµαχων ετών, όπως δηµοσιεύονται στον τύπο. Βλ. για παράδειγµα Το Βήµα, 
Προϋπολογισµός Χρήσεως 1946-47, 31 Οκτωβρίου 1947, φ. φ. 3-4, Η Καθηµερινή, Προϋπολογισµός 
Χρήσεως 1947-48, 10 Νοέµβρη 1947, φ. 8, και Η Καθηµερινή, Απολογισµός Χρήσεως 1947-1948 – 
Προϋπολογισµός Χρήσεως 1948-49, 29 Σεπτεµβρίου 1948, φ. 3. Βλ. και στο Παράρτηµα Εγγράφων 
(Ν° 5), τµήµα του συγκεκριµένου φύλλου της εφηµερίδας. Στα 1952 ο ίδιος ο βασιλιάς ανέφερε ότι 
«τα 45% και πλέον του προϋπολογισµού µας [διαθέτονταν] δια στρατιωτικάς δαπάνας, αφαιρούντες 
ούτω από το Πρόγραµµα Ανασυγκροτήσεως της χώρας µας λίαν απαραίτητα κεφάλαια. Θα ήτον 
βέβαια δι’ ηµάς πολύ προτιµότερον να ίδωµεν τους νέους της χώρας µας επιστρέφοντες στα πόλεις 
και στα χωριά των, όπου η δραστηριότης των θα διετίθετο προς παραγωγικούς σκοπούς, πιστεύοµεν 
όµως ότι προέχει όλων η Ελευθερία και η Ασφάλεια, έστω κι αν το τίµηµα είναι υπερβολικόν». Βλ. 
σχ. Λόγοι εκφωνηθέντες υπό της Α. Μ. του Βασιλέως Παύλου κατά την επίσηµον επίσκεψιν εις Ηνωµ. 
Πολιτείας της Αµερικής, 28 Οκτ. – 3 ∆εκ. 1953, Αθήναι, Εκδόσεις Εθνικού Ιδρύµατος [1954], σελ. 89-
90. Οι στρατιωτικές δαπάνες απορροφούσαν ειδικά τον Ιούνιο του 1949 περίπου 48% του κρατικού 
προϋπολογισµού και ήταν οι υψηλότερες στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ (Καζάκος, ό. π., σελ. 
136. Ο ίδιος, ερευνώντας τον χαρακτήρα της οικονοµικής βοήθειας των Η.Π.Α. προς την Ελλάδα για 
την περίοδο συνολικά 1944-1962 (σελ. 91-99), καταλήγει στο ότι το 43% της βοήθειας δόθηκε υπό τη 
µορφή στρατιωτικού υλικού. Ο συγγραφέας στηρίζεται στις πληροφορίες του Θ. Καραβία, όπως 
παρατίθενται στο άρθρο του µε τίτλο «Η βοήθεια των Ηνωµένων Πολιτειών προς την Ελλάδα κατά 
την περίοδον 1944-1962», Επιθεώρησις Οικονοµικών και Πολιτικών επιστηµών, έτος 19ο, τεύχος 3-4, 
Ιούλιος-∆εκέµβριος 1964, σελ. 197-226). Στις ίδιες διαπιστώσεις, χωρίς να παραθέτει αριθµητικά 
δεδοµένα,  φτάνει ο Lawrence Wittner, Η αµερικανική επέµβαση στην Ελλάδα, 1943-1949 (α’ έκδ. 
American Intervention in Greece, 1943-1949, Columbia University Press, New York, 1982), 
Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 91, 93-94. Βλ. επίσης, Γιάννης Π. Ρουµπάτης, ∆ούρειος Ίππος : Η 
αµερικανική διείσδυση στην Ελλάδα 1947-1967 (α’ έκδ. αγγλική : Routledge 1993), Αθήνα 1987, σελ. 
248. Αντίστοιχα, χαρακτηριστικό είναι ότι οι δαπάνες του δηµοσίου για την υγεία και την πρόνοια δεν 
ξεπέρασαν κατά την διάρκεια του Εµφυλίου το 17%.  
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πλειοψηφία στη φτώχεια. ∆ιότι εξασφάλισε βεβαίως σε πρώτη φάση την επιβίωση 
των εξαθλιωµένων, αλλά δεν τους έδωσε την δυνατότητα να διεκδικήσουν την άνοδο 
του βιοτικού τους επιπέδου, εθίζοντας τους σε µια πολιτική παροχών. 

Έτσι, συνολικά, ένα µεγάλο µέρος της οικονοµικής βοήθειας επούλωνε πληγές 
που άνοιγε συνεχώς ο εµφύλιος πόλεµος, διοχετευόµενο µεν στην συντήρηση 
εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, αλλά και στην συντήρηση των υποδοµών 
(δρόµοι, γέφυρες, λιµάνια) που συνέχιζαν να καταστρέφονται και πάνω απ’ όλα 
στους εξοπλισµούς για την διεξαγωγή του πολέµου. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος για 
τον οποίο η βοήθεια, παρά το τεράστιο εύρος της για τα ελληνικά, αλλά και για τα 
ευρωπαϊκά δεδοµένα, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα, σε συνδυασµό βέβαια µε τις 
δοµικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας. Παρ’ όλα αυτά, οι ∆εξιές δυνάµεις που 
ανέλαβαν σε συνεργασία φυσικά και µε τις ξένες δυνάµεις που δρούσαν στον 
ελληνικό χώρο, το οµολογουµένως  εξαιρετικά δύσκολο έργο της ανοικοδόµησης, 
µέσα µάλιστα στις συνθήκες του Εµφυλίου, δεν έχαναν την ευκαιρία να 
«διαφηµίζουν» ανάµεσα στα άλλα και το σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας που είχε 
οργανωθεί στην µεταπολεµική Ελλάδα από το αρµόδιο υπουργείο, το οποίο 
απορροφούσε επίσης σηµαντικά κονδύλια, αν και όχι βέβαια όσα τα «Πολεµικά 
Υπουργεία» για τις δικές τους ανάγκες. Με βάση τους προϋπολογισµούς, είναι ακόµη 
χρήσιµο να καταθέσουµε ότι κάθε χρονιά από τακτικούς και έκτακτους 
προϋπολογισµούς στα προαναφερόµενα υπουργεία έµπαιναν αρκετά χρήµατα, όχι 
όµως αναλογικά η πλειοψηφία των χρηµάτων (αυτή ανήκε στα πολεµικά υπουργεία 
και ειδικά σε αυτό των στρατιωτικών). Κατά µέσο όρο διαθέτονταν 700 δισ. δρχ. ή 
και λιγότερα το έτος για την Κοινωνική Πρόνοια στο σύνολο της (δηλαδή για όλα τα 
σχετικά υπουργεία). Στην αρχή, άλλωστε, η αµερικανική βοήθεια συνίστατο, 
σύµφωνα και µε τον Μαστρογιάννη, κατά 85% σε καταναλωτικά αγαθά, τρόφιµα, 
είδη ιµατισµού και άλλα αναγκαία για την συντήρηση του πληθυσµού είδη, ενώ 
αργότερα στράφηκε σε έργα µόνιµης αποκατάστασης230. Η µονοπώληση της 
Πρόνοιας ήταν το ζητούµενο, και παράλληλη η προσπάθεια να ξεχαστεί η όποια 
προσφορά του Ε.Α.Μ., µε όπλο την προπαγάνδα, η οποία φυσικά ήταν πλούσια σε 
επινοήσεις και αφορούσε από την καταδίκη του αθεϊστικού µαρξισµού, σε µια χώρα 
όπου η θρησκεία καθόριζε σε µεγάλο βαθµό την εθνικότητα, παρά το γεγονός ότι ο 
αντικληρικαλισµός απουσίαζε από τα κοµµουνιστικής έµπνευσης προγράµµατα της 
δεκαετίας του 1940, έως την καταδίκη της περιβόητης εξάρτησης των Ελλήνων 
κοµµουνιστών από τους βόρειους γείτονες της Ελλάδας, µε τον εθνικισµό των 
οποίων υπήρχε αντιπαλότητα. Η Κοινωνική Πρόνοια ασφαλώς και αποτέλεσε τότε 
ένα βασικό εργαλείο πολιτικής διείσδυσης231, υπό την µορφή της πατρωνείας και πιο 

 
230 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 485.  
231 Ο Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου… (ό. π.), σε πολλά σηµεία της µελέτης του, 
χαρακτηρίζει, µάλιστα, τον έλεγχο των µηχανισµών διανοµής της ξένης βοήθειας, ως το βασικότερο 
εργαλείο άσκησης πολιτικής που διέθετε η εκάστοτε κυβέρνηση. Βλ. ενδ. σελ. 97, 99 κ. α.. Κατά τον 
Ν. Κλόουζ, (ό. π.), σελ. 220-221, µάλλον µιλάµε για πατρωνεία, διότι, όπως υποστηρίζει, µια 
σηµαντική παράµετρος για την επικράτηση της «αντικοµµουνιστικής» παράταξης, ήταν το ότι η 
εθνική κυβέρνηση έχοντας κάτω από τον έλεγχο της τον πληθυσµό και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές 
της χώρας, διέθετε τεράστια οικονοµική δύναµη. Η οικονοµική εξάρτηση του πληθυσµού από την 
κυβέρνηση ήταν τεράστια, αν υπολογίσει κανείς όχι µόνο όσους εργάζονταν στο δηµόσιο ή σε 
υπηρεσίες που ελέγχονταν απ’ αυτό, αλλά και τις µάζες των ανέργων που έλπιζαν να εξασφαλίζουν 
έναν τέτοιο διορισµό, τους επιχειρηµατίες (όλους, ίσως, ή τους περισσότερους) που χρειάζονταν 
κρατική άδεια για τη δουλειά τους, τους λιανοπωλητές και τους καταστηµατάρχες που υπόκεινταν 
στους κανονισµούς της αγορανοµίας, τους χωρικούς που έπαιρναν ή έλπιζαν να πάρουν δάνεια από 
την Αγροτική Τράπεζα, και τους εκτοπισµένους ή πρόσφυγες που έπαιρναν επιδόµατα βοήθειας. 
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συγκεκριµένα αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα  εργαλεία για την επικράτηση 
στην πολιτική διαµάχη γύρω από τον έλεγχο της κρατικής εξουσίας αρχικά232, και 
την παγίωση, έπειτα, του λεγόµενου «κράτους της ∆εξιάς», από τους νικητές του 
Εµφυλίου. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, όπως φαίνεται γλαφυρά µέσα και από τα 
έγγραφα του Υ.Ε.Π. το γεγονός ότι οι παροχές προς τους αποκαλούµενους 
«συµµοριόπληκτους» βρίσκονταν στην ηµερήσια διάταξη, µε απαραίτητη 
προϋπόθεση την απόταξη οποιουδήποτε κοµµουνιστικού παρελθόντος, για όποιους 
ήθελαν να καρπωθούν τα αγαθά της πρόνοιας ή και να εργαστούν στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, µέσω γραπτών µάλιστα εκ µέρους των αιτούντων 
αποκηρύξεων του κοµµουνισµού και την δήλωση από την άλλη της εθνικοφροσύνης 
και της αµέριστης αφοσίωσης στον βασιλικό θεσµό, συχνά µάλιστα µε επιστολές που 
απευθύνονταν απευθείας στον βασιλιά, στην βασίλισσα και στην πριγκίπισσα, την 
ευσπλαχνία των οποίων επικαλούνταν233. Παρόµοια λειτουργία είχαν και τα σχετικά 
έγγραφα της Ασφάλειας, που πιστοποιούσαν την εθνικοφροσύνη του αιτούντος ή 
τυχόν κοµµουνιστική / «αναρχική» του δραστηριότητα, απαραίτητο κριτήριο για την 
πρόσβαση στον µηχανισµό της Κοινωνικής Πρόνοιας ή βεβαίως και στον 
αποκλεισµό από αυτόν και φυσικά στην συνεπακόλουθη τιµωρία του «ενόχου»234.  

Τέλος, ο ρόλος και οι ιδέες των Ελλήνων πολιτικών αξίζει να ερευνηθούν πιο 
στενά, διότι δεν αρκεί να επαναπαυτεί κανείς στην άποψη ότι για την µεταπολεµική 
κατάσταση υπαίτια ήταν µονάχα η ξένη παρέµβαση, ο ρόλος της οποίας σαφώς και 
ήταν σηµαντικός, αλλά όχι αυτός που επικαθόριζε τα πάντα. ∆εν θα πρέπει να δούµε 
τους Έλληνες πολιτικούς σαν άβουλα πλάσµατα, σαν µαριονέτες που τις κινούσαν οι 
µεγάλες δυνάµεις235. Αντίθετα οι πράξεις τους αποσκοπούσαν σε συγκεκριµένα 

 
Ασκώντας έναν τέτοιου είδους  έλεγχο, η κυβέρνηση έπαιρνε µε το µέρος της τη µεγάλη µάζα του 
πληθυσµού που δεν είχε ισχυρές ιδεολογικές τοποθετήσεις, αλλά ήταν διατεθειµένη να υποστηρίξει 
όποια πλευρά ασκούσε ρυθµιστική εξουσία στην καθηµερινή της ζωή. Επιπλέον, ο Κλόουζ 
υποστηρίζει ότι η αµερικανική υποστήριξη έκανε κατά πάσα πιθανότητα πιο ελκυστική την 
εθνικιστική πλευρά στον περισσότερο κόσµο, επειδή έβλεπαν γενικά την Αµερική σαν µέρος 
επιθυµητό για µετανάστευση και σαν πλούσια πηγή βοήθειας. Οι κοµµουνιστικές χώρες, αντίθετα, δεν 
είχαν να προσφέρουν παρόµοια πλεονεκτήµατα.  
232 Ένα άλλο σηµαντικό εργαλείο είναι για παράδειγµα ο µηχανισµός της εκπαίδευσης, η γενικότερη 
άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, προστατευτική εργατική νοµοθεσία κ. ά.). 
Φυσικά, σε όλη αυτή την συγκυρία, δεν µπορεί να υποτιµηθεί η σηµασία του στρατιωτικού αγώνα, ο 
οποίος κυρίως έκρινε και την έκβαση της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάµεσα σε «κοµµουνιστές» και 
«αντικοµµουνιστές» την περίοδο του Εµφυλίου. 
233 Βλ. και πάλι Παράρτηµα, έγγραφο 2, από Υ.Ε.Π., το οποίο απευθύνονταν προς την βασίλισσα µε 
αίτηµα τον διορισµό της συζύγου του αιτούντος στο Κ.Κ.Π. Πύργου.  
234 Βλ. ενδεικτικά τα έγγραφα 4(α-β) στο Παράρτηµα, από το αρχείο του Υ.Ε.Π., τα οποία 
χρονολογούνται στα 1932 και 1935, επισυνάπτεται ωστόσο στην σχετική αίτηση προς το Υπουργείο 
Κοινωνικής Προνοίας «δια τα περαιτέρω».  
235 Ο Ν. Κλόουζ (ό. π.), σελ. 216-217, είναι από αυτούς που φαίνονται να υποτιµούν απόλυτα τους 
Έλληνες πολιτικούς : «Όλοι όσοι ανέλαβαν πρωθυπουργοί στα χρόνια 1946-9 ήταν ηλικιωµένοι – κι  
έδειχναν την ηλικία τους. Ο Σοφούλης ήταν αυτός που πλησίασε περισσότερο τον ρόλο του πολεµικού 
ηγέτη, αλλά είχε περάσει τα ογδόντα, και οι σωµατικές και πνευµατικές ικανότητές του έφθιναν. Από 
τους άλλους πρωθυπουργούς του εµφυλίου πολέµου, ο Τσαλδάρης (Απρίλιος 1946-Ιανουάριος 1947) 
ήταν µια µικρόνοη µετριότητα, ενώ ο ∆ηµήτριος Μάξιµος (Ιανουάριος-Αύγουστος 1947) και ο 
Αλέξανδρος ∆ιοµήδης (Ιούνιος 1949-Ιανουάριος 1950) υπήρξαν άχρωµοι τοποτηρητές. Ο βασιλιάς 
Παύλος (που διαδέχθηκε τον αδερφό του Γεώργιο τον Απρίλιο του 1947) και η βασίλισσά του 
Φρειδερίκη, που επισκέπτονταν συχνά τις χτυπηµένες απ’ τον πόλεµο περιοχές, έδειχναν να κερδίζουν 
µεγαλύτερη δηµοτικότητα από κάθε πολιτικό». Και σε άλλο σηµείο (σελ. 200-201) : «Η µοναρχία, 
όταν αποκαταστάθηκε στα 1946, αποτέλεσε την κορυφή µιας ιεραρχίας βασισµένης στο 
πατρονάρισµα και το σεβασµό των κοινωνικών διακρίσεων. Οι πολιτικοί είχαν την τάση να 
ασχολούνται µε τα θέµατα που αφορούσαν ιδιαίτερα στο επάγγελµά τους, και αντιδρούσαν µε 
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αποτελέσµατα. Παράλληλα, φαίνεται ότι υπήρχε µια ταύτιση γενικά συµφερόντων 
και απόψεων ανάµεσα στους Έλληνες πολιτικούς και στους ξένους που επενέβησαν 
στο εσωτερικό της χώρας236. Ο λόγος για την σε κάθε περίπτωση πάντως 
περιορισµένη δυνατότητα άσκησης πολιτικής από τους Έλληνες πολιτικούς, παρά το 
γεγονός ότι αυτοί αποτελούσαν το κύριο σηµείο αναφοράς και το βασικό πεδίο 
επένδυσης των προσδοκιών ευρύτατων κοινωνικά στρωµάτων, συνδεόταν και πάλι 
µε τη γενική οικονοµική απαξίωση και όχι βέβαια από το γεγονός ότι ήταν 
γερασµένοι ή ανίκανοι, όπως συχνά υποστηρίζεται. Γιατί, η  οικονοµική απαξίωση 
που επικρατούσε, εµπόδιζε το ελληνικό κράτος να αντιµετωπίσει ακόµη και τις πλέον 
στοιχειώδεις ανάγκες που δηµιουργούσε η λειτουργία του, µε αποτέλεσµα αυτό να 
βρίσκεται έκθετο απέναντι στον κοινωνικό χώρο και απόλυτα εξαρτηµένο από τις 
«συνδροµές» και τις ενισχύσεις των συµµαχικών κρατών και των διεθνών 
οργανισµών και ήταν ακόµη έκθετο σε πιέσεις παράλληλων κέντρων εξουσίας, είτε 
αυτά βρίσκονταν µέσα στον κρατικό µηχανισµό είτε γύρω από αυτόν. 
Χαρακτηριστική δε αυτών των αγκυλώσεων, ανάµεσα σε άλλα, υπήρξε η 
µεταπολεµική συζήτηση για τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η ελληνική 
οικονοµία. Προβάλλονταν τότε από διάφορους πολιτικούς η σηµασία να γίνει η 
Ελλάδα κράτος παραγωγής (βέβαια οι σοσιαλιστές προέβαλαν την ιδέα για ένα 
άκρως βιοµηχανοποιηµένο κράτος, ενώ οι περισσότερο «κεντρώοι» θεωρούσαν πιο 
εφικτή µια «ήπια» εκβιοµηχάνιση). Σε µια από τις συζητήσεις αυτές, που διεξήχθη 
ανάµεσα στον Γ. Καρτάλη (έπειτα υπουργός Συντονισµού στην κυβέρνηση 
Πλαστήρα, 1951) και στον Σ. Μαρκεζίνη, διατυπώθηκε η άποψη από τον δεύτερο ότι 
: «∆εν έχουµε το θάρρος να κάνουµε κράτος παραγωγής. Μας αρέσει να µένουµε 
προσκολληµένοι στην ιδέα του κράτους πρόνοιας»237. Κατά πόσο η άποψη αυτή 
αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα; Σαφώς η ελληνική οικονοµία και δεν 
προσανατολίστηκε µεταπολεµικά προς την βαριά βιοµηχανία. Και όντως υπήρχε έως 
τα τέλη της δεκαετίας του 1940 τουλάχιστον ένας σηµαντικός αριθµός ατόµων που 
δεν αξιοποιούνταν ως εργατικό δυναµικό αλλά επιβίωναν στηριζόµενοι στις όποιες 
παροχές του κράτους. Από την άλλη όµως ούτε αξιόλογο προνοιακό έργο 

 
βραδύτητα στις απαιτήσεις των φτωχών και των αµόρφωτων. Το γεγονός ότι στις γενικές εκλογές του 
1946 κυριάρχησε το παραδοσιακό ζήτηµα της βασιλείας, και ότι τις µποϊκοτάρισαν πολλοί πολιτικοί 
µε δηµιουργικές ιδέες, διευκόλυνε την αναγέννηση προπολεµικών πολιτικών µε προπολεµική 
συµπεριφορά. Οι µισοί από τους βουλευτές που εκλέχτηκαν στα 1946 ήταν βουλευτές και στα 1936 ή 
και παλαιότερα, και οι ∆εξιοί πολιτικοί, σε ερωτήσεις που τους έκαναν ξένοι, έδειχναν µικρό 
ενδιαφέρον για κοινωνικά ή οικονοµικά θέµατα». 
236 Ως προς αυτό ο Π. Καζάκος, (ό. π.), σελ. 30, γράφει : «Η επιλογή του οικονοµικού και κοινωνικού 
καθεστώτος και, συναφώς, του πολιτειακού το 1944 ήταν προϊόν πολλών παραγόντων – της ιστορικής 
διαδροµής, κοινωνικών δυνάµεων που την ευνοούσαν, ιδεών και της διεθνούς συγκυρίας. ∆εν ήταν 
όµως µόνον, ούτε καν πρωταρχικά, η ξένη επέµβαση (όπως και να την ορίσουµε) ο µοναδικός, ούτε ο 
κύριος προσδιοριστικός παράγων. Αυτός έπαιξε κρίσιµο, αλλά βοηθητικό ρόλο. Την επιλογή στήριξαν 
και πολέµησαν για αυτή ισχυρές εσωτερικές δυνάµεις. Σε αυτές δεν ανήκαν µόνον ακροδεξιές 
οργανώσεις, αλλά συντηρητικοί και φιλελεύθεροι – πράγµα που συχνά παραβλέπεται. Οι διαφορές 
τους ισοπεδώθηκαν από την προπαγάνδα («τι Παπάγος, τι Πλαστήρας»). Σηµειώνουµε ακόµη ότι οι 
περισσότερες κυβερνήσεις της περιόδου 1944 ως 1952 ήταν κυβερνήσεις, στις οποίες πρωθυπουργοί 
και υπουργοί σε θέσεις κλειδιά ήταν φιλελεύθεροι. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, αυτό ακριβώς επιδίωκε 
ο «ξένος παράγων», δηλαδή τον σχηµατισµό κυβερνήσεων ευρύτερης αποδοχής και όχι αµιγώς 
συντηρητικών».  
237 Το απόσπασµα στο Π. Καζάκος, (ό. π.), σελ. 116.  Βέβαια, στόχος του Μαρκεζίνη, µε το 
ευφυολόγηµα αυτό, ήταν να αποσπάσει την προσοχή από την ουσία της µεταπολεµικής συζήτησης για 
την ελληνική οικονοµία που τότε διεξάγονταν και η οποία πολύ σύντοµα θα κατέληγε στην εκτέλεση 
του Μπάτση.    
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επιτελούσαν, ούτε και άµεση µεγάλη ανάπτυξη ήταν ικανοί, µε τις δεδοµένες 
συνθήκες, να επιτύχουν οι Έλληνες πολιτικοί. Έτσι, βασικός τους στόχος έγινε από 
ένα σηµείο και έπειτα η εξασφάλιση της αµερικανικής βοήθειας και η διατήρηση 
υψηλών κονδυλίων για στρατιωτικούς σκοπούς, πράγµα που ταυτίζονταν και µε τις 
επιδιώξεις των ξένων, ώστε µέσω και της πόλωσης του εµφυλίου, υπερασπιζόµενοι 
δήθεν την εθνική ανεξαρτησία, να γαντζώνονται στην εξουσία. Αυτό βέβαια δεν ήταν 
και πολύ εύκολο, δεδοµένου ότι οι Έλληνες πολιτικοί έπρεπε να ισορροπούν 
ανάµεσα στα προστάγµατα-προτροπές των ξένων δυνάµεων και στην δυσφορία του 
ελληνικού πληθυσµού που ήθελε να ανέβει το βιοτικό του επίπεδο και που 
αντιδρούσε σε κάθε νέο αντιλαϊκό µέτρο. Ήταν δύσκολη λοιπόν και η δική τους 
θέση, µέχρι την στιγµή τουλάχιστον που ξεκαθάρισε η έκβαση του πολεµικού αγώνα. 
Γιατί από εκείνη την στιγµή και έπειτα, οι νικητές του Εµφυλίου ισχυροποιήθηκαν 
τόσο, ώστε επέβαλαν για µια σηµαντική περίοδο έκτοτε τον έλεγχο των κοινωνικών 
φρονηµάτων, την πανταχού παρουσία του κράτους και της επίσηµης ιδεολογίας του 
στην παραµικρή επαγγελµατική δραστηριότητα -άδειες επαγγέλµατος, άδειες περι-
πτέρου, µπακάλικου, λεωφορείου, ταξί κ.λπ. συνεχίζοντας αυτήν την διαδικασία που 
είχε ξεκινήσει στο β’ µισό της δεκαετίας του 1940, εκµεταλλευόµενοι τις 
δυνατότητες της εκάστοτε οικονοµικής βοήθειας που έρχονταν από το εξωτερικό.  

 
 

β. Το ιδεατό, το εφικτό και το σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας που τελικώς 
εφαρµόστηκε στην µεταπολεµική Ελλάδα   

 
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, από το σύνολο των αρµοδιοτήτων που 

προέβλεπαν τα διατάγµατα που υπογράφτηκαν πριν την Κατοχή αλλά και από αυτά 
που υπογράφηκαν -σχεδόν κυνικά, διότι ήταν αδύνατον να εφαρµοστούν στο σύνολο 
τους- κατά την διάρκεια της Κατοχής, µόνο οι άκρως απαραίτητες αρµοδιότητες 
ασκήθηκαν ουσιαστικώς στο µεταπολεµικά εφαρµοσθέν στην Ελλάδα σύστηµα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο δικαίως µπορεί να χαρακτηρισθεί υπολειµµατικό.  

Εκείνοι που απογοητεύτηκαν περισσότερο από όλους από την κατάσταση αυτή, 
πέρα από την διάψευση των προσδοκιών του εξαθλιωµένου πληθυσµού βεβαίως, 
φαίνεται ότι ήταν οι σύγχρονοι µε τα γεγονότα θεωρητικοί της Κοινωνικής Πρόνοιας, 
κάποιοι από τους οποίους ανέλαβαν µάλιστα να υπηρετήσουν τον νέο θεσµό από την 
θέση του διευθυντή του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Μελέτες για το σύστηµα 
Κοινωνικής Πρόνοιας που άρχισε να εφαρµόζεται µεταπολεµικά στην Ελλάδα 
εξέδωσαν δύο διευθυντές του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Γ. Βούτσης και ο 
Α. Ψαράς. Ο πρώτος στα 1948 και ο δεύτερος στα 1950. Η περίπτωση τους 
παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι ασφαλώς και ήταν πιο ειδικοί από τους πολιτικούς, 
για παράδειγµα, που ασχολήθηκαν µε το υπουργείο, στον ρόλο των οποίων, 
άλλωστε, ήδη αναφερθήκαµε. Η εικόνα των σύγχρονων αυτών µε τα γεγονότα 
ανθρώπων για το σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας στην µεταπολεµική Ελλάδα 
διαφέρει φυσικά από την εικόνα που έχουν σχηµατίσει οι περισσότεροι από τους 
µεταγενέστερους ερευνητές και δη από τους πλέον σύγχρονους, οι οποίοι ερευνούν 
το ζήτηµα πιο σφαιρικά, πιο αντικειµενικά  και πιο νηφάλια, λόγω και της ιστορικής 
προοπτικής που παρέχει πλέον η απόσταση των γεγονότων. Από την άλλη, οι 
λεπτοµερείς πληροφορίες που παρέχει το έργο των σύγχρονων µε τα γεγονότα 
ανθρώπων, παρά το ότι κάποτε είναι αντιφατικές µεταξύ τους, µπορούν να 
αποδειχθούν πολύ χρήσιµες. Επίσης µας ενδιαφέρει η άποψη και άλλων ειδικών, για 
επιµέρους θέµατα, όπως για παράδειγµα του Βασιλείου Θεοφανόπουλου, ο οποίος 
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ήταν Επιθεωρητής ∆ηµοτικών Σχολείων, και ο οποίος στην µελέτη του Η 
εκπαιδευτική άποψις των µαθητικών συσσιτίων και των µαθητικών εξοχών και 
κατασκηνώσεων (Μελέτη ανακοινωθείσα την 17 Οκτωβρίου 1949 εις το Συνέδριον 
των κ.κ. Εκπαιδευτικών Επιθεωρητών), Έκδοσις ∆ιον. & Βασ. Λουκόπουλου, Αθήναι 
[1949], παρουσιάζει κάποιες θέσεις σχετικά µε τα προγράµµατα αυτά του 
υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας που προσδιορίζει και ο τίτλος της µελέτης του, οι 
οποίες µας δίνουν την δυνατότητα να αντιληφθούµε τα κίνητρα και την κοσµοθεωρία 
όσων ασχολήθηκαν µε την Κοινωνική Πρόνοια. Τέλος, στοιχεία για την εικόνα των 
σύγχρονων για την Κοινωνική Πρόνοια µπορεί κανείς να εντοπίσει και στα έγγραφα 
από το αρχείο του Υ.Ε.Π..  

Όλοι οι ειδικοί ή οι αναµεµειγµένοι στα της Κοινωνικής Πρόνοιας αναγνώριζαν 
ότι κατά την εφαρµογή του µεταπολεµικού συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας είχαν 
γίνει αρκετά λάθη, αλλά συµφωνούσαν ότι για τις δυνατότητες της Ελλάδας, το έργο 
που είχε γίνει ήταν πολύ σηµαντικό238. Τα έργα τους επιβεβαιώνουν τα περισσότερα 
από τα σηµεία που θίξαµε έως τώρα, µε την µόνη διαφορά ότι υπερτόνιζαν την 
έλλειψη πόρων και αγαθών, κάτι που αν και είναι εν µέρει αλήθεια, δεν εξηγεί 
ωστόσο γιατί όταν τα κονδύλια για την Κοινωνική Πρόνοια αυξήθηκαν, ειδικά µετά 
την λήψη της αµερικανικής βοήθειας, το έργο που παρήχθη δεν ήταν το 
αναµενόµενο. Η κακή διαχείριση βεβαίως και η λανθασµένη νοοτροπία υπήρξαν 
σηµαντικά αίτια, πράγµα βέβαια το οποίο δεν το αποσιωπούν εντελώς και οι ίδιοι 
όσοι συµµετείχαν στην σύλληψη και εφαρµογή του συστήµατος, αλλά δεν το 
αναδεικνύουν και σε πρωταρχικό αίτιο. Αυτό βεβαίως οφείλεται στο ότι µέσα στο 
κλίµα του Εµφυλίου, δεν ήταν δυνατόν να γίνει λόγος για υπεξαίρεση χρηµάτων ή 
για αδικία προς συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες ή για γεωγραφικές ανισότητες ως 
προς την κατανοµή. Έτσι, όπως θα αναδειχθεί στην συνέχεια, η κριτική τους 
περιορίζονταν πάνω σε «τεχνικά» και διοικητικά κυρίως ζητήµατα και στο θέµα της 
έλλειψης πόρων.  

Στις περιγραφές τους για τα γενικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας, οι ειδικοί επί των ζητηµάτων αυτών, προσπαθούσαν να 
εντοπίσουν τα κυριότερα προβλήµατα και τα αίτια της «κακοδαιµονίας» της 
ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ επηρεασµένοι από τα πλέον προοδευµένα από 
τα ξένα συστήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας, ονειρεύονταν και για την Ελλάδα ένα 
διευρυµένο σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο θα αγκάλιαζε διάφορες 
κοινωνικές οµάδες. 

 
238 Αυτή ήταν η µόνιµη επωδός για πολλά χρόνια βέβαια. Βλ. σχ. και τις θέσεις του Ι. Μαστρογιάννη 
(ό. π.), σελ. 445 : «Και εις την νεωτέραν ταύτην φάσιν της Ελληνικής Ιστορίας, του σκληρού αλλ’ 
ωραίου αγώνος της εκ των ερειπίων αναδηµιουργίας, δι’ ου και αύθις εξεδηλώθη η ζωτικότης της 
φυλής, η Κοινωνική Πρόνοια, πλαισιωθείσα εις τον γενικώτερον Προγραµµατισµόν της 
ανασυγκροτήσεως, προσέλαβεν, όσον ουδέποτε άλλοτε, την σπουδαιότητα θεµελιώδους παράγοντος. 
∆ιότι αφ’ ενός, εκ της ανάγκης επειγούσης επουλώσεως των χαινουσών πληγών του σκληρώς 
δοκιµασθέντος λαού, η λήψις µέτρων Κοινωνικής Αντιλήψεως, απετέλεσεν πρωταρχικήν προϋπόθεσιν 
πάσης εξορµήσεως και αφ’ ετέρου, διότι η Κοινωνική Πρόνοια, προσανατολισθείσα προς τας αρχάς 
και κατευθύνσεις εκσυγχρονισµένων Προγραµµατισµών, βασιζόµενων εις τα διεθνώς κρατούντα 
πορίσµατα της επιστήµης και της πείρας, απέβλεψεν εις την συγκρότησιν µονίµου και συστηµατικού 
µηχανισµού Κοινωνικής Προστασίας. Μηχανισµού προσηρµοσµένου προς τας συνθήκας και τας 
δυνατότητας της Ελληνικής ζωής και αποτελούντος απαραίτητον συµπλήρωσιν της γενικωτέρας 
Κοινωνικοοικονοµικής οργανώσεως της Χώρας, εν τη εννοία της Κοινωνικής Ασφαλείας, 
επιδιωκούσης εξασφάλισιν δι’ άπαντας τους πολίτας αισιοδόξου, αυτοδύναµου και ευηµερούσης 
ζωής, εν ατµόσφαιρα απηλλαγµένη εκ του φόβου και της αγωνίας της αύριον». 
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Ο Α. Ψαράς, για παράδειγµα, ο οποίος χρηµάτισε διευθυντής του υπουργείου στα 
τέλη της δεκαετίας του 1940, στην µελέτη του Κοινωνική Πρόνοια : Ιστορικαί 
Φιλοσοφικαί Συγκριτικαί Πρακτικαί Μελέται – Έρευναι – Κρίσεις (Αθήνα 1950), 
ισχυρίζονταν ότι το ελληνικό κράτος κινήθηκε δραστήρια προκειµένου να οργανώσει 
τους µηχανισµούς του κράτους πρόνοιας και δικαιολογούσε την όποια αποτυχία 
λέγοντας ότι όλοι οι ανθρώπινοι θεσµοί έχουν ατέλειες και προβλήµατα και ότι αυτό 
που συνέβη στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας ήταν κάτι φυσιολογικό. Κρατούσε 
δηλαδή µια ήπια στάση και ασκούσε ήπια κριτική. Πώς θα µπορούσε να είναι 
άλλωστε διαφορετικά, δεδοµένου ότι και ο ίδιος, ως διευθυντής του υπουργείου, 
υπήρξε συνυπεύθυνος για την εικόνα που πήρε το ελληνικό σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας; ∆ήλωνε ωστόσο αισιόδοξος, διότι θεωρούσε ότι µε την πείρα σιγά-σιγά θα 
βελτιώνονταν η κατάσταση, αρκεί να υπήρχε παράλληλα ειλικρίνεια. Τόνιζε την 
σηµασία του πειραµατισµού, της µελέτης και της γνώσης των πραγµατικών 
δυνατοτήτων της χώρας για να στηθεί ένα αξιόλογο και βιώσιµο, προπάντων, 
σύστηµα. Η κριτική του βασίζονταν ακριβώς στην παρατήρηση ότι στην Ελλάδα 
τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε, µε αποτέλεσµα να προταθεί ένα σύστηµα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, που δεν λάµβανε υπ’ όψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις 
δυνατότητες της χώρας στην συγκεκριµένη συγκυρία : «Ηµείς ηρχίσαµεν 
αντιστρόφως. Προεβλέψαµεν δι’ εν πτωχόν Κράτος, βάσεις που ούτε τα 
ευηµερούντα Κράτη ηµπορούν να ολοκληρώσουν»239. Η κριτική του περιορίζονταν 
δηλαδή ουσιαστικά στο ότι οι υπεύθυνοι για την Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα 
ήταν απλώς λιγάκι υπερβολικοί και υπεραισιόδοξοι, αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
φτάνει στην ουσία του προβλήµατος, στην αναµφισβήτητη δηλαδή ύπαρξη 
υποκειµενισµού και σε πολλές περιπτώσεις άδικης συµπεριφοράς απέναντι σε 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες ή στο γεγονός ότι η πολιτική των ιθυνόντων 
εξυπηρετούσε συγκεκριµένες σκοπιµότητες, όπως ήδη είδαµε και θα δούµε και µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες στην συνέχεια. Επίσης, παρά το αναµφισβήτητο γεγονός 
ότι η παρέµβαση των Αµερικανών στην εφαρµογή του νέου συστήµατος Κοινωνικής 
Πρόνοιας στην Ελλάδα µετά το 1947 ήταν κάτι παραπάνω από συµβουλευτική, ο 
Ψαράς φαίνεται να εθελοτυφλεί, αντιτιθέµενος στην άποψη ακριβώς αυτή, που και 
τότε είχε κυκλοφορήσει, ότι τα νέα αυτά συστήµατα τα είχαν προτείνει Αµερικανοί 
ειδικοί, λέγοντας σχεδόν αφοπλιστικά ότι οι Αµερικανοί δεν θα µπορούσαν να έχουν 
προτείνει το σύστηµα αυτό για την Ελλάδα, επειδή αν και ο πλούτος των 
Αµερικανών είναι δεδοµένος, αυτοί δεν έκαναν υπερβολές ούτε στο δικό τους 
σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας, πόσο µάλλον να πρότειναν υπερβολές για την 
Ελλάδα240. Άρα τις όποιες υπερβολές τις έκαναν οι Έλληνες αποκλειστικά. Αλλά για 
ποιες υπερβολές γίνεται λόγος τελικά, όταν, όπως ο ίδιος υποστηρίζει τα µέσα για 
την άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας ήταν πολύ περιορισµένα;  

Αυτό πάντως που ο Ψαράς δείχνει να έχει κατανοήσει, επηρεασµένος και από τα 
διευρυµένα προνοιακά συστήµατα άλλων χωρών, είναι ότι στην σύγχρονη του εποχή 
η κοινωνική πρόνοια όφειλε να έχει έναν ευρύτερο ρόλο : «…Αλλά τούτο δεν είναι 
αρκετόν δια την οσηµέραι εξελισσοµένην Κοινωνίαν. ∆εν αρκούν τα κατασταλτικά 
και καταπραϋντικά προσωρινής µορφής µέτρα που παρέχει εις κάθε εµφανιζοµένην 
περίπτωσιν⋅ η δηµοσία αντίληψις εις τον πάσχοντα, εφόσον και εν ω µέτρω 
επιτρέπουν αι οικονοµικαί δυνατότητες των ∆ηµοσίων Ταµείων ή των ειδικών 
οργανισµών. Ορθώνεται αντίκρυ της ωργανωµένης ολότητος το εργαζόµενον, κυρίως 

 
239 Α. Ψαράς (ό. π.), σελ. 62.  
240 Α. Ψαράς (ό. π.), σελ. 62. 
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άτοµον, ίνα ζητήση διακαιωµατικώς πλέον την ευρείαν ασφάλειαν του, 
οικογενειακήν και ατοµικήν, δι’ ας περιπτώσεις ήθελε τυχόν καταστή αδύνατον να 
αποζή δια της εργασίας του». Γι αυτούς τους λόγους γινόταν σαφές ότι αυτά τα 
µέτρα δεν αφορούσαν µονάχα το άτοµο, αλλά και την οικογένεια, η οποία γίνονταν 
το επίκεντρο της κοινωνικής µέριµνας. Στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να ληφθούν 
µέτρα όπως η ασφάλιση κατά του γήρατος, της ανεργίας, της ασθένειας, του 
θανάτου, µέτρα προστασίας της πολυµελούς οικογένειας, του παιδιού και της 
µητέρας, προστασίας της υγείας του εργαζόµενου και του ενδεούς, της 
«ενδοσχολικής και εξωσχολικής νεότητας», µέτρα επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. Γενικότερα δηλαδή θα έπρεπε και στην Ελλάδα να λαµβάνονται 
«µέτρα αποσκοπούντα εις το ευ ζήν του ατόµου από του λίκνου µέχρι του τάφου», 
κατά το σύστηµα του Μπέβεριτζ στην Αγγλία241.  

Ο έτερος διευθυντής του υπουργείου, Γ. Βούτσης, στην µελέτη του Γενική και 
παιδική πρόνοια στην Αµερική και στην Ελλάδα (Κοινωνιολογική µελέτη επί της 
εφηρµοσµένης γενικής και παιδικής προνοίας), (Αθήναι 1948), δεν έκρυβε, όπως είναι 
φανερό ήδη από τον τίτλο, την προέλευση της επιρροής για την διαµόρφωση των 
θέσεων του για την Κοινωνική Πρόνοια και τον θαυµασµό του για τις Η.Π.Α. και 
µολονότι του ήταν γνωστό ότι η Ελλάδα ήταν αδύνατον υπό τις τότε συνθήκες να 
εφαρµόσει ένα αντίστοιχο πρόγραµµα Κοινωνικής Πρόνοιας, εντούτοις προχωρούσε 
σε ορισµένες συγκριτικές παρατηρήσεις µεταξύ του συστήµατος της Αµερικής και 
της Ελλάδας242, επιδιώκοντας να δηµιουργήσει περισσότερο ευνοϊκό κλίµα για την 
διεύρυνση της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα µελλοντικά. Σύµφωνα µε τον 
Βούτση λοιπόν, συγκριτικά µε τα συστήµατα άλλων χωρών και ειδικά µε αυτό των 
Η.Π.Α., το οποίο µεταπολεµικά άρχισε να γίνεται ολοένα και συχνότερα αντικείµενο 
έρευνας από Έλληνες θεωρητικούς και γινόταν προσπάθεια µάλιστα να µιµηθεί και 
το ελληνικό σύστηµα τα κυριότερα σηµεία του, λόγω του διευρυµένου χαρακτήρα 
που άρχισε να αποκτά η Κοινωνική Πρόνοια στις Η.Π.Α. µετά την κρίση του 1929, 
αλλά και προφανώς λόγω της ανάµειξης των Η.Π.Α. στα ελληνικά ζητήµατα, οι 
κυριότερες διαφορές που εντοπίζονταν ήταν οι εξής : Στην Ελλάδα, αναµφισβήτητα 
λόγω και της έλλειψης αφθονίας πόρων, αλλά και λόγω της διευρυµένης δράσης 
ιδιωτών και εκκλησίας243, αυξηµένο ενδιαφέρον από την πλευρά του κράτους 

 
241 Α. Ψαράς (ό. π.), σελ. 24-25.  
242 Πληροφορίες για τα γενικά χαρακτηριστικά της Πρόνοιας στην Ελλάδα και για µια σύγκριση του 
ελληνικού συστήµατος µε αυτό των Η.Π.Α., βλ. Γ. Βούτσης (ό. π.), σελ. 51-72. Για τις προτάσεις του 
για την βελτίωση του ελληνικού συστήµατος βλ. κυρίως σελ 92-106.  
243 Όσον αφορά στην σχέση της φιλανθρωπίας µε την Κοινωνική Πρόνοια ο Βούτσης (ό. π.), σελ. 53-
56 και 65-68, ισχυρίζονταν ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ελλάδα ήταν περισσότερες, 
συγκριτικά για παράδειγµα µε τις Η.Π.Α., πράγµα που οφειλόταν κατ’ αυτόν στο ότι οι 
«φιλάνθρωποι» ανέκαθεν ανέπτυσσαν στην Ελλάδα σηµαντική δραστηριότητα την στιγµή που το 
κράτος σε αρκετές περιπτώσεις έδειχνε διστακτικότητα και άφηνε ελεύθερο χώρο για την ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Ως εκ τούτου θεωρούσε ότι : «…η φιλανθρωπία είναι η Μητέρα που εγέννησε την 
Κοινωνική Πρόνοια και την εξέθρεψε µέχρι του σηµείου που έγινε ικανή να υιοθετηθή από το 
κράτος» (σελ. 56). Αυτό το υποστήριζε διότι όπως είχε παρατηρηθεί, πρώτα ξεκινούσε µια ιδιωτική 
πρωτοβουλία, την οποία ύστερα εγκολπώνονταν και αναλάµβανε το Κράτος, ενώ έπειτα οι 
φιλάνθρωποι ιδιώτες στρέφονταν και πάλι στην αναζήτηση νέων και πιο πρωτότυπων µεθόδων 
φιλανθρωπίας. Ο Βούτσης θεωρούσε ότι ο ρόλος των φιλάνθρωπων θα µπορούσε να είναι πάρα πολύ 
σηµαντικός, όταν τα κίνητρα τους είναι ανθρωπιστικά και δεν κρύβουν πολιτικές σκοπιµότητες. 
Παρατηρούσε ωστόσο ότι δεν υπήρχε µια στενή συνεργασία του (ελληνικού) κράτους µε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις και σωµατεία. Θα µπορούσε το κράτος επίσης να αναλάβει αυτό πλέον 
την χρηµατοδότηση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων και έπειτα οι φιλάνθρωποι να αναζητήσουν 
όπως προείπε νέες µεθόδους και νέες περιπτώσεις φιλανθρωπίας. Ο Βούτσης, είναι φανερό, ότι 
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παρατηρούνταν µονάχα κατά τις µεγάλες εθνικές δοκιµασίες, όταν η παρέµβαση του 
γινόταν επιτακτική. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µην ασκείται η Κοινωνική Πρόνοια 
και γενικότερα η Κοινωνική Πολιτική µε βάση συγκεκριµένα προγράµµατα, αλλά 
πολύ συχνά οι ενέργειες του κράτους ήταν σπασµωδικές. Αντιθέτως, στο εξωτερικό, 
η Κοινωνική Πρόνοια στο σύνολο της αναγνωρίζονταν όχι µόνο ότι είναι µια από τις 
πιο σηµαντικές αρµοδιότητες του κράτους, αλλά τοποθετούνταν µάλιστα από την 
άποψη της κοινωνικής της αξίας σε διακεκριµένη θέση. Ένας από τους πλέον 
αρνητικούς παράγοντες που καθόρισαν τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Πρόνοιας 
στην µεταπολεµική Ελλάδα επιφέροντας, σύµφωνα µε την ήπια και µετριοπαθή, 
µάλλον, κρίση του Βούτση, «ένα αµφίβολο σε αξία αποτέλεσµα»244 -για να µη 
χρησιµοποιήσουµε ακόµη τον όρο ΄΄αποτυχία΄΄- ήταν η διασπορά των αρµοδιοτήτων 
σε διάφορα Υπουργεία και Οργανισµούς, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει σαφώς ενιαία 
κατεύθυνση. Η διασπορά αυτή ήταν φυσικά χαρακτηριστικό της ελληνικής 
Κοινωνικής Πρόνοιας από τις προηγούµενες δεκαετίες. Γράφει χαρακτηριστικά : «Το 
Υπουργείο της Υγιεινής, το Υπουργείο της Ανοικοδοµήσεως, το σηµερινό 
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υπουργείο της Παιδείας µε την µαθητική του 
πρόνοια, το Υπουργείο των Στρατιωτικών µε την υπηρεσία που παρέχει βοήθεια στα 
θύµατα πολέµου, το Π.Ι.Κ.Π.Α, το Ι.Κ.Α., να η σωστή Βαβυλών µιας αρµοδιότητος 
που είναι ιερά»245. Το αυτονόητο, η συνένωση δηλαδή των κοινών αρµοδιοτήτων 
υπό ένα υπουργείο ή έστω η καλύτερη συνεργασία όλων αυτών των υπηρεσιών, µε 
στόχο την επίτευξη µιας συνδυασµένης και αποτελεσµατικής άσκησης της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα στην 
µεταπολεµική πληγωµένη Ελλάδα, κάθε άλλο παρά εξασφαλισµένη ήταν. Επίσης 
πρότεινε «αµέσως µετά τον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου να 
θεσπισθεί η θέση του υπηρεσιακού Υφυπουργού…[και επίσης η σύσταση του 
θεσµού των ειδικών συµβούλων], ο οποίος πέρα από κοµµατικές σκοπιµότητες, θα 
µπορεί να τηρεί µε συνέπεια ένα πρόγραµµα, ανεξαρτήτως της εκάστοτε 
κυβέρνησης…[έτσι ώστε] το κράτος να είναι φερέγγυο και να ζητά την συνδροµή 
της εκκλησίας και των φιλάνθρωπων»246. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν εφαρµόστηκε. 

Ο Βούτσης αντιστοίχως πρότεινε την δηµιουργία 7 υπηρεσιών, 7 προγραµµάτων 
Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως προέκυπτε από  τις ανάγκες που ο ίδιος έκρινε ως 
επιτακτικές247. Τα προγράµµατα αυτά ήταν : 1) Το πρόγραµµα των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 2) Το πρόγραµµα της προστασίας των άνεργων µέχρι της εξευρέσεως 
εργασίας. 3) Το πρόγραµµα της προστασίας της µητρότητας και των παιδικών 
ηλικιών, µέχρι την εφηβική ηλικία. 4) Το πρόγραµµα της προστασίας των  αναπήρων 
πολεµοπαθών και της απονοµής πολεµικών συντάξεων. 5) Το πρόγραµµα της 
βελτιώσεως της λαϊκής κατοικίας των απόρων τάξεων. 6) Το πρόγραµµα της  
προστασίας  των αδυνάµων (γερόντων, τυφλών, κωφαλάλων, ανιάτων κ.λ.π.). 7) Το 
πρόγραµµα της γενικής προστασίας. 

 
επεδίωκε ενίσχυση του ρόλου του κράτους, µέσω της εγκόλπωσης της φιλανθρωπίας. Ας µην ξεχνάµε 
ότι γενικότερα την περίοδο εκείνη το κράτος δεν είχε αναπτύξει ακόµη τους απαραίτητους 
µηχανισµούς, δεν είχε ανασυγκροτηθεί, µετά την κατάργηση του, ουσιαστικά, την περίοδο της 
Κατοχής.  
244 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 68.  
245 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 68. 
246 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 97.  
247 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 71-72, 98. 
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Όλα αυτά φυσικά θα οδηγούσαν σε µια αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των 
υπουργείων, πράγµα που στην αρχή θα προκαλούσε δυσχέρειες, στην συνέχεια όµως 
η επιτυχία του συστήµατος ήταν κατ’ αυτόν δεδοµένη.  

 Όσον αφορά πιο ειδικά στις υπηρεσίες της Κοινωνικής Πρόνοιας, στο εξωτερικό 
(κυρίως στις Η.Π.Α.) παρατηρούνταν µια αποκέντρωση, η οποία, από την 
οικονοµική της άποψη, στηρίζονταν στο δικαίωµα που είχαν οι τοπικοί υπηρεσιακοί 
παράγοντες να επιβάλλουν φόρους ειδικούς για την εκπλήρωση των σκοπών της 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Στην Ελλάδα το δικαίωµα αυτό δεν το είχαν οι διοικούντες 
τον νοµό, ακόµη και µετά την λειτουργία της Κοινωνικής Πρόνοιας στην βάση του 
µηχανισµού των «πολυδιαφηµισµένων», αλλά τελικώς όχι και τόσο 
αποτελεσµατικών -ένα για κάθε νοµό- Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Φυσικά αυτό 
έχει να κάνει µε τον τρόπο γενικότερης άσκησης της πολιτικής εξουσίας στην 
Ελλάδα και δεν αφορούσε µόνο στην Κοινωνική Πρόνοια. Ωστόσο, κατά τον Βούτση 
επιβάλλονταν να αναγνωρισθεί στους νοµούς το δικαίωµα να εφαρµόζουν όλα τα 
προγράµµατα ή µερικά εξ’ αυτών, ανάλογα, πάντοτε, βεβαίως, µε τις πραγµατικές 
του ανάγκες. Το κράτος θα έπρεπε να κάνει γνωστό εκ των προτέρων στους 
αρµοδίους του νοµού το ποσοστό της δαπάνης που θα τους κατέβαλε, ενώ τα 
υπόλοιπα θα τα συγκέντρωναν οι νοµοί από ειδικούς τοπικούς φόρους. Η 
αποκέντρωση ήταν κάτι το απαραίτητο και οι νοµοί θα ακολουθούσαν βέβαια τις 
αρχές µιας συγκεκριµένης κεντρικής πολιτικής. Οι κεντρικές δηλαδή υπηρεσίες θα 
φρόντιζαν για τα γενικά προγράµµατα και για την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ 
οι υπηρεσίες του νοµού θα είχαν την ευχέρεια να εφαρµόσουν από την µια µία 
τοπική πολιτική Κοινωνικής Πρόνοιας, προσαρµοζόµενοι στις τοπικές ανάγκες και 
από την άλλη να συνδυάσουν τις ενέργειες του κράτους, της φιλανθρωπίας και της 
Εκκλησίας.    

 Ένα ακόµη χαρακτηριστικό ήταν ότι σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α., όπου όλοι οι 
υπάλληλοι που ασχολούνταν µε την Κοινωνική Πρόνοια είχαν επίσηµη δηµόσια 
ιδιότητα και υπάγονταν ή στην Συµπολιτεία, αν υπηρετούσαν στις Συµπολιτειακές 
Υπηρεσίες ή στις Πολιτείες, αν υπηρετούσαν στις τοπικές υπηρεσίες, στην Ελλάδα 
υπήρχε µια ανοµοιοµορφία στην νοµική υπόσταση της θέσεως των υπαλλήλων, µε 
σαφώς αρνητικά αποτελέσµατα, καθώς δεν µπορούσε να εξασφαλιστεί για τις 
σχετικές υπηρεσίες ένα προσωπικό µε εµπειρία και γνώσεις, αλλά κάθε φορά ήταν 
ευκαιριακό, ανεξαρτήτως βεβαίως από το πόσο καλές ήταν οι προθέσεις του και η 
προσφορά του. Ιδιαίτερη βάση λοιπόν θα έπρεπε να δοθεί στην στελέχωση των 
διαφόρων υπηρεσιών προνοίας και επίσης στην οργάνωση των απαραίτητων 
υπηρεσιών διοικήσεως µε ικανούς υπαλλήλους, αλλά και των υπηρεσιών 
επιθεωρήσεως και ελέγχου. Το ίδιο και για τις οικονοµικές υπηρεσίες που θα 
ασκούσαν τον ρόλο της διαχείρισης, για τις υπηρεσίες συντονισµού και οργανώσεως 
των υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες µελετών και στατιστικής. Αν γίνονταν όλα αυτά 
σωστά, ο Βούτσης έβλεπε ένα φως στο τούνελ του συστήµατος Κοινωνικής 
Πρόνοιας στην Ελλάδα.  

 Στις Η.Π.Α. τέλος, η πνευµατική και θεωρητική κατάρτιση των κοινωνικών 
λειτουργών είχε προχωρήσει πολύ, ενώ στην Ελλάδα τίποτα άξιο για να µνηµονευθεί 
δεν υπήρχε, γιατί υστερούσε και από την άποψη της επιστηµονικής εκπαιδεύσεως, 
αλλά και της ειδικής βιβλιογραφίας.  

Στις Η.Π.Α. είχε καθορισθεί µε σαφήνεια από θεωρητικής απόψεως ποιος είναι ο 
δεόµενος προστασίας, ενώ στην Ελλάδα υπήρχε κάποια σύγχυση, αν και η 
προσπάθεια της εξακριβώσεως της απορίας (1946) είχε προάγει κάπως και το ζήτηµα 
αυτό. 
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Ο Βούτσης, προβαίνοντας ακόµη σε κάποιες θεωρητικές παρατηρήσεις επί της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, υποστήριζε ότι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας 
αποτελούσε η θεωρητική οµοφωνία για το είδος της Πρόνοιας που κάθε φορά 
επιδιώκεται. Στις Η.Π.Α. αυτή η συγκεκριµένη θεωρητική βάση υπήρχε. Το σχέδιο 
του Μπέβεριτζ ήταν επίσης στηριγµένο στην θεωρητική βάση ότι όλοι θα έπρεπε να 
έχουν το δικαίωµα να τυγχάνουν της προστασίας του κράτους, από τον λίκνο έως τον 
τάφο. Στην Ελλάδα φυσικά δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων να γίνει κάτι τέτοιο. 
Έµενε όµως να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία ότι τουλάχιστον όλοι αυτοί που 
αποδεδειγµένα δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο όριο διαβίωσης, θα 
έπρεπε να γίνουν αντικείµενο προστασίας του Κράτους Πρόνοιας. Συγκεκριµένα, 
όπως ήδη είδαµε, ο Βούτσης αναφέρονταν στους εκ των πραγµάτων ανήµπορους να 
εργαστούν άνω των 65 ετών. Στην προστασία των ανέργων. Στην προστασία των 
παιδιών. Επίσης στις επιτόκους (εγκύους), στις χήρες, στα ορφανά, στους ασθενείς, 
στους αναπήρους, στους αναίτια αστέγους, στους κωφάλαλους, στους τυφλούς και σε 
άλλες τέτοιες κοινωνικές οµάδες.  

Μια ακόµη διαφορά έγκειτο στο εξής : Αντίθετα προς τις Η.Π.Α. όπου είχε 
αναπτυχθεί ένα εκτεταµένο δίκτυο γύρω από την στήριξη του θεσµού της 
οικογένειας, στην Ελλάδα παρατηρούνταν αδιαφορία ή έστω µια αδυναµία 
συγκρότησης µιας συγκεκριµένης πολιτικής από την πλευρά του κράτους απέναντι 
στον θεσµό της οικογένειας, της οποίας οι δεσµοί στην Ελλάδα, παρότι δεν έπαψαν 
ποτέ να υπάρχουν, εντούτοις βρίσκονταν σε δοκιµασία, συνεπεία του πολέµου.  

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα ήταν το 
γεγονός ότι η χορήγηση βοηθηµάτων προς τους δικαιούχους γίνονταν και σε είδος 
και σε χρήµα. Και οι παροχές σε είδος και οι παροχές σε χρήµα είχαν µειονεκτήµατα. 
Ορισµένοι ειδικοί επί των ζητηµάτων της Πρόνοιας και ειδικά ο Γ. Βούτσης, 
θεωρούσαν ότι η χορήγηση χρηµάτων ήταν προτιµητέα, διότι : α) Παρουσιάζει 
ελαστικότητα και ευρεία ικανότητα προσαρµογής στις ανάγκες του βοηθούµενου, β) 
Ελαττώνει την απασχόληση των Υπηρεσιών, που θα ήταν υποχρεωµένες να 
διατηρούν προσωπικό και λοιπά µέσα, για να διοχετεύουν τα απαραίτητα είδη στους 
ενδιαφεροµένους, γ) Στην φυσιολογική περίοδο της εθνικής οικονοµίας (σε µια 
οµαλή δηλαδή περίοδο, δίχως οικονοµική κρίση), ο εφοδιασµός µε χρήµα των 
απόρων τάξεων συντελεί στην κίνηση της αγοράς (προσφοράς-ζήτησης) και 
εξισορροπεί τις νοµισµατικές ανωµαλίες που είναι ενδεχόµενο να προκύψουν, δ) 
Συµβάλει στην δικαιότερη κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, ε) Εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη αξιοπρέπεια στον βοηθούµενο, πράγµα που ενέχει µεγάλη ψυχολογική 
σηµασία248. Ασφαλώς και πάλι η έλλειψη πόρων στην Ελλάδα, ήταν η αιτία της 
εφαρµογής και των δύο µεθόδων χορήγησης βοηθηµάτων, παράλληλα ή εναλλάξ. Τα 
µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου ήταν ότι µε το πέρασµα του χρόνου ο άπορος 
συνήθιζε συνήθως σε µια νοοτροπία µισθοσυντήρητου, δίχως πρόθεση να βγάλει ο 
ίδιος τον εαυτό του από την δύσκολη θέση, όπως επίσης και ο κίνδυνος της 
εκµετάλλευσης του παιδιού από τον κηδεµόνα του (καπήλευση του χρηµατικού 
βοηθήµατος που προορίζονταν για το παιδί).  

Στην Ελλάδα γινόταν επίσης σαφές ότι ενισχύονταν ολοένα και περισσότερο η 
ιδρυµατική πολιτική, η οποία από τους ειδικούς κρίνονταν βέβαια ως λανθασµένη 
πρακτική, που δεν βοηθούσε ψυχολογικά τον άρρωστο. Αντίθετα, η τάση που 

 
248 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 61. Βλ. και στο Παράρτηµα Εγγράφων (Ν° 7, 9) κενούς πίνακες 
(υποδείγµατα) διανοµής τροφίµων. 
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επικρατούσε στο εξωτερικό, ήταν η τοποθέτηση του βοηθούµενου σε συγγενικές ή 
ξένες οικογένειες. 

Προς καταγγελία ακόµη ήταν κατά τον Βούτση και η πολιτική που ακολουθούσε 
το ελληνικό κράτος, διότι αντί να στρέφεται στην πολιτική της πρόληψης, διάφορα 
στατιστικά στοιχεία έδειχναν ότι αποµακρύνονταν από αυτήν ολοένα και 
περισσότερο, ασκώντας ουσιαστικά κατασταλτική πολιτική. Το ακόλουθο 
παράδειγµα των φυµατικών και η σύνδεση τους µε το θέµα των παιδικών 
κατασκηνώσεων είναι ενδεικτικό : Αντί το κράτος να δαπανά περισσότερα χρήµατα 
για να στέλνει τα αδενοπαθή παιδιά στην εξοχή ή στα πρεβεντόρια, µε στόχο την 
πρόληψη της φυµατίωσης, η πολιτική του προσανατολίζονταν περισσότερο στην 
κατασκευή σανατορίων και νοσοκοµείων, για την θεραπεία της ασθένειας αυτής. 
Όσα τέτοια ιδρύµατα όµως κι αν χτίζονταν (Το ελληνικό κράτος διέθετε ήδη 5000 
κρεβάτια φυµατικών, και επίσης 1500 µόνο για τα προφυµατικά και αδενοπαθή 
παιδιά), το κακό από ένα σηµείο και έπειτα δεν θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί, γι’ 
αυτό και θα έπρεπε να προσανατολισθούν περισσότερο στην πρόληψη. Ο Βούτσης 
παραθέτει επίσης συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία που έδειχναν την αλλαγή 
κατεύθυνσης του κράτους. Έτσι, ενώ το Υπουργείο Πρόνοιας στα 1946 είχε στείλει 
150.000 παιδιά στις Παιδικές Κατασκηνώσεις, ο αριθµός αυτός στα 1947 είχε πέσει 
στις 40.000 και στα 1948 στις 25.000 µόνο παιδιά. 

Όσον αφορά στα θετικά στοιχεία που χαρακτήριζαν την ελληνική Κοινωνική 
Πρόνοια, ο Βούτσης θεωρούσε ότι η Ελλάδα, στην οργάνωση υπηρεσιών που 
καλούνταν να εξυπηρετήσουν οµαδικές περιπτώσεις περιθάλψεως, διακρινόταν 
ιδιαιτέρως, διότι είχε την εµπειρία προηγούµενων εθνικών συµφορών. Αυτό ήταν δε 
κάτι που όφειλαν όλοι να το αναγνωρίσουν, δεδοµένης κυρίως της εµπειρίας της 
αποκατάστασης µεγάλου αριθµού προσφύγων, παρά τα προβλήµατα που έµεναν 
ανοιχτά, µετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Με βάση µάλιστα την εµπειρία αυτή, 
ο Βούτσης ισχυρίζονταν ότι η Ελλάδα προηγήθηκε στην άσκηση Κοινωνικής 
Πολιτικής, ενώ οι Η.Π.Α. ξεκίνησαν ουσιαστικά την εφαρµογή Κοινωνικής 
Πολιτικής µονάχα κατά την περίοδο της ύφεσης. Στην έλλειψη οργάνωσης και 
πόρων, που χαρακτήριζαν την Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα, ο Βούτσης 
αντέτασσε «τα αλτρουιστικά και ανθρωπιστικά αισθήµατα που υποδείκνυαν οι 
κοινωνικοί της λειτουργοί»249. Η υστέρηση αυτή της Ελλάδας αποδίδονταν στα 
αλλεπάλληλα εθνικά προβλήµατα, τα οποία δεν επέτρεπαν µια συνεχή και συνεπή 
άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, σε µια χώρα άγονη µε πολλά οικονοµικά 
προβλήµατα. ∆εδοµένων όλων αυτών ο συγγραφέας τόνιζε ότι του ήταν γνωστό ότι 
αυτά που πρότεινε στην µελέτη του δεν θα µπορούσαν να είναι άµεσα εφαρµόσιµα, 
αλλά οδηγός για το µέλλον, όταν θα υπήρχαν περισσότερες δυνατότητες. Τα πάντα 
θα έπρεπε δε να γίνουν σε συσχετισµό µε την ελληνική πραγµατικότητα. Το έργο του 
ήταν επίκαιρο, από την άποψη ότι η Ελλάδα βρίσκονταν σε µια µεταβατική περίοδο, 
όπου ειδικά στον τοµέα της κρατικής διοικήσεως επιβάλλονταν µια γενική 
αναδιοργάνωση και κάθε νέα πρόταση που αφορούσε και στον τοµέα της Πρόνοιας, 
θα µπορούσε να συµβάλλει στην επίσπευση επίλυσης των προβληµάτων.  

Τέλος, ένα ερώτηµα κεφαλαιώδους σηµασίας σχετικά µε τον κοινωνικό 
χαρακτήρα της Πρόνοιας και τα κίνητρα του κράτους να αναλάβει πρωτοβουλία, το 
αν δηλαδή η Κοινωνική Πρόνοια είναι προϊόν µιας «πεφωτισµένης δεσποτείας» που 
επιβάλλει ένα κράτος-πάτρωνας ή είναι αποτέλεσµα των αιτηµάτων των 
καταπιεζοµένων κοινωνικών οµάδων και της εργατικής τάξης, καταβάλλονταν 

 
249 Γ. Βούτσης, σελ. 53. 
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προσπάθεια να απαντηθεί από τον Βούτση. Αυτό το ερώτηµα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να απαντηθεί και ενδεχοµένως να µην επιδέχεται µονοσήµαντη απάντηση, 
να συντρέχουν δηλαδή και οι δύο υποθέσεις εργασίας. Εκείνο πάντως που βεβαίωνε 
ο συγγραφέας, ήταν ότι ένα σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας δεν µπορεί να 
επιβάλλεται κατ’ αρχάς µηχανικά, διότι τότε δεν έχει προοπτικές να ευδοκιµήσει. 
Γιατί κάθε σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας θα πρέπει να βρίσκεται σε άµεση 
συνάρτηση µε τις κοινωνικές πεποιθήσεις ενός λαού και ειδικότερα, σύµφωνα µε τις 
αντιλήψεις που επικρατούν περί της κοινωνικής ηθικής και του δικαίου. «Εποµένως, 
το σύστηµα δεν επιβάλλεται εκ των άνω, αλλά θα µπορούσαµε να ειπούµε ότι 
έρχεται εκ των κάτω»250 και µάλιστα αναγκαίος είναι ο σεβασµός της αξιοπρέπειας 
του βοηθούµενου, µέσω της διακριτικότητας που θα πρέπει να συνοδεύει τις 
ενέργειες του κράτους. Ένα σύστηµα συνεπώς Κοινωνικής Πρόνοιας που έγινε 
προσπάθεια να εφαρµοστεί στην Ελλάδα, στηριζόµενο στην παρέµβαση ξένων και 
αδικηµένο από τις επιλογές των Ελλήνων ιθυνόντων, δεν είχε σοβαρές πιθανότητες 
να ευδοκιµήσει στην µεταπολεµική κατεστραµµένη Ελλάδα.  

Έτσι, το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα παρέµενε συνολικά χαµηλό, µετά το τέλος 
της εφαρµογής και του σχεδίου Μάρσαλ, παρά το ύψος της οικονοµικής βοήθειας. 
Ούτε ήταν δυνατόν να εξαλειφθούν ακόµη και οι περιπτώσεις εκείνες όπου 
άνθρωποι, σε ορισµένες ιδίως περιοχές της Ελλάδας συνέχιζαν κατά τον χειµώνα να 
πεινούν και να υποφέρουν από τις ασθένειες. Η φτώχεια, συνέχισε, στις περιοχές 
αυτές τουλάχιστον, να κυριαρχεί.   

  
γ. Οι µηχανισµοί της Κοινωνικής Πρόνοιας 
 
- Εµ Ελ (ML) 
 
Την ευθύνη για την επιβίωση, ουσιαστικά, του ελληνικού πληθυσµού αµέσως 

µετά την απελευθέρωση ανέλαβε πρώτη, από την πλευρά των συµµάχων, η M.L. 
(Military Liaison), η Υπηρεσία δηλαδή Πολιτικής Μέριµνας του βρετανικού 
στρατού. Η Εµ Ελ ήταν οργάνωση συµµαχική αλλά κατ’ ουσία, στην Ελλάδα, 
αποκλειστικά βρετανική. Καθώς µπορούσε να χρησιµοποιεί τα µέσα και την 
οργάνωση -όπως είναι άλλωστε φυσικό- των βρετανικών ενόπλων δυνάµεων στην 
Ελλάδα, η Εµ Ελ είχε επιτύχει αρχικά την αυτοδύναµη διανοµή των αγαθών, χωρίς 
να στηρίζεται στους µηχανισµούς του ελληνικού κράτους. Επειδή, όµως, στην πράξη 
η υπηρεσία ήταν πολύ άσχηµα οργανωµένη, τα προβλήµατα στη διανοµή είχαν µε 
τον καιρό πολλαπλασιαστεί. Στο διάστηµα πάντως από την Απελευθέρωση ως τα 
τέλη Μαρτίου του 1945 η Εµ Ελ αποβίβασε στην Ελλάδα σχεδόν 400.000 τόνους 
εφοδίων. Αντίστοιχο περίπου ποσό είχε στείλει ο Ερυθρός Σταυρός σε ολόκληρο το 
διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 1942 έως τον Σεπτέµβριο του 1944251. Η 
συνεισφορά αυτή των Βρετανών ήταν εξαιρετικά σηµαντική, αλλά τα όρια των 
δυνατοτήτων µιας αυτοκρατορίας που είχε ήδη χάσει την παλιά της αίγλη και 
αντιµετώπιζε ουκ ολίγα προβλήµατα, ήταν περιορισµένα. Η εκφρασµένη επιθυµία 
των Άγγλων να απεµπλακούν από την ελληνική υπόθεση, αν και αρχικά δεν το 
επιθυµούσαν, αντικατοπτρίζεται, µάλιστα, σε πρώτο στάδιο, στον τοµέα της 
Πρόνοιας, στην αντικατάσταση της Εµ Ελ από την ΟΥΝΡΑ / U.N.R.R.A. (United 

                                                 
250 Γ. Βούτσης, σελ. 57.  
251 Για την πληροφορία βλ. Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου…, (ό. π.), τ. 1, σελ. 115. 
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Nations Relief and Rehabilitation Administration), την 1η Απριλίου 1945252. Οι 
Βρετανοί διατήρησαν για κάποιο διάστηµα την υποχρέωση της συγκρότησης και του 
εξοπλισµού του ελληνικού στρατού και µέρος του κόστους ανάπλασης των 
διοικητικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά πια ήταν φανερή η αλλαγή 
προσανατολισµού, µε την αντικατάσταση των στρατιωτικών από διπλωµάτες, οι 
οποίοι θα αναλάµβαναν  πλέον την ευθύνη για τις ελληνικές υποθέσεις.  

Εκτός πάντως από τα παραπάνω, αξίζει τέλος να γίνει µνεία και στην αγγλική 
οικονοµική βοήθεια (δάνεια και υλική βοήθεια) από το 1946 έως το καλοκαίρι του 
1947 -οπότε και ανέλαβαν οι Αµερικάνοι- η οποία, ωστόσο, ειδικά ως προς την 
απαραίτητη «υλική βοήθεια» (φάρµακα, ιµατισµό, γεωργικά εργαλεία κ.λπ.) 
παρέµεινε σε πολύ χαµηλά επίπεδα, συγκριτικά µε την αντίστοιχη του Σχεδίου 
Μάρσαλ και των διεθνών οργανισµών και ειδικά της U.N.R.R.A..  

 
 

- Η U.N.R.R.A. (ΟΥΝΡΑ) 
 

Η U.N.R.R.A. (∆ιοίκηση των Ηνωµένων Εθνών για Βοήθεια και 
Αποκατάσταση), είχε συσταθεί στις 9 Νοεµβρίου 1943 στην Ουάσιγκτον, µε σκοπό 
την Περίθαλψη και Αποκατάσταση όλων των θυµάτων πολέµου των χωρών των 
Ηνωµένων Εθνών που είχαν πολεµήσει στο πλευρό των Συµµάχων. Η Ελλάδα είχε 
υπογράψει αυτήν την συµφωνία επίσης στις 9 Νοεµβρίου 1943, «τηρώντας όλες τις 
προϋποθέσεις ως µέλος των Ηνωµένων Εθνών και έχοντας πολεµήσει στο πλευρό 
των Συµµάχων»253. Η U.N.R.R.A. ήταν µεν θεωρητικώς µια υπηρεσία των Ηνω-
µένων Εθνών, χρηµατοδοτούνταν όµως, στο µεγαλύτερο ποσοστό (πάνω από 70%) 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες σχετικώς απρόθυµα, αρχικά, δέχτηκαν να 
παρέµβουν στα εσωτερικά ζητήµατα της Ελλάδας, την διαχείριση των οποίων είχαν 
την ευχαρίστηση να βλέπουν να έχουν αναλάβει, ως τότε, οι Βρετανοί. Με αφορµή 
και πάλι την βοήθεια προς τον ελληνικό λαό, θα επιτύγχαναν στο µέλλον ακόµα 
µεγαλύτερη διείσδυση, µετά την διακήρυξη του ∆όγµατος Τρούµαν, το οποίο 
µετέβαλλε τους προσανατολισµούς των Η.Π.Α. εγκαινιάζοντας µια πολιτική 
ενεργούς ανάµειξης στο εσωτερικό των χωρών εκείνων στις οποίες θα εφαρµόζονταν 
το «Σχέδιο Μάρσαλ». Συνολικά στα δύο χρόνια της δραστηριότητας της στην 
Ελλάδα ως τον Ιούνιο του 1947 η U.N.R.R.A. έστειλε αγαθά αξίας 415 
εκατοµµυρίων δολαρίων, ποσό που αντιπροσώπευε από µόνο του το 70% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος της χώρας το 1939. Μέσα στους εννέα µάλιστα 
πρώτους µήνες της δραστηριότητας της (Απρίλιος-∆εκέµβριος 1945), είχε στείλει 
300 εκατοµµύρια δολάρια σε εφόδια στην Ελλάδα, ποσό που ξεπερνούσε ήδη την 
                                                 
252 Βλ. σχ. τον Αναγ. Νόµο 280/1945 «περί κυρώσεως της µεταξύ της Ελλάδος και ΟΥΝΡΑ 
συµφωνίας» στο έντυπο Υπουργείον Εφοδιασµού, Υπηρεσία Εφοδίων εκ του Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ), 
Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των εκ του εξωτερικού εφοδίων, Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, 1945, σελ. 3 :  «∆υνάµει της από 1ης Μαρτίου 1945 συµβάσεως µεταξύ του Ελληνικού 
Κράτους και της Οργανώσεως Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των Ηνωµένων Εθνών (ΟΥΝΡΑ) η 
Οργάνωσις αυτή ανέλαβε την συµφώνως προς τους όρους της συµβάσεως εισαγωγήν των 
αναγκαιούντων εις την χώραν εφοδίων αρωγής και περιθάλψεως την οποίαν ήρξατο πραγµατοποιούσα 
από της 1ης Απριλίου 1945, αφ ης έληξεν η υπό της Στρατιωτικής Συµµαχικής Υπηρεσίας (ΕΜ-ΕΛ) 
ενεργουµένη παροχή αναλόγου βοηθείας».  
253 Βλ. Αναγκ. Νόµο υπ’ αριθ. 230 : «Περί κυρώσεως της µεταξύ Ελλάδος και ΟΥΝΡΑ Συµφωνίας», 
στο έντυπο Υπουργείον Εφοδιασµού, Υπηρεσία Εφοδίων εκ του Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ), Περί 
διοικήσεως και διαχειρίσεως των εκ του εξωτερικού εφοδίων, Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, 1945, σελ. 23.  
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αξία των ετήσιων προπολεµικών εισαγωγών.  Στον πρώτο χρόνο της δραστηριότητάς 
της, ως τις εκλογές δηλαδή, είχε µεταφέρει 1.400.000 τόνους εφοδίων, σχεδόν 
διακόσια κιλά για κάθε κάτοικο της χώρας254. Η διακοπή παροχής εφοδίων από την 
U.N.R.R.A. στην Ελλάδα ήταν προγραµµατισµένη για το φθινόπωρο του 1946, αλλά 
η προοπτική αυτή απειλούσε µε ολοκληρωτική κατάρρευση τη χώρα, δεδοµένου 
αφενός µεν ότι µεγάλο µέρος του πληθυσµού θα βρισκόταν έκθετο στην πείνα και 
αφετέρου διότι το δηµοσιονοµικό στήριγµα θα κατέρρεε καθώς τα βασικά έσοδα της 
κυβέρνησης της Αθήνας προέρχονταν ακριβώς από την πώληση των ειδών της 
U.N.R.R.A. (Ενδιαφέρον είχε και ένας µηχανισµός διανοµής της βοήθειας, κεντρικό 
χαρακτηριστικό του οποίου ήταν ειδικοί λογαριασµοί «περιστροφής των χρηµάτων». 
Αυτοί λειτουργούσαν ως εξής : το συνάλλαγµα της βοήθειας διετίθετο σε 
επιχειρήσεις και στο κράτος για την αγορά πρώτων υλών, τροφίµων κ.λπ. από το 
εξωτερικό, έναντι του αντιστοίχου της αξίας σε δραχµές, µε τις οποίες στη συνέχεια 
καλύπτονταν δαπάνες του προϋπολογισµού)255. Ως εκ τούτου, η U.N.R.R.A. 
βρισκόταν παγιδευµένη σε µια δύσκολη κατάσταση, την στιγµή µάλιστα κατά την 
οποία, παρά τον σηµαντικό όγκο της υλικής βοήθειας, η κατάσταση ήταν πιο 
δύσκολη από ποτέ. Τίποτε δεν µπορούσε να γίνει πριν να προηγηθεί µια προσπάθεια 
εξυγίανσης και οργάνωσης των κρατικών υπηρεσιών που πλαισίωναν την κυβέρνηση 
της Αθήνας και ειδικά όσον αφορά στην Πρόνοια, των υπηρεσιών του υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Με εξαίρεση, όπως είδαµε την Εµ Ελ, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις διανοµής των αγαθών που έρχονταν από το εξωτερικό, από την οποία  
(διανοµή) ήδη από το 1943, εξαρτιόταν η διατήρηση ενός αποδεκτού βιοτικού 
επιπέδου στα αστικά κέντρα, την διαχείριση αναλάµβανε η κρατική µηχανή και τα 
διάφορα παραρτήµατα της, µε άµεση ή έµµεση -στις περισσότερες περιπτώσεις- 
εποπτεία από τους διεθνείς οργανισµούς. Το σύστηµα πολύ απείχε από το να είναι 
ιδανικό και σε µερικές περιπτώσεις ήταν ελάχιστα δίκαιο, προκαλώντας τη 
δηµιουργία κινήµατος διεκδικήσεων από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, καθώς η 
απόσπαση κοµµατιών από την κοινή πίτα δεν ήταν αυτονόητη υπόθεση. Η 
U.N.R.R.A. ήταν φυσικά λιγότερο δεµένη µε τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάµεις, 
συγκριτικά µε την Εµ Ελ και είχε ανακοινώσει ότι θα βασιζόταν στον ελληνικό 
κρατικό µηχανισµό για την διανοµή των αγαθών, σύµφωνα µε την πάγια τακτική της 
να συνεργάζεται µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις σε αυτό τον τοµέα, περιοριζόµενη σε 
έναν κατασταλτικό έλεγχο που πραγµατοποιούσε µια επιτροπή από εκπροσώπους 
του Ο.Η.Ε., της ελληνικής κυβέρνησης και των Άγγλων. Προφανώς δεν επρόκειτο 
για µια πολύ αυστηρή επιτροπή. Αλλά ύστερα από κάποιο διάστηµα, τη βοήθεια 
άρχισαν να συνοδεύουν εντάσεις µε τις ελληνικές αρχές. Οι τελευταίες επιθυµούσαν 
να συνεχίσουν να ελέγχουν τη διανοµή των αγαθών, ενώ οι υπεύθυνοι της 
U.N.R.R.A. επέµεναν να αποκτήσουν οι άνθρωποι της τον έλεγχο, εκτιµώντας ή 
υποψιαζόµενοι ότι οι ελληνικές αρχές ήταν εν µέρει διεφθαρµένες ή, απλώς, ανα-
ποτελεσµατικές. Ένα σηµείο τριβών ήταν η τιµολόγηση των διανεµοµένων αγαθών, 
όπου η U.N.R.R.A. επιθυµούσε την εισαγωγή ενός συστήµατος τιµών που θα 

 
254 Γ. Μαργαρίτης,  (ό. π.), σελ. 115.  Ο Κόντης (ό. π.), σελ. 114 αναφέρει συγκεκριµένα ότι από τον 
Απρίλιο έως τα τέλη Σεπτεµβρίου του 1945 η U.N.R.R.A. είχε εισάγει 1.200.000 τόνους τρόφιµα. 
255 Αυτού του είδους η οικονοµική στήριξη αποσάθρωνε ακόµη και τα βασικά εργαλεία του κράτους, 
στην προσπάθεια για αποκατάσταση των οικονοµικών του λειτουργιών, καθώς κανένα είδος εγχώριου 
αγαθού δεν µπορούσε να ανταγωνιστεί σε τιµή και ευκολία απόκτησης τα αντίστοιχα που έφερνε η 
U.N.R.R.A.. Τα αγαθά δηλαδή της U.N.R.R.A. λειτουργούσαν ανταγωνιστικά τελικώς προς τα 
εγχώρια προϊόντα και ως εκ τούτου δεν µπορούσαν να συµβάλουν παρά ελάχιστα στην ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας.  



επιβάρυνε τους πλουσίους. Επίσης, υπήρχε ζήτηµα αξιοποίησης των βιοµηχανικών 
εισροών που πωλούσε το κράτος. Συχνά οι αγοραστές τις αποθήκευαν και τις 
µεταπωλούσαν µόλις ανέβαιναν οι τιµές, πράγµα που στις τότε συνθήκες 
πληθωρισµού συνιστούσε πηγή πλουτισµού χωρίς παραγωγικό αντίκρισµα. Τέλος, 
φαίνεται ότι στελέχη της U.N.R.R.A. πίστευαν ότι η αυτόµατη ικανοποίηση των 
αιτηµάτων των ελληνικών αρχών θα τις παρακινούσε σε αδράνεια σε τοµείς, στους 
οποίους έπρεπε να ληφθούν κρίσιµες και συχνά αντιδηµοφιλείς αποφάσεις256. 
Ωστόσο η διαχείριση των εφοδίων παρέµεινε βασικά υπόθεση του κρατικού 
µηχανισµού. Το γεγονός λοιπόν ότι από τον Απρίλιο του 1945, οι ελληνικές αρχές, 
τόσο οι κεντρικές και επίσηµες όσο και εκείνες της επαρχίας που ταλαντεύονταν 
ανάµεσα στην ιδιότητα του κράτους και την αντίστοιχη του παρακράτους, απέκτησαν 
ένα ισχυρό όπλο κατά των αντιπάλων τους και ταυτόχρονα ένα ισχυρό µέσο άσκησης 
πολιτικής, περιέπλεκε όπως είδαµε επικίνδυνα την κατάσταση, αυξάνοντας την 
διεκδικητικότητα των συνδικαλιστικών  παρατάξεων και των οργανώσεων της 
Αριστεράς, καθώς η τελευταία ήταν το µεγαλύτερο θύµα της άνισης διανοµής των 
αγαθών.  
 
 

- Η Ε.∆.Β.Ε. ΚΑΙ Η ΕΦ-ΕΞ 
 
 Όσον αφορά συγκεκριµένα στον µηχανισµό που συστάθηκε από πλευράς του 

ελληνικού κράτους για την διαχείριση των εφοδίων της U.N.R.R.A., σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 της εγκυκλίου υπ’ αριθµ. 1 της 22ας  Μαΐου 1945 προς εφαρµογή του αναγ. 
Νόµου 312/45 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των εκ του εξωτερικού εφοδίων», 
προβλέπονταν η σύσταση ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εφοδιασµού, η οποία 
ονοµάζονταν Υπηρεσία Εφοδίων Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ), και η οποία θα αποτελούσε 
το διοικητικό όργανο προπαρασκευής και εκτελέσεως των αποφάσεων της Ανωτάτης 
Επιτροπής Εφοδιασµού, µε ευθύνες που ξεκινούσαν από την εισαγωγή των εφοδίων 
στη χώρα έως την τελική παράδοση αυτών σε παραγωγικό ή καταναλωτικό 
προορισµό και την εισαγωγή στον ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό του αντιτίµου αυτών257. 
Σχηµατικά, η δοµή των µηχανισµού για την διανοµή των εφοδίων από το εξωτερικό, 
η οποία είχε την µορφή πυραµίδας, ήταν η εξής : 

 
Υπουργείο Εφοδιασµού 

 
 
Ανωτάτη Επιτροπή Εφοδιασµού της χώρας - Συµβούλιο Εφοδιασµού / ΕΦ-ΕΞ 

 
 
Επιτροπή Γενικών ∆ιανοµών έκαστου διαµερίσµατος - Υποεπιτροπές Κέντρων 

∆ιανοµών, Κοινοτικές Επιτροπές 
 
 Η ΕΦ-ΕΞ, παρά την διαφορετική συνολικά δοµή της από τις υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής και ειδικότερα των Κέντρων Κοινωνικής 

                                                 
256 Π. Καζάκος, (ό. π.), σελ. 65 και 75.  
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257 Υπουργείον Εφοδιασµού, Υπηρεσία Εφοδίων εκ του Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ), Περί διοικήσεως και 
διαχειρίσεως των εκ του εξωτερικού εφοδίων, Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1945, σελ. 
4.  
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Πρόνοιας, αποτέλεσε ωστόσο υπόδειγµα για την οργάνωση των τελευταίων, 
κληροδοτώντας τους την αποκτηθείσα τεχνογνωσία. Παρόµοιο ρόλο είχε και η 
προγενέστερη υπηρεσία της Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Βοηθηµάτων εν Ελλάδι 
(Ε.∆.Β.Ε.), η οποία επίσης διατηρήθηκε έως τον Μάη του 1945 και αφορούσε 
αποκλειστικά στο µετέπειτα ορισθέν από την ΕΦ-ΕΞ ως «Α’ ∆ιαµέρισµα» (από τα   
11 συνολικά διαµερίσµατα στα οποία είχε χωριστεί η Ελλάδα) το οποίο περιλάµβανε 
την Αθήνα και τον Πειραιά,  γεγονός το οποίο οφείλονταν στον όγκο των δύο αυτών 
αστικών κέντρων. Το έργο µάλιστα της Ε.∆.Β.Ε. δεν περιορίζονταν στην διανοµή 
των τροφίµων, αλλά περιελάµβανε και ευρύτερη δράση κοινωνικού περιεχοµένου, 
αποτελώντας επίσης κληροδότηµα για την µετέπειτα οργάνωση του Κράτους 
Πρόνοιας258.  Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν, η σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα 
στις ελληνικές κυβερνήσεις και στις ξένες δυνάµεις που εγγυούνταν την οικονοµική 
βοήθεια (στην συγκεκριµένη περίσταση οι Η.Π.Α., καθώς αυτές χρηµατοδοτούσαν 
κατά 70% την U.N.R.R.A.), προκαλούσε δυο αρνητικές εξελίξεις : Αφενός 
εξασφαλίζοντας στις ελληνικές κυβερνήσεις που σε κάθε εκλογική αναµέτρηση 
«έπαιρναν το χρίσµα» από Άγγλους ή Αµερικανούς, όχι µόνο την εκλογική νίκη, 
αλλά και ένα ισχυρότατο µέσο άσκησης διακυβέρνησης, όπως ήταν η οικονοµική 
βοήθεια, αύξανε την αγωνιστικότητα και την αντίθεση των εργατικών σωµατείων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων της µαχόµενης Αριστεράς και συσπείρωνε γενικά 
τα λιγότερο ευνοηµένα κοινωνικά στρώµατα στην ανάπτυξη ενός κινήµατος 
διεκδικήσεων, λόγω της ανισοµερούς κατανοµής της βοήθειας, αλλά αύξανε και την 
δυσαρέσκεια και των άλλων πολιτικών δυνάµεων, που δεν ανήκαν µεν στην 
Αριστερά, αλλά δεν είχαν αναλάβει την διακυβέρνηση και στερούνταν µε τον τρόπο 
αυτό το βασικό εργαλείο που θα τους επέτρεπε να θρέψουν και να προωθήσουν τις 
φιλοδοξίες τους. Η µη συµµετοχή τους στα της διανοµής του από το εξωτερικό 
πακτωλού της U.N.R.R.A. τους αφαιρούσε την κύρια δυνατότητα που είχαν να 
επανασυσπειρώσουν τους οπαδούς τους και να χρηµατοδοτήσουν την προεκλογική 
προετοιµασία τους, γράφει ο Μαργαρίτης259. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα να 
επιδεινώνεται το ήδη αναβράζον πολιτικό κλίµα. Ούτε και ήταν στις προθέσεις των 
εκάστοτε κυβερνήσεων η εξάλειψη της αδικίας ως προς την διανοµή της βοήθειας 
που αφορούσε κυρίως στην ύπαιθρο, διότι η αλλαγή της κατάστασης εκεί, µε στόχο 
την βελτίωση της ζωής των κατοίκων, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να λειτουργήσει 
προς όφελος της Αριστεράς, η οποία είχε αναπτύξει το κλίµα αυτό διεκδίκησης 
δικαιότερης κατανοµής της βοήθειας. Ένα ακόµη ισχυρό κίνητρο ως προς αυτό, ήταν 
ότι οι πληθυσµοί της υπαίθρου, δεν ήταν «φρόνιµο» να τύχουν της προστασίας του 
κράτους ευρισκόµενοι στα βουνά, τα οποία έλεγχαν οι αριστερές δυνάµεις, ειδικά 
αφότου ξέσπασε ο εµφύλιος, διότι µε αυτό τον τρόπο θα ενίσχυαν την πολιτική της 
προσφυγοποίησης των πληθυσµών αυτών και θα απέκοπταν τις δυνάµεις του 
∆ηµοκρατικού στρατού από τις βάσεις ανεφοδιασµού τους (κατοίκους της υπαίθρου 
που είχαν κάτω από τον έλεγχο τους) τυχόν  καρπούµενοι τα αγαθά της εκάστοτε 
οικονοµικής βοήθειας. Κοινωνική Πρόνοια θα παρέχονταν στους πληθυσµούς 
αυτούς, ουσιαστικά µετά την ήττα του ∆ηµοκρατικού Στρατού, όταν ο έλεγχος των 
περιοχών αυτών πέρασε οριστικά στο αντίπαλο στρατόπεδο. Αφετέρου 
νοµιµοποιούσε την παρέµβαση των ξένων στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι 

 
258 Η ειδική µεταχείριση Αθήνας και Πειραιά, που συναντάται έπειτα και στην οργάνωση των 
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, έχει τις ρίζες της ακριβώς στην περίοδο του µεγάλου λιµού του 
χειµώνα 1941-1942 στην πρωτεύουσα, συνεχίστηκε µεταπολεµικά µέσα από τις υπηρεσίες της 
Ε.∆.Β.Ε. και έπειτα από τις αντίστοιχες της ΕΦ-ΕΞ.  
259 Γ. Μαργαρίτης, (ό. π.), σελ. 99.  
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χρησιµοποιούσαν την οικονοµική βοήθεια -ελέγχοντας και διαµορφώνοντας 
ουσιαστικά την πολιτική των αδύναµων ελληνικών κυβερνήσεων- προς την 
κατεύθυνση της πάταξης του «κοµµουνισµού» ή -καλύτερα- της ανατροπής της 
Αριστεράς. Είναι δε αναµφισβήτητη η άνιση κατανοµή της βοήθειας, παρά τις 
αντίθετες διακηρύξεις των ελληνικών κυβερνήσεων, τουλάχιστον στον τοµέα της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, ότι αυτή αφορούσε το σύνολο του πληθυσµού. Γιατί αν 
συνέβαινε το αντίθετο, τι νόηµα  είχε η σχολαστική εξακρίβωση εκ µέρους τους της 
πολιτικής τοποθέτησης κάθε αιτούντος βοήθεια από το Υ.Ε.Π., προκειµένου να τον 
επιληφθεί η Πρόνοια;  

 
- Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
 
Όσον αφορά στον διάδοχο κρατικό µηχανισµό, µετά  την Ε.∆.Β.Ε. και την ΕΦ-

ΕΞ, η οποία στο πλαίσιο της U.N.R.R.A. ανέλαβε να οργανώσει την Κοινωνική 
Πρόνοια, αυτός είναι τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (στο εξής Κ.Κ.Π.), για τα 
οποία ήδη έγινε µια αναφορά, µέσα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας. Η λειτουργία τους συνέπεσε κυρίως µε τα (σηµαντικά) ποσά 
του σχεδίου Μάρσαλ, κλήθηκαν όµως να διαχειριστούν ποσά και αγαθά και της 
U.N.R.R.A. για ενάµιση περίπου χρόνο. 

Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συστάθηκαν µε τον Αν. Νόµο 388 / 1945260 σε 
κάθε έδρα των νοµών της χώρας ως Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αρχικά. Τα 
σηµαντικότερα στοιχεία γύρω από την λειτουργία τους είναι τα εξής :  «Άρθρον 1ον : 
1. ∆ια την άσκησιν της ∆ηµοσίας Αντιλήψεως και Κοινωνικής Προνοίας 
συνιστώνται εις την έδραν εκάστου Νοµού Κέντρα Κοινωνικής Προνοίας. 2. 
Έκαστον των κατά τα άνω συνιστώµενων Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας αποτελεί 
∆ηµοσίαν Περιφερειακή Υπηρεσίαν του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, δρα 
καθ’ όλην την περιφέρειαν του Νοµού, και εξαρτάται απ’ ευθείας εκ του Υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας δυναµένου του Υπουργού τούτου, να µεταβιβάζη δι’ 
αποφάσεων του εις τους Γενικούς ∆ιοικητάς, ή Νοµάρχας ή ∆ιευθυντάς των 
Κέντρων, εν όλω ή εν µέρει την εκ του παρόντος Νόµου απορρέουσαν δικαιοδοσίαν 
αυτού. 3. Τοιαύτα Κέντρα δύνανται να ιδρυθώσιν και εις άλλας πόλεις του Κράτους 
διά ∆ιαταγµάτων προκαλουµένων από των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και 
Οικονοµικών δι’ ων καθορίζεται και η περιφέρεια εκάστου τούτων»261. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αλλά και βάσει  άλλων διατάξεων του νόµου, οι 
οποίες προέβλεπαν για παράδειγµα την κατάργηση των θέσεων των υπαλλήλων του 
Υ.Κ.Π. στις νοµαρχίες και στις Γενικές ∆ιοικήσεις και την µετάθεση τους ως 
µόνιµους πλέον στην έδρα κάθε Γενικής ∆ιοικήσεως και νοµαρχίας όπου 
λειτουργούσε Κ.Κ.Π., µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι σηµαντικές αρµοδιότητες 
αναθέτονταν στα τελευταία.  

Όσον αφορά στην ειδικότερη λειτουργία τους και συγκεκριµένα στο 
«προσωπικό» που θα τα στελέχωνε, πληροφορούµαστε σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
ίδιου διατάγµατος: «1. Παρ’ εκάστω Κέντρω Κοινωνικής Προνοίας εις έδραν 
Γενικής ∆ιοικήσεως ή Νοµού καθίσταται Γνωµοδοτικόν Συµβούλιον συγκείµενον εκ 
των κάτωθι : α) Του ∆ηµάρχου ή του υπό τούτου οριζοµένου αντιπροσώπου του 

                                                 
260 Πιο συγκεκριµένα, η σύσταση του θεσµού των Κ.Κ.Π. τοποθετείται στα τέλη του 1945, οπότε και 
ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Θεµιστοκλή Σοφούλη ο Αναγκ. Νόµος υπ’ αριθ. 836/1945 ΄΄Περί 
συστάσεως Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας΄΄. Βλ. την σχετική εγκύκλιο της 31.12.1945.  
261 Ό. π., σελ. 1 του σχετικού διατάγµατος.  
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∆ήµου της έδρας του Κέντρου. β) Του προϊσταµένου του οικείου υγειονοµικού 
Κέντρου. γ) Του Νοµοµηχανικού της περιφερείας. δ) Ενός ανωτέρου οικονοµικού 
υπαλλήλου. ε) Πέντε αντιπροσώπων εκ των εν τη έδρα του Κέντρου λειτουργουσών 
Εµπορικών, Βιοµηχανικών, Επαγγελµατικών, Γεωργικών και Εργατικών 
Οργανώσεων. στ) Εκ  τριών ιδιωτών ανεξαρτήτως φύλου εκ των εχόντων ιδιαιτέραν 
δράσιν εις ζητήµατα Κοινωνικής Προνοίας. 2. Εις Κέντρα συνιστώµενα εις αλλάς 
πόλεις µη έδρας Νοµών το Συµβούλιον ορίζεται εννεαµελές εξ ων οι τρεις δηµόσιοι 
υπάλληλοι. Τα δε λοιπά µέλη, έγκριτοι πολίται οριζόµενοι δι αποφάσεως του 
Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. 3. Εις ας περιφερείας υπάρχει αντιπρόσωπος της 
ΟΥΝΡΡΑ, ούτος µετέχει του Συµβουλίου ως µέλος συµβουλευτικόν»262.  

Η εικόνα που σχηµατίζεται από τα στοιχεία αυτά, καθώς θα υπέθετε κανείς ότι 
φανερώνουν µια τάση για αποκέντρωση µε ενισχυµένη την συµµετοχή των τοπικών 
φορέων, είναι µάλλον παραπλανητική. Η αποκέντρωση δεν θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί ποτέ, κατ’ αρχάς επειδή ο νεοσύστατος θεσµός δεν µπορούσε να 
λειτουργήσει έχοντας µονάχα µια χαλαρή εξάρτηση από το υπουργείο. Η αδυναµία 
λειτουργίας τους έγινε γρήγορα φανερή και η αλληλογραφία που αναπτύχθηκε 
ανάµεσα σε αυτά και στο υπουργείο για οδηγίες επί του πρακτέου, ήταν τεράστια. 
Έτσι γρήγορα το σύστηµα µετατράπηκε σε συγκεντρωτικό. Οι τοπικοί φορείς, στενά 
συνδεδεµένοι µε την κυβέρνηση και εξαρτηµένοι από αυτήν, λειτουργούσαν µε 
κριτήρια κοµµατικά, στηριγµένα στο δόγµα της «εθνικοφροσύνης», αποκλείοντας 
σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού από τις παροχές της Πρόνοιας. Υπήρχε και εδώ 
ένα κυνήγι µαγισσών, που αφορούσε όχι µόνο στους υποψήφιους ευεργετούµενους 
από την Πρόνοια, αλλά και σε όσους εκδήλωναν ενδιαφέρον να στελεχώσουν τις 
επιτροπές εξακρίβωσης απορίας263.  

Με το διάταγµα της 4ης Σεπτεµβρίου 1946, έγινε προσπάθεια αναβάθµισης του 
ρόλου των Κ.Κ.Π., ακριβώς επειδή τα πρώτα δείγµατα λειτουργίας τους δεν ήταν τα 
αναµενόµενα. Έτσι, στην κατεύθυνση αυτή, τα Κ.Κ.Π. άρχισαν να λειτουργούν ως 
περιφερειακές υπηρεσίες, κατά νοµούς, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας264, µε 
τη συγχώνευση επίσης των οργανισµών Χριστιανικής Αλληλεγγύης (Ε.Ο.Χ.Α.), της 
Κεντρικής Επιτροπής Συσσιτίων (Κ.Ε.Σ.) και της Φιλανθρωπικής Εταιρίας265,  µε 

 
262 Ό. π., σελ. 3 του διατάγµατος.  
263 Βλ. ενδεικτικά στο Παράρτηµα το έγγραφο (Ν° 6)  της 12ης Αυγούστου 1946, µε το οποίο ο 
νοµάρχης Καρδίτσας καταθέτει αίτηµα απολύσεως του διευθυντή του Κ.Κ.Π. Καρδίτσας, ο οποίος 
θεωρείτο ότι ενεργούσε υπέρ των Κοµµουνιστών.   
264 Βλ. σχ.  εγκύκλιο της 4ης Σεπτεµβρίου 1946, όπου δηµοσιεύεται το Ν. ∆. υπ’ αριθµ. 85 ΄΄Περί 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Προνοίας και περί ειδικωτέρας προστασίας των απόρων δια της οργανώσεως 
και αναπτύξεως των οικιακών βιοτεχνιών΄΄, (Άρθρο 1 : σελ. 1 διατάγµατος). 
265 Για την απόφαση βλ. και πάλι το διάταγµα της 4ης Σεπτεµβρίου 1946 , ό. π., άρθρο 10, σελ. 5. Μετά 
την δηµοσίευση του διατάγµατος ακολούθησε η ενηµέρωση των Κ.Κ.Π., ένα προς ένα, για την 
συνεργασία καθενός από αυτά µε τους αντίστοιχους οργανισµούς που δραστηριοποιούνταν σε κάθε 
περιοχή (βλ. γι’ αυτό πληθώρα σχετικών εγγράφων στο αρχείο του Υ.Ε.Π.). Επίσης, συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11, σελ. 7, οι σχετικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας που δηµιουργήθηκαν 
ήταν οι ακόλουθες : 1) Αιτωλοακαρνανίας, 2) Αργολιδοκορινθίας, 3) Αρκαδίας, 4) Αχαΐας, 5) 
Ευβοίας, 6) Ηρακλείου, 7) Ιωαννίνων, 8) Κοζάνης, 9) Κυκλάδων, 10) Λαρίσης, 11) Μαγνησίας, 12) 
Μεσσηνίας, 15) Σερρών, 14) Χανίων, 15) Άρτας, 10) Βοιωτίας, 17) ∆ράµας, 18) Έβρου, 19) 
Ευρυτανίας, 20) Ζακύνθου 21) Ηλείας, 22) Ηµαθίας, 23) Θεσπρωτίας, 24) Καβάλας, 23) Καρδίτσας, 
26) Καστοριάς, 27) Κέρκυρας, 28) Κεφαλληνίας, 29) Κιλκίς, 30) Λακωνίας, 31) Λασιθίου, 32) 
Λέσβου, 33) Λευκάδος, 34) Ξάνθης, 35) Πρεβέζης, 36) Πέλλας, 37) Ρεθύµνου, 38) Ροδόπης 39) 
Σάµου, 40) Τρικάλων, 41) Φθιώτιδος, 42) Φλωρίνης, 43) Φωκίδος, 44) Χαλκιδικής, 45) Χίου, 46) 
Αµφιλοχίας, 47) Γρεβενών, 48) ∆ιδυµοτείχου, 49) Κόνιτσας, 50) Κορίνθου, 51) Κάστρου και 52) 
Σιδηροκάστρου. Φυσικά δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί οι  Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και 
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βάση το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 85 το οποίο ψηφίστηκε από την 
κυβέρνηση Στυλιανού Γονατά.  

Θεωρητικά, µια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες των Κ.Κ.Π. ήταν η 
λειτουργία τους στην βάση της κατάρτισης πινάκων απορίας, βασισµένων πάνω στο 
διάταγµα περί της έννοιας της απορίας και του τρόπου αποδείξεως αυτής. Το αρχείο 
του Υ.Ε.Π. βρίθει από σχετικές πληροφορίες και οι καταστάσεις απορίας αφορούν 
όλα τα Κ.Κ.Π. που είχαν συσταθεί τότε στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να αποτελεί 
αυτό µια εξαιρετικά χρήσιµη πηγή πληροφοριών. Μέχρι τότε (1946) η απορία 
βεβαιώνονταν στην Ελλάδα από διάφορες τοπικές αρχές, όπως από την Εκκλησία 
(ενορίες), τις κοινότητες ή τις αστυνοµικές αρχές, στηριζόµενη «στην κρίσιν αγαθού 
ανδρός». Επειδή επρόκειτο όµως για µια διαδικασία χωρίς σύστηµα, οι αυθαιρεσίες 
και οι καταχρήσεις δεν έλειπαν. Οι αντιδράσεις στις καταχρήσεις αυτές όµως 
µετριάζονταν, λόγω της έως τότε επικρατούσας νοοτροπίας στην Ελλάδα, η οποία 
είχε οδηγήσει στο να θεωρείται η επίσηµη επιβεβαίωση της ένδειας ως ένα είδος 
διαπόµπευσης. Μετά την απελευθέρωση όµως, όταν πλέον ξεκίνησαν οι γενικές 
διανοµές καταναλωτικών αγαθών και οι δωρεάν παροχές υπηρεσιών και ειδικά µετά 
τον προοδευτικό περιορισµό αυτών αποκλειστικά στους άπορους, δηµιουργήθηκε η 
ζωηρή τάση µεγάλο τµήµα του πληθυσµού να επιδιώκει την εγγραφή στους 
επίσηµους καταλόγους των δικαιούχων απόρων266.  

Έτσι ακριβώς προέκυψε η ανάγκη της βάσει ορισµένων κριτηρίων και κατόπιν 
συγκεκριµένης διαδικασίας εξακρίβωσης και διαβάθµισης της απορίας των πολιτών. 
Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, από το 1946 λοιπόν, στο πλαίσιο ακόµη της 
U.N.R.R.A., σύµφωνα µε τις µελέτες ξένων συµβούλων -κυρίως Αµερικάνων-, θα 
αναλάµβαναν, αντί των τοπικών επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας, να καταγράφουν 
τους απόρους, και να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες. Αξίζει να σταθούµε λίγο 
περισσότερο στην έννοια της απορίας και στον τρόπο αποδείξεως της, διότι γύρω 
από αυτήν στήθηκε ολόκληρο το σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας στο δεύτερο µισό 
της δεκαετίας του 1940, αποτελώντας την σπονδυλική στήλη της αρχικής 
υπηρεσιακής διαρθρώσεως των Κ.Κ.Π.. Πολλοί ήταν οι µελετητές που τόνιζαν 
επιπλέον ότι η εξακρίβωση των αναγκών του ατόµου είναι από τις πιο σηµαντικές 
συνιστώσες της Κοινωνικής Πολιτικής. Η έννοια της απορίας και η υποχρέωση του 
κράτους να στηρίξει τους πλέον αδύναµους µε στόχο την οριστική επανένταξή τους 
στην κοινωνία, ερχόταν σε αντίθεση µε τις θεωρίες µελετητών όπως ο Σπένσερ που 
θεωρούσε ότι οι αδύνατοι θα έπρεπε να συντηρούνται µε ένα µικρό ποσό, καθώς 
είναι ουσιαστικά αχρείαστοι. Ο Γ. Βούτσης, υπέρµαχος της ιδέας της εξακρίβωσης 
της απορίας και σύγχρονος µε την εφαρµογή της από τα Κ.Κ.Π., αντέκρουε την θέση 
του Σπένσερ, λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι στις σύγχρονες κοινωνίες, αν 

 
Πειραιά, που τελούσαν υπό ειδικό καθεστώς λόγω Ε.∆.Β.Ε. και  Θεσσαλονίκης. Ο Βούτσης, (ό. π.), 
(Πίνακας 1,) επιβεβαιώνει την πληροφορία, κάνοντας λόγο για 56 Κ.Κ.Π. / Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Πρόνοιας, περίπου δηλαδή όσα και οι νοµοί της Ελλάδας, σύµφωνα και µε το διάταγµα που όριζε ότι 
στην πρωτεύουσα κάθε νοµού θα ιδρύονταν και ένα Κ.Κ.Π.. Ο Ψαράς, (ό. π.), σελ. 64, ισχυρίζεται ότι 
αυτά ήταν 55. 
266 Ο Α. Ψαράς (ό. π.), σελ. 60, περιγράφει γλαφυρά την κατάσταση : «Μέχρι προ τινός η ένδεια, η 
απορία, εβεβαιώνετο παρ’ ηµίν όταν παρίστατο ανάγκη κατά την κρίσιν αγαθού ανδρός από την 
οικίαν τοπικήν -ενοριακήν ή Κοινοτικήν ή Αστυνοµικήν- αρχήν…Από τετραετίας [δηλαδή από το 
1946] εισήχθη παρ’ ηµίν το σύστηµα της τοποθετήσεως του θεσµού της απορίας εντός πλαισιωµένων-
επιστηµονικών σχεδίων. Και εκλήθησαν να δηλώσουν την απορίαν των όλοι όσοι διισχυρίζοντο ότι 
είναι άποροι…Και ήρχισαν υποβαλλόµεναι κατά εκατοµµύρια αι αιτήσεις προς απόκτησιν του τίτλου 
της απορίας…[όταν πολλοί] βλέποντας τους γείτονες τους να το κάνουν, τους µιµήθηκαν και αυτοί για 
να επωφεληθούν από τα επιδόµατα».  
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υποστηρίζονταν, µπορούσαν να επιτύχουν το αυτονόητο, να µη ζουν δηλαδή ως 
µισθοσυντήρητοι από το κράτος και άπραγοι267.  

Για πρώτη φορά λοιπόν στο πλαίσιο των Κ.Κ.Π. ήταν που η έννοια της απορίας 
τέθηκε στο επίκεντρο του συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας και η εξακρίβωση της 
έγινε µε συγκεκριµένους κανόνες, αναπτύσσοντας ένα τεράστιο δίκτυο εξακρίβωσης 
πληροφοριών, µε βάση τις επιτροπές που συστάθηκαν. Συγκεκριµένα, η  έννοια της 
απορίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του προαναφερόµενου διατάγµατος, ορίζονταν ως 
εξής : «1. Άπορος λογίζεται παν πρόσωπον, ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκεύµατος, εφ’ 
όσον δεν διαθέτει ούτε αυτό, ούτε τα µέλη της οικογενείας του, επαρκείς πόρους, 
προς τον σκοπόν της αντιµετωπίσεως των βιωτικών αναγκών. 2. Η έλλειψις επαρκών 
πόρων κρίνεται εν εκάστη συγκεκριµµένη περιπτώσει, αναλόγως του εισοδήµατος, 
εκάστου ατόµου και των καλώς εννοουµένων και λελογισµένων ατοµικών και 
οικογενειακών αυτού αναγκών και συµφώνως προς οµοιοµόρφους κατευθυντηρίους 
γραµµάς, χαρασσοµένας παρά του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας»268. Στο ίδιο 
διάταγµα περιγράφονταν ακόµη η διαδικασία µε την οποία θα λειτουργούσαν τα 
Κ.Κ.Π.269, καθώς κάθε ένα από αυτά θα όριζε από µια επιτροπή που θα αποτελείτο 
από τους πιο έγκριτους κατοίκους µιας ενορίας ή ενός συνοικισµού ή ενός χωριού, µε 
σκοπό την εξακρίβωση της απορίας (η επιτροπή θα ήταν αρµόδια να εγκρίνει ή όχι 
τις σχετικές αιτήσεις που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι). Προτιµούνταν δηµόσιοι 
υπάλληλοι για τις επιτροπές. Αυτοί που απάρτιζαν τις σχετικές επιτροπές 
εξακρίβωσης φαίνεται ότι αντιµετωπίζονταν αρνητικά και µε φόβο από τους πολίτες, 
καθώς από την κρίση τους εξαρτάτο εν πολλοίς το µέλλον τους. Γι’ αυτό το λόγο ο 
Βούτσης, ο οποίος στην περίοδο αυτή είχε επιτελέσει διευθυντής του υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας, έσπευδε να τονίσει ότι «ο «εξακριβωτής» δεν είναι τίποτα 
άλλο από ένας εξειδικευµένος κοινωνικός λειτουργός που καλείται να διαπιστώσει 
δύο κυρίως συντελεστές : α) Την αρχή του ελαχίστου ορίου συντηρήσεως και β) Το 
ανώτατο όριο των εισοδηµάτων που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο βοηθούµενος. Στα 
αντικείµενα αυτά, παρά την πολυπλοκότητα ως προς την εξακρίβωση, λόγω των 
ποικίλων κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνήθως αναλαµβάνουν 
τα άτοµα, οι «εξακριβωτές» επιτέλεσαν κατά την γνώµη του καλό έργο270. Κάθε 
εξάµηνο επανεξετάζονταν συνολικά οι αιτήσεις των απόρων. Προκειµένου επίσης 
για την ενηµέρωση όλων των αρµοδίων σχετικά µε την έννοια της απορίας, τον 
τρόπο εξακρίβωσης της απορίας και γενικότερα για την λειτουργία του συστήµατος, 
εγκύκλιοι, διευκρινιστικά έγγραφα έως και υποδείγµατα εντύπων αιτήσεως και 
δελτίων οικογενειακής και οικονοµικής καταστάσεως προς παροχή βοηθείας, 
αποστέλλονταν αρκετά συχνά προς τα Κ.Κ.Π.. Έτσι εξηγείται και το τεράστιο εύρος 
των σχετικών εγγράφων στα σχετικά µε την Πρόνοια αρχεία. Τα Κ.Κ.Π. θα 
µπορούσαν να ενεργούν επιθεωρήσεις σχετικά µε την ποιότητα της εργασίας των 
επιτροπών, προβλέπονταν δε ποινές και κυρώσεις σε όλους τους παραβάτες, τόσο σε 
όσους µε απάτη παρουσιάζονταν ως άποροι, όσο και στα µέλη των επιτροπών που 
δεν ασκούσαν σωστά το λειτούργηµα που τους είχε ανατεθεί. Όλη αυτή η 
αυστηρότητα και η τυπικότητα ήταν εύλογη, αν αναλογιστεί κανείς τις 
δηµοσιονοµικές συνθήκες που τότε επικρατούσαν και για να διασφαλιστεί η επιτυχία 
του συστήµατος. Ωστόσο, η διάσταση ανάµεσα στο πνεύµα του νόµου και στην 

 
267 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 65-66. 
268 Ν. ∆. υπ’ αριθµ. 85 ΄΄Περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Προνοίας και περί ειδικωτέρας προστασίας των 
απόρων δια της οργανώσεως και αναπτύξεως των οικιακών βιοτεχνιών΄΄ (ό. π.), σελ. 1 διατάγµατος. 
269 Ό. π., σελ. 2-6 διατάγµατος.  
270 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 58-59.  
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πραγµατικότητα, είναι δεδοµένη. Αυθαιρεσίες υπήρξαν και απ’ ότι φαίνεται πολλές, 
καθώς το αντικείµενο της Κοινωνικής Πρόνοιας προσφέρονταν ως πεδίο γρήγορου 
πλουτισµού, καθώς ήταν ένας προνοµιακός για την εποχή (λόγω και των σχετικών 
κονδυλίων) τοµέας271. Έτσι, το όλο σύστηµα των Κ.Κ.Π. δεν κατόρθωσε να 
εκπληρώσει τις αυξηµένες προσδοκίες τις οποίες η αναγγελία του είχε 
δηµιουργήσει272.  

Αξίζει πάντως να προχωρήσουµε στην αποτίµηση για τα Κ.Κ.Π. λαµβάνοντας και 
πάλι υπ’ όψιν την γνώµη δύο πολύ σχετικών µε το ζήτηµα ανθρώπων, του Γεώργιου 
Βούτσης και του  Ανδρέα Ψαρά.  

Ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες εξαιτίας των οποίων το όλο σύστηµα 
οδηγούνταν σε αποτυχία κατά τον Γ. Βούτση υπήρξε το γεγονός ότι επικράτησε η 
συνήθεια να εκτιµάται το κόστος του ελαχίστου ορίου συντηρήσεως σε ποσά που θα 
έλεγε κανείς ότι προκαλούν την ειρωνεία. Το ποσό αυτό δεν υπερέβαινε τις 36.500 
δρχ. κατά µήνα για κάθε άτοµο, δηλαδή «όσα ακριβώς απαιτούνταν για να 
εξασφαλισθεί µόνο το πρωινό ρόφηµα ενός ατόµου»273. Ο Βούτσης ονοµάζει αυτήν 
την πρακτική πειραµατισµό και όχι Κοινωνική Πολιτική. Οδηγούσε εκ των 
πραγµάτων τα όργανα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην παράβαση των 
ορίων, διότι τα έβλεπαν πραγµατικά ανεφάρµοστα για τους απόρους. Η εικόνα 
πάντως του έργου των εξακριβωτών, σε επίπεδο προθέσεων τουλάχιστον, 
παρουσιάζεται εδώ εξιδανικευµένο. Αποσιωπάται δε τελείως ο αποκλεισµός ενός 
σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού από τα αγαθά της πρόνοιας, λόγω πολιτικών 
κριτηρίων.   

Βεβαίως, το ζήτηµα για το ύψος των πόρων και για τα διαθέσιµα µέσα του 
υπουργείου, θα πρέπει να τεθεί σε πρώτο επίπεδο. Και αυτό, διότι η αποτυχία των 
Κ.Κ.Π. δεν δικαιολογείται επαρκώς µε το αποκλειστικό επιχείρηµα περί έλλειψης 
πόρων, καθώς στην Ελλάδα εισέρευσε µεταπολεµικά πακτωλός χρηµάτων. Το 
ζήτηµα προς διερεύνηση είναι λοιπόν πώς διανεµήθηκαν τα χρήµατα αυτά, τι 
ποσοστό αναλογούσε στην Κοινωνική Πρόνοια, πώς έγινε στον τοµέα αυτό η 
σχετική διαχείριση και στο πλαίσιο αυτό τι λάθη, ενδεχοµένως, έγιναν.  

Από τα στατιστικά δεδοµένα του υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας προκύπτει ότι ο 
αριθµός των πολιτών που βρίσκονταν σε ατοµική αδυναµία να θεραπεύσουν όλες τις 
ανάγκες τους έφτανε το 1948 τους 1.587.057274.  Επίσης από στατιστικά στοιχεία του 

 
271 Βλ. ενδ. έγγραφα από το αρχείο του Υ.Ε.Π. στο Παράρτηµα εγγράφων : α) Ν° 12, όπου ο 
διευθυντής της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας Αιτωλοακαρνανίας απευθύνεται στο υπουργείο και 
προσπαθεί να αποκρούσει καταγγελίες από οµάδα ατόµων, υποκινούµενων, κατά την γνώµη του, από 
«πολιτικάντηδες» για το έργο της επιτροπής εξακρίβωσης απορίας που είχε προηγηθεί και β) Ν° 13, 
όπου έχει εξακριβωθεί αυθαίρετη κρίση από τις ενοριακές επιτροπές εξακρίβωσης απορίας της 
Αµαλιάδας, έχοντας χαρακτηρίσει αδικαιολόγητα το ήµισυ του πληθυσµού ως απόρους.  
272 Για τις προσδοκίες αυτές βλ. για παράδειγµα έγγραφο-επιστολή από το αρχείο του Υ.Ε.Π. (αριθµ. 
πρωτοκόλλου 1782), του διευθυντή του Κ.Κ.Π.  Ηλείας προς δύο οµογενείς στις Η.Π.Α. µε την οποία 
τους ζητά να στηρίξουν οικονοµικά το Κ.Κ.Π. Ηλείας, τονίζοντας την σηµασία του νέου αυτού 
θεσµού των Κ.Κ.Π. και τις προοπτικές που ανοίγονταν : «Προφανές τυγχάνει ότι η επιτυχής 
οργάνωσις και λειτουργία των Κ.Κ.Π. και η επίτευξις των εκ τούτου προσδοκωµένων σκοπών, θέλει 
κατά πολύ συντελέσει και εις την βελτίωσιν και σταθεροποίησιν και αυτής ταύτης της γενικής 
οικονοµικής και πολιτικής καταστάσεως της χώρας» (σελ. 1). Και παρακάτω : «Ο Νόµος αυτός [για 
την σύσταση των Κ.Κ.Π.] είναι ίσως ο πλέον δηµοκρατικός Νόµος εις όλην την ιστορίαν της Ελλάδος. 
∆ίδει ψωµί εις τους πτωχούς και βοήθειαν εις εκείνους των οποίων η ανάγκη είναι µεγαλυτέρα…» 
(σελ. 2).   
273 Γ. Βούτσης, σελ. 59.  
274 Τον αριθµό αυτό επιβεβαιώνει και ο Βούτσης, σελ. 59 για το έτος 1948. Το ύψος του αριθµού στα 
1950 είχε αυξηθεί ακόµη περισσότερο, σύµφωνα µε τις στατιστικές των Κέντρων Κοινωνικής 
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αρµοδίου για τις διανοµές Υπουργείου Εφοδιασµού µαθαίνουµε ότι υπήρχαν 
διαστήµατα τριών και παραπάνω µηνών, όπου κανένα βοήθηµα δεν είχε δοθεί και ότι 
σε προηγούµενα διαστήµατα, όπου η εξαθλίωση ήταν κάτι παραπάνω από δεδοµένη, 
είχαν δοθεί µεν, αλλά ελάχιστα. Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές της 
κατάστασης που επικρατούσε σε ορισµένες περιόδους στο ελληνικό σύστηµα 
Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 Ο Βούτσης, επιχειρηµατολογώντας στην ίδια βάση της έλλειψης πόρων, 
αναρωτιώταν αν ουσιαστικά κανείς µπορούσε να ασκήσει κοινωνική πολιτική στην 
Ελλάδα, µε τα πενιχρά τελικώς µέσα που διέθεταν οι αρµόδιες υπηρεσίες275. 
Εξακριβωτές και άποροι, έφτασαν, κατά την µαρτυρία του, στο σηµείο να θεωρούν 
ότι η προσπάθεια τους δεν θα καταλήξει σε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα. Η 
κακοδαιµονία του ελληνικού συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας οφείλονταν και στην 
διαιώνιση ενός φαύλου κύκλου, καθώς στην Ελλάδα εξακρίβωναν µεν τους άπορους, 
αλλά δεν εξακρίβωναν και την αιτία της απορίας. Την κατάσταση σαφώς επιβάρυνε 
και το καταγεγραµµένο γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα 
επεδίωκε να ενταχθεί στους καταλόγους απορίας, ακόµη και αν δεν πληρούσε τα 
κριτήρια απορίας. Για ορισµένους δηλαδή, η εγγραφή στους καταλόγους απορίας, 
µέσω της απόκρυψης των πραγµατικών περιουσιακών τους στοιχείων, ήταν ένα 
πρώτης τάξεως µέτρο για ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα. Όπως γράφει 
χαρακτηριστικά ο Βούτσης, «ολόκληρος ο πληθυσµός της Ελλάδας (7,5 εκατοµ. 
περίπου) είναι υποψήφιοι άποροι. Καθένας έχει την δυνατότητα να θέση σε κίνηση 
τον µηχανισµό της λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, έστω κι αν 
είναι εύπορος»276. Το γεγονός αυτό απορροφούσε µέγα µέρος της ενεργητικότητας 
των υπαλλήλων των αρµόδιων υπηρεσιών. Ο Βούτσης πρότεινε µια νέα µέθοδο 
διαφυγής από τον κυκεώνα αυτό, σύµφωνα και µε τα πρότυπα των Η.Π.Α. : Την 
εγκατάλειψη το ταχύτερο της παλαιάς βάσης η οποία αποδείχθηκε ακατάλληλη και 
την καθιέρωση του αξιώµατος παροχής περιθάλψεως µε βάση τις πραγµατικές 
ανάγκες, σε συνδυασµό µε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόµενος. Θα 
περιορίζονταν δηλαδή ο κύκλος των ενδιαφεροµένων που απασχολούσαν τις 
υπηρεσίες του κράτους και θα υπάγονταν υποχρεωτικά στο σύστηµα προστασίας τα 
απροστάτευτα παιδιά, οι υπερήλικες, οι ανάπηροι και άλλες οµοειδείς κατηγορίες 
πολιτών. Έτσι µόνο θα επέρχονταν αποσυµφόρηση των υπηρεσιών της Πρόνοιας και 
θα βοηθούνταν αυτοί που έπασχαν πραγµατικά277.    

 Όσον αφορά σε µια αποτίµηση για τα Κ.Κ.Π., ο Βούτσης θεωρούσε ότι δεν θα 
έπρεπε να διέλθει κανείς απαρατήρητα από την προσπάθεια που είχε καταβληθεί για 

 
Προνοίας, οι οποίες εµφάνιζαν κατά το 1950 ένα εκατοµµύριο παγίων απόρων Α’ κατηγορίας δηλαδή 
µη εχόντων εισόδηµα περίπου χιλίων δραχµών ηµερησίως και 1.600.000 απόρων παγίων Β’, Γ’, ∆’ 
κατηγορίας χωρίς να περιλαµβάνονται στους αριθµούς αυτούς οι 700.000 «ανταρτοπλήκτοι» 
πρόσφυγες, ούτε οι 800.000 µέλη οικογενειών των στρατευµένων, ούτε οι ήδη περιθαλπτόµενοι σε 
ιδρύµατα. Τους αριθµούς αυτούς αναφέρει ο Ψαράς, (ό. π.), σελ. 63. Στο έντυπο Το Σχέδιον Μάρσαλ 
στην Ελλάδα… (ό. π.), σελ. 27 αναφέρεται αόριστα ότι ο αριθµός των απόρων έφτανε τα 3 
εκατοµµύρια.  
275 Βλ. ενδ. στο Παράρτηµα (Ν° 14) έγγραφο της 8ης Ιανουαρίου 1946 από το αρχείο Υ.Ε.Π., όπου ο 
διευθυντής του Κ.Κ.Π. Αχαΐας απολογούνταν στο υπουργείο για την προβληµατική λειτουργία του 
Κέντρου (καθυστέρηση ως προς την σύνταξη των καταλόγων των απόρων), λόγω της δυσµενούς 
συγκυρίας (διακύµανση τιµών, αύξηση των αναγκαίων ποσοτήτων τροφίµων κ.λπ.) και συνεπώς της 
έλλειψης µέσων για την άψογη λειτουργία του Κ.Κ.Π..  
276 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 60. Βλ. και αντιπροσωπευτικά έγγραφα από το αρχείο Υ.Ε.Π. στο 
Παράρτηµα (Ν° 10, 11).  
277 Για τις προτάσεις αυτές, βλ. Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 61.  
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την οργάνωσή τους. Στα 1948 έκρινε πολύ πρώιµη την εποχή για να εκφράσει κρίση, 
σχετικά µε το αν πέτυχαν ή όχι. Έκρινε όµως σκόπιµο να θίξει ένα ακόµη από τα 
σφάλµατα τα οποία έγιναν, ώστε να εκµεταλλευθεί κανείς την εµπειρία. Το σφάλµα 
αυτό έγκειτο στο γεγονός ότι δεν εκπαιδεύθηκε προηγουµένως ένας σηµαντικός 
αριθµός υπαλλήλων και να στελεχωθούν κατόπιν οι υπηρεσίες των Κ.Κ.Π.278. Αυτό 
ήταν µια ουσιαστική παράλειψη που δηµιούργησε στην αρχή κάποια αµφιβολία για 
την επιτυχία του θεσµού. Τα Κ.Κ.Π. στελεχώθηκαν µεν από φιλότιµους νέους συχνά, 
αλλά χωρίς εµπειρία και την κατάλληλη εκπαίδευση. Πολλοί από αυτούς 
ακολουθώντας την κοινή λογική, χωρίς συµβιβασµούς, πέτυχαν να προσφέρουν 
αξιόλογο έργο, αλλά το γενικό αποτέλεσµα δεν ήταν ικανοποιητικό και µαρτυρούσε 
όλο αυτό την προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζονταν η Κοινωνική Πρόνοια 
στην Ελλάδα. 

Οι παραλείψεις και τα ελαττώµατα που παρατηρήθηκαν στον νεοσύστατο θεσµό 
των Κ.Κ.Π. κατεβλήθη προσπάθεια να διορθωθούν εκ νέου µε το Ν. ∆. 618 της 17 / 
4 / 1948, υπό την πίεση και τις διαµαρτυρίες των υπηρεσιακών παραγόντων και της 
κοινής γνώµης. Ο ίδιος ο Βούτσης ήταν ένας από τους εισηγητές του και το 
θεωρούσε µάλιστα πρωτοποριακό. Το νοµοθέτηµα αυτό προέβλεπε τον τρόπο µε τον 
οποίο θα γίνονταν η «εκκαθάριση των  ικανών από τους ανίκανους» υπαλλήλους. 
Επίσης προέβλεπε την µονιµοποίηση ορισµένων υπαλλήλων στην πρωτεύουσα κάθε 
Νοµού για να οργανωθεί καλύτερα η Πρόνοια και ότι στο εξής κάθε υπάλληλος που 
θα ήθελε να προσληφθεί ή να µονιµοποιηθεί έπρεπε να πληροί ειδικά προσόντα. 
Προβλέπονταν επίσης ο θεσµός των υπηρεσιακών αντιπροσώπων, αρµοδιότητα του 
οποίου θα ήταν η σύνδεση των κεντρικών υπηρεσιών µε τις περιφερειακές. Το Ν. ∆. 
618 δεν πραγµατοποιήθηκε όµως, παρά µόνο µερικά, γιατί στην ουσία αφήνονταν 
ανοιχτές δίοδοι για τον νεποτισµό, τον πολιτικό φαβοριτισµό και τις κοµµατικές 
προτεραιότητες279. 

Αλλά το πρόβληµα δεν οφείλονταν µόνο στην στελέχωση των υπηρεσιών 
Κοινωνικής Προνοίας. Τα αίτια ήταν βαθύτερα. Άλλες αιτίες για την διάψευση των 
προσδοκιών που είχε δηµιουργήσει η ελπίδα για την γέννηση ενός νέου συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, αποτελούν ακόµη η κακή διαχείριση εκ µέρους 
των κυβερνήσεων, η υπεξαίρεση χρηµάτων, οι κακοί χειρισµοί τοπικών φορέων, και 
το γεγονός ότι κύρια προτεραιότητα ήταν οι δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισµούς 
και για εκπαίδευση των στελεχών των ενόπλων δυνάµεων.  

Πιο κοντά στα πραγµατικά αίτια της δυσπραγίας του ελληνικού συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας -χωρίς φυσικά να είναι σε θέση λόγω και της χρονικής 
απόστασης που έγραφε (1950), αλλά και λόγω της ιδιότητας του ως διευθυντής του 
υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, να θίξει «ευαίσθητα» ζητήµατα- βρισκόταν ο 
Ανδρέας Ψαράς, ο οποίος έκανε πιο εποικοδοµητική κριτική, παρέχοντας παράλληλα 
σηµαντικές πληροφορίες, για την κατάσταση µάλιστα που επικρατούσε στα 1950, 
δύο δηλαδή χρόνια µετά τον Βούτση : Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει ο 
Ψαράς, οι βασικές ανάγκες διατροφής του ατόµου υπολογίζονταν από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σε ποσά κυµαινόµενα από 120.000 
– 160.000 δρχ. µηνιαίως. ∆εδοµένης όµως της οικονοµικής στενότητας του κράτους 
σε σχέση µε την έκταση των αναγκών, επιδιώχθηκε η κλιµάκωση του βαθµού της 

 
278 Γ. Βούτσης, 102-103.  
279 Σχετικά µε τα θέµατα αυτά βλ. και την µελέτη του Προκόπη Παπαστράτη, «Η εκκαθάριση των 
δηµοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα τις παραµονές του εµφυλίου πολέµου», στο Baerentzen Lars - 
Ιατρίδης Ο. Γιάννης - Smith Ole (επιµ.), Μελέτες για τον Εµφύλιο Πόλεµο 1945-1949, Ολκός, Αθήνα 
1992, σελ. 47-66.  
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απορίας, ώστε η βοήθεια να κατανέµεται αναλόγως ακριβώς των αναγκών. Όσοι 
είχαν πάσης φύσεως έσοδα κάτω του ¼ του ποσού τούτου, δηλαδή 30.000 – 40.000 
µηνιαίως, λογίζονταν άποροι Α’ κατηγορίας, µέχρι του ½, Β’ κατηγορίας, µέχρι ¾, 
Γ’ κατηγορίας και µέχρι του συνόλου, ∆’ κατηγορίας280. Το διάταγµα της 11-5-1946 
όριζε ότι «άπορος είναι παν άτοµον το οποίον, αυτό ή η οικογένεια του δεν διαθέτει 
πόρους επαρκείς προς τον σκοπόν της αντιµετωπίσεως των βιοτικών αναγκών». 
Παράλληλα όµως, λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας, τέθηκαν τόσοι περιορισµοί 
ώστε να υπονοµευθεί η ευρεία αυτή θεωρητική βάση πάνω στην οποία θα 
αναπτύσσονταν η Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, οι 
αυστηροί υπολογισµοί που είχαν τεθεί δεν απέδωσαν κανένα ουσιώδες αποτέλεσµα. 
Μάλιστα ο Ψαράς έφτανε στο σηµείο να πει ότι «οι τίτλοι απορίας που εκδίδοµεν, 
κανέν αξιόλογον ουσιαστικόν αντίκρυσµα δεν καλύπτουν, λόγω της οικονοµικής µας 
αδυναµίας»281, καθώς δεν εξασφαλίζονταν πάντα ούτε καν η πιο σηµαντική παροχή 
που ήταν η δωρεάν νοσηλεία, δεδοµένου ότι ολόκληρο το κράτος διέθετε σύνολο 
κλινών -περιλαµβανοµένων των σανατορίων και ψυχιατρείων- µόνο 20.000.  

Η βάση του προβλήµατος βρισκόταν  κατ’ αυτόν  στην νοµοθεσία του 1946, η 
οποία απηχούσε την µίµηση αλλότριων προς τις ανάγκες της Ελλάδας συστηµάτων, 
και ξεκινούσε αντίστροφα από εκεί που έπρεπε, δηλαδή από µιαν βάση γενική, την 
Γενική Αντίληψη, που ήταν ένα αχανές πεδίο, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα 
µέσα και η τεχνογνωσία. Ο Ψαράς γράφει χαρακτηριστικά για την πολιτική αυτή : 
«Εκτυπώσαµεν και εξεδώσαµεν εκατοµµύρια επιταγών προσδοκίας εκεί όπου ουδέν 
πραγµατικόν αντίκρυσµα είχοµεν. Αντί ν’ αρχίσωµεν την διατροφήν του 
νεογεννήτου θεσµού µε µήτριον γάλα, εζητήσαµεν να την αρχίσωµεν µε δύσπεπτα 
καρυκεύµατα. Και επετείναµεν την προς τον θάνατον προσέγγισιν του κατά τα άλλα 
ηµιθανούς βρέφους»282. Γι’ αυτό, η ίδρυση «µε µια µονοκονδυλιά» 55 Κέντρων 
Κοινωνικής Προνοίας µε πολλές χιλιάδες αρχικώς προσωπικού, ήταν τελικά άτοπη. 
Κύριος και αρχικός λόγος της ιδρύσεως των Κέντρων αποτέλεσε ο σκοπός της 
εξευρέσεως των ατόµων τα οποία χαρακτηριζόµενα δικαιούχα-άπορα, θα µετείχαν 
δωρεάν στις διανοµές ειδών τα οποία µετά την απελευθέρωση της Ελλάδας άρχισαν 
να αποστέλλονται από τους συµµάχους. Το γεγονός αυτό απετέλεσε την βάση για την 
έναρξη συστάσεων εκ µέρους των ξένων ειδικών συµβούλων (από τις Η.Π.Α.), να 
οργανωθούν επί τη ευκαιρία και στην Ελλάδα όπως και στις Η.Π.Α. υπηρεσίες 
περιφερειακές της Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι υπηρεσίες του υπουργείου δέχθηκαν 
αυτή τη βάση και άρχισε η κοινή µελέτη των λεπτοµερειών των επιβλητέων θεσµών, 
αλλά το γεγονός ότι στηρίζονταν σε βάσεις θεωρητικές και απροσάρµοστες προς την 
ελληνική πραγµατικότητα και τις δυνατότητες της χώρας, είχε µερικά µόνο 
αποτελέσµατα  Και κάτι ακόµα. Η διάρθρωση των υπηρεσιών ήταν δαιδαλώδης και 
γραφειοκρατική. Προβλέπονταν η δηµιουργία πολυάριθµων υπηρεσιών, µε 
«πολυτελείς» διαρθρώσεις283. Στις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες αυτές είχε προβλεφθεί 
ότι θα έπρεπε να δοθεί και απόλυτη αυτοτέλεια, µε µόνη εξάρτηση από την Αθήνα, 
την στιγµή που πείρα δεν υπήρχε. Αυτές οι τάσεις, εξηγεί ο Ψαράς, ότι ευνοήθηκαν 
από την τότε πολιτική ηγεσία διότι έτσι θα είχε την ευχέρεια να διορίσει υπό το 
πρόσχηµα του επείγοντος, χιλιάδες υπαλλήλους, χωρίς να ζητηθεί ούτε διαγωνισµός, 
ούτε κανένα άλλο προσόν. Και έτσι έφθασε κάποτε ο αριθµός των υπαλλήλων αυτών 

 
280 Α. Ψαράς, (ό. π), σελ. 63.  
281 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 63.  
282 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 64.  
283 Βλ. στο αρχείο του Υ.Ε.Π., πληθώρα σχετικών µε την διάρθρωση των νέων υπηρεσιών εγγράφων, 
σχεδιαγραµµάτων και πινάκων, που δείχνουν την πολυπλοκότητα του συστήµατος.  
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-που προορίζονταν να αποτελέσουν τους φορείς του νέου Κράτους Προνοίας την 
Ελλάδα- να υπερβεί τους 4.500. Με αυτές τις προϋποθέσεις «έγινε δια του ουτωσί 
στρατολογηθέντος ανθρωπίνου τούτου υλικού, η απόπειρα της µεταφυτεύσεως εις 
την Ελλάδα νέων θεσµών επιστηµονικών και κοινωνικών. Και ενοµίσθη ότι θα 
ενηµερώνοντο πάντες ούτοι εις τον προορισµόν των και θα ολοκληρώνετο η 
ονειρώδης ουτοπία δια συνεχών και σχοινοτενών οδηγιών στελλοµένων από τας 
Αθήνας, τας οποίας οι πλείστοι των καν έτι ανέγνωσαν, ούτε όµως εµελέτησαν, ούτε 
εφήρµοσαν»284. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Ψαράς κατέληγε ότι το σύνολο του 
συστήµατος της απορίας στην Ελλάδα  έπρεπε να αλλάξει ριζικώς.    

Ο Ψαράς αµφισβητούσε ακόµη και τα στατιστικά αποτελέσµατα που είχε 
συλλέξει το υπουργείο, παρά την πληθώρα των νέων µέτρων και των εγκυκλίων και 
παρά τις χιλιάδες των υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί στο υπουργείο285. Εάν 
όντως αληθεύει το γεγονός ότι ακόµα και τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου δεν 
είχαν καµία βάση, το όλο σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας που εφαρµόστηκε τότε 
τίθεται υπό αµφισβήτηση. Ο Ψαράς εξηγούσε την έλλειψη καλών στατιστικών 
σειρών µε την απουσία καλών υπαλλήλων. Κατ’ αυτόν, ουσιαστικά, τα όργανα 
ελέγχου -κοινοτικά ή ενοριακά-  παρέµεναν τα ίδια µε αυτά που ήταν και πριν. Παρ’ 
όλες δηλαδή τις προσλήψεις που είχαν γίνει στο Υ.Ε.Π. δεν διαπίστωνε ποιοτική 
αναβάθµιση. Συγκεκριµένα, για τις ελληνικές στατιστικές έγραφε ότι αµφισβητούσε 
την εγκυρότητα τους, όχι γιατί δεν υπήρχε µεγάλος αριθµός απόρων, αλλά διότι «τα 
στατιστικά µας αποτελέσµατα δεν ανταποκρίνονται προς τας τυπικάς τεθειµένας 
βάσεις των, αι οποίαι και τω λόγω τούτω δέον ν’ αχρηστευθούν και ν’ 
αντικατασταθούν µε τοιαύτας πλέον ρεαλιστικάς…Έχει πολύπλοκον διαδικασίαν [το 
ελληνικό σύστηµα πρόνοιας], χωρίς εκ ταύτης να γεννάται µείζων διασφάλισις του 
συστήµατος. Με τας συνεχείς εξακριβώσεις και αναθεωρήσεις και µε τον τρόπον της 
δηµοσιότητός των δια των πινάκων απορίας που υπενθυµίζει τον Γαλλικόν µεσαίωνα 
-καθ’ ον οι περιθαλπτόµενοι άποροι ήσαν υπόχρεοι να φέρουν επί του δεξιού ώµου 
σταυρόν από χρωµατιστήν ταινίαν- καταντά ψυχολογικώς επαχθές και 
αλυσιτελές»286. Έτσι εξηγούνταν το γεγονός ότι παρ’ όλους τους περιορισµούς και 
την θεωρητική αυστηρότητα κατά τον υπολογισµό των εσόδων του κρινόµενου για 
χορήγηση πιστοποιητικού απορίας, οι στατιστικές των Κέντρων Κοινωνικής 
Προνοίας εµφάνιζαν κατά το 1950 τον οµολογουµένως πολύ µεγάλο αριθµό απόρων, 
στον οποίο προηγουµένως αναφερθήκαµε (ένα εκατοµµύριο παγίων απόρων Α’ 
κατηγορίας δηλαδή µη εχόντων εισόδηµα περίπου χιλίων δραχµών ηµερησίως και 
1.600.000 απόρων παγίων Β’, Γ’, ∆’ κατηγορίας χωρίς να περιλαµβάνονται στους 
αριθµούς αυτούς οι 700.000 «ανταρτοπλήκτοι» πρόσφυγες ούτε οι 800.000 µέλη 
οικογενειών των στρατευµένων, ούτε οι ήδη περιθαλπτόµενοι σε ιδρύµατα). Ο 
Ψαράς θεωρούσε ότι στην Ελλάδα ο αριθµός αυτός των απόρων σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που χρησιµοποιούνταν είχε φτάσει να είναι εξαιρετικά υπερβολικός και 
έκανε σύγκριση µε την Αµερική, όπου άποροι λογίζονταν ουσιαστικά µόνο οι 
γέροντες, οι τυφλοί, τα απροστάτευτα παιδιά, ενώ η λοιπή γενική περίθαλψη 

 
284 Α. Ψαράς, (ό. π.), 64-65.  
285 Σε άλλο σηµείο πάντως της µελέτης του (ό. π.), σελ. 61-62, ο Ψαράς δείχνει να αρνείται την ίδια 
του τη άποψη περί µη αξίας των στατιστικών αυτών γράφοντας : «Και είναι αληθές ότι ως 
αποτέλεσµα όλων τούτων εφθάσαµεν εις το σηµείον να έχωµεν κατά µήνα στατιστικά στοιχεία εις τα 
οποία µεγάλη όντως αποδίδεται αξία από τους ξένους». Αυτή η άποψη είναι πάντως αρκετά πιο 
νηφάλια. Είναι αναµφισβήτητο δε ότι οι στατιστικές του αρχείου του Υ.Ε.Π., µπορούν να 
αποτελέσουν µια εξαιρετικά χρήσιµη πηγή για την ιστορική έρευνα.  
286 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 66.  
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αναλογούσε σε ένα ασήµαντο ποσό, που κυµαίνονταν από 0,035% κατ’ ελάχιστον, 
έως 0,923 κατ’ ανώτατο όριο. Πρότεινε δε την εφαρµογή των ίδιων κριτηρίων και 
στην Ελλάδα.  

Ο Ψαράς κατέληγε µε τις ακόλουθες προτάσεις : Ζητούσε τον συντονισµό των 
υπουργείων που ασχολούνται µε τα ζητήµατα αυτά, ορθολογικότερη χρήση των 
κονδυλίων, συνεργασία, ώστε παρά τις δυσκολίες να παραχθεί τουλάχιστον ένα έργο 
που θα µπορούσε όντως να παραχθεί στον τοµέα της Πρόνοιας και όχι την 
κατάσταση «που εµφανίζει σήµερον η όσον κατεσπαρµένη τόσον και ακατεύθυντος 
Κοινωνική µας Πολιτική». Τόνιζε την ανάγκη συντονισµού των επιτελικών και 
εκτελεστικών οργάνων της Κοινωνικής Πρόνοιας, τον συντονισµό και τη συνεργασία 
ανάµεσα στα κρατικά και «παρακρατικά» όργανα Κοινωνικής Πρόνοιας, δηλαδή την 
συνεργασία µεταξύ των επιχορηγούµενων από το Κράτος οργανισµών δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, των δήµων και αυτών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είτε τύγχαναν 
είτε όχι της συµβολής του κράτους. Το κράτος θα έπρεπε ωστόσο να είναι η 
κατευθυντήριος γραµµή και κεφαλή όλων αυτών, µε την παύση επιχορήγησης όλων 
των ιδρυµάτων που αποδεδειγµένα δεν παρήγαγαν σηµαντικό έργο. Τόνιζε ακόµη ότι 
ήταν επιβεβληµένο να καθορισθεί ενιαίο διαιτολόγιο για τους τροφίµους κάθε 
κατηγορίας ιδρυµάτων, τους αποδεδειγµένα απόρους, των οποίων -και µόνον- τη 
συντήρηση θα έπρεπε να αναλάβει το κράτος, καταβάλλοντας τα χρήµατα για την 
διατροφή κατά κεφαλή και όχι κατ’ αποκοπή. Πρότεινε δηλαδή την ριζική αλλαγή 
του συστήµατος, την τοποθέτηση της Κοινωνικής Πρόνοιας πάνω σε άλλη βάση287.  

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η διοικητική διάρθρωση των κέντρων βασίστηκε σε 
ξένα πρότυπα λειτουργίας κοινωνικών οργανώσεων, χωρίς να υπάρχουν οι 
κατάλληλες υποδοµές και χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ελληνικές 
ιδιαιτερότητες, καθώς όπως διαπίστωναν αρκετοί µελετητές εκ των υστέρων, σε κάθε 
χώρα αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας, 
προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου και σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να ευδοκιµήσει η προσπάθεια εφαρµογής ενός ξένου συστήµατος, µέσω ενός 
άγονου µιµητισµού. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί ξένοι σύµβουλοι του υπουργείου 
είχαν καλές προθέσεις και γνώσεις γύρω από το αντικείµενο της Κοινωνικής 
Πρόνοιας, εντούτοις αγνοούσαν την ελληνική νοοτροπία, και τα µέτρα τους δεν 
απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ένα από τα πιο αρνητικά στοιχεία της 
αναδιοργάνωσης ήταν ο διορισµός υπερβολικού αριθµού υπαλλήλων χωρίς 
κατάλληλα προσόντα µε κύριο κριτήριο τον νεποτισµό. Μετά από έντονες 
διαµαρτυρίες των υπηρεσιακών παραγόντων, υπήρξε κυβερνητική διαβεβαίωση για 
αξιοκρατική κρίση ώστε να νοµιµοποιηθούν οι «καλοί» υπάλληλοι και να 
αποµακρυνθούν όλοι οι «κακοί» ή οι αποτυχόντες. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ωστόσο. 
Έτσι αντί να δηµιουργηθεί η υποδοµή µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό για τον 
σχεδιασµό και την εφαρµογή των προνοιακών προγραµµάτων, προστέθηκαν οι 
πολυπληθείς άσχετοι υπάλληλοι για να επιδεινώσουν την κατάσταση. Η µη 
ορθολογική επένδυση των κονδυλίων, οι αυθαιρεσίες αρµοδίων και η έλλειψη πείρας 
συνολικά του ελληνικού κράτους, παρά την µεγάλη εµπειρία που είχε αποκτηθεί σε 
όλο το διάστηµα µετά την Μικρασιατική Καταστροφή και η αδυναµία γρήγορης 
προσαρµογής στις νέες ανάγκες υπήρξαν τα σηµαντικότερα αίτια για την 
περιορισµένη προσφορά -σε σχέση µε τις προσδοκίες- των Κ.Κ.Π. που αποτέλεσαν 
µεταπολεµικά τον κυριότερο µηχανισµό του κράτους για την εφαρµογή της 
Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 
287 Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 67-69.  
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- Άλλοι φορείς (΄΄Βασιλική Πρόνοια΄΄) 
 
Εκτός όµως από τα προγράµµατα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µε την 

λήξη του πολέµου ιδρύθηκαν πολλά ιδρύµατα ανοιχτής και κλειστής περίθαλψης και 
άλλες προνοιακές υπηρεσίες, που ήρθαν να πλαισιώσουν και κάποτε να ξεπεράσουν 
σε ένταση και ποιότητα έργου τους κρατικούς φορείς. ∆εν αναφερόµαστε βεβαίως 
εδώ στα πάσης φύσεως φιλανθρωπικά ιδρύµατα, αλλά στην ιδιότυπη εκείνη 
κατηγορία φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας που έχουν µια ιδιαίτερη σχέση µε το 
κράτος και δεν είναι άλλοι από τις υπηρεσίες της λεγόµενης ΄΄Βασιλικής Πρόνοιας΄΄.  

Η σχετική µε την Κοινωνική Πρόνοια δραστηριότητα της βασιλικής οικογένειας, 
η οποία µε πρόσφατο, διαβλητό δηµοψήφισµα (1η Σεπτεµβρίου 1946) είχε 
επιστρέψει στην Ελλάδα, ξεκίνησε πιο ζωηρά από το 1947 και εξής288. Η 
δραστηριότητα αυτή εκφράστηκε µε την σύσταση διαφόρων ιδρυµάτων κοινωφελούς 
δράσεως. Αρχικά, µε το Βασ. ∆/γµα της 10ης Ιουλίου 1947 (Φ.Ε.Κ. 141 / 12.7.1947) 
ιδρύθηκε ύστερα από την πρωτοβουλία της βασίλισσας Φρειδερίκης η «Πρόνοια 
Βορείων Επαρχιών Ελλάδος» (ή «Έρανος της Α. Μ. της Βασιλίσσης). Το 1955 
µετονοµάσθηκε σε «Βασιλική Πρόνοια» (Αργότερα  µετονοµάσθηκε σε Εθνικό 
Οργανισµό Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 125 / 2.6.1970) και λειτουργεί µέχρι σήµερα µε την 
µορφή του Ν.Π.Ι.∆., χρηµατοδοτούµενος σχεδόν αποκλειστικά από τον 
προϋπολογισµό του κράτους). Η χρηµατοδότηση του οργανισµού στα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του γινόταν από ειδικό φόρο των δηµοσίων θεαµάτων και από δωρεές. Ο 
οργανισµός αυτός τέθηκε «υπό την υψηλήν εποπτείαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης», 
ενώ η Ερανική Επιτροπή που είχε αναλάβει την λειτουργία του οργανισµού, είναι 
χαρακτηριστικό ότι αποτελείτο από τον Αρχιεπίσκοπο έως τον Πρωθυπουργό και 
τους υπουργούς του, σηµαντικών στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, πρυτάνεων, 
διαφόρων επαγγελµατικών συλλόγων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 
στελεχών διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Στην επιτροπή αυτή προστέθηκε 
και η οργάνωση «Φίλοι του Χωριού», σκοπός της οποίας ήταν «η υιοθέτησις και η 
ενίσχυσις κατεστραµµένων χωριών». Το 1953 συστήθηκε και ο «Όµιλος 
Εθελοντών», που δεχόταν ως µέλη του αποκλειστικά γυναίκες, οι οποίες µετά από 
σχετική εκπαίδευση θα εργάζονταν στις υπηρεσίες της ΄΄Βασιλικής Πρόνοιας΄΄. Σε 
κάθε νοµό της Βόρειας Ελλάδας εγκαταστάθηκαν παραρτήµατα της «Πρόνοιας 
Βορείων Επαρχιών Ελλάδος», µε βασικό σκοπό σύµφωνα µε προπαγανδιστικό-
επετειακό φυλλάδιο του ίδιου του οργανισµού, που εκδόθηκε αργότερα (1957), να 
«διασώση και προστατεύση τα παιδιά της υπαίθρου κατά την διάρκειαν του 
συµµοριτοπολέµου»289. Έπειτα αναγνωρίστηκε, όπως λένε η ανάγκη να εξαπλωθεί η 
δράση της και στις άλλες περιφέρειες και πήρε τον τίτλο «Βασιλική Πρόνοια». Ως 
προς την δραστηριότητα που ο οργανισµός αυτός ανέπτυξε -εκτός από την υλική 

                                                 
288 Για τον χαρακτήρα του δηµοψηφίσµατος αυτού βλ. κυρίως Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική 
δηµοκρατία : Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 86-94. Για την 
δραστηριότητα της βασιλικής οικογένειας βλ. συνοπτικά Ι. Μαστρογιάννη (ό. π.), κυρίως σελ. 455-
477 και φυσικά τις ακόλουθες πηγές : Βασιλική Πρόνοια, Μετά µιαν δεκαετίαν, 1947-1957, [χ. τ.], 
1957, Βασιλική Πρόνοια, Τα κτίσµατα της Βασιλικής Πρόνοιας 1950-1961, [χ. τ.], Φεβρουάριος 1962. 
Αρχείο Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας (1940-1949), Αρχείο Υγείας και Πρόνοιας Κυκλάδων – 
Ερµούπολη (Γ.Α.Κ. : Κυρίως µεταπολεµική περίοδος) Αρχείο Π.Ι.Κ.Π.Α. / Παράρτηµα Ερµούπολης 
Σύρου (Γ.Α.Κ. : Κυρίως µεταπολεµική περίοδος). 
289 Βασιλική Πρόνοια, Μετά µιαν δεκαετίαν, 1947-1957, [χ. τ.], 1957 (το φυλλάδιο δυστυχώς δεν έχει 
αριθµηµένες τις σελίδες, για να γίνουν µε σαφήνεια οι σχετικές παραποµπές). 
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συµµετοχή στην ανοικοδόµηση (κυρίως σχολείων και ναών)- αυτή εκδηλώθηκε 
συστηµατικότερα σε τρία πεδία : α) Στις «Παιδουπόλεις», β) Στα «Σπίτια του 
Παιδιού» και τις «Οµάδες Βοήθείας Υπαίθρου» και γ) Στις «[Οικοκυρικές] Σχολές».  

Όσον αφορά στις «Παιδουπόλεις», αυτές ιδρύθηκαν σύµφωνα µε τους 
Κυβερνητικούς, µε σκοπό να σωθούν «οι Ελληνόπαιδες εκ του φρικτού 
Παιδοµαζώµατος των συµµοριτών». Στο διάστηµα 1947-1949 λειτούργησαν 52 
τέτοιες «Παιδουπόλεις» σε όλη την Ελλάδα290. Στην ουσία επρόκειτο για µια εκ των 
τραγικότερων πτυχών του εµφυλίου πολέµου, που επέβαλε την ανάπτυξη έντονης 
δράσης και των δύο παρατάξεων του πολέµου για τον έλεγχο – οµηρία  
(κυριολεκτικά) της ζωής των παιδιών (και των γονέων τους) και την διαπαιδαγώγηση 
τους µε συγκεκριµένα ιδανικά και αξίες, ανάλογα και µε την παράταξη291.  

Τα «Σπίτια του Παιδιού» ήταν µικρά ιδρύµατα που είχαν συσταθεί σε 
αποµακρυσµένα χωριά της Βορείου Ελλάδος, για παροχή προστασίας (έλεγχο 
ουσιαστικά, όπως και στις παιδουπόλεις) σε παιδιά. ∆ιακηρυγµένος στόχος ήταν 
επίσης η ηθική εξύψωση των παιδιών και η εξύψωση του βιοτικού τους επιπέδου. Οι 
«Οµάδες Βοηθείας Υπαίθρου» είχαν ως στόχο την προστασία της ζωής του 
«Ελληνικού χωριού»292.  

Παρόµοιους στόχους είχαν και οι «Οικοκυρικές σχολές», οι οποίες δεν ιδρύθηκαν 
βέβαια µονάχα στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε όλη την χώρα. Αυτό που αξίζει πάντως 
στο σηµείο αυτό να θιχθεί είναι ότι και η Βασιλική Πρόνοια ακολούθησε την τάση 
που υπήρχε εκείνη την περίοδο, την διάθεση δηλαδή (διότι δεν ήταν εύκολο να 
επιτευχθεί) ενίσχυσης των «ευαίσθητων» περιοχών στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, 
λόγω και της δράσης του δηµοκρατικού στρατού, µε στόχο την αποµάκρυνση του 
πληθυσµού από την επιρροή του τελευταίου. Στην περίοδο αυτή όµως, τα 
αποτελέσµατα της δράσης που ανέπτυξε η ΄΄Βασιλική Πρόνοια΄΄ δεν φαίνεται ότι 
είχαν απτά αποτελέσµατα, µε αποτέλεσµα οι πληθυσµοί των βορείων επαρχιών είτε 
να εγκαταλείπουν οικειοθελώς την ύπαιθρο, είτε να πείθονται απλά στα 
προγράµµατα µετακίνησης των πληθυσµών που εφάρµοζαν οι κυβερνήσεις. Πολλοί 
δε από τους πληθυσµούς που είχαν παραµείνει στις περιοχές αυτές, δεν είχαν τύχει 
καµίας πρόνοιας, είτε γιατί βρίσκονταν στο πλευρό του δηµοκρατικού στρατού, είτε 
γιατί ήταν αδύνατον να αναπτυχθεί εκεί οποιαδήποτε βοήθεια. Από το 1950 ωστόσο 
και εξής, όταν εν πολλοίς είχε εκλείψει η αντίσταση των ανταρτών, τα εν λόγω 
προγράµµατα στήριξης της υπαίθρου µπόρεσαν να γνωρίσουν σαφή ανάπτυξη. 

Εκτός από τις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες είχαν καθαρά προνοιακό 
χαρακτήρα, ο οργανισµός αυτός ανέπτυξε και άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες, 
όπως η  σύσταση του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύµατος (Β.Ε.Ι.), στις 14 Φεβρουαρίου 
1947, από τον τότε διάδοχό και έπειτα βασιλιά Παύλο293. Επρόκειτο για οργανισµό 

 
290 Βασιλική Πρόνοια, Μετά µιαν δεκαετίαν, 1947-1957, [χ. τ.], 1957. 
291 Το θέµα έχει διάφορες πτυχές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Βλ. αρχικά την προπαγανδιστική έκδοση 
Γεώργιος Μανούκας, Παιδοµάζωµα. Το µεγάλο έγκληµα κατά της Φυλής, Έκδοσις Συλλόγου 
Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσµατος, Αθήναι 1961. Από τις νεότερες µελέτες Lars 
Baerentzen, «Το «Παιδοµάζωµα» και οι παιδουπόλεις της βασίλισσας», Baerentzen Lars - Ιατρίδης Ο. 
Γιάννης - Smith Ole (επιµ.), Μελέτες για τον Εµφύλιο Πόλεµο 1945-1949, Ολκός, Αθήνα 1992, 137-
164. Μαργαρίτης Γιώργος, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου πολέµου, 1946-1949, τ. 2, εκδ. Βιβλιόραµα, 
Αθήνα 2001, 605-614 (κεφ. 53 : Ο πόλεµος των παιδιών). 
292 Βλ. και φωτογραφία «Σπιτιού του Παιδιού» στο Παράρτηµα εικόνων, Ν° 14. Ειδικά για το 
«κατασκευαστικό έργο» της ΄΄Βασιλικής Πρόνοιας΄΄ έχουν εκδοθεί σχετικά φυλλάδια. Βλ. ενδ. 
Βασιλική Πρόνοια, Τα κτίσµατα της Βασιλικής Πρόνοιας 1950-1961, [χ. τ.], Φεβρουάριος 1962.  
293 Ο βασιλιάς είχε αντιληφθεί πλήρως την σηµασία της Κοινωνικής Πρόνοιας ως µέσο πολιτικής 
διείσδυσης. Στην έκδοση Λόγοι εκφωνηθέντες υπό της Α. Μ. του Βασιλέως Παύλου… (ό. π.), πέρα από 
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ιδιωτικού δικαίου, κοινής ωφέλειας. Το διοικητικό του συµβούλιο επίσης 
αποτελούνταν από την ελίτ της πολιτικής, θρησκευτικής, πνευµατικής και 
κοινωνικής ζωής, ενώ διακηρυγµένος στόχος υπήρξε «η εξύψωσις του κοινωνικού, 
βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού Λαού». Ανέπτυξε δραστηριότητα 
κυρίως στον αγροτικό και τεχνικό τοµέα, µε την σύσταση σχετικών σχολών, όπως 
επίσης και σε άλλους τοµείς, όπως στον καλλιτεχνικό και γενικότερα στον 
εκπαιδευτικό και στον τοµέα της «Ψυχικής Υγιεινής» -ο οποίος είχε περιορισµένη 
ανάπτυξη- λόγω και της αδυναµίας ακόµη βεβαίως, την περίοδο εκείνη, του κράτους 
να αναπτύξει ένα συνολικό πρόγραµµα Κοινωνικής Πρόνοιας. Όπως 
προαναφέρθηκε, το κράτος ανέµενε την όποια δραστηριότητα της βασιλικής 
οικογένειας στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, την επικροτούσε και την στήριζε 
σε µια αγαστή συνεργασία.  

Μια άλλη κίνηση, που αναφέρεται εδώ ως ενδεικτική των αντιλήψεων που 
επικρατούσαν τότε και του χαρακτήρα που έλαβε την περίοδο εκείνη η Κοινωνική 
Πρόνοια, ήταν η ίδρυση από το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυµα του Οργανισµού Ελληνικής 
Χειροτεχνίας, ο οποίος ιδρύθηκε µεν τον 1958, ωστόσο η πρακτική αυτή, της 
απασχόλησης φτωχών ανθρώπων στον τοµέα της παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης, 
είχε τις βάσεις του ακριβώς στα άµεσα µεταπολεµικά χρόνια. Για την οργάνωση 
µάλιστα σχετικών δραστηριοτήτων, οι υπηρεσίες του Υ.Ε.Π. κατανάλωσαν πολύ 
χρόνο και γραφική ύλη, καθώς το κράτος είχε ενισχύσει άλλωστε οικονοµικά τον 
οργανισµό. 

Η σύσταση επίσης του σωµατείου «Ελληνικόν Φως», στα 1948, που τέθηκε κάτω 
από την προστασία του βασιλιά, είχε ως κύριο σκοπό την διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών-νεολαίας σύµφωνα µε τα ιδανικά του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού. 
Ανέπτυξε και προνοιακό έργο, κυρίως όµως µε µέσα ηθικής υποστήριξης, παρά µε 
υλικά µέσα, όπως οι περισσότεροι φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας. Βασίστηκε στην 
συνεργασία µε εθελοντές, αλλά χρησιµοποίησε και επιστηµονικό προσωπικό για την 
στήριξη του θεσµού της οικογένειας. Σε διάφορες συνοικίες ιδρύθηκαν οι λεγόµενοι 
«Φάροι», κέντρα ακριβώς στα οποία διαχέονταν οι ιδέες του σωµατείου294.  

 
τις ευχαριστίες του για τον ρόλο των Η.Π.Α. στην ανοικοδόµηση της Ελλάδας, δήλωνε 
χαρακτηριστικά (σελ. 85-86) : «…Όµως η εξάντλησις των ετών αυτών ήνοιξε τον δρόµον εις µίαν 
τρίτην επίθεσιν, η οποία εξαπελύθη µετά την λήξιν του πολέµου. Ήτο η πλέον επικίνδυνος, διότι οι 
Κοµµουνισταί, δια να κατακτήσουν την καρδίαν του Λάου µας, εχρησιµοποίησαν την γλώσσαν της 
συµπόνιας. Η προπαγάνδα των ήτο ύπουλος. Υπέσχοντο ένα επίγειον παράδεισον, παράδεισον 
κοινωνικής δικαιοσύνης, ευηµερίας και ευτυχίας. Τα λόγια δεν τους εστοίχιζαν τίποτε, ήσαν δε λόγια 
δελεαστικά. Η Εθνική Κυβέρνησις της Ελλάδος δεν ηδύνατο να προσφέρη άµεσον περίθαλψιν διότι 
ευρίσκετο εις χρεοκοπίαν. Χωρίς κεφάλαια και µηχανικόν εξοπλισµόν, η ιδιωτική βιοµηχανία και η 
γεωργία δεν ηδύναντο να επαναλειτουργήσουν. Με τας γέφυρας και τας σήραγγας µας ανατιναγµένας 
και τους λιµένας µας κατεστραµµένους, τα αναγκαία τρόφιµα και ενδύµατα δεν ήτο δυνατόν να α-
ποσταλούν εις τα χωρία. Ο πληθυσµός ήτο άνευ εργασίας, συνεχώς υπέφερε, ενώ οι Ερυθροί συνέ-
χιζαν την προπαγάνδαν των. Και τότε εισέβαλαν εις την χωράν µε συµµορίας ενόπλων, 
καθοδηγουµένας, εκγυµναζοµένας και αφειδώς ανεφοδιαζοµένας υπό των εκείθεν των συνόρων µας 
δορυφόρων κρατών. ∆εν είχοµεν στρατόν δια να αντισταθώµεν. Ο στρατός µας είχε διαλυθή και όλα 
του τα όπλα τα είχαν πάρει οι Ναζί. Αποτελεί αιώνιον τίτλον τιµής δια τον Ελληνικόν Λαόν το 
γεγονός ότι, παρά την τραγικήν αυτήν κατάστασιν, δεν απηρνήθη το δικαίωµα να µείνη ελεύθερος όπως 
και εγεννήθη. Εις την Βόρειον Ελλάδα 1700 χωρία κατεκάησαν διότι ήρνήθησαν να αποδεχθούν τα 
αγαθά του νέου παραδείσου». Παράλληλες ευχαριστίες στις Η.Π.Α. για τον ρόλο τους στην 
ανοικοδόµηση της Ελλάδας. 
294 Βλ. και Χριστιανικός Κοινωνικός Κύκλος, Το Κοινωνικόν Πρόβληµα και ο Χριστιανισµός 
(Εισηγήσεις και Πορίσµατα του Χριστιανικού Κοινωνικού Κύκλου-Σειρά πρώτη), Αθήναι 1951, όπου 
αποκαλύπτεται µε σαφήνεια ότι η ρευστότητα που προκάλεσε ο Πόλεµος και η Κατοχή δηµιούργησε 
ζυµώσεις και προέκυψαν διάφορες κοινωνικές οµάδες που έβλεπαν πεδίο δράσης στα κοινωνικά 
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Ένα άλλο φιλανθρωπικό σωµατείο ιδιωτικού δικαίου για το οποίο γίνεται λόγος 
στα έγγραφα του Υ.Ε.Π. και σε άλλες φυσικά πηγές, είναι η «Ελληνική Μέριµνα», η 
οποία ιδρύθηκε το 1946 και επίσης τέθηκε υπό την προστασία της βασίλισσας. Είχε 
χαρακτήρα κυρίως προνοιακό (περίθαλψη και ενίσχυση όσων κοινωνικών οµάδων 
είχαν άµεση ανάγκη) και διαπαιδαγωγικό, καθώς σηµαντικό µέρος της δράσης του 
αφορούσε στα παιδιά (Παιδικά ιατρεία, παιδικές στέγες, θερινές κατασκηνώσεις, 
νυκτερινές σχολές).  

Αξίζει επιπλέον να γίνει µια αναφορά στα σωµατεία ιδιωτικού δικαίου «Η 
Φανέλλα του Στρατιώτου»295 και «Φίλοι του Στρατού», τα οποία είχαν ως στόχο την 
ενίσχυση των οικογενειών των στρατευµένων µε την αποστολή δεµάτων αφενός από 
τον διενεργούµενο ετησίως Πανελλήνιο Έρανο και την διανοµή βοηθηµάτων 
αφετέρου σε είδος σε είδος και χρήµα, καθώς και την παροχή νοµικής προστασίας. 
Το γεγονός ότι το αρχείο του Υ.Ε.Π. βρίθει από σχετικές µε αυτά τα σωµατεία 
πληροφορίες, που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης των εράνων, στα αποτελέσµατα 
τους και σε άλλα σχετικά µε αυτούς ζητήµατα, φανερώνει την βαρύτητα που 
εξακολουθούσαν να έχουν οι ηµι-κρατικοί τελικώς αυτοί φορείς Κοινωνικής 
Πρόνοιας, σε µια περίοδο που ακόµη οι σχετικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους 
αδυνατούσαν να παράγουν συνολικό και απτό έργο.  

Τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα και ρόλο είχε τέλος και ο «Οργανισµός 
Προικοδοτήσεως Κορασίδων», που συστήθηκε το 1956296.  

Τέλος, η αναπτυχθείσα από την βασιλική οικογένεια δράση, έχει έναν ιδιάζοντα 
χαρακτήρα, δεδοµένου ότι ταλαντεύονταν ανάµεσα στα χαρακτηριστικά της 
ιδιωτικής δράσης (φιλανθρωπίας) αφενός και της κρατικής αφετέρου. Αυτό όµως 
πήγαζε από την ιδιότητα ασφαλώς των εµπνευστών της, της βασιλικής οικογένειας 
και του θεσµικού ρόλου που απολάµβανε. Η παρέµβαση της βασιλικής οικογένειας, 
όσον αφορά σε ζητήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι απόλυτα συνυφασµένη µε τις 
ιδιάζουσες συνθήκες της εποχής. Επιβεβληµένη τόσο για το εν πολλοίς ανοργάνωτο 
ακόµη ελληνικό κράτος, όσο και για την ίδια την νοµιµοποίηση του θεσµού της 
βασιλείας. Έτσι εξηγείται και η στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάµεσα στην 
΄΄Βασιλική Πρόνοια΄΄ και στις κρατικές υπηρεσίες που αφορούσε στην ανάπτυξη 
προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας, στεγάσεως, εξυγιάνσεως, γεωργικών 
εφαρµογών και εκπαιδεύσεως, οικοτεχνίας και γενικά  εκτελέσεως έργων κοινής 
ωφέλειας. Τα προγράµµατα της βασιλικής οικογένειας επικρίθηκαν για τον 
χαρακτήρα τους από την «αριστερή βιβλιογραφία», µάλλον δικαιολογηµένα, ωστόσο 
δεν θα µπορούσε εδώ παρά να γίνει εκτενής αναφορά διότι αποτέλεσαν την περίοδο 

 
ζητήµατα και προβλήµατα, µέσω της παράδοσης και της θρησκείας. Ειδικά όσοι ασπάζονταν το δόγµα 
Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια, θεωρούσαν ότι ο φιλανθρωπικός ρόλος της Εκκλησίας θα έπρεπε να 
παραµείνει ενεργός µέσα στις νέες µεταπολεµικές συνθήκες. Ήταν αποφασισµένοι, το πεδίο αυτό που 
ανήκε στην Εκκλησία στο παρελθόν, να µην αφήσουν να το εγκολπωθεί αποκλειστικά το κράτος. 
Στην χειρότερη περίπτωση θα ανέπτυσσαν συνεργασία µε αυτό. Αυτοί φαίνεται ότι υπήρξαν ακριβώς 
οι σκοποί και του Χριστιανικού Κοινωνικού Κύκλου, σωµατείου που ιδρύθηκε ήδη στην διάρκεια της 
Κατοχής (1943) και περιελάµβανε προσωπικότητες όπως ο Ξ. Ζολώτας ο Στεφ. Πεσµαζόγλου, Στεφ. 
Στεφανόπουλος (τέως Υπουργός Εφοδιασµού). Συµµετείχαν έπειτα µητροπολίτες, ο γεν. διευθυντής 
του υπουργείου Εργασίας Π. Παυλάκης, ο καθηγητής Φαίδων Κουκουλές, έπειτα  ο Γρ. Κασιµάτης  
Είχαν συχνά επισκέψεις υψηλά ιστάµενων προσώπων, όπως βουλευτές, επιστήµονες, αρχιερείς κ.λπ.. 
Ξένοι επίσκοποι από Αγγλία και Γαλλία έδωσαν διαλέξεις στον Κύκλο. Επίσης ο Κ. Τσάτσος, ο ∆. 
Ζακυθηνός κ. ά. 
295 Βλ. και σχετική φωτογραφία στο Παράρτηµα Εικόνων (Ν° 19).  
296 Βλ. και Παναγιώτη Αθ. Κλεισιούνη, Εθνική σταυροφορία για το θεσµό στοργής, Αθήναι, Στέγη του 
Βιβλίου, 1960. 
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εκείνη τον κορµό του δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, εκµεταλλευόµενα 
και την ΄΄λογιστική΄΄ ευκαµψία την οποία έχαιραν λόγω του κοινωφελούς τους 
χαρακτήρα. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις εξαιτίας αυτού, µπόρεσαν να 
αναπτύξουν και πρωτοποριακά ακόµη προγράµµατα.  
 
 

δ. Η Κοινωνική Πρόνοια ανά κοινωνική οµάδα 
 
- Γενικά 
 
Για να απαντηθεί το ερώτηµα που αφορά στον χαρακτήρα του συστήµατος 

Κοινωνικής Πρόνοιας που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα τα πρώτα µεταπολεµικά 
χρόνια (αν δηλαδή και σε ποιο βαθµό ήταν διευρυµένο σε σχέση µε το παρελθόν) 
αλλά και ως προς το ποια ήταν γενικά η σηµασία του για την ελληνική κοινωνία, θα 
πρέπει εκτός από την καταγραφή των σηµαντικότερων µηχανισµών Κοινωνικής 
Πρόνοιας και την ανάδειξη της επίδρασης της συγκυρίας, να παρακολουθήσουµε πιο 
ειδικά και την στάση του κράτους απέναντι σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες  

Είναι, νοµίζω, προτιµότερο στο συγκεκριµένο ζήτηµα να µιλάει κανείς για 
κοινωνικές οµάδες-κατηγορίες και όχι για κοινωνικές τάξεις διότι υπάρχει ο κίνδυνος 
να αναλωθεί σε ατέρµονα θεωρητικά προβλήµατα. Εξ αντικειµένου, βέβαια, η 
Κοινωνική Πρόνοια στην δεκαετία του 1940 αφορούσε θεωρητικά τουλάχιστον στις 
πλέον αδύναµες κοινωνικές τάξεις, δηλαδή στην εργατική και στην µικροαστική, µην 
έχοντας αποκτήσει ακόµα τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλειας που καλύπτει 
το σύνολο του πληθυσµού. Ωστόσο, κάποια κοινωνική κατηγορία-οµάδα, δεν 
αποκλείεται να είναι υπερταξική, να αποτελείται δηλαδή από άτοµα διαφορετικής 
κοινωνικής προέλευσης, οπότε, αν επιλέγονταν η ταξική ανάλυση, θα αποκλείονταν 
ένα σηµαντικό ποσοστό από το σύνολο των ανθρώπων τους οποίους «εγκολπώθηκε» 
η Κοινωνική Πρόνοια.  

Μετά από την επισήµανση αυτή ας επιστρέψουµε στα ερωτήµατα : Το κράτος, 
κατά την µεταπολεµική περίοδο επιλήφθηκε πλατιών µαζών ανθρώπων ή 
περιορισµένων; ∆ιαπιστώνονται ενδεχοµένως κάποιες διαστάσεις επιλεκτικότητας ή 
κοινωνικού αποκλεισµού οµάδων ανθρώπων; Αν ναι, που αποδίδεται αυτό; 
Περιµένει επιπλέον το κράτος κάποιο αντάλλαγµα – ανταπόδοση της βοήθειας που 
παρέχει; Από ποιους συγκεκριµένα και γιατί; Η βοήθεια του κράτους σε 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες τι µορφής και τι έντασης-διάρκειας είναι; 
Πρόκειται τελικά για ουσιαστική βοήθεια που να εξασφαλίζει αφενός άµεσα και 
αφετέρου µελλοντικά τις προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού 
επιπέδου ζωής ή για ευκαιριακή και χωρίς πρόγραµµα παρέµβαση δίχως αξιόλογο 
αποτέλεσµα;  

Ήδη το να διακρίνει κανείς ποιες ήταν οι κοινωνικές αυτές οµάδες οι οποίες 
τέθηκαν πραγµατικά και ουσιαστικά στο κέντρο του εφαρµοσθέντος συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας, απαντά ως ένα βαθµό στα παραπάνω ερωτήµατα. Αυτό δε δεν 
είναι αυτονόητο, διότι στην άµεση µεταπολεµική περίοδο το κράτος κλήθηκε να 
επιληφθεί των αιτηµάτων εκατοµµυρίων ανθρώπων, ακόµη και πολλών που δεν 
αντιµετώπιζαν ουσιαστικό πρόβληµα, αλλά θεωρούσαν επιβεβληµένη την  
συµµετοχή τους στον «ντορβά» του  κρατικού συστήµατος διανοµών και παροχών. 
Από τις καταστάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας παρελαύνουν χιλιάδες 
ονόµατα ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Το κράτος, 
επιχειρώντας να συµβιβάσει καταστάσεις καταπιάνεται µε το σύνολο των 
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περιπτώσεων, γι’ αυτό και η γραφειοκρατία του υπουργείου είναι ατελείωτη. Είναι 
πάντως δεδοµένο ότι ορισµένες κοινωνικές οµάδες τυγχάνουν περισσότερο από 
άλλες του κρατικού ενδιαφέροντος για συγκεκριµένους λόγους (Είτε γιατί υπέφεραν 
λόγω του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, είτε λόγω του Εµφυλίου, είτε για άλλους 
γενικότερους λόγους).     

Στην ερώτηση συντάκτη περιοδικής έκδοσης κάποια χρόνια αργότερα, στα 1959, 
σχετικά µε το ποιες ήταν οι προτεραιότητες του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας 
στην Ελλάδα, ο υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Ανδρέα Στράτος απαντούσε ότι 
αυτές ήταν : Α) Στον τοµέα της Προνοίας «η µέριµνα υπέρ ορισµένων κατηγοριών 
προσώπων όπως τα παιδιά, τα βρέφη και οι επίτοκοι, η αποκατάστασις των πάσης 
µορφής προσφύγων, των πολεµοπαθών και συµµοριοπλήκτων και των εκάστοτε 
πλησσοµένων εκ θεοµηνιών…ή άλλων έκτακτων γεγονότων» Β) Στον τοµέα της 
στεγάσεως «πέραν της στεγαστικής αποκαταστάσεως των πλησσοµένων εκ των 
ανωτέρω αιτιών, περιλαµβάνεται και η λαϊκή στέγη, ως και η στέγασις των παλαιών 
και νέων προσφύγων…[όπου] δεν επιδιώκοµεν στεγαστικάς παροχάς, αλλά µε 
σύστηµα, ριζικώς διάφορον του παρελθόντος, προσπαθούµεν να εξαλείψωµεν την 
«παράγκαν» και εις την θέσιν της να ανεγείρωµεν συγχρονισµένους οικισµούς που 
να εξασφαλίζουν µιαν πολιτισµένην διαβίωσιν εις τους ενοίκους των». Γ) Στον τοµέα 
της ∆ηµόσιας Υγείας στόχος ήταν να ενισχυθεί η κρατική προστασία σε 
αναξιοπαθούντα πρόσωπα (κατασταλτικά και προληπτικά) και γενικότερα να 
βελτιωθούν οι προϋποθέσεις υγιεινής διαβίωσης του ελληνικού λαού297. Οι 
προτεραιότητες αυτές είναι σαφές ότι είχαν διαµορφωθεί κατ’ επίδρασιν των 
συνταρακτικών γεγονότων της δεκαετίας του 1940 και αποτελούσαν κληροδοτήµατα 
ή καλύτερα εκκρεµότητες του προνοιακού συστήµατος που είχε ξεκινήσει να 
εφαρµόζεται στην µεταπολεµική Ελλάδα  ειδικά µετά την σύσταση των Κ.Κ.Π. στα 
τέλη του 1945.   

Πραγµατικά, οι συχνότερες κατηγορίες δικαιούχων (ή έστω κοινωνικών οµάδων 
που θεωρητικά βρίσκονταν στο επίκεντρο του εφαρµοσθέντος συστήµατος), όπως 
φαίνεται γλαφυρά µέσα και από τα έγγραφα του Υ.Ε.Π., είναι οι εξής : α. 
Πρόσφυγες, β. Παιδιά – Βρέφη, γ. Πολεµοπαθείς (Ανάπηροι – Αιχµάλωτοι – 
Αγνοούµενοι και Συγγενείς Θυµάτων Πολέµου), δ. Άλλες ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες (Ηλικιωµένοι, Άνεργοι, Πληγέντες από φυσικές καταστροφές κ.ά.). Όλοι 
αυτοί σε γενικές γραµµές αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά του µεταπολεµικού 
συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, αποτέλεσαν δηλαδή τις κυριότερες κοινωνικές 
οµάδες στις οποίες θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα και προσοχή. Οι περισσότεροι 
από αυτούς µάλιστα ήταν άµεσα αναγνωρίσιµοι στο σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας 
µε τον χαρακτηρισµό «άποροι» και συµµετείχαν στις παροχές της Πρόνοιας 
(συσσίτια, επιδόµατα, στέγαση ή αυτοστέγαση). Υπήρχαν δε όπως είδαµε ήδη 
διαβαθµίσεις απορίας (Α’, Β’, Γ’, ∆’ κατηγορίας) που καθόριζαν και την µορφή και 
το µέγεθος των κρατικών παροχών.   

Οι αριθµοί και τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων 
πολυάριθµες. Η αλληλογραφία του Υ.Ε.Π. για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα, 
τεράστια. Αξίζει να παραθέσουµε µια περιγραφή : «…γιατί υπήρχαν και πολλοί 
άλλοι [πέρα από τους «συµµοριόπληκτους» πρόσφυγες] σε ολόκληρη την Ελλάδα 
που εχρειάζοντο κάθε είδους βοήθεια. Οι τυφλοί, τα απροστάτευτα ανήλικα, οι 

 
297 Γνώσεις : Μηνιαία  Επιθεώρησις των σύγχρονων προβληµάτων, Έκδοσις Ελληνικής 
Επιµορφωτικής Εταιρείας, Η µελέτη των προβληµάτων διεξάγεται από το Κέντρον Εθνικών και 
Κοινωνικών Ερευνών της Εταιρείας, Έτος Β’, τχ. 1 (13), Ιανουάριος 1959, σ. 6. 
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συνταξιούχοι, οι άποροι των πόλεων. Όλοι αυτοί, περίπου δυόµισυ εκατοµµύρια 
άτοµα, το 1/3 του πληθυσµού, εξηρτώντο λίγο-πολύ από την Κρατική περίθαλψη. Η 
αποµύζησις του ελληνικού προϋπολογισµού ήταν τεράστια. Πενήντα εκατοµµύρια 
δολλάρια, δηλ. τα 22% των µη στρατιωτικών δαπανών του Κράτους πήγαινε γι’ αυτό 
τον σκοπό. Τα περισσότερα χρήµατα προήρχοντο από τα αντίστοιχα κονδύλια της 
Αµερικανικής Βοηθείας. Το υπόλοιπο προήρχετο και αυτό εµµέσως από την 
Αµερικανική Βοήθεια, που εκάλυπτε τα µεγάλα ετήσια ελείµµατα των σχετικών κον-
δυλίων του ελληνικού προϋπολογισµού»298.  

 
 
- Οι Πρόσφυγες  
 
Μια από τις σηµαντικότερες πτυχές της Κοινωνικής Πρόνοιας στην δεκαετία του 

1940 είναι η προσπάθεια αποκατάστασης των προσφύγων. Αυτοί χωρίζονται σε 
διάφορες κατηγορίες : α) Πρόσφυγες της περιόδου της Μικρασιατικής Καταστροφής 
που ακόµη δεν είχαν τύχει αστικής αποκατάστασης, β) Πρόσφυγες της περιόδου 
1941-1944, γ) Πρόσφυγες της περιόδου του εµφύλιου πολέµου, δ) «Πρόσφυγες 
Αρµοδιότητος Ηνωµένων Εθνών». 
Α) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι πρόσφυγες της περιόδου της Μικρασιατικής 
Καταστροφής του 1922, οι οποίοι έως την δεκαετία του 1940 δεν είχαν τύχει αστικής 
αποκατάστασης και ζούσαν στις λεγόµενες «παραγκουπόλεις»299. Όπως είδαµε και 
σε προηγούµενο κεφάλαιο την αστική αποκατάσταση των προσφύγων αυτών είχε 
αναλάβει από το 1931 το υπουργείο Υγιεινής και Προνοίας (µετέπειτα ονοµασθέν 
υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως), το οποίο και προχώρησε στην 
κατασκευή αρκετών συνοικισµών300 και στην αποκατάσταση δεκάδων χιλιάδων 
αστών προσφύγων (την αγροτική αποκατάσταση είχε αναλάβει το υπουργείο 
Γεωργίας). Ωστόσο, αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες εκείνοι που δεν είχαν ακόµη τύχει 
αστικής αποκατάστασης όταν ξέσπασε ο Β’ παγκόσµιος Πόλεµος, ο οποίος 
επιβράδυνε ακόµη περισσότερο τον ρυθµό της αποκατάστασης των αστών 
προσφύγων. Μάλιστα, στα 1957, σύµφωνα και µε τα δεδοµένα του υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας, παρέµεναν προς στέγαση 26.000 ακόµη οικογένειες, 
συνυπολογιζόµενων όµως και των προσφύγων των άλλων κατηγοριών (δεν είναι 
απόλυτα σαφές πόσοι από αυτούς ήταν πρόσφυγες του 1922, διότι µέσα στην δύνη 
των γεγονότων της δεκαετίας του 1940, οι κατηγορίες συχνά 
αλληλοσυµπληρώνονταν -πολλοί δηλαδή πρόσφυγες του 1922, για παράδειγµα, που 
είχαν τύχει κάποιας αποκατάστασης, πιθανότατα έχασαν την κατοικία τους λόγω 
κάποιου βοµβαρδισµού και εντάχθηκαν πλέον στην κατηγορία των «πολεµοπαθών 
προσφύγων»-). Αν και ο κύριος όγκος από τους εναποµείναντες µη 
αποκαταστηµένους πρόσφυγες, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολο τους βέβαια έως τα 

                                                 
298 Από την µελέτη Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός της βοήθειας του 
Σχεδίου Μάρσαλ προς την Ελλάδα, Ιούλιος 1948-Ιανουάριος 1952, Αθήνα, χ. χ., σ. 16. 
299 Βλ. σχ. φωτογραφία στο Παράρτηµα Εικόνων (Ν° 15). Οι παραγκοµαχαλάδες αυτοί είχαν 
ξεφυτρώσει ή είχαν κατασκευαστεί σε ικανή απόσταση από την καρδιά της πόλης, στην διάρκεια του 
µεσοπόλεµου. Οι συνθήκες ζωής των προσφύγων αυτών ήταν άθλιες.  
300 Για την κατασκευή συνοικισµών στην περίοδο έως το 1941 υπάρχουν αρκετά στοιχεία στο αρχείο 
του Υ.Ε.Π. (πληροφορίες σχετικά µε τους δικαιούχους, µε τους εργολάβους, νοµοθετικά κείµενα, 
εγκύκλιοι κλπ). Βλ. και στο Παράρτηµα, φωτογραφία (Ν° 16) ενός από τους συνοικισµούς που είχαν 
κατασκευαστεί υπό την αρµοδιότητα του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και σχετικές κατόψεις 
µιας αντιπροσωπευτικής από τους συνοικισµούς αυτούς κατοικίας (Ν° 17). 



1957 είχαν αποκατασταθεί, είχαν τύχει της αποκατάστασης αυτής (στέγασης) από το 
1950 και εξής, η βάση ωστόσο για την εξέλιξη αυτή (αν και αρκετά περιορισµένη) 
τέθηκε στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1940, µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου, όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες301.  

Εάν λοιπόν, σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες συγκρίνουµε τον αριθµό 
των παραπηγµάτων (τα παραπήγµατα των συνοικισµών τούτων περιελήφθησαν στις 
γενικές απογραφές των ετών 1937 και 1951) κατά την 1/1/52, που ανέρχονταν στα 
14.241 και τον αριθµό των ανεγερθέντων οικηµάτων κατά την 31/12/57, που 
ανέρχονταν σε 9.248, βλέπουµε ότι για δύο παραπήγµατα που κατεδαφίζονταν, 
φτιάχνονταν «κάτι παραπάνω» από ένα οίκηµα.  
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
 

   
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 
Συγκεντρωτικός πίνακας ανεγερθεισών κατοικιών και διατεθεισών εν γένει πιστώσεων κατά τα 

έτη 1945-1957 (σε δρχ.) 
Πιστώσεις  

 
 
Αριθµός 
Κατοικιών 

Κατοικίες / Κοινωφ. Έργα /∆ιάφορα 
 

 
Σύνολο 

 
1945-1951 

 
524             

 
9.400.000             -                  - 

 
9.400.000 

 
 
 
1952-1957 

 
 
8724 

 
 

231.082.730 /12.446.327 /1.235.696 
 

 
 

244.764.753 
 

 
                Σύνολο 9.248 

 
240.482.730 /12.446.327  /1.235.696 

 

 
254.164.753 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 
 

   Περιφέρεια            Υφιστάµενα         Κατεδαφισθέντα        Υφιστάµενα        
                                       κατά την                µέχρι  την                 κατά την 
                                         1/1/52                     31/12/57                   31/12/57 
      1) Αθηνών            6.730          2.794        3.981 
      2) Πειραιώς            3.914                     1.077                   2.837 
      3) Επαρχιών            3.597          2.947           650 
          Σύνολο          14.241          6.773                   7.468 
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301 Οι πίνακες αυτοί είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας στοιχείων του Υ.Κ.Π. και δηµοσιεύθηκαν από 
αυτό σε σχετική έκδοση µε τίτλο : Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Στέγασις αστών προσφύγων : Το 
έργον της εξαετίας 1952-1957, Αθήναι [χ. χ.]. Τους αντιγράφουµε εδώ µε µια σχετική επιφύλαξη για 
την αντικειµενικότητα των αριθµών.  
 



 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
 

 

ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ 
 

Περιφέρεια  Μέχρι 31/12/55 Μέχρι 31/12/57     Σύνολο 
1) Αθηνών                 976     2.839          3.815 
2) Πειραιώς     136     1.186          1.322 
3) Επαρχιών             1.180      2.231         4.111 
     Σύνολο                         2.922                 6.256         9.248 
 

Υπήρχαν δε διάφορα είδη δικαιούχων : 1) «Οι παραπηγµατούχοι», 2) «Οι τέως 
παραπηγµατούχοι, πυροπαθείς, πολεµοπαθείς, συστεγαζόµενοι και διαβιούντες υπό 
ανθυγιεινές συνθήκες» και 3) Αυτοί που ζούσαν «επ’ ενοικίω». 

 Οι δικαιούχοι φυσικά αυτοί ανέρχονταν σε πολύ περισσότερες χιλιάδες 
οικογενειών, από τις χιλιάδες των παραπηγµάτων που είχαν αποµείνει και από όσα 
κατεδαφίζονταν, δεδοµένου ότι πολλά ακόµη παραπήγµατα είχαν καταστραφεί κατά 
την διάρκεια του πολέµου. Έτσι, κατά το 1952 για παράδειγµα, ο αριθµός των 
δικαιούχων οικογενειών, ανέρχονταν σε 35.248, από τους οποίους το 40,4% ανήκε 
στην κατηγορία των «παραπηγµατούχων», το 15,7% ανήκε στους «τέως 
παραπηγµατούχους, πυροπαθείς, πολεµοπαθείς, συστεγαζόµενους και διαβιούντες 
υπό ανθυγιεινές συνθήκες» και το 43,9% του συνόλου, ανήκε στην τρίτη κατηγορία, 
δηλαδή στους «επ’ ενοικίω». Από αυτούς, στα τέλη του 1957 είχαν αποκατασταθεί 
9.248, δηλαδή το 26,23% και είχαν διατεθεί 244.764.753 δρχ. και απέµεναν άλλοι 
26.000, δηλαδή το 73,76%.  

Έτσι, συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ήταν σαφής η διάθεση των 
κυβερνήσεων για να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες, ωστόσο, οι ρυθµοί 
αποκατάστασης δεν ήταν και οι ιδανικότεροι, καθώς πολλοί παρέµεναν ακόµη σε 
ανήλια και ανθυγιεινά παραπήγµατα, αληθινές τρώγλες, ακόµη και στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 και για αρκετά ακόµη χρόνια. Ένα από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα πέρα από την έλλειψη πόρων, ήταν και η πολυπλοκότητα του 
προβλήµατος ως προς την επιλογή των δικαιούχων (καθορισµός προτεραιότητας) 
στεγαστικής αποκατάστασης και η τακτοποίηση πολλών εκκρεµοτήτων του 
παρελθόντος, προβλήµατα τα οποία εµφανίζονταν ως αξεπέραστα µέσα στην γενική 
σύγχυση που είχε προκαλέσει ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και ο Εµφύλιος. 

Όσον αφορά στους προσφυγικούς συνοικισµούς, που τελικά αναγέρθηκαν, αυτοί 
είτε είχαν ανεγερθεί από το κράτος είτε και από τους ίδιους τους πρόσφυγες επί 
εκτάσεων που είχαν απαλλοτριωθεί ή επιταχθεί από το Υπουργείο ή που γενικώς 
τελούσαν υπό την διαχείρισή του. Το µεταπολεµικό πρόγραµµα βελτίωσης των 
στεγαστικών όρων ζωής των προσφύγων ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη µε την 
ανέγερση των εκεί συνοικισµών Καλαµαριάς, Τριανδρίας, Σταυρούπολης, 
Χαρµανκιών και Τούµπας. Από τους πρώτους ακόµη συνοικισµούς που αναγέρθηκαν 
ήταν αυτοί στην Πάτρα και στην Μυτιλήνη. Από το 1953, οπότε άρχισε σαφώς πιο 
δυναµικά η αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος των µη αποκατασταθέντων 
προσφύγων του 1922, αναγέρθηκαν συνοικισµοί στη ∆ραπετσώνα, στην Ευγένεια 
Πειραιά, στην Καισαριανή, στην Καλλιθέα, στις Τζιτζιφιές, στα Πετράλωνα, στο 
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Χαλάνδρι, στη Χαλκίδα, στην Κόρινθο, στην Καλαµάτα, στην Χίο, στη Λάρισα, στο 
Βόλο, στις Σέρρες, στην Καβάλα και σε άλλες επαρχιακές πόλεις.  

Τέλος, οι πρόσφυγες του 1922 είχαν όπως είναι λογικό, «απόλυτον 
προτεραιότητα και προτίµησιν», όσον αφορά στην απόκτηση κατοικίας, συγκριτικά 
µε άλλους πρόσφυγες και γενικά µε άλλες κοινωνικές οµάδες, δεδοµένου του 
απαράδεκτου φαινοµένου που εξέθετε συνάµα τους ιθύνοντες της κρατικής µηχανής, 
να υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνταν της προσοχής του, έκθετοι, για δεκαετίες302.   

Β) Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν 
τις εστίες τους στην διάρκεια του Πολέµου και της Κατοχής επιδιδόµενοι σε 
µετακινήσεις για λόγους επιβίωσης. Οι πρώτοι από αυτούς ήταν πληθυσµοί 
(πρόσφυγες, έποικοι, στελέχη του ελληνικού κρατικού µηχανισµού ή επιφανή 
πρόσωπα) που προέρχονταν από την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, από την 
βουλγαρική ζώνη δηλαδή κατοχής, οι οποίοι µέσα σε δύσκολες συνθήκες 
διασκορπίστηκαν σε όλη την χώρα303. Αργότερα σε αυτούς προστέθηκαν και οι 
λεγόµενοι «πολεµοπαθείς»,  γνωστοί και σε υποκατηγορίες ως «βοµβόπληκτοι» ή  
«πυροπαθείς» (πρόκειται για όσους έχασαν την κατοικία τους στην διάρκεια του Β’ 
παγκοσµίου Πολέµου και της Κατοχής, είτε λόγω ενός βοµβαρδισµού, είτε λόγω 
αντιποίνων των κατακτητών, όπως για παράδειγµα οι πυρπολήσεις ολόκληρων 
χωριών). Επίσης πρόσφυγες µε την γενική έννοια του όρου θεωρούνται οι φυγόδικοι 
ή οι διωκόµενοι από τις αρχές Κατοχής ή την Αντίσταση, αλλά και οι άποροι οι 
οποίοι προσέβλεπαν στο δελτίο διανοµής τροφίµων των πόλεων που έδινε δικαίωµα 

 
302 Βλ. σχ. έγγραφα από αρχείο Υ.Ε.Π., όπου οι πρόσφυγες της περιόδου της Μικρασιατικής 
Καταστροφής ζητούν την παραχώρηση κατοικίας από το υπουργείο, προτάσσοντας ως κριτήριο για να 
γίνει δεκτό το αίτηµα τους το γεγονός ότι δεν έτυχαν ποτέ αστικής αποκατάστασης, όπως επίσης και 
την θετική συνήθως απάντηση του υπουργείου (Παράρτηµα, έγγραφο 3). Βλ. συγκεκριµένο έγγραφο 
από Υ.Κ.Π., Παράρτηµα Νοµού Κυκλάδων της 26.6.1948 : Το Κ.Κ.Π. Κυκλάδων αποστέλει στα 
περιφερειακά γραφεία Κ. Π. Τήνου, Άνορου, Πάρου, Νάξου εγκύκλιο του ΥΚΠ (∆/νση προσφύγων) 
αφορούσα την αποκατάσταση των προσφύγων. Ειδικότερα η Εγκύκλιος αυτή ∆ιαταγή του Υ.Κ.Π. της 
28.04.1948, υπ’ αριθµ. 65901, µε την υπογραφή του Υπουργού Θ. ∆εσύλλα, έρχεται να κωδικοποιήσει 
και να συµπληρώσει "το από 15/28-7-38 Β.∆. περί κωδικοποιήσεως της περί αποκαταστάσεως Αστών 
προσφύγων κειµένης Νοµοθεσίας του Ν.∆ 2176/43 και του Α.Ν. 1101/45" (σελ. 1 εγκυκλίου). Στόχος 
είναι η οριστική τακτοποίηση του ζητήµατος της αποκατάστασης των προσφύγων (οριστική 
παραχώρηση των ακινήτων των διαφόρων προσφυγικών συνοικισµών στους δικαιούχους, αφού αυτοί 
καταβάλλουν ένα συγκεκριµένο ποσό), δεδοµένων και των νέων µεταπολεµικών συνθηκών. ∆ίνεται 
επίσης το ιστορικό του ζητήµατος, αφού «...ως γνωστόν σεβαστός αριθµός οικηµάτων των 
προσφυγικών Συνοικισµών κατέχονται από µακρού χρόνου είτε υπό τύπο µισθώσεως είτε υπό τύπον 
δωρεάν χρήσεως, η δε παραχώρησις τούτων δεν ήτο δυνατή προ της δια του παρόντος Ν.∆. γενοµένης 
αναπροσαρµογής του τιµήµατος» (σελ. 2 εγκυκλίου). Το δε τίµηµα καθορίζονταν ως «το 75 πλάσιον 
της αξίας της αναγραφοµένης δι’ έκαστον οίκηµα εις τους οικείους εκτιµητικούς πίνακας ή τας 
σχετικάς εκθέσεις εκτιµήσεως». Προβλέπονταν επίσης µια σειρά από µέτρα, σύµφωνα µε τα οποία θα 
εξετάζονταν από τους σχετικούς πίνακες ποιοι ήταν οι πραγµατικοί δικαιούχοι, θα εκδιώκονταν όσοι 
αυθαίρετα είχαν καταλάβει κάποιο οίκηµα ή θα κατέβαλαν πολύ µεγαλύτερο τίµηµα όσοι από αυτούς 
που αν και δεν δικαιούντο αστικής αποκατάστασης, είχαν µε κάποιο τρόπο οικοδοµήσει ήδη. Θα 
γίνονταν ωστόσο προσπάθεια αποκατάστασης όχι  µόνο των θυµάτων της Μικρασιατικής περιπέτειας 
αλλά και άλλων απόρων τάξεων. Προβλέπονταν ευκολίες πληρωµής και έκπτωση σε όσους 
κατέβαλαν το ποσό τοις µετρητοίς και άλλες ευκολίες. Θα είχαν δε προτεραιότητα στην διάθεση 
οικοπέδων οι ακόλουθες κοινωνικές οµάδες : Ανάπηροι-θύµατα πολέµου, δηµόσιοι υπάλληλοι, 
συνταξιούχοι και αναξιοπαθούντες εν γένει. Η εγκύκλιος αφορούσε όλη την Ελλάδα, όπου είχαν 
παρατηρηθεί ανάλογα προβλήµατα και όχι µόνο τις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά που 
προέβλεπαν τα προηγούµενα διατάγµατα του 1943. Βλ. επίσης το Α.Ν. 1822/1951 και Β.∆. της 27ης 
Ιανουαρίου 1953, τα οποία µετατράπηκαν έπειτα σε νόµους.  
303 Ο Σ. Γασπαρινάτος (ό. π.), σελ. 48, υπολογίζει σε 250.000 τους Έλληνες που εξαναγκάσθηκαν να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να καταφύγουν στη ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία. 
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στην ξένη βοήθεια. Η τύχη τους ήταν όµοια σχεδόν µε αυτήν των προσφύγων που 
προέκυψαν στην διάρκεια του εµφυλίου πολέµου για τους οποίους θα γίνει λόγος 
αµέσως παρακάτω.  

Στο ζήτηµα της καταστροφής του οικοδοµικού πλούτου της χώρας θα πρέπει να 
σταθούµε κάπως περισσότερο γιατί σχετίζεται άµεσα µε τους πρόσφυγες. Μετά το 
τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου υπολογίσθηκε ότι η απώλεια αυτή του 
οικοδοµικού πλούτου έφθασε στο ποσό των 61.750.000.000 προπολεµικών δραχµών, 
ενώ 1.500.000 οικογένειες ζούσαν σε σπίτια χωρίς τζάµια, χωρίς φως, χωρίς 
θέρµανση και µε παντοειδείς ζηµίες και ελλείψεις. Οι άστεγοι, κατά την 
απελευθέρωση, υπολογίσθηκαν σε 1.200.000 άτοµα, δηλαδή στο 18% του 
πληθυσµού304. ∆εδοµένου του όγκου της καταστροφής αντιλαµβάνεται κανείς ότι η 
αστική και η αγροτική αποκατάσταση (το ζήτηµα της στέγης) θα αποτελούσε 
µεταπολεµικά µια από τις προτεραιότητες του κράτους και όσον αφορά, ειδικά, στην 
αστική αποκατάσταση, των υπηρεσιών του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο Γ. 
Βούτσης µάλιστα, αργότερα, ερευνώντας σχετικά µε τις προτεραιότητες του 
κοινωνικού κράτους, θεωρούσε ότι το πρόγραµµα της βελτιώσεως της κατοικίας των 
απόρων τάξεων θα έπρεπε να αποτελέσει την µεγαλύτερη εκδήλωση της µέριµνας 
του, καθώς ήδη πριν τον πόλεµο το πρόβληµα της λαϊκής κατοικίας ήταν οξύτατο. Το 
ζήτηµα της κατοικίας ήταν κοµβικό, διότι συνδεόταν µε την υγεία του πληθυσµού 
και µάλιστα µε την φυµατίωση, η οποία θεωρούνταν «νόσος κατοικίας», η επίδραση 
δηλαδή των συνθηκών διαβίωσης εντός της εστίας στην υγεία του πληθυσµού, ήταν 
υψηλής σηµασίας. Από τα διάφορα προβλήµατα, εκείνο που ξεχώριζε ήταν το θέµα 
της ανέγερσης των λαϊκών κατοικιών, όπου διαπιστώνονταν µια βραδύτητα, σε 
βαθµό που, παρά τις κρατικές υποσχέσεις, έκδηλη -και όχι άδικα- ήταν η ανησυχία 
των δικαιούχων για την πορεία και την µελλοντική εξέλιξή του. Επρόκειτο όµως για 
µια πολύπλοκη διαδικασία, κυρίως επειδή υπήρχαν ασάφειες στην νοµοθεσία και δεν 
είχε γίνει διάκριση αρµοδιοτήτων, ενώ δεν υπήρχε όπως αποδεικνύεται τελικά, 
τουλάχιστον στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, πρόγραµµα. Τρία θέµατα θα έπρεπε 
να ξεκαθαριστούν : α) Που θα χτίζονταν τα σπίτια (κύριο λόγο ως προς αυτό έπρεπε 
να έχει η Πολιτεία, οι υγειονολόγοι, οι πολεοδόµοι, οι τεχνικοί, οι κοινωνικοί 

 
304 Σ. Γασπαρινάτος (ό. π.), σελ. 64. Ο Κ. Καλλιγάς, «Οι θυσίες και οι απώλειες του ελληνισµού κατά 
τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο»… (ό. π.), σελ. 21-23, αναφέρει συγκεκριµένα ότι : «Από τους 
αεροπορικούς βοµβαρδισµούς των Ιταλών και Γερµανών κατά τις πολεµικές επιχειρήσεις µεταξύ 
Οκτωβρίου 1940 και τέλους Μαΐου 1941 καταστράφηκαν 24.000 κτίρια στις µεγαλύτερες (και 
ανοχύρωτες) πόλεις της χώρας. Η Λάρισα και τα Χανιά,  π.χ. έχασαν τα δύο τρίτα των κτιρίων τους 
κατά τη φάση εκείνη. Και οι τρεις στρατοί κατοχής γκρέµισαν και αφάνισαν -για αντίποινα σε πράξεις 
αντίστασης ή για άλλες σκοπιµότητες- ολόκληρους οικισµούς, κυρίως χωριά και κωµοπόλεις. 
Αναφέρουµε το ∆ίστοµο και τα Καλάβρυτα (όπου εκτελέσθηκε και το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού) ως δύο αδρά παραδείγµατα, ανάµεσα σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Και ιδού ο συνολικός 
απολογισµός : Από σύνολο οικοδοµών 1.730.000 (το 1940) αφανίσθηκαν ή αχρηστεύθηκαν κατά τον 
πόλεµο και την κατοχή 409.000 (ποσοστό 23,6% του συνόλου). Οι καταστροφές αυτές είχαν 
δραµατικές κυριολεκτικά επιπτώσεις στη γεωγραφική κατανοµή και στις συνθήκες διαβίωσης του 
πληθυσµού της Ελλάδας. Ιδού η σχετική κατάσταση κατά την απελευθέρωση (Οκτώβριος 1944) : Οι 
άστεγοι ανέρχονταν σε 1.200.000, ήτοι 18% του όλου (τότε) πληθυσµού της Ελλάδας. 88.000 
αγροτικές οικογένειες ζούσαν µέσα σε ερείπια. 30.000 αγροτικές οικογένειες ζούσαν σε προσωρινά 
στέγαστρα. 16.000 αγροτικές οικογένειες ζούσαν σε µισοκατεστραµµένα σπίτια. 100.000 αστικές 
οικογένειες ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες στέγασης. 15.000 καταστηµατάρχες και βιοτέχνες 
είχαν χάσει την επαγγελµατική τους στέγη. 1.500.000 ελληνικές οικογένειες ζούσαν σε σπίτια ή άλλα 
οικήµατα χωρίς τζάµια, χωρίς ηλεκτρισµό, χωρίς θέρµανση και µε ζηµιές όλων των ειδών. 5.000 
ελληνικά σχολεία ήσαν γκρεµισµένα ή βρίσκονταν χωρίς παράθυρα, χωρίς τζάµια και εγκαταστάσεις, 
καθώς είχαν χρησιµοποιηθεί ως φυλακές από τους κατακτητές…». 
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λειτουργοί), β) Για ποιον θα χτισθεί το σπίτι (κύριο λόγο εδώ θα είχαν οι της 
Κοινωνικής Πρόνοιας και συγκεκριµένα οι Κοινωνικοί Λειτουργοί) και γ) Πώς θα 
χτισθεί το σπίτι (κύριο λόγο θα είχαν βεβαίως οι µηχανικοί και οι τεχνικοί)305. Η 
αδυναµία υπέρβασης των προβληµάτων αυτών, για πολλά χρόνια, είχε ως 
αποτέλεσµα  το θέµα της στέγασης των προσφύγων να ρυθµιστεί οριστικά µονάχα 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 µε τα  προγράµµατα αυτοστέγασης και 
κατασκευής ΄΄λαϊκών΄΄ πολυκατοικιών.  

Γ) Οι πρόσφυγες πάλι που δηµιουργούνται στο πλαίσιο του Εµφυλίου, 
διακρίνονται σε δύο φάσεις : 1) Σε όσους µετακινήθηκαν από την περίοδο που ξεκινά 
από την υπογραφή της Συµφωνίας της Βάρκιζας και τελειώνει στην περίοδο που 
ξεκινά  επίσηµα ο εµφύλιος πόλεµος, στα 1946 και 2) Στην περίοδο από το 1946 έως 
το 1949, όταν ο εµφύλιος πόλεµος βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. 1) Η µετάβαση από 
την κατεστραµµένη ύπαιθρο προς τις πόλεις, όπου έρεε ο πακτωλός της U.N.R.R.A.  
και των λοιπών οργανισµών, ήταν µια λύση στο αδιέξοδο, πολύ περισσότερο όταν τα 
προηγούµενα κύµατα µετανάστευσης προς τις πόλεις είχαν ήδη δηµιουργήσει εκεί 
έναν συγγενικό ή φιλικό θύλακα. Στην αναζήτηση τρόπου επιβίωσης ήρθαν, µε την 
εξάπλωση της τροµοκρατίας και των διώξεων, να προστεθούν οι λόγοι ασφάλειας. 
Αρκετές δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα, κυρίως αριστεροί στη φάση 
αυτή, έσπευσαν προς τις πόλεις όπου η ανωνυµία µπορούσε να τους εξασφαλίσει την 
ζωή απέναντι στην ανεξέλεγκτη δράση των παρακρατικών συµµοριών στην ύπαιθρο. 
Ο αριθµός των τελευταίων δεν µπορεί να εξακριβωθεί µε συνέπεια, διότι πολλοί από 
αυτούς, ακριβώς για να διατηρήσουν την ανωνυµία τους, απέφευγαν µε κάθε τρόπο 
την καταγραφή τους στις στατιστικές των οργανισµών πρόνοιας και των αρχών (Το 
υπουργείο Πρόνοιας, πάντως, τον Νοέµβριο του 1947, υπολόγιζε ήδη τους ξε-
ριζωµένους σε περίπου 350.000). 2) Αργότερα, όταν οι διωκόµενοι των βουνών 
πέρασαν σε δράση και η ανασφάλεια άρχισε να γίνεται αισθητή και από την πλευρά 
των «εθνικοφρόνων» πολιτών, νέο κύµα προσφυγιάς στράφηκε προς τις πόλεις. Έτσι, 
ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού µετακινήθηκε από χωριά και ολόκληρες περιοχές 
κυρίως της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας σε ελεγχόµενους από την επίσηµη 
κυβέρνηση χώρους, στα λεγόµενα «Κέντρα Ασφαλείας». Πρόκειται για τους 
«ανταρτόπληκτους» ή «συµµοριόπληκτους», κατά την επίσηµη ορολογία, ο αριθµός 
των οποίων διογκώθηκε µετά το 1946, για να αρχίσει να µειώνεται µόλις προς τα 
τέλη του 1948. Η µετακίνηση έγινε εν µέρει αναγκαστικά, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας των κυβερνήσεων να αποδυναµώσουν το σύστηµα εφοδιασµού και 
άντλησης εφεδρειών του ∆ηµοκρατικού Στρατού και εν µέρει αυθόρµητα από τον 
ίδιο τον πληθυσµό που υπέφερε από τις συνέπειες των πολεµικών επιχειρήσεων 
(βίαιη στρατολόγηση από τον ∆ηµοκρατικό Στρατό, ελλείψεις στον εφοδιασµό είτε 
σκόπιµες είτε λόγω της δύσκολης επικοινωνίας, ανασφάλεια, µάχες)306. Σύµφωνα µε 
διάφορους µελετητές, στην αιχµή του, σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή (1948), ο 
αριθµός τους κυµάνθηκε ανάµεσα στις 700.000 και στις 850.000307. Συνολικά, στην 

 
305 Βλ. για τις προτάσεις αυτές Γ. Βούτσης (ό. π.), σελ. 98-99. 
306 Βλ. σχ. Π. Καζάκος, (ό. π.), σελ. 126-128 και Αγγελική Λαΐου, «Μετακινήσεις πληθυσµού στην 
ελληνική ύπαιθρο κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου», Baerentzen Lars - Ιατρίδης Ο. Γιάννης - 
Smith Ole (επιµ.), Μελέτες για τον Εµφύλιο Πόλεµο 1945-1949, Ολκός, Αθήνα 1992, σελ. 67-114.  
307 Μαργαρίτης, (ό. π.), σελ. 596. Το έντυπο Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός 
της βοήθειας… (ό. π.), σελ. 19, αναφέρει συγκεκριµένα ότι στις αρχές του 1949, 674.828 άτοµα είχαν 
καταφύγει στα κέντρα ασφαλείας και τα οποία συντηρούνταν από το ελληνικό κράτος και την 
αµερικανική βοήθεια και ότι άλλα 60.000 άτοµα που δεν έλεγαν να εγκαταλείψουν τα καταστρεµµένα 
χωριά τους επίσης ζητούσαν την βοήθεια του κράτους. Ο Α. Ψαράς (ό. π.), σελ. 51, κάνει λόγο για 
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περίοδο του Εµφυλίου ο αριθµός των ανθρώπων που µετακινήθηκαν πρέπει να 
ξεπέρασε το 1.000.000. Ο αριθµός είναι τεράστιος. Το αποτέλεσµα βέβαια πέρα από 
την ερήµωση της υπαίθρου ήταν να ξοδεύονται πολλά χρήµατα για την στέγαση και 
τη διατροφή των µετακινούµενων, αλλά και την θωράκιση των Κέντρων Ασφαλείας, 
κάτι που το ελληνικό κράτος ήταν πρόθυµο να αναλάβει δεδοµένου ότι ο έλεγχος του 
ανθρώπινου δυναµικού ήταν υψίστης σηµασίας για την έκβαση του εµφυλίου 
πολέµου. Φυσικά, αυτό κατέστη δυνατό µονάχα µετά την αναγγελία για την 
αµερικανική βοήθεια. Έως τότε κανένας εγχώριος πόρος δεν θα µπορούσε να 
καλύψει τα έξοδα διατροφής, περίθαλψης και στέγασης των προσφύγων αυτών. Ούτε 
και η U.N.R.R.A.  έδειχνε ενθουσιασµένη µε την προοπτική περαιτέρω επιβάρυνσής 
της, λόγω των ήδη µεγάλων υποχρεώσεων που είχε αναλάβει. Από τον χειµώνα όµως 
του 1946-1947 και ειδικά από την άνοιξη του 1947, όταν ανακοινώθηκε το ∆όγµα 
Τρούµαν, ξεκίνησαν πιο ζωηρά, και οργανωµένα πλέον, οι µαζικές µετακινήσεις 
πληθυσµών, ενώ έως τότε ήταν περισσότερο αυθόρµητες κινήσεις των ίδιων των 
κατατρεγµένων ανθρώπων. Σύµφωνα µε µια απολογιστική έκθεση, «Κατά το 
διάστηµα του πολέµου εναντίον των συµµοριτών και επί δύο σχεδόν έτη από την 
ηµέρα που άρχισε η εφαρµογή του Σχεδίου Μάρσαλ, το µεγαλύτερο τµήµα της 
Αµερικανικής Βοήθειας χρησιµοποιήθηκε για την αντιµετώπισι του βασικού 
προβλήµατος της επιβιώσεως του Ελληνικού λάου. Κατά το διάστηµα µιας περιόδου 
τα 85% περίπου της Αµερικανικής Βοηθείας προς την Ελλάδα ήταν τρόφιµα, ρούχα 
και άλλα είδη αναγκαία για τη συντήρησι του πληθυσµού. Από τα τέσσερα 
τρισεκατοµµύρια πεντακόσια πενήντα δισεκατοµµύρια (4.550.000.000.000) δραχµές 
που δαπανήθηκαν για έργα ανασυγκροτήσεως στην Ελλάδα ως τα τέλη του 1951, τα 
δύο τρισεκατοµµύρια εβδοµήντα έξι δισεκατοµµύρια (2.076.000.000.000) δραχµές, 
δηλαδή τα µισά σχεδόν, καταναλώθηκαν για τη στέγασι και την περίθαλψι των 
προσφύγων (συµµοριοπλήκτων)»308. Η αστρονοµική αύξηση του αριθµού των 
προσφύγων στα Κέντρα Ασφαλείας, ανησυχούσε βέβαια την Αµερικανική 
Αποστολή, τόσο για κοινωνικούς, όσο και για οικονοµικούς λόγους, καθώς τα έξοδα 
για την συντήρηση τόσων ανθρώπων, έθεταν σε κίνδυνο κάθε προσπάθεια 
αναπτυξιακής προσπάθειας. Ήταν όµως επιβεβληµένη για τις ελληνικές κυβερνήσεις 
και κυρίως για τους στρατιωτικούς. Τελικά και οι Αµερικανοί, µπροστά στον ύψιστο 
στόχο της στρατιωτικής νίκης, συµβιβάστηκαν µε την κατάσταση. 

Φυσικά το έργο που επιτελέστηκε µε τα τεράστια ποσά που τελικά επένδυσαν οι 
Αµερικανοί για το θέµα αυτό των «συµµοριοπλήκτων», δεν ήταν απλώς µια 
ανθρωπιστική κίνηση όπως παρουσιάζεται από µια συγκεκριµένου τύπου 
βιβλιογραφία, κάθε άλλο µάλιστα. Το προφανές είναι ότι η στήριξη και η 
αποκατάσταση των «συµµοριοπλήκτων» είχε πολλές πλευρές. Οπωσδήποτε, η πρώτη 
και αυτονόητη ήταν η ανάγκη συντήρησης και ποικιλόµορφης συνδροµής αυτών των 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους όλη την 
περιουσία και τα µέσα που τους εξασφάλιζαν ως τότε τα προς το ζην. Όπως θα µπο-
ρούσαµε να το φανταστούµε, η προσφυγοποίηση τεράστιου τµήµατος του 
πληθυσµού της υπαίθρου δεν οδηγούσε αναγκαστικά στον παράδεισο. ∆εν θα πρέπει 
να θεωρηθεί λοιπόν ότι το ύψος των προαναφερόµενων κονδυλίων εξασφάλιζε 
ικανοποιητικούς όρους ζωής για τους πρόσφυγες, κάθε άλλο : «Οι πιο τυχεροί 

 
700.000. Το ίδιο αριθµό περίπου (706.000) αναφέρουν και επίσηµα κυβερνητικά έγγραφα (τον αριθµό 
αυτό δέχτηκε ως επίσηµο η ελληνική κυβέρνηση στα 1949). Ο Π. Καζάκος (ό. π.), σελ. 128 
υποστηρίζει ότι κυµαίνονταν γύρω στις 500.000, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην 
αλήθεια.  
308 Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός της βοήθειας… (ό. π.), σελ. 16.  
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πρόσφυγες στέγαζαν τις οικογένειες τους σε στρατώνες, σε ανεµοδαρµένα καταφύγια 
ή σε κάµαρες που τις µοιράζονταν µε τους κατοίκους των πόλεων. Άλλοι κατάφεραν 
να βολευτούν κάπως σε εγκαταλελειµµένες αποθήκες, σε επιταγµένα σχολεία, σε 
άλλα δηµόσια κτίρια ή σε αντίσκηνα. Πεντακόσια άτοµα είχαν στοιβαχτεί σε ένα 
σχολείο µε έξι αίθουσες. Κουβέρτες χρησίµευαν για χωρίσµατα ανάµεσα στις 
οικογένειες. Όλοι κοιµούνταν στο πάτωµα. Οι λιγότερο τυχερές οικογένειες χειµώνα-
καλοκαίρι ζούσαν κάτω από τα µικρά γεφύρια των αυλακιών για την αποχέτευση των 
νερών της βροχής, κάτω από γέφυρες ή µέσα σε τρύπες που έσκαβαν στα 
χωράφια…Σε αυτοσχέδιους οικισµούς, προφυλαγµένοι από ξύλα, τενεκέδες, 
τσίγκους, χαρτί ή πανιά, µακριά από τις περιουσίες και τις εργασίες τους, χωρίς φως, 
αποχέτευση ή το απαραίτητο νερό, περίµεναν τη λήξη ενός πολέµου που όλο 
τελείωνε και όλο στο ίδιο σηµείο βρισκόταν»309. 

Η περίθαλψη αυτή του κράτους σύµφωνα µε άλλους, όπως είπαµε, µελετητές, 
θεωρείται ικανοποιητική, δεδοµένου ότι περιελάµβανε την παροχή διαφόρων 
χρήσιµων αντικειµένων για τις καθηµερινές ανάγκες, την συνέχιση της παροχής 
άρτου και άλλων ειδών διατροφής µε δελτίο και την καταβολή χρηµατικού 
επιδόµατος 60.000 δραχµών κατ’ άτοµο και 200.000 δραχµών κατ’ οικογένεια µέχρι 
τριών µελών και 300.000 δρχ. για τις οικογένειες µε περισσότερα από τρία µέλη, για 
διάστηµα δύο µηνών από την στιγµή του «επαναπατρισµού» τους, όσων δηλαδή 
επέστρεφαν στις οικίες τους310. 

Με τις µετακινήσεις των πληθυσµών αυτών, πάντως, πέρα από το γεγονός ότι 
αποφεύχθηκε η -πολύ πιθανή έως τότε- εθελούσια ή ακούσια προσκόλληση στον 
∆ηµοκρατικό Στρατό, αν συνέχιζαν να παραµένουν στα ορεινά, µετατρεπόµενων 
πλέον σε ένα απελπισµένο και εξαρτηµένο από την καλή διάθεση της κυβέρνησης 
και της Αµερικανικής Αποστολής, πλήθος, δηµιουργήθηκε και µια άλλη εξέλιξη, όχι 
λιγότερο σηµαντική : Οι χώροι που συνήθως επιλέγονταν να εγκατασταθούν οι 
µετακινούµενοι προσωρινά, δεν ήταν τυχαίο ότι βρίσκονταν γύρω από τις ήδη 
υποβαθµισµένες ζώνες, λίγο έξω από τα αστικά κέντρα, σε µια προσπάθεια 
εκµετάλλευσης του ανθρώπινου δυναµικού και εξοικονόµησης πόρων, όπως είχε 
γίνει και στην περίοδο του µεσοπολέµου κατά την αστική αποκατάσταση των 
προσφύγων του 1922311. Η εγκατάσταση των καταυλισµών των νέων προσφύγων 
γύρω από τις παγιωµένες ήδη προσφυγικές συνοικίες, καταυλισµούς ή 
παραγκουπόλεις κάθε µορφής και κάθε βαθµού και ποιότητας εγκατάστασης, που 
βρίσκονταν έξω από κάθε σχεδόν πόλη, κάθε άλλο παρά έκπληξη µπορούσε να 
προκαλέσει. Η τεχνογνωσία των πολιτικών όπως είχε κληρονοµηθεί από την 
εµπειρία της αποκατάστασης των προσφύγων του 1922, είχε τεράστια σηµασία στις 
παρούσες συνθήκες. Φυσικά δεν πρέπει και να θεωρήσουµε ότι η αιτία της 
εγκατάστασης τους εκεί είχε γίνει αποκλειστικά µε σκοπό την εκµετάλλευση του 

 
309 Ό. π., σ. 18. Βλ. και Παράρτηµα Εικόνων, Ν° 18 (α-β). Η καταστροφή του οικοδοµικού πλούτου 
της χώρας και των υποδοµών γενικά συνεχίστηκε αµείωτη στην διάρκεια του Εµφυλίου. Βλ. και D. H. 
Close, «Εισαγωγή», στο Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, 1943-1950… (ό. π.), σελ. 29, όπου αναφέρει, 
ανάµεσα σε άλλα, σχετικά µε το στεγαστικό πρόβληµα στην διάρκεια του εµφυλίου πολέµου, ότι «από 
τον Ιούνιο 1946 έως τον Σεπτέµβριο 1949, 11.788 σπίτια, 54 τουλάχιστον σχολεία, 100 
σιδηροδροµικοί σταθµοί, 375 τουλάχιστον σιδηροδροµικές γέφυρες και 423 οδικές γέφυρες» είχαν 
υποστεί ζηµιές ή ολική καταστροφή. 
310 Βλ. για παράδειγµα Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 488. Για τα ποσά βλ. και Το Σχέδιον Μάρσαλ 
στην Ελλάδα … (ό. π.), σελ. 19-20.   
311 Βλ. σχ. Νίκος Μπελαβίλας, «Ο δρόµος µε τις φάµπρικες», Η Καθηµερινή – Επτά Ηµέρες, 13 
Οκτωβρίου 2002, Οδός Πειραιώς, σελ. 2-9 (συγκεκριµένα σελ. 9). Βάσω Τρόβα, «Των ταπεινών και 
καταφρονεµένων», Η Καθηµερινή – Επτά Ηµέρες, 13 Οκτωβρίου 2002 Οδός Πειραιώς, σελ. 28-29.  
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εργατικού δυναµικού, αφού αυτή όντως εξυπηρετούσε πρωταρχικά την προστασία 
των προσφύγων από τις συνέπειες του πολέµου και τον στόχο της αποδυνάµωσης του 
∆ηµοκρατικού Στρατού. Εξάλλου, ήταν αδύνατο να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί στο 
κέντρο των πόλεων, όπου όπως θα υπέθετε κανείς θα υπήρχε ακόµα µεγαλύτερη 
ασφάλεια. 

Η εκµετάλλευση του ανθρώπινου δυναµικού επιτεύχθηκε µέσω ενός 
προγράµµατος γνωστού ως «Πρόνοια δια της Εργασίας». Το πρόγραµµα αυτό 
«αυτοβοήθειας», όπως κοµψά αποκλήθηκε η εργασία στην οποία επιδόθηκαν οι 
πρόσφυγες, άρχισε να εφαρµόζεται από την περίοδο κατά την οποία οι ικανοί προς 
εργασία «συµµοριόπληκτοι» πρόσφυγες βρίσκονταν ακόµη στα «Κέντρα 
Ασφαλείας» και συνεχίστηκε και µετά τον «επαναπατρισµό» τους. Σύµφωνα µε τους 
ιθύνοντες του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας η µέθοδος αυτή λειτουργούσε 
επιβοηθητικά για την τόνωση του ηθικού των ατόµων αυτών, καθώς τους εξασφάλιζε 
εργασία σε µια περίοδο υποαπασχόλησης και ένα χρηµατικό βοήθηµα το οποίο σε 
πολλές περιπτώσεις ήταν το µοναδικό εισόδηµα των φτωχών πληθυσµών που κυρίως 
προέρχονταν από την επαρχία, µε τρόπο ώστε να µην θεωρείται η βοήθεια του 
κράτους προς αυτούς ως ελεηµοσύνη, αλλά ως αντάλλαγµα παρεχόµενης εργασίας. 
Θεωρούνταν δε ως πρωτοποριακή µέθοδος Κοινωνικής Πρόνοιας. Η αλήθεια όµως 
βρίσκεται πιο κοντά στο ότι το κράτος εξασφάλιζε µε την µέθοδο αυτή φτηνή 
εργατική δύναµη (το ηµεροµίσθιο των ανδρών δεν ξεπερνούσε τις 11 δραχµές και 
των γυναικών τις 7, ενώ παράλληλα παρέχονταν αλεύρι βάρους 90 δραµιών 
ηµερησίως) για την εκτέλεση µικρών κοινωφελών έργων (διάνοιξη δρόµων, 
επισκευή και κατασκευή γεφυρών και υδραγωγείων, επίστρωση πλατειών, 
δεντροφύτευση κ. ά) και ακόµη για στρατιωτικού ενδιαφέροντος έργα (αεροδρόµια, 
λιµάνια, στρατόπεδα) αλλά και -το χειρότερο- φτηνή εργατική δύναµη εξασφάλιζαν 
και οι επιχειρήσεις, βιοτεχνίες ή άλλες που, ενισχυµένες από τις πιστώσεις του 
Σχεδίου Μάρσαλ, προσπαθούσαν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Όπως ήταν 
αυτονόητο, τα µικρά ή µεγάλα δηµόσια έργα τα αναλάµβαναν εργολάβοι ενώ οι 
βιοτεχνίες, βιοµηχανίες ή άλλες επιχειρήσεις ανήκαν και αυτές σε επιχειρηµατίες. Η 
όλη διαδικασία εξασφάλιζε στους ιδιοκτήτες των µονάδων παραγωγής εργατικό 
δυναµικό µε µηδενικό κόστος. Το κόστος αυτό, ελάχιστο εξάλλου καθώς 
θεωρούνταν ανθρωπιστική ενίσχυση σε ανθρώπους που είχαν προσωρινά στερηθεί τα 
προς το ζην, το αναλάµβαναν άµεσα ή έµµεσα τα περίφηµα κονδύλια της βοήθειας. 
Μάλιστα, οι πιστώσεις (ηµεροµίσθια όσων εργάζονταν) για την εκτέλεση των έργων 
αυτών αποτελούσαν µετά τον επαναπατρισµό των προσφύγων δάνεια προς τις 
Κοινότητες, εξοφλητέα δι ετησίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, πενταετούς το πολύ 
προθεσµίας και µε επιτόκιο 8%, τα οποία προέρχονταν από τον ΄΄Λογαριασµό 
∆ραχµών Ανασυγκροτήσεως΄΄312.  

Προς το τέλος του εµφυλίου πολέµου, κατέστη σαφές ότι οι πληθυσµοί που κατά 
εκατοντάδες χιλιάδες είχαν εισρεύσει σε όλη την προηγούµενη περίοδο στα αστικά 
κέντρα, θα έπρεπε να επιστρέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Επειδή όµως πολλοί 
από τους επαρχιακούς οικισµούς είτε είχαν υποστεί σοβαρότατες ζηµιές, είτε και 
είχαν ερηµώσει τελείως, το στεγαστικό πρόβληµα εµφανίζονταν ως ανυπέρβλητο. Το 
κράτος όφειλε βεβαίως να επιληφθεί του θέµατος εξ ολοκλήρου και να προχωρήσει 
στην άµεση και αποτελεσµατική αποκατάσταση των επαναπατριζόµενων 

 
312 Βλ. γι’ αυτά Α. Ψαράς, (ό. π.), σελ. 53, Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός… 
(ό. π.), σελ. 20, Βασιλική Πρόνοια, Μετά µιαν δεκαετίαν, 1947-1957, [χ. τ.], 1957, Ι. Μαστρογιάννης, 
(ό. π.), σελ. 489, Π. Σταθόπουλος (ό. π.), σελ. 164, Γ. Μαργαρίτης, (ό. π.), σελ. 446-447. 
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προσφύγων. Αυτό όµως προσέκρουε σε δύο παράγοντες : α) Στο ότι οι 
προϋπολογισµοί για τα έργα που υπέβαλαν οι ιδιώτες εργολάβοι ξεπερνούσαν κατά 
πολύ τα περιθώρια του κρατικού προϋπολογισµού και β) Στο ότι στην περίοδο 
εκείνη, τα απαραίτητα για την ανοικοδόµηση υλικά, σπάνιζαν ακόµη, διεθνώς και 
ένα παραπάνω για την Ελλάδα. Ούτως εχόντων των πραγµάτων, προκρίθηκε το 
σύστηµα της «Αυτοστεγάσεως», που προέβλεπε την -µε προσωπική ευθύνη- 
κατασκευή κατοικίας εκ µέρους των χωρικών, ύστερα από χορήγηση σε αυτούς 
µικρών ποσοτήτων οικοδοµικών υλικών (ξυλείας, τσιµέντου, ασβέστη κ.λπ.) και 
µικρής χρηµατικής βοήθειας. Το συµπέρασµα ότι «Το Πρόγραµµα της 
αυτοστεγάσεως επέτυχε πλήρως και υπερέβη εις αποτελέσµατα τας πλέον 
αισιοδόξους προβλέψεις»313, είναι -το λιγότερο- αυθαίρετο και σε κάθε περίπτωση 
σχετικό µε το τι εννοούµε µιλώντας για επιτυχία του συγκεκριµένου προγράµµατος. 
Το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες χωρικοί κατόρθωσαν έως το 1951 να 
«συναρµολογήσουν» τα δοθέντα υλικά, φτιάχνοντας µικρά κτίσµατα, ύστερα από την 
εκπαίδευση που είχαν λάβει δήθεν από την Αµερικανική Αποστολή, όσο ακόµα 
βρίσκονταν στα Κέντρα Ασφαλείας, ώστε να επιτύχουν να µην επιστρέψουν ποτέ 
στα τελευταία, τα οποία άλλωστε είχαν καταργηθεί -αφού δεν είχαν λόγο ύπαρξης- 
µε το τέλος του πολέµου, δεν συνεπάγονταν βεβαίως την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους, καθώς η ύπαιθρος έχοντας υποστεί όλες αυτές τις καταστροφές, ήταν 
πολύ δύσκολο να ορθοποδήσει ξανά. Λίγα ήταν άλλωστε τα πράγµατα που 
µπορούσαν να κάνουν όσοι παρέµειναν στην ύπαιθρο και ενδεικτικό ως προς αυτό 
είναι η περαιτέρω ερήµωση της υπαίθρου -κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια 
Ελλάδα- στις επόµενες δεκαετίες µε την µετανάστευση στην Γερµανία. Αλλά και 
χωρίς να υπολογίζεται η µετανάστευση των δεκαετιών 1950, 1960 και των αρχών του 
1970,  από την απογραφή του 1951, συµπεραίνεται ότι συγκριτικά µε την απογραφή 
του 1940, ο πληθυσµούς της υπαίθρου είχε στο διάστηµα αυτό µειωθεί δραστικά, 
κάτι που δεν οφείλονταν µόνο στους θανάτους, αλλά και -σε µεγάλο βαθµό- στην 
αστικοποίηση. Για ποια λοιπόν επιτυχία ως προς την επανεγκατάσταση στην επαρχία 
κάνουν λόγο τα επίσηµα κυβερνητικά έγγραφα και οι µεταγενέστεροι υµνητές των 
κρατικών πρωτοβουλιών; Αντίθετα, όπως είδαµε και προηγουµένως, εκεί που όντως 
δόθηκε αυξηµένη βαρύτητα, ήταν στον τοµέα της αστικής αποκατάστασης, αλλά και 
αυτή από το 1953 ουσιαστικά και εξής, ετεροχρονισµένα, όταν το ελληνικό κράτος 
θα έπρεπε να έχει εν πολλοίς λύσει τα ζητήµατα αυτά και να προσανατολίζεται πια 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.  

Η αστική αποκατάσταση βεβαίως πλέον δεν αφορούσε µονάχα τους πρόσφυγες 
του 1922, αλλά την γενικότερη πολιτική για την στέγαση διαφόρων κοινωνικών 
οµάδων που την δικαιούνταν. Μάλιστα, δραστηριότητα γύρω από τον τοµέα αυτό 
ανέλαβε να αναπτύξει συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Οικιστικής του υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία αποτέλεσε συνέχεια της τέως Γενικής ∆ιευθύνσεως 
Οικισµού και Ανοικοδοµήσεως του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Η ∆ιεύθυνση 
αυτή ανέλαβε ουσιαστικά την συνολική αντιµετώπιση του ζητήµατος της κατοικίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των νέων προβληµάτων που επέφεραν οι σεισµοί του 1953, 
και εν γένει όλων των προβληµάτων που οφείλονταν σε «θεοµηνίες», πληµµύρες και 
σε άλλα φυσικά φαινόµενα. Το µεγαλύτερο δε πρόγραµµα που αυτή ανέπτυξε ήταν η 
συνδροµή για την απόκτηση «Λαϊκής Στέγης», κατ’ εφαρµογή του νόµου 2063/1951 
και του Β.∆ της 30ης Οκτωβρίου 1952, που τον συµπλήρωνε. Τέλος, ιδιαίτερη 

 
313 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 493, ο οποίος απλώς παραθέτει άκριτα τα συµπεράσµατα της 
µελέτης Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα … (ό. π.), συγκεκριµένα, σελ. 19-20.    
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βαρύτητα δίνονταν στα προγράµµατα στεγάσεως των αναπήρων και θυµάτων 
πολέµου, όπως προβλέπονταν από τα Ν.∆. 2936/1954 και Ν.∆. 3718/1957, που 
τροποποιούσαν και συµπλήρωναν την ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία. Ακόµη όµως και 
στην δεκαετία του 1950, παρότι έγιναν σηµαντικά βήµατα όσον αφορά στο σύνολο 
του προγράµµατος για τη «Λαϊκή Κατοικία», η διασπορά και η έλλειψη 
συντονισµού, δεν άφηνε διάχυτη την αισιοδοξία ότι θα µπορούσε να δοθεί συνολική 
λύση του προβλήµατος και επιβάλλονταν νέος προγραµµατισµός314.  

∆) Εκτός από τους προαναφερόµενους όµως, υπήρχαν και οι λεγόµενοι 
«Πρόσφυγες Αρµοδιότητος Ηνωµένων Εθνών». Πρόκειται για έναν σηµαντικό 
αριθµό προσφύγων ελληνικής κυρίως εθνικότητας (18.000 περίπου), οι οποίοι 
αµέσως µετά την λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου επίσης κατέφυγαν στην Ελλάδα, 
προερχόµενοι κυρίως από την Βόρεια Ήπειρο, από την Ρουµανία και την Ρωσία, 
όπου ζούσαν και προπολεµικά και από όπου λόγω των ανακατατάξεων του πολέµου 
αναγκάστηκαν να µετακινηθούν. Οι πρόσφυγες αυτοί κατά την Γενική Συνέλευση 
του Ο.Η.Ε. τον ∆εκέµβρη του 1950, τέθηκαν υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών 
και υπό την αρµοδιότητα του Ύπατου Αρµοστή του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, στη 
Γενεύη. Αρχικά, η περίθαλψη στους «νεοπρόσφυγες», όπως αυτοί ονοµάστηκαν, από 
άποψη στέγασης ήταν άθλια, δεδοµένου ότι διέµεναν σε πρόχειρους καταυλισµούς 
µε πολλά προβλήµατα. Από το 1947 άρχισαν να ιδρύονται τα λεγόµενα «Κέντρα 
Περιθάλψεως Προσφύγων Εξωτερικού», σε διάφορες πόλεις, σε κρατικά ή σε 
οικήµατα που είχαν επιταχθεί. Εκεί, πέρα από την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
τους παρέχονταν και κάποιο συσσίτιο, έως τα 1950, οπότε περιορίστηκε το µέτρο σε 
συγκεκριµένες µόνο κατηγορίες ανάµεσα τους, όπως στους φοιτητές και σε 
ηλικιωµένους ή ανήµπορους για εργασία, στους οποίους πλέον παρέχονταν ένα 
µικρό ποσό για την διατροφή τους. Από το 1951 ο Ο.Η.Ε. άρχισε να επιλαµβάνεται 
του προβλήµατος και το 1952 εγκαταστάθηκε αντιπρόσωπος του στην Ελλάδα. Η 
Ελλάδα και συγκεκριµένα το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και η συσταθείσα σε 
αυτό Υπηρεσία Παρακολουθήσεως Εφαρµογής Προγραµµάτων Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων Αρµοδιότητος Ηνωµένων Εθνών (Υ.Π.Ε.Π.), έπρεπε να σηκώσει το 
βάρος της προσωρινής  περίθαλψης και αυτών των προσφύγων, συνεπικουρούµενη 
και από τις Οργανώσεις (U.S.E.P., W.C.C, Ε.Β.Π.Ε, I.R.O. κ.λπ.). Η οριστική (δια 
µονίµων λύσεων) αποκατάσταση των προσφύγων αυτών µε την οικονοµική ενίσχυση 
του Ύπατου Αρµοστή του Ο.Η.Ε., βάσει των σχετικών συµβάσεων (PS / GRE, DC / 
GRE), άρχισε να πραγµατοποιείται από το τέλος του 1955 και κυρίως από το 1956. Η 
ελληνική κυβέρνηση συµµετείχε (ως προς το 50% περίπου των εξόδων), από τον 
δικό της προϋπολογισµό, στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της για την 
περίθαλψη των προσφύγων αρµοδιότητας Ηνωµένων Εθνών, σε µια περίοδο κατά 
την οποία δεν είχαν αποκατασταθεί ακόµη αρκετοί από τους ίδιους τους πρόσφυγες 
του ’22. Είχε δε αναλάβει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της προσωρινής περίθαλψης. Η 
εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών ανατέθηκε στην γνωστή µας ∆ιεύθυνση 
Παλιννοστήσεως, η οποία είχε συσταθεί στο υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας,  ήδη 
από το 1945 (Αναγκ. Νόµος 358/1945).  Αυτή ανέλαβε, έτσι, την αρµοδιότητα του 

 
314 Η πολιτική του κράτους ως προς την ΄΄Κοινωνική Κατοικία΄΄ δεν εξαντλείται εδώ. Υπενθυµίζουµε 
ότι την ίδια περίοδο (1954) το υπουργείο Εργασίας ίδρυσε το Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, ο 
οποίος βέβαια αποσκοπούσε να συνδράµει τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα στο να αποκτήσουν 
δική τους στέγη και εποµένως δεν θα µας απασχολήσει εδώ, ενώ οι ΄΄Λαϊκές Κατοικίες΄΄ του 
υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στόχευαν όπως είπαµε στην αποκατάσταση των θυµάτων του 
πολέµου και των προσφύγων που ζούσαν στις εµπόλεµες περιοχές στα τέλη της δεκαετίας του 1940 
και στους σεισµοπαθείς της επόµενης δεκαετίας.   
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επαναπατρισµού, της προσωρινής στέγασης και περίθαλψης των προσφύγων και 
κάθε άλλο αντικείµενο που θα της αναθέτονταν από το υπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας, σχετικά µε το ζήτηµα. Παρά τους γρήγορους ρυθµούς εργασίας που 
επιτεύχθηκαν όµως, το πρόβληµα έβαινε διαρκώς διογκούµενο και άλυτο στα 1959, 
εξαιτίας των νέων αφίξεων προσφύγων. Η περαιτέρω έρευνα γύρω από τους 
πρόσφυγες αυτούς, ξεφεύγει, ωστόσο, από τις αναζητήσεις της παρούσας εργασίας. 
Τέθηκε όµως εδώ ως απλή αναφορά η περίπτωση τους για να καταδειχθεί το εύρος 
των υποχρεώσεων του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και οι δυσχέρειες που 
πήγαζαν από την έλλειψη ικανοποιητικών κονδυλίων για την κάλυψη ακριβώς 
ολοένα και περισσοτέρων αρµοδιοτήτων315.    

 
- Παιδιά / Βρέφη 
 
Ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς τους οποίους θα έπρεπε να επιληφθεί 

µεταπολεµικά η ελληνική Κοινωνική Πρόνοια ήταν η προστασία των παιδιών και 
των βρεφών, τα οποία, όπως έχουν καταδείξει σαφώς πολλές µελέτες, αποτελούν την 
κοινωνική κατηγορία που πλήττεται περισσότερο σε περιόδους κρίσης και ειδικά 
κατά την διεξαγωγή ενός πολέµου316.  

Στο παρελθόν, µόλις κατά την διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, 
αρχικά λόγω των Βαλκανικών Πολέµων και του Α’ Παγκοσµίου και έπειτα της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, άρχισε να διαφαίνεται κάποιο σχετικό ενδιαφέρον εκ 
µέρους του ελληνικού κράτους, που περιορίζονταν, ωστόσο, κυρίως στην εργατική 

                                                 
315 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. και Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Το πρόβληµα των 
προσφύγων (αρµοδιότητος Ηνωµένων Εθνών) εν Ελλάδι, Αθήναι, Μάιος 1959 και Ι. Μαστρογιάννης, 
(ό. π.), σελ. 501-510. 
316 Βλ. ενδ. Θ. Μαλούτας- ∆. Οικονόµου (επιµ.), Προβλήµατα ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην 
Ελλάδα, Χωρικές και τοµεακές προσεγγίσεις, Εξάντας, Αθήνα 1988, σελ. 19-21, όπου γίνεται λόγος για 
τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (παιδιά, γυναίκες, άνεργοι, µειονότητες) οι οποίες είναι οι πρώτες 
που αντιµετωπίζουν τις συνέπειες σε περίπτωση κρίσης. Για τις καταστροφικές συνέπειες του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου στην παιδική και βρεφική ηλικία στην Ελλάδα, βλ. ενδ. Χ. Λούκος, «Θάνατοι 
από πείνα στη Σύρο, 1941-1944 : Μύθοι και πραγµατικότητες»… (ό. π.), σελ. 198 (αναφερόµενος 
στην Σύρο της  Κατοχής, ισχυρίζεται ότι οι θάνατοι από την πείνα µειώθηκαν σταδιακά µέσα στο 
1942, ωστόσο από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έγιναν επιλεκτικοί για τις πολύ µικρές ηλικίες -βρέφη ως 
επί το πλείστον- και κυρίως για τους εφήβους που θερίζονταν από την φυµατίωση, φυσική συνέπεια 
της εξασθένισης των οργανισµών). Άλλα στοιχεία ενδιαφέροντα, σύµφωνα µε την Ε. Παπαδάκη (ό. 
π.), σελ. 19-20 : Θνησιµότητα των παιδιών στα 1941 : 186%. Στα 1942 : 250%, µε γενική 
θνησιµότητα 32%. Το ίδιο το Υπουργείο Υγιεινής έδινε µέσο όρο θνησιµότητας των παιδιών 150-
200%. Βλ. ακόµη τις εκθέσεις παρατηρητών των διαφόρων οργανώσεων περιθάλψεως που έδρασαν 
στην Ελλάδα προς το τέλος της κατοχής, όπου περιγράφεται πώς αυτοί, πάνω στα ορεινά µέρη 
αντίκρισαν «κατάκοιτα, εξαντληµένα παιδιά, που ζούσαν σε µια κατάσταση αποχαυνώσεως, 
σκελετωµένα από την ασιτία, ανίκανα όχι µόνο να κινηθούν, αλλά και να µιλήσουν ακόµη» (Η 
πληροφορία στο Κ. Καλλιγάς, «Οι θυσίες και οι απώλειες του ελληνισµού κατά τον ∆εύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο»…, (ό. π.), σελ. 18. Για το µέγεθος και τον τρόπο µε τον οποίο επιδρά η ιδέα του 
πολέµου στην ανάληψη δράσης απέναντι στην ευαίσθητη αυτή κοινωνική οµάδα στην Μεγάλη 
Βρετανία, βλ. τις θέσεις του Τίτµους, όπως παρουσιάζονται στην έκδοση : Abel – Smith Brian and 
Titmuss Kay (edit.), The Philosophy of Welfare: Selected Writings of  Richard M. Titmuss, With an 
introduction by Miller S. M., Allen & Unwin, London 1987, p. 105-106. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η θέση του  Titmuss ότι το κράτος κατ’ επίδραση της ιδεολογίας του µαζικού πολέµου, 
όπως έχει διαµορφωθεί στον 20ο κυρίως αιώνα, αναλαµβάνει την προστασία των παιδιών, 
αντιµετωπίζοντάς τα ακριβώς ως τους µελλοντικούς νεοσύλλεκτους, σε σχέση και µε την γενικότερα 
επιδιωκόµενη ζωτικότητα της φυλής (θεωρίες περί ζωτικότητας της φυλής).  
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νοµοθεσία που αφορούσε στα παιδιά317. Είναι βεβαίως σαφές ότι πέρα από την 
εργατική νοµοθεσία το κράτος ανέπτυξε και µηχανισµούς σχετικούς µε την κύρια 
έννοια της πρόνοιας (προστασία των ορφανών, των παιδιών που ζούσαν σε ασταθές 
οικογενειακό περιβάλλον ή και των φτωχών και των άρρωστων παιδιών), ωστόσο 
αυτό, όπως είδαµε, ήταν κυρίως αντικείµενο της φιλανθρωπίας και όχι του κράτους, 
το οποίο δεν είχε έως τότε κάποιο πρόγραµµα ή οργανωµένο σχέδιο και σαφή 
πολιτική γι’ αυτά. Ακόµη όµως και η προστατευτική αυτή νοµοθεσία, έχει συζητηθεί 
πολύ, στην σχετική βιβλιογραφία, κατά πόσον ήταν πραγµατικά προστατευτική ή 
νοµιµοποιούσε απλώς την εκµετάλλευση της παιδικής εργασίας318. Ακόµη 
τραγικότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι η προστατευτική για τα παιδιά νοµοθεσία 
έµενε συχνά και για πολλά χρόνια κενό γράµµα, η εφαρµογή της δηλαδή 
αναβάλλονταν επ’ αόριστον, µε την ανοχή µάλιστα του κράτους319.  

Η προστασία των παιδιών άρχισε να γίνεται ακριβώς αντικείµενο εντονότερου 
ενδιαφέροντος, λίγο πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι θεωρίες περί ζωτικότητας 
της φυλής, που επέβαλλαν την παιδική προστασία, ήταν απόλυτα ενσωµατωµένες 
στον εθνικιστικό λόγο του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος προχώρησε στην 
διεύρυνση της δράσης του κράτους ως προς τα παιδιά, τόσο όσο προς την Κοινωνική 
Πρόνοια, όσο και ως προς την εργατική νοµοθεσία που αφορούσε παιδιά και 
µητέρες320.  

Στην διάρκεια της Κατοχής η δράση του κράτους ήταν άνευ συνολικού 
προγράµµατος, όπως είδαµε,  προσανατολισµένη βεβαίως αποκλειστικά, όσον αφορά 
στα παιδιά, στο ζήτηµα της επιβίωσής τους (οργάνωση συσσιτίων, ένδυση-υπόδηση, 

 
317 Η εξέλιξη αυτή αντιµετωπίζονταν σε γενικές γραµµές, τότε, ως ιδιαίτερα σηµαντική. Βλ. για 
παράδειγµα την Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Π. ∆ρανδάκη (ό. π.), τ. 20, σελ. 746 (λήµµα :  
Πρόνοια), όπου αναφέρεται ότι «Σηµαντικός κλάδος της κοινωνικής προνοίας είναι τα µέτρα 
προστασίας της νηπιακής και παιδικής ηλικίας». Ο Ε. Θωµόπουλος (ό. π.) µιλάει επίσης για  την 
νοµική προστασία των παιδιών. Το ίδιο και ο Ν. Σαραφόπουλος, «Ιστορική αναδροµή και προοπτικές 
για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στην Ελλάδα», στο Βαλαβανίδης Αθ. – Σαραφόπουλος 
Ν. (επιµ.), Εργασιακό περιβάλλον : Προβλήµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στην Ελλάδα, 
Αθήνα 1988, σ. 25-58. Επίσης ο Α. Λιάκος, στο Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέµου… (ό. π.), ειδικά στην ενότητα «Η παιδική εργασία», σελ. 274-292. 
318 Βλ. την σχετική «συζήτηση» στον τόµο Γ. Μαυρογορδάτος – Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Βενιζελισµός 
και αστικός εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Π.Ε.Κ., 1988. 
319 Βλ. σχ. Α. Λιάκος (ό. π.). Η κατάσταση αυτή, η οποία τοποθετείται από τον Λιάκο µέχρι το 1930 
τουλάχιστον, άρχισε να µεταβάλλεται σταδιακά, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, µετά από τις πιέσεις του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, αλλά και του φεµινιστικού κινήµατος, το οποίο άρχισε να ζητά την 
παρέµβαση του κράτους : «Η γυναίκα αν ενδιαφέρεται για την οικογένεια της, αν θέλει να καµαρώσει 
τα παιδιά της µεγάλα, γερά στο κορµί και στη σκέψη, αν θέλει να τους µαζεύει όλους γύρω της και να 
στυλώσει τους οικογενειακούς δεσµούς, πρέπει να ζητήσει, και να ζητήσει έντονα την επέµβαση του 
κράτους διεγείροντας µε κάθε τρόπο το γενικό ενδιαφέρον, µπροστά στον κοινό κίνδυνο», έγραφε µια 
φεµινίστρια (Το απόσπασµα στην σελ. 299).  
320 Βλ. σχ. τις ίδιες τις εκδόσεις του καθεστώτος : Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, Αριθ. 2, Το νέον κράτος 
και η κοινωνική πολιτική, [χ. τ.], 1937. Φυσικά οι «παραχωρήσεις» του δικτατορικού καθεστώτος δεν 
ξεπερνούσαν ένα ορισµένο όριο. Με καµάρι ωστόσο στις προπαγανδιστικές του εκδόσεις το καθεστώς 
καυχάτο ότι δόθηκε υποχρεωτική άδεια ενός ολόκληρου µήνα στις γυναίκες και στα παιδιά που 
εργάζονταν, στο πλαίσιο της προστατευτικής νοµοθεσίας που αυτό εισηγούνταν. Η απαγόρευση 
εργασίας ίσχυε παρ’ όλα αυτά µόνο για τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Η εργασία µετά τα 14 
επιτρέπονταν, αρκούσης ειδικής άδειας από γιατρό. Καθορίστηκε επίσης κατώτατο όριο µισθού και 
για τα παιδιά (ό. π., σελ. 14). Για την εργαζόµενη µητέρα, δινόταν η δυνατότητα να παραµείνει το 
παιδί της στο νηπιαγωγείο, όπου θα το φρόντιζαν, έτσι ώστε «να προφυλάσσεται απ’ τα µικρόβια που 
ως τώρα, τα παιδιά της εργατιάς µολύνονταν, τυφλώνονταν, καταστρέφονταν» (ό. π., σελ. 26). Αυτές 
υπήρξαν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας του Μεταξά, των οποίων «κάθε λέξι τους είνε και κάτι 
καινούργιο για τους εργάτες κάθε διάταξί τους είνε κι ευαγγέλιο» (ό. π., σελ. 19). 
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ιατροφαρµακευτική περίθαλψη) και πολύ λιγότερο, βέβαια, ή καθόλου, όσον αφορά 
στην ψυχολογική υποστήριξη και σε άλλες «προηγµένες» µορφές Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Άσκησε κυρίως έναν επιβοηθητικό ρόλο στις προσπάθειες του ∆ιεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού και των άλλων οργανώσεων οι οποίες τότε ανέλαβαν τις 
αρµοδιότητες της Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάµεσα στο 
κράτος και στους οργανισµούς αυτούς, µετά και από τις διεθνείς συµφωνίες που 
συνάφθηκαν για την άρση του ναυτικού αποκλεισµού των συµµάχων.  

Οι συνέπειες του Β’ Παγκοσµίου πολέµου υπήρξαν όµως πολύ σηµαντικές και 
για τα παιδιά που κατόρθωσαν να επιβιώσουν, επιταχύνοντας την ανάγκη 
ενεργότερης παρέµβασης του κράτους στην µεταπολεµική περίοδο. Η κατάσταση 
ήταν ιδιαιτέρως ανησυχητική. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆.Ε.Σ., σε εξέταση που 
έγινε από τον Αύγουστο του 1944 έως τον Απρίλιο του 1945 σε 180.483 παιδιά, τα 
119.257 ήταν ασθενικά και 36.310 από αυτά, φυµατικά. Οι αριθµοί αυτοί δείχνουν το 
µέγεθος του προβλήµατος. Όσα δε από τα προπολεµικά ιδρύµατα δεν είχαν 
καταστραφεί, έχοντας, σε κάθε περίπτωση, µεταπολεµικά, πολύ λιγότερα µέσα, δεν 
µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες. Τα αποτελέσµατα µιας άλλης εξέτασης στην 
Θεσσαλονίκη εξάλλου, ένα χρόνο αργότερα, έδειξαν ότι δεν σηµειώθηκε καµία 
ουσιαστική βελτίωση κατά την διάρκεια του πρώτου µεταπολεµικού έτους. Από τα 
36.260 παιδιά που εξετάσθηκαν από 01.05.1945 έως 30.03.1946 στα ιατρεία του 
Π.Ι.Κ.Π.Α., µόνο τα 4.063 ήταν απολύτως υγιή. Η εξέταση αφορούσε παιδιά τριών 
κατηγοριών : Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, τους µαθητές και τα εξωσχολικά 
παιδιά. Η έρευνα δεν κατέγραφε πληροφορίες για τα παιδιά των χωριών321. Οι 
συνέπειες του πολέµου στην ηθική διάπλαση του παιδιού είναι φυσικά µια επιπλέον 
διάσταση του προβλήµατος. Στατιστικά, σε όλο τον µεταπολεµικό κόσµο η 
ψυχοπάθεια των παιδιών παρουσίαζε αύξηση της τάξεως του 20%. Επίσης, η 
επαιτεία, η αλητεία και η παρανοµία των παιδιών ήταν τεράστια προβλήµατα (Η 
επίσηµη έκθεση της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων του 1942-43 αναφέρει 2000 
δίκες παιδιών µόνο στην Αθήνα χωρίς τις περιπτώσεις αυτοφώρου και της 
συµµετοχής σε αδικήµατα), προβλήµατα τα οποία τα ελάχιστα αναµορφωτήρια και 
φρενοκοµεία αδυνατούσαν να καλύψουν. Υπολογίζονταν δε ότι στα 1948, στην 
Ελλάδα υπήρχαν 325.000 ορφανά παιδιά, ηλικίας έως 18 ετών. Το 75% αυτών 
περιθάλφθηκαν από συγγενικά τους πρόσωπα. Έµεναν λοιπόν 125.000 περίπου 
παιδιά που βρίσκονταν απροστάτευτα, σε απόλυτη ένδεια ή µε ανεπαρκή, σε κάθε 
περίπτωση, οικογενειακή επιµέλεια322. Η µεταπολεµική Πρόνοια δεν θα µπορούσε να 
περιοριστεί µονάχα στην άµεση περίθαλψη των παιδιών. Θα έπρεπε να έχει 
διευρυµένο χαρακτήρα. Η προστασία του κράτους θα έπρεπε να κινηθεί σε δύο 
επίπεδα : Αφενός µεν στην άµεση προστασία των παιδιών αυτών που υπέφεραν από 
τις άµεσες συνέπειες του πολέµου και της κατοχής (διατροφή, ένδυση, 
παρακολούθηση της υγείας τους), αφετέρου δε στην ανάγκη συντονισµού και 
διαµόρφωσης ενός µακροχρόνιου προγραµµατισµού για την διεύρυνση της παιδικής 
προστασίας. Θα έπρεπε δε να µεταβληθεί ριζικά ο προπολεµικός χαρακτήρας της 
κρατικής παρέµβασης, που είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την ιδρυµατική πολιτική 
και να προσαρµοστεί στις νέες αντιλήψεις και µεθόδους που επικράτησαν 
µεταπολεµικά. Εξάλλου, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες ήταν αδύνατον να καλυφθούν 
οι ανάγκες στα υπάρχοντα κρατικά ιδρύµατα (η χωρητικότητα των διαφόρων 
κρατικών και ιδιωτικών ιδρυµάτων για την προστασία των παιδιών δεν ξεπερνούσε 

 
321 Στις έρευνες αυτές αναφέρεται η Ε. Παπαδάκη, (ό. π.), σελ. 31. 
322 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 511-512. 
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τις 7.500 µε 8.000), ενώ προσέκρουε και στην δυσχέρεια δηµιουργίας νέων, σε 
εκτεταµένη κλίµακα, καθώς απαιτούνταν σηµαντικά κονδύλια, τα οποία έως το 1947 
τουλάχιστον απουσίαζαν εντελώς. Χρειαζόταν λοιπόν να τεθεί η παιδική προστασία 
σε νέες βάσεις. Αυτό ξεκίνησε, ασθµαίνοντας, στα 1948, µε την προσπάθεια 
εφαρµογής γενικού προγράµµατος της παιδικής προστασίας, το οποίο βέβαια στην 
αρχή πήρε τον χαρακτήρα του επείγοντος, µε σκοπό την σταδιακή οργάνωση ενός 
µηχανισµού παροχής σταθερής και συστηµατικής πρόνοιας, βασισµένου σε κάποιες 
αρχές, όπως η µε κάθε µέσον στήριξη της οικογένειας ως το πλέον κατάλληλο 
περιβάλλον για το παιδί, ο περιορισµός κατά το δυνατόν της ιδρυµατικής πολιτικής, 
η προστασία της µητρότητας, η ύπαρξη εκπαιδευµένου προσωπικού, η επιστηµονική 
επεξεργασία των νέων προγραµµάτων και η προσπάθεια γενικά εισαγωγής στο 
ελληνικό σύστηµα των νέων µεθόδων παιδικής προστασίας που εφαρµόζονταν 
µεταπολεµικά διεθνώς.  

Τι µεσολάβησε όµως στο διάστηµα 1945-1948; Στην περίοδο λοιπόν από το τέλος 
του Πολέµου και έως το 1947, οπότε τα αµερικανικά κονδύλια άρχισαν να δίνουν 
περισσότερες δυνατότητες στο ελληνικό κράτος, στην προστασία των παιδιών πολύ 
ουσιαστική υπήρξε η συµβολή των λεγόµενων ηµι-κρατικών οργανισµών και ειδικά 
του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στην συµβολή αυτή θα πρέπει 
να γίνει µια µικρή αναφορά : Τα προπολεµικά κρατικά και ιδιωτικά ιδρύµατα, 
έχοντας, όπως αναφέρθηκε, µεταπολεµικά πολύ λιγότερα µέσα, δεν µπορούσαν να 
καλύψουν τις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του Πολέµου και της 
Κατοχής. Ο Ε.Ε.Σ., µετά την «ανασύσταση» του τρόπον τινά, κατά το 1945, και την 
θεσµική προστασία γύρω από την αυτονοµία του, η οποία είχε αφαιρεθεί κατά την 
διάρκεια της Κατοχής, µπόρεσε να συµβάλλει ουσιαστικά σε διάφορους τοµείς, 
ανάµεσα σε αυτούς και στον τοµέα της προστασίας του παιδιού. Την κατάσταση που 
επικρατούσε και τον ρόλο του Ε.Ε.Σ., περιγράφει, µε την σχετική υπερβολή βέβαια, 
ο πρώτος µεταπολεµικός πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Α. Φίλων : «Εις την κρίσιµον ταύτην 
στιγµήν, καθ’ ην η κρατική µηχανή δεν ήτο ακόµη εις θέσιν ν’ αναπτύξη την 
απαιτουµένην προσπάθειαν προς παροχήν βοηθείας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
υπήρξε ο πρωτοπόρος εις τον τοµέα τούτον»323. Το έργο του, συνέχιζε ο Φίλων, 
αφορούσε όχι µόνο τις κατεστραµµένες πόλεις, αλλά και τα χωριά, τα οποία ήταν 
εγκαταλελειµµένα για µια πενταετία. Θεωρούνταν δε ότι η βοήθεια του Ε. Ε. Σ., ο 
οποίος είχε βεβαίως την στήριξη του ∆.Ε.Σ., έφτασε µέχρι το 1947 στο 1/4 του 
πληθυσµού της χώρας. Η συµβολή του Ε.Ε.Σ., µεταπολεµικά, υπήρξε όντως 
σηµαντική. ∆εδοµένου του αναµφισβήτητου γεγονότος δε ότι ο ∆.Ε.Σ. και ο 
Ελβετικός Ε. Σ. είχαν δηµιουργήσει στην Ελλάδα θετικές τεχνικές προϋποθέσεις για 

 
323 Φίλωνος Αθανασίου, Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το έργον του (Υπό την υψηλήν προστασίαν 
της Α. Μ. του Βασιλέως), [χ. τ.], 1947, σελ. 7. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. σελ. 9-12, όπου 
γίνεται αναφορά στο Αντιφυµατικό Κέντρο του Ε.Ε.Σ. όπου χάρη στην πραγµατοποίηση τεράστιου 
αριθµού εµβολιασµών επετεύχθη η προστασία χιλιάδων παιδιών και βρεφών και στην γενικότερη 
παροχή ιατρικής περίθαλψης, φαρµάκων, τροφίµων, ρουχισµού, υποδηµάτων, βιταµινούχων 
σκευασµάτων και τονωτικών τροφών για τα παιδιά, τις εγκύους και τις νέες-θηλάζουσες µητέρες. Βλ. 
επίσης για την δράση του Τµήµατος Νεότητας, σελ. 12 και τέλος την πληροφορία ότι ο Ερυθρός 
Σταυρός ενίσχυσε µε διάφορα µέσα κάποιους οργανισµούς που ασχολούνταν µε την προστασία της 
παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, όπως το Π.Ι.Κ.Π.Α., ο Ε.Ο.Χ.Α., το Σωµατείο εργαζοµένου 
Κοριτσιού, το Παιδικό Οικοτροφείο Θυµάτων Πολέµου, σελ. 11. Βλ. και µια άλλη έκδοση που αφορά 
στον Ελληνικό και στο ∆ιεθνή Ε. Σ. για γενικότερα ζητήµατα : Έκδοσις της ∆ιεθνούς Επιτροπής του 
Ερυθρού Σταυρού (Comite International de la Croix Rouge) Εν Γενεύη, 1951, Αι συµβάσεις της 
Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, Σύντοµος περίληψις προς χρήσιν του Στρατού και του Κοινού, 
Μετεφράσθη και εξεδόθη υπό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήναι 1951.   
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την άσκηση της προστασίας του παιδιού, θα αρκούσε ένας απλός µετασχηµατισµός 
τους µέσα στη ρευστή πολιτική ατµόσφαιρα της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου, 
για να δώσει τις βάσεις στον απαραίτητο µεταπολεµικά Οργανισµό Προστασίας 
Μητέρας και Παιδιού. Ωστόσο εκείνο το τµήµα προσαρµόστηκε στο «Πατριωτικό 
Ίδρυµα Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως», προσωρινά, σαν «υπηρεσία τέως 
Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού». ∆εν έγινε ούτε αυτόνοµος οργανισµός οριστικά, ούτε 
Π.Ι.Κ.Π.Α.324. 

 Την σπονδυλική στήλη λοιπόν της προστασίας του παιδιού έως το 1947-1948 
αποτέλεσε το τµήµα αυτό του «τέως Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού» µε το Π.Ι.Κ.Π.Α., 
το οποίο από το 1939, περιορίζοντας το αντικείµενο δράσης του, είχε 
προσανατολιστεί κυρίως στην προστασία της µητρότητας και των παιδικών ηλικιών 
και διέθετε ήδη κάποια πείρα. Με τον νόµο 6052/1945 καθορίσθηκε µάλιστα ως 
κύριος πόρος του Π.Ι.Κ.Π.Α. το 70% των καθαρών κερδών από τα κρατικά λαχεία µε 
αποτέλεσµα αυτό να µπορέσει να ασκήσει σηµαντική προστατευτική πολιτική για τα 
παιδιά και τις µητέρες, τόσο στον τοµέα της πρόληψης, όσο και στην νοσηλεία. 
Επίσης µπόρεσε να κάνει χρήση των πλέον προηγµένων µεθόδων, όπως για 
παράδειγµα η οργάνωση παιδικών εξοχών. Το ίδιο το Π.Ι.Κ.Π.Α. είχε όπως φαίνεται 
θέσει εαυτόν στο κέντρο της προστασίας του παιδιού και θεωρούσε ότι ασκούσε 
εθνικό έργο, καθώς αφενός ήταν προσανατολισµένο στην εξασφάλιση της 
«ζωτικότητας της ελληνικής φυλής» µε την προστασία της υγείας των παιδιών και 
αφετέρου θεωρούσε ότι θα έπρεπε να προστατεύσει την εφηβική ηλικία από την 
«επιβολή του κοµµουνισµού», στο πλαίσιο της εµφύλιας διαµάχης325. Σε µια περίοδο 
κατά την οποία εκτός από την απουσία ουσιαστικής κρατικής µέριµνας και η 
φιλανθρωπική – ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν σχετικά περιορισµένη, το Π.Ι.Κ.Π.Α. 
ήταν αυτό που µετά την αποχώρηση του Ε.Ε.Σ. ανέλαβε την προστασία των παιδιών 
της προσχολικής ηλικίας (προσαρτώντας όπου υπήρχαν, τα τµήµατα του Ε.Ε.Σ.) και 
επέτυχε την οργανωτική του εξάπλωση και στην επαρχία. Ωστόσο, η προσπάθεια του 
Π.Ι.Κ.Π.Α. όσο κι αν τηρούσε κάποιες οργανωτικές προϋποθέσεις, δεν θα µπορούσε 
να καρποφορήσει περισσότερο, όπως και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια, εάν δεν 
υπήρχε το ηθικό στήριγµα µιας προγραµµατικής Κοινωνικής Πολιτικής. Οι ελλείψεις 
ήταν πολλές και συνολικά η προστασία που παρέχονταν στο παιδί ήταν ανεπαρκής. 
Τα ιατρεία του Π.Ι.Κ.Π.Α., όπου υπήρχαν, ήταν τα µόνα κοινά µέτρα που παίρνονταν 
για τα εξωσχολικά παιδιά και τους µαθητές. Κάποιες µεµονωµένες ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό, δεν µπορούσαν παρά να καλύψουν ένα µικρό µέρος 
του προβλήµατος. Μπροστά  στην κατάσταση αυτή αποφασίστηκε να οργανωθούν 
µαθητικά συσσίτια, µε στόχο να προσελκύσουν και πάλι τα παιδιά στο σχολείο, 
καθώς στα χρόνια της Κατοχής σηµειώθηκε τεράστια διαρροή, η οποία οφείλονταν 
στο ότι τα παιδιά αγωνίζονταν να επιβιώσουν από την πείνα. Ακόµα και µετά το 
τέλος του πολέµου όµως, πολλά από αυτά, για τον ίδιο σκοπό αγωνίζονταν : 
Εργάζονταν και φυσικά έµεναν µακριά από το σχολείο. Το νέο µέτρο δεν θα 
µπορούσε όµως να αποδώσει γενικευµένα θετικά αποτελέσµατα. Το φτωχό µαθητικό 
συσσίτιο δεν ήταν δυνατόν, από µόνο του, να φέρει τα παιδιά πίσω στο σχολείο (Το 
µαθητικό συσσίτιο περιελάµβανε : 250 γραµµ. γάλα, 2-3 µπισκότα, καµιά σοκολάτα 

 
324 Ε. Παπαδάκη, (ό. π.), σελ. 32.  
325 Βλ. Παράρτηµα εγγράφων, Ν° 21.  
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ή λίγο κρέας κονσέρβας και σπάνια λίγο µαγειρεµένο φαγητό)326. Περισσότερο 
βαθιές τοµές ήταν επιβεβληµένες για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.  

Η κατάσταση συνέχιζε να είναι το ίδιο ή και ακόµη πιο τραγική για τα παιδιά των 
χωριών, καθώς ο Εµφύλιος δηµιουργούσε δύσκολες συνθήκες στην ύπαιθρο. Η 
προστασία που παρέχονταν ήταν ανεπαρκής. Παρότι οργανώνονταν και εκεί 
µαθητικά συσσίτια, οι ασθένειες οργίαζαν και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε 
συνδυασµό µε τον φόβο των χωρικών έδιωχναν, όπως αναφέρθηκε, σηµαντικά 
τµήµατα του πληθυσµού από τα χωριά327.  

Όσον αφορά στη βοήθεια προς τις µητέρες, σε αυτές παρέχονταν µόνο µια µικρή 
ποσότητα τροφίµων, που καθιερώθηκε από τον ∆.Ε.Σ. και που παρέχονταν στα 1947 
από τα τµήµατα του πρώην  Ε.Ε.Σ.. Η εργαζόµενη, η εργάτρια και η επαγγελµατίας 
βρίσκονταν στην ίδια θέση χωρίς νοµοθετήµατα να τις προστατεύουν.  

Κάτι ακόµη που έχει µεγάλη σηµασία για τον χαρακτήρα της Πρόνοιας για την 
παιδική ηλικία στα πρώτα τρία µεταπολεµικά χρόνια, ήταν η άποψη που 
εκφράζονταν έντονα στα 1947-1948, ότι  η Κοινωνική Πρόνοια εξακολουθούσε να 
έχει την µορφή και τα χαρακτηριστικά που είχε η οργανωµένη φιλανθρωπία µε το 
ταξικό της περιεχόµενο, δηλαδή την διάκριση και την ανισότητα328. Όντως, η 

 
326 Οι πληροφορίες αυτές στην Ε. Παπαδάκη, (ό. π.), σελ. 36. Προστατευτική πολιτική φαίνεται ότι 
προβλέπονταν και για τα παιδιά των εξόριστων. Η Ε. Παπαδάκη και πάλι, (ό. π.), σελ. 38 αναφέρει ότι 
τόσο για τα παιδιά των εξόριστων που βρίσκονταν στα αστικά κέντρα, όσο και γι αυτά που ήταν στα 
ξερονήσια υπήρχε επιχορήγηση µε 500 δραχµές για συσσίτιο. ∆εν γνωρίζουµε κατά πόσο όντως ισχύει 
αυτή η πληροφορία, πάντως δεν αποκλείεται στο πλαίσιο του εµφυλίου να δινόταν ιδιαίτερο βάρος 
στα παιδιά αυτής της κατηγορίας, κατ’ αναλογία προς τα παιδιά των Παιδουπόλεων. 
327 Ο Μαζάουερ, (ό. π.) σελ. 396-398, θέλοντας να δείξει το µέγεθος των οικονοµικών και κοινωνικών 
δεινών που προκάλεσε η Κατοχή σε σχέση µε τα παιδιά, αναφέρει ότι στην Πελοπόννησο, σε 
ορισµένα χωριά, τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο χρησιµοποιούσαν βράχους για θρανία. 
 
328 Ε. Παπαδάκη, (ό. π.), σελ. 44-47 και Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 90. Ωστόσο και η κρατική πρόνοια, 
στον βαθµό και στο µέτρο που υπήρχε τέτοια, εκείνη την περίοδο, κάθε άλλο παρά ανιδιοτελής ήταν. 
Οι µελετητές της Κοινωνικής Πρόνοιας, παρότι διέτειναν την (ηθική) υποχρέωση του κράτους 
απέναντι στην αδύναµη αυτή κοινωνική οµάδα των παιδιών, αναγνώριζαν παράλληλα ότι κάθε 
προνοιακή πράξη του κράτους είχε και τον χαρακτήρα της αυτοσυντήρησης του κρατικού 
µηχανισµού. Τόσο οι σύγχρονοι (βλ. για παράδειγµα Γ. Βούτση και Α. Ψαρά), όσο και οι 
µεταγενέστεροι (βλ. για παράδειγµα Ι. Μαστρογιάννης), µιλούν για την ανάγκη προστασίας της 
ηλικίας αυτής που αποτελεί το µέλλον της πατρίδας. Χαρακτηριστική είναι η θέση του Ψαρά (σελ. 33-
34) ότι : «Προστατεύοµεν το απροστάτευτο παιδί για λίγα χρόνια. Και το αποδίδοµεν εις την 
κοινωνίαν χρηστόν πολίτην και ικανόν να ζήση δια της εργασίας του. Άλλως, θα ήτο υπόχρεων το 
κράτος -ή η κοινωνία- να διατρέφη ενδεχοµένως εις τας φυλακάς έναν κακοποιόν. Και παραλλήλως 
λόγω του πλήθους των εγκληµατιών εις ους ευχερώς θα εξελίσσοντο, τα εγκαταλελειµµένα αυτά 
παιδιά, θα είµεθα υποχρεωµένοι να συντηρώµεν στρατιάς αστυνοµικών προς προστασίαν των 
πολιτών». Και µεταγενέστερα : Γνώσεις : Μηνιαία  Επιθεώρησις των σύγχρονων προβληµάτων, 
Έκδοσις Ελληνικής Επιµορφωτικής Εταιρείας, Η µελέτη των προβληµάτων διεξάγεται από το 
Κέντρον Εθνικών και Κοινωνικών Ερευνών της Εταιρείας, Έτος Β’, τχ. 1 (13), Ιανουάριος 1959, σελ. 
7 : Στην ερώτηση να δοθούν συγκεκριµένα παραδείγµατα, από τον υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας στα 
1959 Ανδρέα Στράτο, όπου εµφανίζεται η συγχρονισµένη πολιτική Κοινωνικής Προνοίας µε επιτυχία, 
ο υπουργός δίνει το παράδειγµα των «υιοθετουµένων» και των «αναπηρικών» παιδιών, των ορφανών. 
Στο πλαίσιο αυτό το Κράτος απροκάλυπτα δηλώνει ότι στόχος του είναι η αναπαραγωγή του 
εργατικού δυναµικού και ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας, αφού : 
«είναι προφανές ότι η θυσία εις την οποίαν υποβάλλεται το κοινωνικόν σύνολον χάριν αυτών των 
ατόµων, επιστρέφεται πολλαπλασίως, µέσω της εργασίας των βραδύτερον». ∆εν κάνει λόγο δηλαδή 
εδώ ο υπουργός για υποχρέωση της κοινωνίας να βοηθήσει τα άτοµα αυτά από ανθρωπιστικούς και 
µόνο λόγους, αλλά περιµένει ανταπόδοση. Η παροχή πρόνοιας δηλαδή είναι ανταποδοτική για το 
κράτος. Αυτό φυσικά δεν προξενεί εντύπωση, απλώς κατατίθεται εδώ ως ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Πρόνοιας. 
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κρατική προστασία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ιδρυµατική πολιτική που 
συνέχιζε να ασκεί το κράτος στο πλαίσιο πια των Κ.Κ.Π. -παρά τις αντίθετες 
επιδιώξεις και προσδοκίες που αυτά είχαν δηµιουργήσει-329 ήταν ακριβώς 
χαρακτηριστικό του συστήµατος της οργανωµένης φιλανθρωπίας. Το γεγονός βέβαια 
ότι µεταπολεµικά το κράτος διατηρούσε µικρό αριθµό ιδρυµάτων, δεν οφείλεται 
φυσικά στην αλλαγή πλεύσης πολιτικής, αλλά στην καταστροφή τους λόγω του 
πολέµου και στην έλλειψη κονδυλίων για να λειτουργήσουν αυτά ικανοποιητικά330. 
Η αγωνία δε που διακατείχε πολλούς µελετητές της κρατικής Παιδικής Πρόνοιας 
στην µεταπολεµική περίοδο, ήταν να µην συνεχίσει να έχει αυτή τον χαρακτήρα της 
οργανωµένης φιλανθρωπίας, της οποίας τα κίνητρα θεωρούσαν ως απειλή, που 
αποµάκρυναν την Κοινωνική Πρόνοια από την έννοια του καθήκοντος προς τον 
συνάνθρωπο και ενίσχυαν, όπως είπαµε, την ταξική ανισότητα. Για τον λόγο αυτό 
αφενός το κράτος θα έπρεπε να εξασφαλίζει µε την φορολογία ποσά που θα 
διαθέτονταν για τους σκοπούς αυτούς και όχι να βασίζεται στην φιλανθρωπία και 
αφετέρου θεωρούσαν ως επιτακτική ανάγκη την υπαγωγή όλων των επιµέρους 
φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας στο Υπουργείο Πρόνοιας, το οποίο θα ακολουθούσε 
µια συγκεκριµένη και προγραµµατισµένη πολιτική µε στόχο την καλύτερη κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων για την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων331. 
Αρνητικά κρίνονταν το γεγονός ότι σε κανένα από τα υπουργεία στην Ελλάδα δεν 
υπήρχε µια ειδική διοικητική µονάδα που να απασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε 
την αρµοδιότητα της Πρόνοιας του Παιδιού και της Μητέρας. Στο Υπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας υπήρχαν δύο ανεξάρτητες ∆ιευθύνσεις που ασχολούνταν µε το 
ζήτηµα αυτό. Η ∆ιεύθυνση Ορφανοτροφείων και η ∆ιεύθυνση Ιδρυµάτων και 
Σωµατείων. Παράλληλα µε τις ∆ιευθύνσεις αυτές λειτουργούσε όπως είπαµε και ο 
ηµι-κρατικός οργανισµός του Π.Ι.Κ.Π.Α. και άλλες υπηρεσίες και οργανισµοί που 

 
329 Σε εγκύκλιο µάλιστα της 19.11.1945 σχετικά µε την αρµοδιότητα της προστασίας του παιδιού από 
τα Κ.Κ.Π., που τότε άρχισαν να οργανώνονται, καταγράφονταν χαρακτηριστικά ότι «Το Κράτος και 
το αρµόδιον όργανον αυτού, το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, αισθάνεται την υποχρέωσιν, όπως 
τάξη εαυτό εις την θέσιν του γονέως έναντι του παιδιού, το οποίον στερείται γονέων και όπως 
εξασφαλίση εις αυτό την προστασίαν του γονέως και την προφύλαξιν του από πάσης κακής 
µεταχειρίσεως, εξασφαλίζον εις το παιδί αυτό τα πλεονεκτήµατα, τα οποία έχουν και τα παιδιά τα 
οποία ζουν παρά ταις οικογένειες των…». Στην ίδια εγκύκλιο τονιζόταν η σηµασία του µέτρου της 
ανάθεσης της περίθαλψης των παιδιών σε οικογένειες και όχι σε ιδρύµατα. Οι «παιδουπόλεις» και τα 
άλλα ιδρύµατα της ΄΄Βασιλικής Πρόνοιας΄΄, δείχνουν ωστόσο τον δρόµο που τελικώς ακολουθήθηκε.  
330 Το κράτος διατηρούσε για παράδειγµα έναν µικρό αριθµό ορφανοτροφείων, τα οποία 
φιλοξενούσαν κατά το 1948 µόλις 3.700 παιδιά, ενώ σε έναν µικρό επίσης αριθµό ορφανών παιδιών 
(8736) δινόταν ορφανικό επίδοµα σε σύνολο 300.000 και πλέον ορφανών και απροστάτευτων παιδιών, 
τα οποία το κράτος είχε χρέος να προστατέψει (Μόνο 1500 από αυτά προέρχονταν από λόγους 
άσχετους του πολέµου, όπως από ένα διαζύγιο). Βλ. σχ. Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 61, 88. Ως προς το 
ορφανικό επίδοµα : Η προστασία των παιδιών είχε τεθεί ως βασική προτεραιότητα του συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας ήδη από το 1946, στο πλαίσιο των Κ.Κ.Π.. Μάλιστα, τα απροστάτευτα παιδιά 
θεωρούνταν ότι ανήκαν στην Α’ κατηγορία απόρων και δικαιούνταν αναλόγου επιδόµατος, αλλά ο 
αριθµός όσων είχαν όντως πάρει ορφανικό επίδοµα ήταν πολύ µικρός. Το ορφανικό επίδοµα βέβαια 
είχε αρχίσει να χορηγείται από το 1937 τουλάχιστον και έγινε αναπόσπαστο στοιχείο της Κοινωνικής 
Πρόνοιας από το 1941 και εξής λόγω του πολέµου. Για την σχετική νοµοθεσία βλ. Υπουργείον 
Κοινωνικής Προνοίας, ∆ιεύθυνσις Συντονισµού, Η έννοια της απορίας και ο τρόπος αποδείξεως αυτής, 
Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1954, σελ. 22.  
331 Ο Ψαράς, (ό. π.),  σελ. 27, κατήγγειλε µάλιστα ότι στην Ελλάδα ακόµη και στα 1950 συνέχιζε να 
υπάρχει µια παγκόσµια, αρνητική πρωτοτυπία : «Ο εν Ελλάδι καταµερισµός των προβληµάτων 
Κοινωνικής Προνοίας ουδαµού αλλού συναντάται. Έξ Υπουργεία (Προνοίας, Υγιεινής, Παιδείας, 
∆ικαιοσύνης, Εθνικής Οικονοµίας, Εργασίας) και πληθώρα οργανισµών δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου ασχολούνται µε θέµατα Κοινωνικής Πρόνοιας αναγόµενα εις το παιδί».  
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ήταν διεσπαρµένες σε άλλα Υπουργεία. Θα έπρεπε λοιπόν να δοθεί µια διοικητική 
διάρθρωση για την καλύτερη λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών, διευθύνσεων 
και οργανισµών. Επί τούτου θα έπρεπε να ιδρυθεί στο Υπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας µια µεγάλη διοικητική µονάδα, η οποία θα χωρίζονταν : α) Στις 
«Υπηρεσίες Ερευνών για την ανάπτυξη του παιδιού», β) Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες 
(σε αυτές θα υπάγονταν όλα τα ιδρύµατα και υπηρεσίες της παιδικής πρόνοιας, τα 
κρατικά και ηµι-κρατικά ορφανοτροφεία, οι παιδικοί σταθµοί, τα νηπιαγωγεία, οι 
παιδικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.) γ) Στις Υγειονοµικές Υπηρεσίες (σε αυτές θα 
υπάγονταν διοικητικά όλα τα παιδικά νοσοκοµεία, τα πρεβεντόρια, τα µαιευτήρια, 
«παιδιατρεία» και ορθοπεδικά νοσοκοµεία)332. 

Φυσικά εκτός από το Π.Ι.Κ.Π.Α. και τον Ε.Ε.Σ., υπήρχαν και άλλοι ελληνικοί 
οργανισµοί που στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί µε τα παιδιά και που συνέχιζαν να 
δραστηριοποιούνται και µεταπολεµικά, όπως για παράδειγµα ο Ε.Ο.Χ.Α., στο 
πλαίσιο πια των Κ.Κ.Π. ή το ίδρυµα η ΄΄Ιµατιοθήκη του Παιδιού΄΄. Το αρχείο του 
Υ.Ε.Π., του οποίου ένα µεγάλο τµήµα αφορά στην τεράστια αλληλογραφία του 
Υ.Ε.Π. µε µια πληθώρα φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας, αποκαλύπτει και κάποιες 
άλλες αθέατες όψεις της Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως ήταν οι διαµαρτυρίες 
φιλανθρωπικών οργανώσεων και σωµατείων προς το υπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας για µη ή έστω ανεπαρκή στήριξη της δραστηριότητας τους, επικαλούµενα 
την προσφορά τους κατά την διάρκεια της προπολεµικής περιόδου και της Κατοχής 
και προβάλλοντας τα τεράστια και ανυπέρβλητα οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετώπιζαν µεταπολεµικά333. 

∆εν θα πρέπει βεβαίως να µας διαφεύγει ότι στην περίοδο 1945-1947 και στον 
τοµέα της παιδικής προστασίας, όπως άλλωστε γενικά στην Κοινωνική Πρόνοια, η 
U.N.R.R.A ήταν ο µηχανισµός που επικαθόριζε τις εξελίξεις, καθώς αυτή διακινούσε 
την βοήθεια. Η U.N.R.R.A είχε και τα µέσα για την παροχή κοινωνικής προστασίας 
(έως και αποστολή παιχνιδιών στάθηκε δυνατόν να πραγµατοποιηθεί) αλλά και την 
τεχνογνωσία. Έτσι, η βοήθεια αφορούσε αφενός στην προσπάθεια κάλυψης κάθε 
είδους άµεσης ανάγκης, όπως διατροφή, ένδυση, αποκατάσταση της υγείας των 
παιδιών µε την αποστολή φαρµάκων και µηχανηµάτων για την αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας των νοσοκοµείων και αφετέρου την µεταφορά τεχνογνωσίας για 
την οργάνωση των ελληνικών υπηρεσιών, αλλά και τις πρώτες ενέργειες που 
αφορούσαν στον τοµέα της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών, που έως τότε 
ήταν ένα αντικείµενο πολύ περιορισµένο στην Ελλάδα.334.  

Η προστασία των εγκαταλελειµµένων παιδιών θα χρηµατοδοτούνταν κατά τα 2/3 
από την Ελληνική Πολεµική Περίθαλψη και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις 
κυρίως της Αµερικής και κατά το 1/3 από τον προϋπολογισµό της ελληνικής 
κυβέρνησης, όπως αποκαλύπτει σχετικό έγγραφο από το αρχείο του Υ.Ε.Π.335. 

 
332 Για τις προτάσεις αυτές βλ. Γ. Βούτσης, σελ. 90-92.  
333 Βλ. σχ. Παράρτηµα Εγγράφων Ν° 24 και 25.  
334 Για τον ρόλο της U.N.R.R.A. βλ. σχ. έγγραφα στο Παράρτηµα Εγγράφων : Ν° 26 : Σχετικά µε την 
συνεργασία µε τις υπηρεσίες του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Ευχαριστίες προς τον αρχηγό της 
αποστολής της U.N.R.R.A. στην Ελλάδα.   Ν° 22 : Σχετικά µε την θεωρούµενη ως πρωτοποριακή τότε 
κίνηση της U.N.R.R.A. για την έκδοση περιοδικού στις Κυκλάδες που θα αφορούσε το παιδί και  Ν° 
23 : Σχετικά µε την αποστολή παιχνιδιών από την U.N.R.R.A.. Αντιλαµβάνεται κανείς λοιπόν µε πόσο 
πιο διευρυµένα µέσα ασκούσε προνοιακή πολιτική η U.N.R.R.A. συγκριτικά µε άλλους οργανισµούς 
και φιλανθρωπικά σωµατεία.  
335 Βλ. Παράρτηµα Εγγράφων, Ν° 26. Σε συνεργασία µε το υπουργείο Πρόνοιας, η Ελληνική 
Πολεµική Περίθαλψη Αµερικής, ανέπτυξε βέβαια ευρύτερη δράση οργανώνοντας 12 µόνιµα 
υγειονοµικά κέντρα, θέτοντας σε λειτουργία 423 κοινοτικά ιατρεία και 18 υγειονοµικά συνεργεία, 
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Όπως και να έχει η κατάσταση, στα πρώτα τρία µεταπολεµικά χρόνια (1945-
1947) η πρόνοια για τα παιδιά είχε χαρακτήρα κυρίως κατασταλτικό, όπως επέβαλαν 
βέβαια τα ίδια τα προβλήµατα (αντιµετώπιση των άµεσων προβληµάτων υγείας, 
ένδυσης, διατροφής) και σε συνάρτηση µε τα µέσα που ήταν διαθέσιµα. Στην 
περίοδο αυτή ξεκίνησε η αποσπασµατική εφαρµογή προγραµµάτων που ενίοτε 
θεωρούνταν και πρωτοποριακά, όπως για παράδειγµα η διοργάνωση των Παιδικών 
Εξοχών ή η φιλοξενία παιδιών από οικογένειες ελληνικές και ξένες (την στιγµή 
µάλιστα που σχετικό αίτηµα είχε εκφραστεί και από Έλληνες οµογενείς από την 
Αυστραλία, την Αµερική, την Νότιο Αφρική, τις Η.Π.Α., να φιλοξενήσουν παιδιά, 
χωρίς µεγάλη ανταπόκριση όµως από τους συγγενείς των παιδιών στην Ελλάδα),  δεν 
ήταν δυνατή ωστόσο η εφαρµογή ενός συνολικού προγράµµατος Παιδικής Πρόνοιας.  

Η συνολική κατάσταση λοιπόν που επικρατούσε στην Ελλάδα όσον αφορά στην 
προστασία του παιδιού, κάθε άλλο από ένα προηγµένο σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας αντιπροσώπευε. Σε αυτό σηµαντικό ρόλο είχε παίξει, συνοψίζοντας, η 
έλλειψη µέσων και προγραµµατισµού και η πολυδιάσπαση των σχετικών µε το παιδί 
αρµοδιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη 
παραγωγικότητα έργου στον ευαίσθητο αυτό τοµέα, για τον οποίο όλοι παρ’ όλα 
αυτά θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να τεθεί στο κέντρο του νέου συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα336, µετά και την ελπιδοφόρο για τις κυβερνήσεις 
εξέλιξη που είχε να κάνει µε την υπογραφή συµφωνιών για οικονοµική υποστήριξη 
από τις Η.Π.Α., η οποία και τους έδινε ένα ισχυρό µέσο για άσκηση πολιτικής.  

Μετά από όλα αυτά µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η 
στασιµότητα που παρουσίαζε η Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα στην περίοδο αυτή 
ήταν ανάλογη µε την όλη κατάσταση της ανοικοδόµησης και απέρρεε από την 
συµβατικότητα των συνθηκών που επηρέασαν την πολιτική εξέλιξη της Ελλάδας.  

Το πέρασµα δε στο επόµενο, πιο διευρυµένο στάδιο, το οποίο επιθυµούσε η 
πολιτική ηγεσία και οι επιστηµονικά ασχολούµενοι µε το αντικείµενο της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, θεωρούνταν το πιο δύσκολο στάδιο. Οι µελετητές της 
Κοινωνικής Πρόνοιας γνώριζαν ότι ζούσαν σε µια µεταβατική περίοδο προς την 
διεύρυνση του κράτους πρόνοιας και πως οι καρποί ίσως και να αργούσαν να έρθουν 
: «…η παρόµοια [θετική] εξέλιξη φαίνεται σαν ένα όνειρο πραγµατοποιηµένο ίσως 
σε µια πολύ µακρινή εποχή. Ασφαλώς η κάθε µεταλλαγή περνά µια µεταβατική 
περίοδο. Και για να µπούµε στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητο να δηµιουργηθούν 
ορισµένες συνθήκες…[χρειάζεται] : «1) Μια οµαλή πολιτική εξέλιξη, 2) Η 
αξιοποίηση της γυναίκας στην βάση της ισότητας των δυο φύλων…[για να] 
µεταβληθεί η ελεηµοσύνη σε καθήκον…[Όλα αυτά θα γίνουν δε πραγµατικότητα] 
µόνο όταν ο οικονοµικός παράγοντας πάψει να αποτελεί τον γνώµονα των ταξικών 
διαφορών της κοινωνίας. Όταν δηλαδή µεταβληθεί βασικά το οικονοµικό 

 
ιδρύοντας και εξοπλίζοντας πέντε νοσοκοµεία (Τρίπολης, Θεσσαλονίκης, Πύργου, Ρεθύµνου και 
Χανίων) κ.λπ.. Βλ. και  Κ. Πανουτσοπούλου,  (ό. π.), σελ. 128.   
336 Α. Ψαράς (ό. π.) : «Προέχει όθεν η ανάγκη να πλαισιώσοµεν τα Κέντρα Προνοίας, αφ’ ενός µεν 
εντός λελογισµένων και περιωρισµένων ορίων προσωπικού περιοριζοµένου βαθµιαίως του ήδη 
προβλεποµένου αριθµού τούτων δια την οµαλήν περίοδον της κοινωνικής ζωής της Χώρας, αφ ετέρου 
δε µε καθήκοντα και αρµοδιότητας ικανάς ν’ αποδώσουν εντός των οικονοµικών δυνατοτήτων της 
Χώρας, µε προοπτικάς πρακτικάς και όχι θεωρητικάς, την βάσιν των οποίων θα πρέπει να αποτελέση 
η µέριµνα της προστασίας του παιδιού» (σελ. 65)…«Μέσα εις όλον το πλαίσιον της Κοινωνικής 
Προνοίας, ιδιαιτέραν και εξαιρετικήν θέσιν απανταχού της υφηλίου έχει η προστασία του παιδιού» 
(σελ. 72). 
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σύστηµα…όταν δηλαδή µεταβληθεί εξελικτικά η αστική οικονοµία σε 
σοσιαλιστική», έγραφε στα 1947 η Παπαδάκη337. 

Όλοι βέβαια εκθείαζαν ξένα µοντέλα παιδικής προστασίας και κυρίως αυτό των 
Η.Π.Α. και θεωρούσαν κυρίως θέµα εξεύρεσης χρηµάτων την δυνατότητα 
εφαρµογής ενός πιο διευρυµένου συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας και στην 
Ελλάδα. Επίσης θεωρούσαν πρώτης προτεραιότητας την συνταγµατική κατοχύρωση 
των δικαιωµάτων του παιδιού : α) Το δικαίωµα της ζωής, β) Το δικαίωµα της υγείας, 
γ) Το δικαίωµα της οικογενειακής ανατροφής. Το κράτος καλούνταν µαζί µε την 
οικογένεια να αναλάβει ενεργό ρόλο338.  

Το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, όπως προκύπτει και από το ίδιο το αρχείο 
του (Η σχετική αλληλογραφία στο αρχείο του Υ.Ε.Π. είναι τεράστια και αποκαλύπτει 
όλη την γραφειοκρατία για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών), στο πλαίσιο 
του προγραµµατισµού όπως σκιαγραφήθηκε παραπάνω, προέβη στην ανάπτυξη 
ορισµένων ειδικών προγραµµάτων, είτε δια της αµέσου εφαρµογής αυτών από τις 
σχετικές κρατικές υπηρεσίες (κρατική παιδική προστασία) είτε δια της ενίσχυσης της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των ηµι-κρατικών οργανισµών της αρµοδιότητας του 
και κυρίως του Π.Ι.Κ.Π.Α. και των Εθνικών Ιδρυµάτων Παιδικής Προστασίας. 

Τα  προγράµµατα αυτά περιληπτικώς είναι τα εξής, για την περίοδο από το 1948 
έως το 1952 τουλάχιστον :  

Α) Η δράση της κρατικής Παιδικής Πρόνοιας (αρµοδιότητα της ∆ιευθύνσεως 
Εθνικών Ορφανοτροφείων και Παιδικών Σταθµών του υπουργείου Κοινωνικής 
Προνοίας). Αυτή συνίστατο στην : 

- Προσπάθεια εφαρµογής του συστήµατος της προστασίας του απροστάτευτου 
παιδιού από οικογένειες, εξαιτίας περισσότερο της έλλειψης χρηµάτων και λιγότερο 
γιατί θεωρούνταν καλύτερη παιδαγωγική µέθοδος (η πρακτική αυτή όµως δεν 
εφαρµόστηκε ουσιαστικά, παρά µετά το 1950, σε συνεργασία µε την ΄΄Βασιλική 
Πρόνοια΄΄. Έως τότε λειτούργησε µονάχα αποσπασµατικά σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Πολεµική Περίθαλψη Αµερικής). Ταυτόχρονη επιδότηση (ορφανικό 
επίδοµα) σύµφωνα µε νόµους των ετών 1937, 1941, 1942 και ψυχολογική 
υποστήριξη από ειδικούς επιστήµονες (σύµφωνα µε νόµο του 1951). Το πρόγραµµα 
θα εκτελούνταν από τα Κ.Κ.Π. και θα δίνονταν µεγάλη βαρύτητα στην εξακρίβωση 
της απορίας. Το πρόγραµµα θα εφαρµόζονταν ουσιαστικότερα και καθολικότερα από 
το 1951. Έως το 1952 είχαν τύχει ενίσχυσης περίπου 150.000 παιδιά. Το πρόγραµµα 
συνεχίστηκε σε όλη την δεκαετία του 1950, µε φθίνοντα όµως ρυθµό ως προς τα 
παρεχόµενα κονδύλια και τον αριθµό των επιδοτούµενων παιδιών.   

 -  Προσπάθεια προστασίας του παιδιού στα κρατικά ιδρύµατα, τα οποία όπως  
έχει ήδη αναφερθεί ήταν τεσσάρων τύπων : 1) Εθνικά Ορφανοτροφεία και 
Οικοτροφεία, 2) Εθνικοί Παιδικοί Σταθµοί, 3) Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία και 4) 
Αγροτικές Μεταβατικές Οικοκυρικές Σχολές. Οι υποδοµές των προπολεµικών αυτών 
ιδρυµάτων είχαν υποστεί τεράστιες καταστροφές στην περίοδο του πολέµου και της 
κατοχής και δεν µπορούσαν να καλύψουν τις τεράστιες µεταπολεµικές ανάγκες. Η 
αποκατάσταση τους επιτεύχθηκε σταδιακά, µε δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισµού.  

Β) Η προστασία της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας από ηµι-κρατικούς 
οργανισµούς και ιδρύµατα ιδιωτικής πρωτοβουλίας  (σε συνεργασία και µε την 
επιχορήγηση συχνά του κράτους). Αυτή αφορούσε : 1) Στα Βρεφοκοµεία, 2) Στους 

 
337 Βλ. Ε.  Παπαδάκη, (ό. π.), σελ. 46-47.  
338 Βλ. για όλα αυτά τις θέσεις του Γ. Βούτση, (ό. π.), σελ. 72-92 και του Α. Ψαρά, (ό. π.), σελ. 72-81.  
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Παιδικούς Σταθµούς, 3) Στα Ορφανοτροφεία, 4) Στα Πρεβεντόρια (σε αυτά 
εισάγονταν τα άπορα κυρίως παιδιά που έπασχαν από φυµατίωση. Άρχισαν να 
λειτουργούν κυρίως από το 1947 και εξής), 5) Στις Παιδικές Εξοχές (Μετακίνηση 
των παιδιών σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, ζωή σε κατασκηνώσεις κ.λπ.. 
Ο θεσµός αναπτύχθηκε συστηµατικότερα από το 1948 και εξής, οπότε περιήλθε 
στους τοµείς της δραστηριότητας αυτού καθαυτού του υπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας και στα υπουργεία Παιδείας και Εργασίας. Αποσκοπούσε όχι µόνο στην 
σωµατική και ψυχική υγεία του παιδιού, αλλά είχε και εκπαιδευτικό-διαπαιδαγωγικό 
χαρακτήρα προσανατολισµένο στην χαλύβδωση της «εθνικής συνείδησης»339. Στον 
τοµέα που αφορούσε το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας φιλοξενούνταν συνολικά 
γύρω στις 50.000 άπορα και ασθενικά παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών και φοιτούντες ή 
εργαζόµενοι στην επαγγελµατική εκπαίδευση κάθε χρόνο για ένα διάστηµα από 15 
έως 23 µέρες). 6) Λέσχες Εργαζοµένων Νέων (εξασφάλιση στέγης, τροφής και 
γενικότερη βοήθεια σε εργαζόµενους νέους και νέες. Γενίκευση ενός θεσµού που 
υπήρχε από το 1930 τον οποίο είχε δηµιουργήσει το Αµερικανικό Ίδρυµα Εγγύς 
Ανατολής).  

Γ) Προσπάθεια συντονισµού των κρατικών, ηµι-κρατικών και ιδιωτικών 
ιδρυµάτων υγείας και δηµιουργίας νέων, δεδοµένων των προβληµάτων που είχαν 
προκύψει µεταπολεµικά  

∆) Συνεργασία µε ξένες οργανώσεις παιδικής προστασίας που έδρασαν 
µεταπολεµικά στην Ελλάδα. Οι κυριότερες από αυτές είναι : Το Αµερικανικό Ίδρυµα 
Εγγύς Ανατολής (προπολεµική οργάνωση), η Ελληνική Πολεµική Περίθαλψη, η 
Αµερικανική Περίθαλψη Πολεµοπαθών Παίδων ή Foster Parents Plan (Έτος ίδρυσης 
της το 1937 και έτος έναρξης εφαρµογής των προγραµµάτων της στην Ελλάδα το 
1948), η βρετανική οργάνωση Young People from Occupied Countries, η ∆ιεθνής 
Οργάνωση Προστασίας Παιδός (∆.Ο.Π.Π.-U.N.I.C.E.F), η Συνοµοσπονδία για τη 
Σωτηρία του Παιδιού (Save the Children Foundation), το Βρετανοκαναδικό Ίδρυµα 
Προστασίας του Παιδός (Save the Children Fund), η Αµερικανική Οργάνωση 
C.A.R.E.. ∆ραστηριοποιήθηκαν επίσης σουηδικές και ελβετικές οργανώσεις και 
οργανώσεις εκκλησιαστικές.  Η βοήθεια που παρείχαν οι οργανώσεις αυτές είχε είτε 
τη µορφή επιδόµατος σε χρήµατα, είτε διανοµών σε είδος, είτε υιοθεσίας ή και 
προσωρινής φιλοξενίας, είτε ενίσχυσης ιδρυµάτων για την περίθαλψη των παιδιών340.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει τέλος και η (προφανής) σχέση της Παιδικής 
Πρόνοιας µε τον Εµφύλιο. Ήδη, στην βιβλιογραφία, η περίπτωση των Παιδουπόλεων 
έχει συζητηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Αυτές εντάσσονται στο κρατικό σύστηµα 
της Παιδικής Πρόνοιας, διότι παρά το ότι είχαν οργανωθεί µε την πρωτοβουλία της 
βασίλισσας Φρειδερίκης, έχαιραν ωστόσο µιας ιδιότυπης, στενής σχέσης µε το 
κράτος. Τόσο λοιπόν αυτό καθαυτό το όλο εγχείρηµα της συγκέντρωσης παιδιών µε 

 
339 Βλ. ειδικότερα Θεοφανόπουλου Α. Βασιλείου, Επιθεωρητού ∆ηµοτικών Σχολείων, Η εκπαιδευτική 
άποψις των µαθητικών συσσιτίων και των µαθητικών εξοχών και κατασκηνώσεων (Μελέτη 
ανακοινωθείσα την 17 Οκτωβρίου 1949 εις το Συνέδριον των κ.κ. Εκπαιδευτικών Επιθεωρητών), 
Έκδοσις ∆ιον. & Βασ. Λουκόπουλου, Αθήναι [1949], όπου πάνω απ’ όλα προβάλλεται µε επιµονή και 
αυταρέσκεια η σηµασία του ρόλου των θεσµών αυτών : 1) Ως προς την προστασία της υγείας των 
παιδιών, χάριν της εξασφάλισης της ίδιας της εθνικής υπόστασης (δηλώνεται χαρακτηριστικά ότι τα 
παιδιά θα ήταν έτσι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την υπεράσπιση της 
πατρίδας και 2) Ως προς την ηθική τους διαπαιδαγώγηση και την πίστη στο τρίπτυχο «Πατρίς – 
Θρησκεία – Οικογένεια». Βλ. και Παράρτηµα Εγγράφων Ν° 19(α-β). (Κενό δελτίο ιατρικής εξέτασης 
παιδιών στο πλαίσιο του προγράµµατος παιδικών εξοχών από το αρχείο Υγείας και Πρόνοιας Νοµού 
Κυκλάδων). 
340 Βλ. ενδεικτικές φωτογραφίες στο Παράρτηµα Εικόνων, Ν° 20 και 21.  
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διακηρυγµένο σκοπό «την σωτηρία τους από τον κοµµουνιστικό κίνδυνο», όσο και η 
εκπαίδευση η οποία παρέχονταν στα παιδιά εντός των Παιδουπόλεων και η οποία 
από προφορικές κυρίως µαρτυρίες -καθώς ακόµη δεν έχουν ανοιχθεί τα σχετικά 
αρχεία των Παιδουπόλεων- είναι εξακριβωµένο ότι είχε έναν σαφή 
«αντικοµµουνιστικό» χαρακτήρα, οφείλονταν στις ιδιαίτερες συνθήκες του εµφυλίου 
πολέµου και ήταν µια σηµαντική διάσταση του συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας 
στην άµεση µεταπολεµική περίοδο. Αλλά και στα άλλα κρατικά ή ηµι-κρατικά 
ιδρύµατα είναι δεδοµένο ότι ακολουθούνταν παρόµοιες τακτικές, όπως ήδη είδαµε. 
Ως προς άλλα τέτοια παραδείγµατα πάντως το αρχείο του Υ.Ε.Π. δεν είναι καθόλου 
φειδωλό341. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι κληροδοτήµατα αυτών των 
πρακτικών θα µπορούσε να βρει κανείς στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας έως 
και το 1974 τουλάχιστον.  

 Η κρατική παρέµβαση σχετικά µε την προστασία του παιδιού µπαίνει σε άλλες 
βάσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960, όταν η χώρα 
έχει ξεπεράσει το στάδιο της ανοικοδόµησης και προσπαθεί να εισέλθει στο στάδιο 
της ανάπτυξης. Στην περίοδο αυτή δεν είναι µόνο οι σχετικές εκδόσεις που 
πυκνώνουν342, αλλά γίνεται σαφές ότι έχει αρχίσει η εφαρµογή «προηγµένων» και 
σαφώς πιο διευρυµένων προγραµµάτων που έχουν προέλευση από ξένα συστήµατα 
Κοινωνικής Πρόνοιας και την εµπειρία της δράσης µεγάλων διεθνών οργανισµών, 

 
341 Βλ. για παράδειγµα την καταγγελία διευθύντριας παιδικού σταθµού της Πάτρας προς το υπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας (∆ιεύθυνση Εθνικών Ορφανοτροφείων, Οικοτροφείων και Παιδικών Σταθµών) 
ότι στον σταθµό που η ίδια διηύθυνε συνέλαβε σε ανύποπτο χρόνο µια παιδαγωγό να µαθαίνει στα 
παιδιά αντάρτικα τραγούδια του Ε.Λ.Α.Σ. και µε την οποία [καταγγελία] ζητούσε από το υπουργείο να 
επιληφθεί του γεγονότος (Ιούνιος 1946). Παράρτηµα Εγγράφων,  Ν° 27.   
342 Οι εκδόσεις αυτές του Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλων υπουργείων, όταν από κοινού 
αντιµετωπίζουν ένα πρόβληµα, είναι ενδεικτική του αυξηµένου ενδιαφέροντος του κράτους γύρω από 
τα θέµατα υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στην δεκαετία του ’50 και ειδικά του ’60. Αυξηµένος ο 
παρεµβατικός του ρόλος και διεύρυνση των πεδίων στα οποία διεισδύει (υγεία, απορία, ανύψωση του 
γενικότερου βιοτικού επιπέδου κ.λπ.). Ιδιαίτερο το βάρος στα σχετικά µε τα παιδιά ζητήµατα και 
ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι πλέον έχει οργανωθεί και µια νέα υπηρεσία του υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας, η Γενική  ∆ιεύθυνση Υγιεινής / ∆ιεύθυνση ∆ιαφωτίσεως. Αναλογίζεται δε 
κανείς πόσο µεγάλη απόσταση έχει διανύσει η προβληµατική γύρω από το κράτος πρόνοιας και η 
πεποίθηση για τον παρεµβατικό του ρόλο σε ζητήµατα υγείας και προστασίας του πληθυσµού, όταν 
διαβάζει στο έντυπο Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Γενική ∆ιεύθυνσις Υγιεινής / ∆ιεύθυνσις 
∆ιαφωτίσεως, Προσέξτε την υγεία σας (Ραδιοφωνικαί οµιλίαι), Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 
1963, σελ. 5 – εισαγωγικό άρθρο της έκδοσης αυτής : «Το κράτος είναι εκείνο που πρώτο φροντίζει 
να προστατεύση την υγείαν του λαού, να τον προφυλάξη από την αρρώστεια κατ’ αρχάς και να τον 
θεραπεύση αν τύχη ν’ αρρωστήση». Το κράτος δηλαδή είναι πια ο πρώτος φορέας κοινωνικής 
προστασίας. Ως προς άλλα έντυπα, Βλ. το ∆ελτίον Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισµού, Βασίλειον 
της Ελλάδος, Υπουργείον Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υπηρεσία Μελετών και Συντονισµού / 
∆ηµοσιεύµατα, Αθήναι, αριθµ. 7, τόµος Γ’, τεύχ. ΙV, 1959 / αριθµ. 14, τόµος ∆’, τεύχ. VΙ, 1960 / 
αριθµ. 28, τόµος ΣΤ’, τεύχος ΙΙΙ, 1964. Πρόκειται για ένα περιοδικό που αφορά την εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, που δείχνει το αυξηµένο ενδιαφέρον του κράτους για µια διαφορετικού τύπου εκπαιδευτική 
οργάνωση, αλλά και τα οικονοµικά µέσα που διέθετε πλέον το κράτος (σε σύγκριση µε την περίοδο 
που εξετάζουµε), ώστε να προχωρεί σε τέτοιου είδους εκδόσεις, οι οποίες δεν είναι οι µόνες. Κυρίως 
στις σελίδες του παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά µοντέλα που ακολουθούνταν σε άλλες χώρες. 
Μεταφορά εµπειριών και τεχνογνωσίας από το εξωτερικό. Επίσης : Σχολική Υγιεινή, Περιοδικόν 
Παιδολογίας και Σχολικής Υγιεινής, Εκδίδεται κατά µήνα υπό του Κέντρου Μαθητ. Αντιλήψεως 
Αθηνών (άρθρ. 26 του Α.Ν. 1805/39 και άρθρ. 19-29 Β.∆. 19-2-40), Έτος Κ’, τεύχος 198, Ιούνιος 
1962. Πρόκειται για ένα περιοδικό στόχος του οποίου όπως φαίνεται είναι να ανοίξει µια συζήτηση 
επιστηµονική γύρω από τα ζητήµατα της Παιδολογίας και της  Σχολικής Υγιεινής και να εκλαϊκευτούν 
κάποιες από αυτές για την προστασία του µαθητικού κυρίως πληθυσµού. Αντίστοιχα ζητήµατα θίγει 
και το περιοδικό Επιθεώρησις Κοινωνικής Πρόνοιας, Μηνιαίον ∆ελτίον Υπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Αθήναι, Έτος Α’, αριθµ. 2-4 (Νοεµβρίου – Ιανουαρίου 1952).   
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όπως ο Ο.Η.Ε.,  η U.N.I.C.E.F. και πολλών άλλων343. Στην ουσία, σε ένα µεγάλο 
βαθµό, στην περίοδο αυτή είναι που επιτυγχάνεται η εφαρµογή των προγραµµάτων 
εκείνων που προβάλλονταν ως αναγκαία για ένα σύγχρονο σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά τα οποία, λόγω των ειδικών 
συνθηκών που επικρατούσαν τότε, ήταν αδύνατον να εφαρµοστούν. Η αναδροµική 
εφαρµογή τους βέβαια, παρότι υπήρξε θετικό βήµα, δεν αποτέλεσε ωστόσο πανάκεια 
στα προβλήµατα και δεν µπόρεσε να καλύψει τις ανάγκες που στο µεταξύ είχαν 
δηµιουργηθεί. Πρόκειται για µια καθυστέρηση η οποία αντανακλάται σαφώς σε 
όλους σχεδόν τους τοµείς της ελληνικής πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής 
ζωής. Ούτε και θα περίµενε κανείς βέβαια να αποτελέσει εξαίρεση στην Ελλάδα ο 
τοµέας της Κοινωνικής Πρόνοιας, ο οποίος στην σύντοµη ιστορία του ελληνικού 
κράτους ποτέ δεν ειδώθηκε ως προτεραιότητα.  
 

- Οι Πολεµοπαθείς (Ανάπηροι – Αιχµάλωτοι – Αγνοούµενοι και Συγγενείς 
Θυµάτων Πολέµου) 

 
Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος ήταν µια διαδικασία που αφορούσε στο σύνολο του 

πληθυσµού. Κατ’ αρχήν επιβεβληµένη είναι η αναφορά στην κατάσταση που 
επικρατούσε στις υπηρεσίες του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ως αποτέλεσµα 
της επίδρασης του πολέµου, γενικά. Πριν από την συνθηκολόγηση της Ελλάδας, 
κατά τα έτη 1940-1941 και ακόµη πιο πριν, σε µικρότερο βέβαια βαθµό, όλα τα 
υπουργεία ήταν προσανατολισµένα στην καλύτερη διεξαγωγή του επικείµενου 
πολέµου. Το ίδιο και το τότε υπουργείο Υγιεινής και Αντιλήψεως και έπειτα (από τον 
Οκτώβρη του 1940) υπουργείο Εθνικής Προνοίας. Αυτό επιβεβαιώνει πλήθος 
εγγράφων από το αρχείο του Υ.Ε.Π. που αφορούσαν κατ’ αρχήν σε διοικητικά-
εργασιακά ζητήµατα : ∆ιαταγές περί παροχής βοηθήµατος σε στρατευµένους 
υπαλλήλους (Ιανουάριος 1941), περί πολιτικής επιστράτευσης και παροχής εκτάκτου 
βοηθήµατος και δώρου Χριστουγέννων (Ιανουάριος 1941), περί καταβολής ατόκων 
δανείων σε µονίµους υπαλλήλους (Απρίλιος 1941), γενικότερα για µισθολογικά 
ζητήµατα που αφορούσαν τους υπαλλήλους του Υ.Ε.Π., καθώς και «εκτάκτου 
επιδόµατος ακριβείας» σε δηµοσίους υπαλλήλους (Αύγουστος 1941). Άλλα µέτρα 
αφορούσαν στην προσαρµογή υπηρεσιών του υπουργείου στις ανάγκες του πολέµου 
όπως και στην µετατροπή νοσοκοµείων σε στρατιωτικά (Φεβρουάριος 1941). Έπειτα, 
στην διάρκεια της κατοχής, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναπροσαρµογή και 
καταβολή των αποδοχών των απολυµένων από τις τάξεις του στρατού υπαλλήλους, 
στα συσσίτια των υπαλλήλων του Υ.Ε.Π. και σε άλλα διοικητικά-εργασιακά 
ζητήµατα. Μεταπολεµικά, πολλά έγγραφα αφορούσαν σε συνταξιοδοτικά ζητήµατα 
                                                 
343 Βλαστού-Φυτά Λουκία, Τριανταφύλλου Τρ., Σαφαρίκα Αγγ., Θεοδοσόπουλου Κων. (Συνεργασία), 
Για µια καλύτερη ζωή µε την βοήθεια των Ηνωµένων Εθνών, W.C.O.T.P., Αθήναι 1962. Η 
συγκεκριµένη έκδοση είναι κυρίως ενδεικτική του πλαισίου µέσα στο οποίο κινούνταν πια το 
ελληνικό κράτος πρόνοιας (Ο.Η.Ε., U.N.I.C.E.F. κ.λπ.). Οι επιδράσεις δηλαδή από τον Ο.Η.Ε., ο 
οποίος στα 1962 είχε ήδη διανύσει µια πορεία (14 έτη) είναι σαφείς. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η 
ενηµέρωση γύρω από τον ρόλο και τους µηχανισµούς και τις δραστηριότητες του Ο.Η.Ε. και γίνεται 
προσπάθεια να περάσει το µήνυµα ότι η Ελλάδα όντας µέλος του Ο.Η.Ε. θα καρπώνεται τα αγαθά της 
τεχνογνωσίας του και τις οικονοµικές του συνεισφορές. Είναι µια έκδοση που κυρίως απευθύνονταν 
στα παιδιά και εκδίδονταν από την Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Εκπαιδευτικών 
(W.C.O.T.P.). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε η µείωση των δραστηριοτήτων των 
διεθνών Οργανώσεων στην Ελλάδα.  
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των υπαλλήλων του Υ.Ε.Π. που είχαν επιστρατευτεί κατά την διάρκεια του πολέµου 
ή στην καταβολή ποσού σε οικογένειες εκτελεσθέντων υπαλλήλων.  

Εκτός όµως από τα έγγραφα που αφορούσαν σε εσωτερικά-εργασιακά ζητήµατα 
του υπουργείου, τα οποία βέβαια καταλαµβάνουν ένα ιδιαίτερα µεγάλο τµήµα του 
αρχείου του Υ.Ε.Π., δεν µπορεί να µην αναφερθεί κανείς στο καθαυτό αντικείµενο 
του υπουργείου, δηλαδή στην προστασία όσων είχαν ανάγκη και στην σχετική δράση 
που αυτό ανέπτυξε, ξεκινώντας από δύο σηµαντικές κατηγορίες, τους αιχµαλώτους 
και τους αγνοούµενους. Οι δύο αυτές κατηγορίες αποτέλεσαν αρµοδιότητα του 
υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ήδη κατά την διάρκεια του πολέµου. Η διεύθυνση 
Παλιννοστήσεως αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς του υπουργείου. 
Αναλάµβανε όλα τα σχετικά µε την επιστροφή των αιχµαλώτων σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και φυλακές και την αναζήτηση των αγνοουµένων (στρατιωτικών και 
µη), σε συνεργασία φυσικά και µε τα άλλα αρµόδια υπουργεία και µε άλλες 
κυβερνήσεις και οργανισµούς, όπως η U.N.R.R.A. και η ∆ιεθνής Υπηρεσία 
Αναζητήσεων. Έπειτα επιλαµβάνονταν για την καταβολή επιδοµάτων («αποδοχών 
ενεργείας») στους συγγενείς όσων στρατιωτικών είχαν σκοτωθεί ή στην διανοµή 
άρτου και στην ένταξη τους στα συσσίτια344.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία που καταγράφονταν στην έκθεση 
της ελληνικής κυβέρνησης που υποβλήθηκε στη ∆ιάσκεψη των Παρισίων επί των 
πολεµικών επανορθώσεων, ότι την εποµένη του πολέµου στην Ελλάδα υπήρχαν 
880.000 ανάπηροι. Υπό την έννοια ΄΄Ανάπηροι΄΄ συµπεριλαµβάνονταν όλοι όσοι 
είχαν ελαττωµένες σωµατικές ή διανοητικές ικανότητες, συνεπώς στην κατηγορία 
των ανάπηρων συµπεριλαµβάνονται : α) Όσοι έπασχαν από αναπηρία που τους 
εµπόδιζε στην κίνηση γενικά (ακρωτηριασµένοι, παραµορφωµένοι, παράλυτοι), οι 
οποίοι στις αρχές της δεκαετίας του 1950 είχαν υπολογιστεί σε 18.000, β) Όσοι 
έπασχαν από αναπηρία στα αισθητήρια όργανα (τυφλοί, κωφάλαλοι), γ) Όσοι 
έπασχαν από αναπηρία σωµατική λόγω χρόνιας πάθησης ή νόσου ή τραύµατος 
(φυµατικοί, καρδιοπαθείς, πάσχοντες από αφροδίσια νοσήµατα) και τέλος δ) Οι 
ψυχικά ή διανοητικά ασθενείς-ανάπηροι. Όσο κι αν ο αριθµός αυτός, βάσιµα µπορεί 
να θεωρηθεί υπερβολικός, καθώς η ίδια έκθεση αντίστοιχα ανέφερε κατ’ υπερβολή 
συνολικά 558.000 θανάτους στην Ελλάδα κατά την κατοχική περίοδο (ενώ αυτοί δεν 
ξεπέρασαν σε καµία περίπτωση τις 400.000), µπορεί κανείς να διαπιστώσει το 
µέγεθος των προβλήµατος, δεδοµένου ότι απαιτούνταν σηµαντικά κονδύλια για την 
περίθαλψη, θεραπεία και συνολική αποκατάσταση των ατόµων αυτών, που σαφώς 
δικαιούνταν της Κοινωνικής Πρόνοιας345.  

Μετά την κατάργηση του Ταµείου Θυµάτων Πολέµου στα 1939, το οποίο όπως 
είδαµε είχε έως τότε διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των 

 
344 Βλ. και την προηγούµενη σχετική ενότητα που αφορά στους πρόσφυγες. Επίσης Α. Φίλωνος (ό. π.), 
σελ. 21-22, για την δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ελληνικές 
και ξένες υπηρεσίες.  
345 Την πληροφορία παραθέτει ο Σ. Γασπαρινάτος, Η Κατοχή…, (ό. π.), σελ. 60. Στο ζήτηµα έχει 
αναφερθεί και ο Κ. Καλλιγάς (ό. π.), αντλώντας τις σχετικές µε την υγεία του πληθυσµού πληροφορίες 
από την µελέτη του Α. ∆οξιάδη, Οι θυσίες της Ελλάδος στον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, Υφυπουργείο 
Ανοικοδοµήσεως, 1946 : «Σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού αυτού [δηλαδή του συνολικού 
πληθυσµού µετά το τέλος της Κατοχής] ήσαν άτοµα µε υγεία τσακισµένη ή υπονοµευµένη από τον 
κακοσιτισµό και άλλες στερήσεις και κακουχίες, πράγµα που αποτελεί πρόσθετο στοιχείο 
υποβάθµισης του σφρίγους και του δυναµικού του έθνους. Η τρίχρονη εχθρική κατοχή µας 
εκληροδότησε 400.000 περίπου κρούσµατα φυµατίωσης σε νέους και νέες και 2.500.000 άτοµα 
(δηλαδή άνω του ενός τρίτου του πληθυσµού) που έπασχαν από ελώδεις πυρετούς, επιδηµικές νόσους 
κλπ.», σελ. 18. 
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προβληµάτων των ανθρώπων αυτών, νέοι νόµοι, αρχής γενοµένης από το 1942 
(Νόµοι 1040 και 1799 / 1942) ρύθµισαν τα θέµατα της προστασίας και της 
αποκατάστασης τους, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά των θυµάτων του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου. Η όλη αρµοδιότητα, που αφορούσε φυσικά στους 
στρατευµένους, υπήχθη στα υπουργεία Στρατιωτικών και Οικονοµικών. Στο 
υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας υπήχθη η αρµοδιότητα της παροχής προστασίας 
στους «πολιτικούς» ανάπηρους, στον άµαχο δηλαδή πληθυσµό. Αυτός ο τοµέας 
αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως µεταπολεµικά346. Στόχος ήταν όχι µόνο η θεραπεία ή ο 
µετριασµός κατά το δυνατόν του προβλήµατος αναπηρίας που ο καθένας 
αντιµετώπιζε, αλλά και η ενσωµάτωση των αναπήρων στην ελληνική κοινωνία δια 
της άσκησης παραγωγικής δραστηριότητας, ώστε αυτοί να µην αισθάνονται 
απόβλητοι και να µπορούν να αυτοσυντηρούνται. Στον τελευταίο αυτό τοµέα δεν 
µπορεί ωστόσο να υποστηριχθεί ότι παρήχθη ικανοποιητικό έργο, δεδοµένου ότι ο 
µεγαλύτερος αριθµός των αναπήρων δεν εκπαιδεύθηκε ποτέ κατάλληλα για να έχει 
την δυνατότητα εργασίας και για καιρό αποτελούσαν το µόνιµο βάρος του δηµόσιου 
προϋπολογισµού ή άλλων ταµείων (συντάξεων κ.λπ.). ∆εδοµένου ότι η πλειοψηφία 
όσων ανήκαν στην κατηγορία των θυµάτων πολέµου θεωρήθηκαν άποροι, 
ακολουθήθηκε και γι αυτούς η πεπατηµένη, η παροχή δηλαδή κάποιου βοηθήµατος ή 
η άδεια λειτουργίας περιπτέρου ή πώλησης συγκεκριµένων αγαθών, όπως τα τσιγάρα 
(από το 1950 και εξής, δυνάµει του Νόµου 1512, αποφασίστηκε η συνέχιση της ίδιας 
πολιτικής). ∆εν αναπτύχθηκε δηλαδή ουσιαστικά κάποια πολιτική ενσωµάτωσης και 
αξιοποίησης των ανθρώπων αυτών, καθώς στο ελληνικό σύστηµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας κυριαρχούσε γενικά µια κατασταλτική πολιτική, χωρίς µακρόπνοα 
προγράµµατα και στόχους. Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1940 η κατάσταση ήταν 
τραγική. Οι τυφλοί για παράδειγµα που προστατεύονταν στην Ελλάδα δεν 
ξεπερνούσαν τους 120347. Από το 1949 όµως και εξής και -πολύ περισσότερο-  από 
τα µέσα της δεκαετίας του 1950 δηµιουργήθηκαν αρκετά ιδρύµατα και νοσοκοµεία 
για την περίθαλψη γενικά των προαναφερόµενων κατηγοριών αναπήρων, τόσο µε 
κρατική όσο και µε ιδιωτική πρωτοβουλία.  

 
- Άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (Ηλικιωµένοι, Άνεργοι, Πληγέντες από 

φυσικές καταστροφές κ.ά.) 
 
Στο ελληνικό σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας υπήρχαν, όπως αναφέραµε, 

αρµόδιοι, που, ενηµερωµένοι καθώς ήταν για ξένα πιο εξελιγµένα συστήµατα 
Κοινωνικής Πρόνοιας και επηρεασµένοι από αυτά, επεδίωκαν την διεύρυνση των 
αρµοδιοτήτων και του ελληνικού συστήµατος σε περισσότερες κοινωνικές οµάδες 
αλλά και την διεύρυνση γενικά των παροχών. Η Κοινωνική Πρόνοια θεωρούσαν ότι 
έπρεπε να επιλαµβάνεται : α) Όλους τους γέροντες άνω των 65 ετών που ήταν εκ των 
πραγµάτων ανήµποροι να εργαστούν και οι οποίοι αποτελούσαν ένα σηµαντικό 
τµήµα του πληθυσµού, δεδοµένης της µεταπολεµικής αύξησης του προσδόκιµου 
ζωής (Ενώ στην Αµερική -η οποία αναφέρεται συχνά στην βιβλιογραφία ως 
υπόδειγµα- και σε άλλες χώρες τα προγράµµατα που αφορούσαν στους γέροντες 
ήταν τεράστια, στην Ελλάδα ασκούνταν µια περιορισµένη ιδρυµατική πολιτική για 
την προστασία των γερόντων, µε έναν πολύ µικρό αριθµό προστατευοµένων, 2000 
περίπου σε όλο το κράτος), β) Τους ανέργους, γ) Τους αναίτια αστέγους, δ) Τις 

                                                 
346 Ι. Μαστρογιάννης, (ό. π.), σελ. 374-375.   
347 Γ. Βούτσης, (ό. π.), σελ. 61. 
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εγκύους, ε) Τις χήρες. Σε γενικές γραµµές ονειρεύονταν µια Πρόνοια η οποία θα 
έτεινε σταδιακά προς την ιδέα της Κοινωνικής Ασφάλειας. Αντιλαµβάνονταν 
εντούτοις και τους περιορισµούς που ίσχυαν ακόµη στην Ελλάδα και παρέπεµπαν 
στο µέλλον την αναβάθµιση του συστήµατος. Σε όλους αυτούς, όπως και σε όσους 
είχαν υποφέρει από ακραία φυσικά φαινόµενα (σεισµοί, πληµµύρες κ.λπ.) η πολιτεία 
έστρεψε κατά καιρούς το βλέµµα της, χωρίς όµως να ακολουθεί ένα συστηµατικό 
πρόγραµµα όλα γίνονταν αποσπασµατικά. Όσον αφορά στους σεισµοπαθείς, είναι 
χαρακτηριστικό ότι έως το 1953 οπότε εκδηλώθηκαν οι καταστρεπτικοί σεισµοί στα 
Ιόνια Νησιά και επιβλήθηκε η συνολική έκτοτε κινητοποίηση της κρατικής µηχανής 
και διαφόρων υπουργείων, την αρµοδιότητα είχε αποκλειστικά το υπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Πάντως ουσιαστική διεύρυνση της κρατικής παρέµβασης 
προς όφελος των ανωτέρω κοινωνικών οµάδων, δεν έγινε παρά στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 και εξής.  
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Με βάση τα στοιχεία και τις αναλύσεις που προηγήθηκαν µπορούµε πλέον να 

επιχειρήσουµε ορισµένες συµπερασµατικές παρατηρήσεις αναφορικά µε τα βασικά 
ερωτήµατα που τέθηκαν στην αρχή. 

Α. Η ιστορικότητα της ιδέας της πρόνοιας είναι δεδοµένη, καθώς η τελευταία 
αναµφισβήτητα συναντάται -σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό- σε κάθε είδους 
κοινωνικό σχηµατισµό, που έχει µελετηθεί ιστορικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ωστόσο η µελέτη των συνθηκών µέσα στις οποίες η κρατική ρύθµιση 
άρχισε, από τον 19ο αιώνα κυρίως, κατ’ εξοχήν στα ανεπτυγµένα οικονοµικά κράτη 
της ∆ύσης, να αποτελεί αυτή πλέον µια µορφή σε συνέχεια άλλων, της αναζήτησης 
σε συλλογικό επίπεδο, µέτρων κάλυψης αναγκών. Σε τέτοιο σηµείο µάλιστα ώστε 
κάποτε να υποκαθιστά και να ακυρώνει τις προηγούµενες µορφές συλλογικής 
ρύθµισης. Πρόκειται δηλαδή για την µετεξέλιξη της λεγόµενης «συλλογικής 
ρύθµισης» που συναντάµε στις «προκαπιταλιστικές» κοινωνίες, στην οργανωµένη 
κρατική παρέµβαση, µέσω της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, µετά τις επιδράσεις 
της Γαλλικής Επανάστασης και σε µια προσπάθεια ακύρωσης των στρεβλώσεων και 
των αντιφάσεων του καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος, µετά την 
Βιοµηχανική Επανάσταση. Αναµφισβήτητο κίνητρο της κρατικής παρέµβασης στην 
περίοδο αυτή αποτέλεσε η πρόληψη µιας ενδεχόµενης κοινωνικής ανατροπής λόγω 
της αυξανόµενης δυσαρέσκειας της εργατικής τάξης348. Κλάδο της Κοινωνικής 
Πολιτικής αποτελεί η Κοινωνική Πρόνοια. Αν και διαφαίνεται ο συγκρουσιακός 
χαρακτήρας της υποκατάστασης από το κράτος των παλαιότερων µορφών 
συλλογικής ρύθµισης και των φορέων της, όπως είναι κυρίως η Εκκλησία και η 
ιδιωτική πρωτοβουλία, το γεγονός αυτό δεν επηρέαζε το κράτος στην κατ’ επιλογήν, 
ανάλογα και µε την συγκυρία, εγκόλπωσή τους, υπό την µορφή της συνεργασίας, της 
στήριξης ή και της αναγνώρισης ακόµη της όποιας προσφοράς τους. Το κράτος 

 
348 Σύµφωνα πάντως µε µια ανάλυση, εάν θεωρήσουµε το κράτος πρόνοιας ως κάτι ενδιάµεσο µεταξύ 
του καπιταλισµού και του σοσιαλισµού, που απορρέει από την σοσιαλδηµοκρατική τακτική ή ακόµα 
σαν µια επανορθωτική κίνηση που έχει σκοπό να διορθώσει τις οικονοµικές και κοινωνικές 
ανισορροπίες του καπιταλισµού, δεν µπορούµε να το κατανοήσουµε, διότι και στις δύο περιπτώσεις 
δεν επιτυγχάνουµε παρά να παραπέµψουµε τη δυναµική του, σ’ αυτή του καπιταλισµού. Άρα 
προτιµότερο είναι όσον αφορά και στο κράτος πρόνοιας στον 20ου αιώνα που εν προκειµένω µας 
ενδιαφέρει, να το θεωρήσουµε ως επέκταση και εµβάθυνση του κλασικού κράτους, που ορίζει το 
µοντέρνο κράτος ως ειδική πολιτική µορφή. Το κράτος πρόνοιας δηλαδή αντιπροσωπεύει µια µακράν 
πιο πολύπλοκη διαδικασία από το κλασικό προστατευτικό κράτος : ∆εν έχει µόνο ως λειτουργία την 
προστασία των κατακτήσεων (ζωή και ιδιοκτησία), αλλά αποβλέπει σε θετικές πράξεις (αναδιανοµή 
εισοδηµάτων, κωδικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων, ανάληψη ορισµένων συλλογικών υπηρεσιών 
κλπ). Το πέρασµα από το ένα στο άλλο πρέπει σύµφωνα µε την οπτική αυτή να κατανοηθεί ως διπλό 
κίνηµα ριζοσπαστικοποίησης και διάρθρωσης, που έχει τις καταβολές του στο τέλος ακόµη του 18ου 
αιώνα µε τη δράση του δηµοκρατικού και του κινήµατος ισότητας, και όπου τα οικονοµικά και 
κοινωνικά δικαιώµατα εµφανίζονται ως φυσική επέκταση των πολιτικών δικαιωµάτων (άρθρο 21 της 
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου). Βλ. σχ. τον προβληµατισµό του  Γ. Σκουτέλη, ο 
οποίος αναλύει τις θέσεις του Rosanvallon στο «Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική Προστασία : 
Εξελίξεις και Προοπτικές. Η Ελληνική Πραγµατικότητα», (ό. π.), σελ. 311. Το πρόβληµα σε σχέση µε 
την ελληνική περίπτωση είναι ότι το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα κατά την δεκαετία του 1940 δεν 
φαίνεται να είναι το αποτέλεσµα µιας εξελικτικής διαδικασίας του κράτους πρόνοιας προς την 
εµβάθυνση, δεδοµένου ότι την περίοδο εκείνη δεν ήταν σε θέση να υπηρετήσει άλλη από την 
παραδοσιακή αντίληψη της κοινωνικής βοήθειας (assistance), τις βασικές δηλαδή ανθρώπινες 
ανάγκες. Μπροστά στο ερµηνευτικό αυτό αδιέξοδο υπάρχουν ωστόσο κάποιες χρήσιµες προσεγγίσεις, 
για τις οποίες όµως θα γίνει λόγος παρακάτω.  
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άρχισε να υποκαθιστά ακόµη άλλους παραδοσιακούς θεσµούς κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης όπως οι συνεταιρισµοί, τα εργατικά συνδικάτα, οι 
τοπικές κοινότητες, αλλά και την οικογένεια, την γειτονιά, τα λεγόµενα ανεπίσηµα 
πλέγµατα γενικώς, που φυσικά ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν, αλλά άρχισαν έκτοτε 
να χάνουν τον βαρύνοντα ρόλο που είχαν υποδυθεί ως προς την αλληλεγγύη προς τον 
συνάνθρωπο. Σε κάθε ιστορική περίοδο το κράτος εφάρµοζε και ένα διαφορετικό 
σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας, ανάλογα µε τις οικονοµικές, κοινωνικές και 
πολιτικές συνθήκες. Όσο ριζοσπαστικό κι αν ήταν κάποιο σύστηµα, πάντα υπήρχαν 
και οι κληρονοµιές από τα προγενέστερα. Κανένα σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας 
δεν προήλθε από παρθενογένεση.  

Β. Το ελληνικό κράτος ακολουθούσε µε σχετική καθυστέρηση, κυρίως λόγω της 
«όψιµης» σύστασης του, που είχε ως αποτέλεσµα την έλλειψη πείρας και 
τεχνογνωσίας και λόγω των οικονοµικών δυσχερειών, τις εξελίξεις στον 
προπορευόµενο δυτικοευρωπαϊκό κόσµο και επηρεάζονταν από αυτόν. Ανέλαβε 
λοιπόν και στην Ελλάδα το κράτος πλέον, σταδιακά βεβαίως, να υπερφαλαγγίσει 
τους παραδοσιακούς φορείς κοινωνικής προστασίας. Αυτή η υπερφαλάγγιση όµως, 
αντίθετα προς τα ευρωπαϊκά κράτη της ∆ύσης, όπου όπως είπαµε πραγµατοποιήθηκε 
νωρίς, για την Ελλάδα δεν κατέστη δυνατή, παρά µόνο από την περίοδο του 
µεσοπολέµου και εξής. Μέχρι τότε κοινωνική προστασία-παρέµβαση ασκούσαν 
κυριότατα η επίσηµη Εκκλησία και οι ιδιώτες στο πρόσωπο των πλουσίων Ελλήνων 
οµογενών και έπειτα διάφοροι ηµι-κρατικοί οργανισµοί, σε ένα ιδιότυπο πλέγµα 
κρατικής και ιδιωτικής παρέµβασης και συνεργασίας. Επίσης, επειδή η Ελλάδα ήταν 
µια παραδοσιακή αγροτική κοινωνία στην οποία η θεσµοθετηµένη κοινωνική 
προστασία ήταν εξαιρετικά περιορισµένη και όπου η παραγωγή ήταν κυρίως 
οικογενειακή υπόθεση, σε µεγάλο βαθµό οι οικογένειες ήταν αυτές που κάλυπταν τις 
ανάγκες των µελών τους σε ασφάλεια. Η Κοινωνική Πρόνοια δεν είχε τόσο (τον 
ανθρωπιστικό) στόχο της ανακούφισης από τη φτώχεια αλλά την πρόληψη ταραχών 
και επιδηµιών. Το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας και η πολιτική δοµή επέβαλαν 
τον κρατικό ή κοµµατικό πατερναλισµό και στην Κοινωνική Πρόνοια. Σταδιακά, 
ωστόσο, η περιορισµένη έστω  εκβιοµηχάνιση, άρχισε να προκαλεί (όπως και στην 
Ευρώπη τον καιρό της βιοµηχανικής επανάστασης) την εξάρθρωση του κοινωνικού 
ιστού και των οικογενειακών δοµών και δηµιουργούσε την ανάγκη επαν-ενσωµάτωσής 
τους στο κοινωνικό σύστηµα. Η µετάβαση συνεπώς από την προβιοµηχανική στη 
βιοµηχανική κοινωνία αντιστοιχεί στη µετάβαση από το οικογενειακό στα θεσµικού 
τύπου συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Για τις ηγετικές οµάδες εποµένως στην 
Ελλάδα, το ζήτηµα ήταν να επιλέξουν για τους σκοπούς τους το καταλληλότερο 
σύστηµα Κοινωνικής Πολιτικής από όσα υπήρχαν, αυτό που ταίριαζε στις ανάγκες 
τους, µε την προϋπόθεση φυσικά ότι ήταν εφαρµόσιµο στην ελληνική περίπτωση. 
Στην Ευρώπη, όπως είπαµε, είχαν ήδη δηµιουργηθεί διάφορα τέτοια συστήµατα. 
Ωστόσο η µεταφορά ή η αντιγραφή τους από τη χώρα προέλευσης, δεν ήταν µια 
αυτόµατη ή αυτονόητη διαδικασία. Έτσι, συχνά, οι «καθυστερηµένες» χώρες 
υιοθετούσαν κάποιο σύστηµα χωρίς αναγκαστικά οργανική σχέση µε το µοντέλο 
ανάπτυξης που ακολουθούσαν ή µε τη βαθµίδα κοινωνικής εξέλιξης στην οποία 
βρίσκονταν. Και συχνά παρατηρείται µια στείρα µίµηση των θεσµών, χωρίς να 
γίνεται προσπάθεια για την βελτίωση της οικονοµικής υποδοµής και των 
γενικότερων όρων ζωής. ∆εν ήταν επίσης σπάνιο το φαινόµενο οι προσαρµογές να 
µην γίνονται πριν από την εφαρµογή, αλλά µετά. Επίσης άλλοτε, για λόγους 
οικονοµίας, αφαιρούνταν τµήµατα των νεοτερισµών κάποιου συστήµατος για την 
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µείωση του κόστους349. Έτσι εξηγείται ο κατασταλτικός χαρακτήρας της Κοινωνικής 
Πρόνοιας στην Ελλάδα για δεκαετίες και η απουσία ενός µακρόπνοου σχεδιασµού. 
Τα συστήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας βέβαια που κατά καιρούς εφαρµόστηκαν στην 
Ελλάδα δεν ήταν πιστά αντίγραφα αντίστοιχων ευρωπαϊκών και για ένα άλλο, 
διαφορετικό λόγο⋅ διότι σε κάθε περίπτωση δοµικές διαφοροποιήσεις στην πορεία 
της ελληνικής ιστορίας σε σύγκριση µε αυτήν των άλλων κρατών, που την καθιστούν 
χωρίς αµφιβολία µια ιδιάζουσα περίπτωση -χωρίς αυτό σε καµία περίπτωση να 
θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο σοβινιστικό ή επίκληση δικαιολογίας- επέβαλλαν την 
λήψη ιδιαίτερων µέτρων µε ιδιαίτερες µεθόδους. Η Μικρασιατική Καταστροφή 
αποτέλεσε σταθµό για την εξέλιξη της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, 
επιταχύνοντας την κρατική παρέµβαση για την ανακούφιση και αποκατάσταση όλων 
αυτών που είχαν περιέλθει σε δυσχερή θέση. Η τεχνογνωσία που κληροδότησε η 
εµπειρία αυτή υπήρξε τεράστια για το Ελληνικό ∆ηµόσιο το οποίο συµµετείχε στην 
αποκατάσταση των προσφύγων µαζί µε την Ε.Α.Π. και φυσικά για το υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, του οποίου αρµοδιότητα θα παρέµενε για κάποιες 
ακόµη δεκαετίες η αποκατάσταση των εκκρεµοτήτων που αφορούσαν στους 
πρόσφυγες για την στέγαση, για την αντιµετώπιση ορισµένων επιδηµιών και για την 
γενικότερη αποκατάστασή τους άλλοτε µέσω µιας πολιτικής επιδοµάτων και άλλοτε 
µέσω της  παραχώρησης αδειών για την σύσταση µιας µικρής επιχείρησης ή 
πώλησης αγαθών. Παράλληλα όµως µε την πολύτιµη αυτή τεχνογνωσία, πλήθος 
επίσης προβληµάτων της περιόδου αυτής που έµειναν άλυτα, έµελλε να 
κληροδοτηθούν στην επόµενη περίοδο και στις αποδιαρθρωµένες λόγω του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής / Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο 
Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, αν και αφορούσε πολυάριθµα κράτη, αποτέλεσε ωστόσο 
για την Ελλάδα µια πραγµατική λαίλαπα, καταστρέφοντας σχεδόν εκ των βάθρων τις 
ήδη ισχνές της υποδοµές. Τέλος, ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, µοναδικός σε µια 
περίοδο γενικής ειρήνευσης και καθολικής, τουλάχιστον για την Ευρώπη, παύσης της 
κλαγγής των όπλων, συνέβαλε στην ενίσχυση της ιδιαιτερότητας αυτής της Ελλάδας. 
Η επίδραση των πολέµων γενικά υπήρξε τεράστια. Οι πόλεµοι δεν δηµιούργησαν 
µονάχα σηµαντικότατες απώλειες σε ανθρώπινο δυναµικό, αλλά η στέγαση και η 
περίθαλψη εκατοµµυρίων άλλων ανθρώπων ήταν ένα ζήτηµα που άρχισε να 
µονοπωλεί το ενδιαφέρον του κράτους,  ενώ όλα τα µέτρα που κατά καιρούς 
λαµβάνονταν θα αποτελούσαν µια πολύτιµη εµπειρία για το µέλλον. Θα 
δηµιουργούσαν όµως και την πεποίθηση ότι στο εξής το κράτος θα πρέπει να 
παρεµβαίνει ολοένα και περισσότερο στα ζητήµατα της πρόνοιας, δηµιουργώντας 
δικούς του φορείς και µηχανισµούς.  Στην διεύρυνση του κράτους πρόνοιας, πάντως, 
γενικά στην ∆ύση, συνέβαλε επίσης και το γεγονός ότι µεταπολεµικά, η πόλωση 
ανάµεσα στον καπιταλιστικό και στον κοµµουνιστικό κόσµο έγινε ακόµη πιο έντονη, 
µε αποτέλεσµα ο δυτικός κόσµος, επιζητώντας να συνδέσει την ελευθερία µε την 
δηµοκρατία και µε την πρόοδο και να αντιπαραθέσει όλα αυτά στο σύστηµα της 
Σοβιετικής Ένωσης, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα -θεωρητικώς τουλάχιστον- στην 
εξάλειψη των κοινωνικών αντιθέσεων στους κόλπους των κρατών που ανήκουν στο 
δυτικό µπλοκ. Οι κληρονοµιές λοιπόν της πριν από την δεκαετία του 1940 περιόδου 
στο σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα ακριβώς στο 

 
349 Κατ’ εξοχήν εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας είχαµε όσον αφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο 
γύρω από τα εργασιακά ζητήµατα στην Ελλάδα του µεσοπολέµου και στον τρόπο εφαρµογής του. Βλ. 
σχ. την γλαφυρή περιγραφή του Α. Λιάκου στην µελέτη του Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέµου … (ό. π.).  
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δεύτερο µισό της δεκαετίας αυτής, για τις οποίες γίνεται λόγος, µπορούν να 
συνοψιστούν στις εξής : 1) Αβεβαιότητα και σύγχυση σχετικά µε το αντικείµενο και 
τα όρια της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας, που 
αποτυπώνονταν γλαφυρά στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνονταν κατά καιρούς οι 
υπηρεσίες του σχετικού υπουργείου αλλά και στην κατανοµή των διαφόρων 
αρµοδιοτήτων ανάµεσα στα διάφορα υπουργεία. Φυσικά, η θεωρητική επεξεργασία 
και µόνον, των σχετικών µε την Κοινωνική Πολιτική εννοιών, αποτελούσε και 
αποτελεί ένα δυσχερές έργο, λόγω του γεγονότος ότι η διαρκής µεταβολή των 
συνθηκών, µεταβάλλει και αναπροσαρµόζει αντίστοιχα τον τρόπο και την ένταση 
άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, 2) Αδυναµία ή έλλειψη διάθεσης και θέλησης 
πλήρους υποκατάστασης από το κράτος των παραδοσιακών θεσµών κοινωνικής 
προστασίας, οι οποίοι δεν έπαψαν ποτέ να δραστηριοποιούνται, 3) Προικοδότηση 
των µεταγενεστέρων µε ανοικτές πληγές από το παρελθόν, όπως η αδυναµία αστικής 
αποκατάστασης ενός σηµαντικού αριθµού προσφύγων και ασυνέπεια ως προς τις 
υποσχέσεις του κράτους απέναντι σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες όπως η 
προστασία των παιδιών και των γυναικών ή η αδιάφορη σχεδόν στάση του, σε 
ορισµένες βέβαια περιπτώσεις, απέναντι σε άλλες κατηγορίες, όπως σε θύµατα 
πολέµου ή η αδυναµία άµεσης αντιµετώπισης µαζικών ασθενειών.       

Γ. Η προσπάθεια που έγινε στην µεταπολεµική Ελλάδα να οργανωθεί ένα 
σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας µε στόχο την άµβλυνση των συνεπειών του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου, είχε επίσης ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά, που κατ’ 
αρχάς, πήγαζαν κατ’ ευθείαν από την περίοδο της Κατοχής. Παρά τις διαφορετικές 
συνθήκες που επικρατούσαν τότε συγκριτικά µε την µεταπολεµική περίοδο, και παρά 
το γεγονός ότι δεν µπορούµε να µιλήσουµε για ουσιαστικό κράτος πρόνοιας στην 
περίοδο της Κατοχής, εντούτοις, πρακτικές και µέθοδοι που αναπτύχθηκαν τότε 
αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά του συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας που έγινε 
προσπάθεια να επιβληθεί µεταπολεµικά. Έτσι, τα κρατικά συσσίτια ή τα συσσίτια 
που άρχισαν τότε να οργανώνονται από άλλους φορείς, για διάφορες κοινωνικές 
οµάδες, έγινε συνείδηση ότι ήταν ακριβώς εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων του 
κράτους η οργάνωση από αυτό και µεταπολεµικά συσσιτίων, διότι αφορούσαν στην 
επιβίωση µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού και γιατί η Κοινωνική Πρόνοια 
συνέχισε να έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος και της παρέµβασης για την κάλυψη 
των βασικών αναγκών πρωτίστως του ανθρώπου, όπως η τροφή και της ανάγκης για 
άµεση ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, για την αντιµετώπιση των ασθενειών. Η 
ανάληψη µεταπολεµικά από το κράτος µεγάλου µεριδίου της ευθύνης για την 
διοργάνωση των συσσιτίων ήταν σαφώς αποτέλεσµα της επίδρασης που ασκούσε 
στην συλλογική µνήµη η εµπειρία της πείνας στην διάρκεια της Κατοχής και η 
τεράστια τότε συµβολή των συσσιτίων για την αντιµετώπισή της, που πήραν την 
µορφή σανίδας σωτηρίας για τον λιµάζοντα πληθυσµό, αλλά και η ανάµνηση της 
δράσης του Ε.Α.Μ. ως προς αυτό, µέσω της Ε.Α.. Η καταγραφή των απόρων, που 
πρωτοεφαρµόστηκε κατά την Κατοχή αποτέλεσε την βάση του συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας, που εφαρµόστηκε µετά το 1946, ειδικά από τα Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Η διανοµή αγαθών µε το δελτίο κατά την κατοχική περίοδο 
(αγορά κυρίως αµαγείρευτων τροφίµων του Ερυθρού Σταυρού από τους παντοπώλες) 
ήταν µια ακόµη πρακτική που πρωτίστως τότε γνώρισε µεγάλη εφαρµογή και που 
κληροδοτήθηκε και στη µεταπολεµική περίοδο, κατά τη διάρκεια του εµφυλίου 
πολέµου, διευκολύνοντας την πολιτική διοικητικής διανοµής ειδών πρώτης ανάγκης. 
Ακόµη, στην περίοδο της Κατοχής ήταν που αναδείχθηκε ως τελείως φυσική η 
παρέµβαση ξένων χωρών και διεθνών οργανισµών (µεγάλη η παρέµβαση των Η.Π.Α. 
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τόσο ως προς την άρση του αποκλεισµού όσο και ως προς την αποστολή αγαθών) για 
την προστασία του ελληνικού πληθυσµού, δεδοµένης της αδιαλλαξίας και 
αδιαφορίας των κατακτητών και την ανυπαρξία του κρατικού µηχανισµού και διότι η 
παρέµβαση των Συµµάχων προβάλλονταν ως χρέος τους προς την δεινοπαθούσα 
Ελλάδα.  Επιπλέον, η περίοδος της Κατοχής ανέδειξε περισσότερο από κάθε άλλη 
περίοδο την σηµασία της µονοπώλησης της Κοινωνικής Πρόνοιας, διότι το ζήτηµα 
της επιβίωσης του πληθυσµού στα τέσσερα χρόνια της Κατοχής, τέθηκε στο κέντρο 
του πολιτικού ανταγωνισµού ανάµεσα στην Αριστερά και στις κεντροδεξιές 
δυνάµεις, που θα αποτελούσαν έπειτα τα µέτωπα του Εµφυλίου. Επιπλέον, είναι 
χαρακτηριστικό ότι η οργάνωση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
µεταπολεµική περίοδο βασίστηκε στην κατοχική εµπειρία και «πάτησε», όσον αφορά 
στην επαρχία, πάνω ακριβώς στο σύστηµα που είχε κατά την Κατοχή αναπτυχθεί για 
να διαφυλαχθεί η απρόσκοπτη διανοµή της βοήθειας, που αφορούσε στην σύσταση 
από τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό κεντρικών επιτροπών, εξαρτηµένων από την 
κεντρική επιτροπή του ∆.Ε.Σ. που δρούσε στην Ελλάδα και οι οποίες έδρευαν στις 
µεγαλύτερες πόλεις. Όπως θυµόµαστε, οι επιτροπές αυτές µε την σειρά τους είχαν 
την εποπτεία εκατοντάδων τοπικών επιτροπών. Στα µεγαλύτερα κέντρα ως πρόεδρος 
ορίζονταν συνήθως ο µητροπολίτης και ως µέλη ο νοµάρχης της περιοχής ή ο 
δήµαρχος, όπως επίσης και διάφοροι εκπρόσωποι από διάφορες επαγγελµατικές 
κατηγορίες των τοπικών κοινωνιών. Στα λιγότερο σηµαντικά κέντρα, µέλη των 
επιτροπών ήταν κυρίως αγρότες και εργάτες που ήταν πιο πολυάριθµοι, µε την 
συµπαράσταση του σταθµάρχη χωροφυλακής, του παπά και του δασκάλου. 
Μετακατοχικά, τα ίδια περίπου πρόσωπα (µητροπολίτες, ιεράρχες, σταθµάρχες 
χωροφυλακής, δάσκαλοι κ.λπ), στελέχωσαν τις επιτροπές των Κ.Κ.Π., τα οποία 
λειτουργούσαν εξαρτώµενα από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας, όπως παλαιότερα οι τοπικές επιτροπές εξαρτώνταν από τις κεντρικές 
επιτροπές του ∆.Ε.Σ.. Τέλος, η Κατοχή κληροδότησε το αρνητικό φαινόµενο του 
εθισµού και την εξάρτηση πλατιών µαζών στις κρατικές παροχές και την 
φιλανθρωπική βοήθεια.  

∆. Παρά το γεγονός ότι στην µεταπολεµική Ελλάδα  η Κοινωνική Πρόνοια 
ήταν σχεδιασµένη σε εθνικό επίπεδο µε συγκεκριµένα γενικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία θα συνοψίσουµε αµέσως µετά, εντούτοις θα ήταν παράλειψη αν δεν 
αναδεικνύαµε και ορισµένες ειδικές µορφές Κοινωνικής Πρόνοιας που 
αναπτύχθηκαν και που οφείλονταν σε τοπικές ιδιαιτερότητες. Η γεωγραφική 
ανισότητα ως προς την κρατική παρέµβαση που παρατηρήθηκε στην περίοδο της 
Κατοχής, που είχε ως αποτέλεσµα η επαρχία να αδικείται κατάφορα σε σχέση µε το 
κέντρο και η ύπαιθρος σε σχέση µε την πόλη, που οφείλονταν στο γεγονός αφενός 
ότι στην επαρχία αναπτύσσονταν αντάρτικες οµάδες µε αποτέλεσµα οι κατακτητές 
να απαγορεύουν την παροχή βοήθειας και αφετέρου στην εντύπωση ότι οι κάτοικοι 
της επαρχίας µπορούσαν να τα βγάλουν πέρα από µόνοι τους, αντίθετα προς τους 
κατοίκους των πόλεων, παρατηρείται και µεταπολεµικά. Η ειδική µεταχείριση της 
Αθήνας και του Πειραιά, που έχει τις ρίζες της ακριβώς στην περίοδο του µεγάλου 
λιµού του χειµώνα 1941-1942 στην πρωτεύουσα, συνεχίστηκε µεταπολεµικά µέσα 
από τις υπηρεσίες της Ε.∆.Β.Ε., έπειτα από τις αντίστοιχες της ΕΦ-ΕΞ που 
κατέταξαν τις δύο αυτές πόλεις στο ΄΄Α’ ∆ιαµέρισµα΄΄ της χώρας, αναπτύσσοντας 
διευρυµένη µάλιστα Κοινωνική Πρόνοια, συναντάται, τέλος, στην οργάνωση των 
Κ.Κ.Π.. Φυσικά, αυξηµένο υπήρξε το κρατικό ενδιαφέρον  για τις περιοχές εκείνες 
της επαρχίας που στην διάρκεια της Κατοχής υπέστησαν µεγάλες καταστροφές και 
απώλειες, όπως για παράδειγµα τα Καλάβρυτα, το ∆ίστοµο και άλλοι µαρτυρικοί 
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τόποι. Η άνιση αντιµετώπιση της υπαίθρου σε σχέση µε την πόλη αποτέλεσε 
χαρακτηριστικό και της άµεσης µεταπολεµικής περιόδου, διότι τόσο οι 
Φιλελεύθεροι, οι µετριοπαθείς και οι «κεντρώοι» όσο και οι αντιµοναρχικοί, που 
αντιπροσώπευαν µια Ελλάδα δεµένη µε τα ξένα συµφέροντα, τον αστικό χώρο και το 
σύστηµα της από το εξωτερικό βοήθειας που διαιρούσε και κατέστρεφε την επαρχία 
και προκαλούσε την κοινωνική αδικία, δεν είχαν την πρόθεση να µεταβάλλουν την 
κατάσταση αυτή, διότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να λειτουργήσει αυτό προς 
όφελος της Αριστεράς, η οποία είχε τότε αναπτύξει ένα έντονο κλίµα διεκδίκησης 
δικαιότερης κατανοµής της βοήθειας, όπως είχε κάνει άλλωστε και στις διάφορες 
συνδικαλιστικές εκλογικές αναµετρήσεις, επιτυγχάνοντας έναν πραγµατικό θρίαµβο, 
αναπτύσσοντας το κίνηµα διεκδικήσεων απέναντι σε ένα κράτος αποκλειστικό 
διαθέτη των αγαθών. Ένα ακόµη ισχυρό κίνητρο της συντήρησης της αδικίας, ειδικά 
αφότου ξέσπασε ο Εµφύλιος, ήταν ότι οι πληθυσµοί της υπαίθρου, δεν ήταν 
«φρόνιµο» να τύχουν της προστασίας του κράτους ευρισκόµενοι στα βουνά, τα οποία 
έλεγχαν οι αριστερές δυνάµεις και προτιµούσαν αντίθετα την πρακτική της 
προσφυγοποίησης των πληθυσµών αυτών, για να αποκόψουν τις δυνάµεις του 
∆ηµοκρατικού στρατού από τις βάσεις ανεφοδιασµού τους (τους κατοίκους δηλαδή 
της υπαίθρου που είχε κάτω από τον έλεγχο του ο ∆ηµοκρατικός Στρατός) τυχόν 
καρπούµενοι τα αγαθά της εκάστοτε οικονοµικής βοήθειας. Κοινωνική Πρόνοια θα 
παρέχονταν στους πληθυσµούς αυτούς, ουσιαστικά µετά την ήττα του ∆ηµοκρατικού 
Στρατού, όταν ο έλεγχος των περιοχών αυτών πέρασε οριστικά στο αντίπαλο 
στρατόπεδο. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι γενικά, στις περιοχές εκείνες όπου ο 
Εµφύλιος ήταν πιο έντονος, µετά το τέλος του πολέµου αυτού, δόθηκε και 
µεγαλύτερη βαρύτητα από τους κυβερνητικούς, µε στόχο να δοθεί η εντύπωση ενός 
στοργικού κράτους απέναντί τους, κατ’ αντιπαράσταση προς τις «αντεθνικές» -
σύµφωνα και µε την µεταπολεµική προπαγάνδα- «πράξεις των κοµµουνιστών». 
Ωστόσο, η ερήµωση της υπαίθρου από την µια και η ενίσχυση της αστυφιλίας από 
την άλλη ή η εξώθηση των κατοίκων στην µετανάστευση, εξαιτίας της πρακτικής της 
προσφυγοποίησης και της παραµέλησης της υπαίθρου, ήταν πλέον διαδικασίες µη 
αναστρέψιµες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για όλα αυτά, ως προς την γεωγραφική 
διάσταση της Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελεί η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, 
που γνώρισαν την βουλγαρική αγριότητα και µια πολιτική αφελληνισµού, και όπου 
το κράτος, µεταπολεµικά, µε το τέλος του Εµφυλίου, γι’ αυτόν τον λόγο, αλλά και 
γιατί γενικά οι βόρειες περιοχές της χώρας έως τότε ελέγχονταν από τον 
∆ηµοκρατικό Στρατό, ασκεί µια πολύ προσεκτική πολιτική και το ενδιαφέρον για τις 
περιοχές αυτές είναι µεγάλο, ώστε να εγκολπωθούν οι εκεί πληθυσµοί. Η Κοινωνική 
Πρόνοια που εφαρµόζεται στις περιοχές αυτές είναι εκτεταµένη, τουλάχιστον σε 
σχέση µε την πλειοψηφία των άλλων διαµερισµάτων της χώρας. ∆εν είναι τυχαίο, 
σύµφωνα και µε ένα χάρτη για την δράση της Βασιλικής Πρόνοιας, ότι 
Παιδουπόλεις, µετά  το 1950, υπήρχαν µόνο σε Αττική, Βόλο, Λάρισα, Ιωάννινα, 
Φλώρινα, Καβάλα, δηλαδή κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα, ενώ πιο πριν υπήρχαν και 
σε άλλες περιοχές της χώρας. Η συντριπτικότατη εξάλλου πλειοψηφία των Σπιτιών 
του Παιδιού βρίσκονταν στην Μακεδονία. Συνεργεία Βοηθείας Υπαίθρου 
αναπτύχθησαν επίσης περισσότερο στην Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Η 
ιδιαιτερότητα ως προς την αντιµετώπιση της Μακεδονίας και της Θράκης και γενικά 
της Βόρειας Ελλάδας από το ελληνικό κράτος δεν είναι φυσικά προϊόν αποκλειστικά 
της περιόδου αυτής, αλλά είναι µε διάφορους τρόπους εκφρασµένη, από την πρώτη 
στιγµή της ενσωµάτωσης των περιοχών αυτών στο ελληνικό κράτος, κυρίως για 
«ευαίσθητους εθνικούς λόγους», οι οποίοι όµως δεν θα αναπτυχθούν εδώ. Τέλος, 
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αξίζει να αναφέρουµε ότι εκτός από την ποσοτική -όπως µέχρι στιγµής κυρίως 
περιγράψαµε- διαφοροποίηση της κρατικής αντιµετώπισης από περιοχή σε περιοχή, 
υπήρχε και η ποιοτική διαφοροποίηση, η οποία δεν αντιπροσώπευε κατ’ ανάγκη την 
αδικία, αλλά ήταν αποτέλεσµα της προσαρµογής απλώς του κράτους στις ειδικές 
ανάγκες κάθε περιοχής. Έτσι, για παράδειγµα, στην Κρήτη όπου είχε συρρεύσει ένας 
µεγάλος αριθµός προσφύγων µετά την Μικρασιατική Καταστροφή, το κρατικό 
ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο στην αντιµετώπιση των εκκρεµοτήτων που 
αφορούσαν στην αστική αποκατάσταση των προσφύγων και όχι στην διοργάνωση 
συσσιτίων ή στην αποστολή τροφίµων και φαρµάκων, τα οποία αντίθετα ήταν 
άµεσης προτεραιότητας για ορισµένες φτωχές περιφέρειες ειδικά της Ηπείρου, της 
Αιτωλοακαρνανίας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας όπου η κατάσταση άγγιζε τα 
όρια της απόγνωσης.  

Ε. Ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εφαρµοσθέντος συστήµατος 
Κοινωνικής Πρόνοιας στην άµεσα µεταπολεµική περίοδο, αξίζει να τονιστεί ότι αυτή 
συνέχιζε να παραµένει κυρίως κατασταλτική, δεν είχε δηλαδή έντονα αναπτυγµένο 
τον χαρακτήρα ακριβώς της πρόνοιας-προνητικότητας-πρόληψης και να λειτουργεί 
στην βάση της ιδρυµατικής πολιτικής, παρά κάποιες θετικές προσπάθειες για αλλαγή 
της εικόνας αυτής. Είχε σχετικά περιορισµένο πεδίο δράσης. Σηµαντική βαρύτητα 
δόθηκε στις εξής κοινωνικές οµάδες : Στους πρόσφυγες (παλαιότερων δεκαετιών και 
σε όσους προέκυψαν στην δεκαετία του 1940, κυρίως όσον αφορά στην στέγασή 
τους, στην διατροφή, στην ένδυση και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη), στα 
παιδιά και στα βρέφη (ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, πρόνοια για τις χιλιάδες των 
ορφανών µέσω κυρίως µιας ιδρυµατικής πολιτικής, χορήγηση επιδοµάτων) και στους 
πολεµοπαθείς (χορήγηση επιδοµάτων, στήριξη της οικογένειας τους, αποκατάσταση- 
στέγαση) για τους λόγους που ήδη αναφέραµε. Η Κοινωνική Πρόνοια δεν είχε πάρει 
ακόµη την έννοια της Κοινωνικής Ασφάλειας, που έχει ένα διευρυµένο πεδίο 
δράσης, γεγονός που αποτυπώνεται στην ελλιπή προστασία των ηλικιωµένων, της 
µητέρας, των ανέργων. Γι’ αυτόν τον λόγο για την περίπτωση της Ελλάδας θα πρέπει 
να µιλάµε περισσότερο για ένα υπολειµµατικό παρά για  ένα θεσµικό µοντέλο 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Πρέπει όµως να παραδεχτούµε και από την άλλη ότι στην 
περίοδο αυτή ακριβώς άρχισαν να µπαίνουν οι βάσεις για ένα πιο διευρυµένο 
σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας στην επόµενη δεκαετία, οπότε ο τοµέας αυτός 
οργανώθηκε σε άλλη βάση350, δεδοµένου ότι στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 

 
350 ∆εν θα πρέπει βέβαια να θεωρηθεί ότι στην δεκαετία του ’50 συγκροτήθηκε στην Ελλάδα ένα 
κράτος πρόνοιας αντάξιο αυτών που συστάθηκαν στην µεταπολεµική ∆υτική Ευρώπη, όπου στο 
πλαίσιο µιας κεϋνσιανής έµπνευσης παρέµβασης στην οικονοµία, αναπτύχθηκε ικανοποιητικά το 
κράτος πρόνοιας, αποτελώντας µάλιστα βασικό στοιχείο κάθε περί εξουσίας λόγου. «[Οι δεκαετίες 
του 1950 και του 1960]», γράφει ο Γ. Σκουτέλης στο άρθρο του «Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνική 
Προστασία : Εξελίξεις και Προοπτικές. Η Ελληνική Πραγµατικότητα», (ό. π.), σελ. 313, 
«συνοδεύτηκαν από παντελή έλλειψη συγκεκριµένης φιλοσοφίας και σταθερής πολιτικής βούλησης. 
∆εν υπήρξε κανένας προγραµµατισµός, στάθµιση αναγκών και ιεράρχηση στόχων και επιδιώξεων, µε 
αποτέλεσµα την άναρχη και αποσπασµατική οικοδόµηση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας υπό 
τις πιέσεις διαφόρων κοινωνικών οµάδων». Η έκβαση ακριβώς του εµφύλιου πολέµου στην Ελλάδα 
και η αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων κατ’ άλλους µελετητές µέσω της απροσχηµάτιστης 
καταστολής φαίνεται ότι ακύρωναν τρόπον τινά την χρησιµότητα µιας προνοιακής εξέλιξης του 
κράτους. Η µόνη πολιτική κοινωνικής συναίνεσης στην µεταπολεµική Ελλάδα κατ’ αυτούς ήταν αυτή 
που πραγµατοποιήθηκε µε µια ευρύτατη διασπορά της προσόδου της αστικής γης, µέσω της 
αντιπαροχής και της οικοπεδοποίησης, η οποία οδήγησε σε µια αναδιανοµή εισοδηµάτων, όχι 
ανάµεσα βέβαια στον ιδιωτικό και στον κοινωνικό τοµέα, ούτε ανάµεσα στις πλούσιες και τις φτωχές 
τάξεις, αλλά ανάµεσα στις διάφορες διαβαθµίσεις των µεσοστρωµάτων και των κατώτερων τάξεων. 
Βλ. σχ. Μαλούτας, Προβλήµατα ανάπτυξης…, (ό. π.), και Λιάκος,  Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα 
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1940 ο εµφύλιος πόλεµος µονοπωλούσε το ενδιαφέρον και όπως είπαµε ακόµη και η 
δραστηριότητα της Κοινωνικής Πρόνοιας, σε πολλά επίπεδα αυτόν εξυπηρετούσε και 
διότι πολλά από τα κονδύλια απορροφούνταν είτε από τον πόλεµο είτε 
χρησιµοποιούνταν για την ανοικοδόµηση της κατεστραµµένης από τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο Ελλάδας, ενισχύοντας ωστόσο το κεφάλαιο και επιτείνοντας την 
κοινωνική ανισότητα. Γι’ αυτό, παρότι σε πολλούς θεωρητικούς και πολιτικούς στην 
Ελλάδα ήταν γνωστές οι προοδευτικές και εξελιγµένες µέθοδοι που ακολουθούνταν 
σε άλλες χώρες και γνώριζαν ότι η Κοινωνική Πρόνοια είχε µεταπολεµικά 
παγκοσµίως διευρυνθεί, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 γινόταν αφενός µεν λόγος 
για το ιδεατό-διευρυµένο σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας και αφετέρου για το 
εφικτό, αλλά όλοι συµβιβάζονταν µε αυτό που τελικώς εφαρµόστηκε, που ήταν 
βέβαια πολύ πιο ταπεινό, για λόγους που προαναφέρθηκαν. Η διεύρυνση της 
Κοινωνικής Πρόνοιας ως εκ τούτου παραπέµπονταν στο µέλλον, ενώ ως βασικός 
σκοπός µέχρι τότε παρέµενε η εξασφάλιση της επιβίωσης, διόλου βέβαια εύκολη ή 
αυτονόητη υπόθεση για ένα κράτος όπως ήταν µεταπολεµικά το ελληνικό. Όταν 
αναφερόµαστε συνεπώς στην δεκαετία του 1940, µιλάµε τελικά για µια µεταβατική 
περίοδο. Τα αίτια της αδυναµίας απογείωσης της ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας 
οφείλονταν επίσης στην έλλειψη οργάνωσης και προγραµµατισµού, που είχε ως 
αποτέλεσµα να γίνονται άστοχες ενέργειες και σπατάλες, που απεικονίζονταν στην 
κακή διάρθρωση των υπηρεσιών και στην διάσπαση των αρµοδιοτήτων, στην χωρίς 
ουσιαστικά κριτήρια αναγνώριση ενός απίστευτα µεγάλου αριθµού απόρων, ο οποίος 
έφτασε τα 3 εκατοµµύρια άτοµα, που είχε ως αποτέλεσµα τα ποσά που τελικώς 
διαθέτονταν ανά άτοµο να είναι ευτελή, στην απουσία οράµατος και στον νεποτισµό 
που κυριάρχησε, µε αποτέλεσµα την στελέχωση των υπηρεσιών, µε ανίκανα, συχνά, 
στελέχη. Επιπλέον στην έλλειψη εκπαίδευσης κατάλληλου προσωπικού. Ο 
συγκεντρωτισµός υπήρξε ένας ακόµη αρνητικός παράγοντας, παρά το γεγονός ότι η 
σύσταση των Κ.Κ.Π., που διαδέχτηκαν την ΕΦ-ΕΞ και την Ε.∆.Β.Ε. στόχευε 
ακριβώς στην αποκέντρωση και στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας στην 
επαρχία. Ως κριτήριο διοικητικής διάρθρωσης διατηρούνταν αρχικά οι ενορίες. Η 
εικόνα που σχηµατίζεται από τα διάφορα στοιχεία, που όπως θα υπέθετε κανείς 
φανερώνουν µια τάση για αποκέντρωση µε ενισχυµένη την συµµετοχή των τοπικών 
φορέων, είναι µάλλον παραπλανητική. Η αποκέντρωση δεν θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί ποτέ, κατ’ αρχάς επειδή ο νεοσύστατος θεσµός δεν µπορούσε να 
λειτουργήσει έχοντας µονάχα µια χαλαρή εξάρτηση από το υπουργείο. Η αδυναµία 
λειτουργίας τους έγινε γρήγορα φανερή. Έτσι γρήγορα το σύστηµα µετατράπηκε σε 
συγκεντρωτικό. Οι τοπικοί φορείς, στενά συνδεδεµένοι µε την κυβέρνηση και 
εξαρτηµένοι από αυτήν, λειτουργούσαν µε κριτήρια κοµµατικά, στηριγµένα στο 
δόγµα της «εθνικοφροσύνης», αποκλείοντας σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού από 
τις παροχές της Πρόνοιας. Υπήρχε και εδώ ένα κυνήγι µαγισσών, που αφορούσε όχι 
µόνο στους υποψήφιους ευεργετούµενους από την Πρόνοια, αλλά και σε όσους 
εκδήλωναν ενδιαφέρον να στελεχώσουν τις επιτροπές εξακρίβωσης απορίας. Η τάση 
συγκεντρωτισµού που είχε αρχίσει να παρατηρείται έντονα από την περίοδο του 
µεσοπολέµου, οπότε οι ∆ήµοι απώλεσαν αρκετές από τις σχετικές τους 
αρµοδιότητες, ήταν φαίνεται µη αναστρέψιµη. Η διάψευση των προσδοκιών, τις 

 
του Μεσοπολέµου… (ό. π.), σελ. 543. Αυτά αφορούν βέβαια γενικά στην Κοινωνική Πολιτική. 
Εντούτοις δεν µπορούµε να αρνηθούµε ότι στο καθαυτό αντικείµενο της Κοινωνικής Πρόνοιας 
υπήρξαν εξελίξεις στην δεκαετία του ’50 που έδωσαν έναν άλλο χαρακτήρα στην Κοινωνική Πρόνοια, 
συγκριτικά µε την δεκαετία του ’40.  
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οποίες είχε δηµιουργήσει κυρίως η σύσταση των Κ.Κ.Π., υπήρξε µεγάλη, µετά και 
την αδυναµία των τελευταίων να παράγουν το µεγαλειώδες όσο και αναγκαίο έργο 
που υποσχόταν η σύστασή τους. Ακόµα µεγαλύτερη όµως υπήρξε η απογοήτευση 
µεγάλων τµηµάτων του δεινοπαθήσαντος ελληνικού πληθυσµού. Όντως, το 
αποτέλεσµα ήταν µετριότατο ή έστω αµφισβητήσιµο.  

ΣΤ. Μια από τις πιο σηµαντικές διαστάσεις της Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
Ελλάδα είναι το γεγονός ότι λόγω της οικονοµικής ανέχειας της χώρας 
µεταπολεµικά, η Κοινωνική Πρόνοια, όπως και πολλοί άλλοι τοµείς, βασίζονταν 
στην έξωθεν οικονοµική βοήθεια, υπό την µορφή αρχικά της M.L., έπειτα της 
U.N.R.R.A. και τέλος της αµερικανικής βοήθειας, χωρίς φυσικά να παραβλέπεται η 
δραστηριοποίηση εκείνη την εποχή και διεθνών οργανισµών και φορέων Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Αυτό είχε διάφορες συνέπειες. Αρχικά, εκτός από την δυνατότητα που 
παρέχονταν στον ελληνικό κρατικό µηχανισµό να ανασυστήσει τις υπηρεσίες του και 
να διαχειρίζεται φυσικά το ίδιο το κράτος την οικονοµική βοήθεια της U.N.R.R.A., 
αποκτώντας ένα χρησιµότατο εργαλείο άσκησης πολιτικής, η όλη διαδικασία είχε και 
τις παρενέργειες της, διότι όσον αφορά στην αµερικανική βοήθεια τουλάχιστον, η 
παρέµβαση που ασκούνταν από τους αµερικανούς απεσταλµένους στην Ελλάδα, 
ήταν άνευ προηγουµένου. Σε τέτοιο βαθµό, µάλιστα, ώστε να προσπαθούν να 
επιβάλλουν ένα σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας, χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και ενισχύοντας βεβαίως και την ταξική 
ανισότητα. Το τελευταίο αποτυπώνεται κυρίως στον τρόπο λειτουργίας των Κ.Κ.Π. 
και σε θεσµούς όπως η ΄΄Πρόνοια δια της Εργασίας΄΄, που ήταν µια καταφανέστατη 
πολιτική φτηνής εκµετάλλευσης εργατικού δυναµικού, στο πλαίσιο της 
Ανοικοδόµησης και από τον πλουτισµό των εργολάβων και των ενδιάµεσων για την 
στέγαση-αποκατάσταση απόρων και προσφύγων. Η ανισότητα ήταν όµως και 
γενικότερα κοινωνική, διότι ουσιαστικά απέκλειε όσους ήταν φίλα προσκείµενοι 
στην αντίπαλη πολιτικοστρατιωτική παράταξη στο πλαίσιο του Εµφυλίου, δηλαδή 
τους Αριστερούς, καθώς επέβαλε την δήλωση νοµιµοφροσύνης και εθνικοφροσύνης 
του απόρου, προκειµένου να καρπωθεί την κρατική βοήθεια. Επανερχόµαστε δηλαδή 
στον ρόλο που καλείται να ασκήσει σε κάθε περίοδο η Κοινωνική Πρόνοια. Αν στο 
παρελθόν και κυρίως κατά τον µεσοπόλεµο, η Κοινωνική Πρόνοια ασκούνταν 
περισσότερο στο όνοµα της ζωτικότητας της φυλής και είχε κυρίως στόχο την 
εξασφάλιση της υγείας του πληθυσµού, στην περίοδο του Εµφυλίου ήταν έντονα τα 
στοιχεία που µαρτυρούσαν σχέσεις πελατειακές ή πατρωνείας, µε παράλληλο 
διακηρυγµένο στόχο, όσον αφορά κυρίως στα παιδιά, την διαπαιδαγώγηση τους 
µέσω των µηχανισµών της Κοινωνικής Πρόνοιας προς την κατεύθυνση της 
εθνικοφροσύνης και της εναντίωσης στον υπέρτατο αντίπαλο, τον κοµµουνισµό. 
Πολλές φορές δε, η κοινωνική συναίνεση δεν ήταν κατ’ ανάγκην απαραίτητη, όπως 
καταδεικνύει η σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωτική µετακίνηση πληθυσµών, µε το 
πρόσχηµα της παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως κατά κόρον συνέβη µε το 
ξέσπασµα του Εµφυλίου και την µεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στα 
Κέντρα Ασφαλείας, στα περίχωρα των αστικών κέντρων, για να εξυπηρετηθούν 
ουσιαστικά οι ανάγκες του πολέµου. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η 
διαµόρφωση Κοινωνικής Πολιτικής υποστηρίζονταν τότε στη βάση των αναγκών του 
έθνους και του κράτους, αλλά και της οικονοµικής ανάπτυξης σε εθνικά και διεθνή 
καπιταλιστικά πλαίσια. 

Ζ. Αν θα θέλαµε να εξηγήσουµε την κατάσταση µε οικονοµικούς όρους, θα 
έπρεπε κατ’ αρχήν να παραδεχθούµε ότι και στην Ελλάδα φυσικά, όπως σε κάθε 
κράτος άλλωστε, υπάρχει ένας θετικός συσχετισµός ανάµεσα στις δαπάνες για τις 
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κοινωνικές υπηρεσίες και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Άρα η Κοινωνική Πολιτική 
ασκείται ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του κάθε κράτους, αν και όπως 
είδαµε και άλλοι παράγοντες ασφαλώς µπορούν να επηρεάσουν όσον αφορά στην 
ένταση της κρατικής παρέµβασης. Ένας από αυτούς έγκειται στην θέση ορισµένων 
µελετητών που έχουν επηρεαστεί από τις θέσεις του Κέυνς ότι οι κοινωνικές 
µεταρρυθµίσεις άρχισαν να εισάγονται γενικά στις πρακτικές των κυβερνήσεων του 
δυτικού κόσµου, µόνον όταν η αναδιανοµή του εισοδήµατος στις κοινωνίες τους 
γινόταν αναγκαία για να εγγυηθεί το επίπεδο της κατανάλωσης που θα εξασφάλιζε 
την αυξανόµενη παραγωγή της βιοµηχανίας τους ή γενικά των προϊόντων τους. Η 
Ελλάδα, όµως, προερχόµενη από έναν ιδιαιτέρως καταστρεπτικό γι’ αυτήν πόλεµο, 
µε δεδοµένη την περιορισµένη βιοµηχανική ανάπτυξη και την πολιτική αστάθεια που 
επέβαλε στο µεταξύ ο εµφύλιος πόλεµος, δεν ήταν δυνατόν να θέσει ως 
προτεραιότητα ένα ανεπτυγµένο κράτος πρόνοιας. Για τους στόχους του κράτους 
αλλά και για την εξακρίβωση των κινήτρων και των προθέσεων των προσώπων και 
των οµάδων µε τις οποίες συνδιαλέγεται το κράτος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν κάποιες χρήσιµες αναλύσεις που έχουν γίνει µε βάση τα ερµηνευτικά 
εργαλεία και των τριών κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων του ζητήµατος στην 
Ελλάδα : α) Την µαρξιστική-λειτουργιστική προσέγγιση, β) Την µαρξιστική-
οικονοµολογική προσέγγιση και γ) Την πολιτική-κοινωνιολογική προσέγγιση351. 
Παρά το γεγονός ότι όλες αυτές οι προσεγγίσεις εξετάζουν το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του κράτους πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιακών 
σχέσεων και του ζητήµατος των κοινωνικών ασφαλίσεων, µπορούν να συµβάλλουν 
και στον δικό µας προβληµατισµό. Οι δύο πρώτες, παρά τις επιµέρους διαφορές τους, 
γενικά τονίζουν την αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει την κρατική παρέµβαση, η 
οποία βέβαια αντιφατικότητα είναι χαρακτηριστική για κάθε κράτος πρόνοιας, για 
συγκεκριµένους κάθε φορά λόγους, πρωτίστως όµως λόγω του διττού χαρακτήρα του 
κράτους πρόνοιας, ως δηµοκρατικής κατάκτησης, αλλά και ως µηχανισµού 
κοινωνικού ελέγχου στα πλαίσια της ταξικής κοινωνίας. Ανάλογες θέσεις συναντά 
κανείς βέβαια και σε ορισµένες λεγόµενες «φεµινιστικές προσεγγίσεις». Η ανάλυση 
µε όρους αναπαραγωγής του κεφαλαίου και της εργατικής δύναµης, αποτελεί 
πράγµατι ένα χρήσιµο εργαλείο ανάλυσης και αναδεικνύει την αντιφατικότητα στην 
κρατική παρέµβαση. Και αντιφατικό σύµφωνα µε την οπτική αυτή στην ελληνική 
περίπτωση είναι το γεγονός ότι ενώ διακηρυγµένος στόχος είναι η προστασία των 
αδυνάτων, στην ουσία περισσότερο πρόκειται για πράξη αυτοσυντήρησης του 
κρατικού µηχανισµού και της πολιτικής εξουσίας και για πράξη εξυπηρέτησης του 
κεφαλαίου. Ο αποκλεισµός δε κοινωνικών οµάδων είναι αντιφατικό στοιχείο για ένα 
κράτος πρόνοιας που ως διακηρυγµένο στόχο έχει την επίτευξη όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερης κοινωνικής συναίνεσης, µέσω της συµπαράστασης στο σύνολο των 
πολιτών. Και έχει µεγάλη σηµασία η κατανόηση του αστικού κράτους ως µορφής 
κοινωνικών σχέσεων και ως µηχανισµού, η φύση του και η απόρροια του από το 
κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση και ο ρόλος της κοινωνικής του λειτουργίας σε 
συνθήκες ταξικής πάλης. Η έννοια της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, όπως 
συντελείται µέσα από τις διάφορες µορφές κατανάλωσης, η σηµασία της κρατικής 

 
351 Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε µιας από τις προσεγγίσεις αυτές βλ.  ∆ηµ. Α. Σωτηρόπουλος, 
«Ερµηνείες της µεταπολεµικής ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα : υποθέσεις εργασίας 
και εµπειρικά στοιχεία», Ανακοίνωση-εισήγηση (µη δηµοσιευµένο κείµενο) στο 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
της Επιστηµονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής («Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση»), ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή, 10-13 Μαΐου 2001.      
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παρέµβασης για την κοινωνική αναπαραγωγή και η επίδραση της σε άλλους 
αναπαραγωγικούς θεσµούς, ιδιαίτερα στην οικογένεια, είναι άλλο ένα αξιόλογο 
ερµηνευτικό εργαλείο. Αλλά και η ιδεολογική σηµασία του κράτους πρόνοιας, λόγω 
της αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας µέσα από την Κοινωνική Πολιτική και 
η άσκηση κοινωνικού ελέγχου, έχει πολλά να φανερώσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν εδώ η προβολή ορισµένου προτύπου οικογένειας, η προσπάθεια 
διαµόρφωσης και κρατικοποίησης της τοπικής κοινότητας στα πλαίσια σχεδιασµού 
και άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, η αναπαραγωγή κυρίαρχων σχέσεων στη 
διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών και στα συναφή επαγγέλµατα. Τέλος, µπορούµε 
να κατανοήσουµε το κράτος πρόνοιας και τις κρίσεις του, αν τα εξετάσουµε στο 
πλαίσιο της ευρύτερης κρίσης του καπιταλιστικού συστήµατος και των προσπαθειών 
για το ξεπέρασµα της. Τα βαθύτερα κίνητρα της σύστασης ενός κράτους πρόνοιας, 
δεν είναι δυνατόν να αποκρυφτούν ακόµη και από τους µεγαλύτερους θιασώτες της 
κρατικής εξουσίας, οι οποίοι αναγνώριζαν ότι η Κοινωνική Πολιτική προέρχεται 
«…εκ λόγων ανωτέρας ηθικής και αντικειµενικής άµα [για το κράτος] 
ωφελιµότητος»…«Υπεράσπισις, προστασία, υποστήριξις, συντήρησις του εργάτου, 
σηµαίνει υπεράσπισιν, προστασίαν, υποστήριξιν αυτού τούτου του κεφαλαίου, 
σηµαίνει ενδυνάµωσιν και ανάπτυξιν του Κράτους, -σηµαίνει επίσης ανάπτυξιν της 
ανθρωπότητος-»…«Ενταύθα ακόµη δεν πρόκειται µόνον περί καθήκοντος, έναντι 
εκείνων, οίτινες δια του µόχθου των δηµιουργούσι τον πλούτον : Είναι και δι 
ολόκληρον το κράτος αναγκαία προϋπόθεσις δια την ευηµερίαν του και την ισχύν 
του». Η προστασία των γυναικών, στον χώρο της εργασίας -για να έρθουµε στο θέµα 
της οικογένειας- που είναι έτοιµες να γεννήσουν, είναι επιβεβληµένη όχι µόνο για το 
καλό των ίδιων των γυναικών, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η προστασία της φυλής. 
Οµοίως, τα νοσήµατα, όπως η φυµατίωση, θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται άµεσα, 
«επειδή απειλούν το µέλλον αυτής ταύτης της φυλής». Το πιο σηµαντικό όµως είναι 
ότι αυτό γίνεται και γιατί επέρχεται η επίτευξη «από απόψεως κοινωνικής 
σταθερότητος, συνεπεία της, εκ των µέτρων Προστασίας, αµβλύνσεως των 
κοινωνικών αντιθέσεων και της εξουδετερώσεως των ανατρεπτικών κηρυγµάτων και 
εν γένει των αντικοινωνικών ροπών»352. Υπονοούνται φυσικά εδώ οι σοσιαλιστικές 
ιδέες. Βέβαια κατά την µελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνεται 
υπ’ όψιν ότι στην προσπάθεια να οργανωθεί η συλλογική ρύθµιση δεν µπορεί να 
παραµερίζονται οι ιδιαιτερότητες κάποιων ατόµων και οµάδων και ότι η παράµετρος 
κοινωνική τάξη από µόνη της δεν επαρκεί στην ανάλυση. Από την άλλη, 
αναµφισβήτητα, το κράτος ως χώρος ταξικών και άλλων διεκδικήσεων, είναι λογικό 
να αποτελεί τον κύριο πόλο σύγκρουσης συµφερόντων. Τέλος, όπως έχει εύστοχα 
παρατηρηθεί, θα πρέπει να εγκαταλειφθούν κάποια στερεότυπα, του τύπου για 
παράδειγµα ότι όλοι οι ιδιώτες αντιπροσωπεύουν το διεφθαρµένο κεφάλαιο ή ότι 
όλοι οι σοσιαλιστές είναι αλτρουιστές, διότι η οπτική αυτή δεν βοηθά την µελέτη353. 
Από την θεωρία βέβαια στην πράξη, υπάρχει µια λεπτή γραµµή. Ή -για να το 
θέσουµε διαφορετικά- δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι η θεωρία θα επιβεβαιωθεί από 
τα γεγονότα. Ως προς το κλασικό ερώτηµα για παράδειγµα, αν και κατά πόσον η 
Κοινωνική Πολιτική που ασκείται στην Ελλάδα και το Κράτος Πρόνοιας που 
αναπτύσσεται, στις διάφορες φάσεις του, είναι αποτέλεσµα περισσότερο κοινωνικών 

 
352 Για τα παραπάνω βλ. Ι. Μαστρογιάννης, Η Κοινωνική Πρόνοια δια µέσου των αιώνων, Ανάτυπον 
εκ της εφηµ. ΄΄Βήµα  των Τυφλών΄΄, Αθήναι 1957, τ. 2,  σελ. 298-302.  
353 Ό. Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας : Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις… (ό. 
π.), σελ. 135-142.  
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πιέσεων (γίνεται δηλαδή «από τα κάτω») ή είναι αποτέλεσµα µιας πολιτικής 
πρόληψης των κοινωνικών συγκρούσεων, που εφαρµόζει το Κράτος ή τελικά αν 
συντρέχουν και οι δύο αυτοί παράγοντες και ο βαθµός επίδρασής τους, θα λέγαµε ότι 
µεταπολεµικά από την µια ήταν σχεδόν αυτονόητη η ανάπτυξη ενός κράτους 
πρόνοιας, ως ανταµοιβή για την καθολική σχεδόν συµµετοχή του πληθυσµού στην 
πολεµική διαδικασία και στην Αντίσταση που είχε προηγηθεί λίγα χρόνια πριν. Από 
την άλλη δεν ήταν όµως αυτονόητη και η ένταση και η µέθοδος µε την οποία θα 
παρενέβαινε το κράτος. Ποιος θα όριζε τα όρια της κρατικής παρέµβασης; Μήπως 
αυτό ήταν ακριβώς αντικείµενο διεκδίκησης «από τα κάτω»; Ή έχουµε αντίθετα 
ενδείξεις ότι το σύστηµα που επιβλήθηκε δεν ήταν προϊόν συναίνεσης, δεν ήλθε «από 
τα κάτω», αλλά επιβλήθηκε τεχνοκρατικά; Όσον αφορά λοιπόν στο ερώτηµα αν η 
κρατική παρέµβαση έρχεται «από τα κάτω», θα λέγαµε ότι αυτό θα µπορούσε να 
συµβαίνει περισσότερο όσον αφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, οπότε η 
συνδικαλιστική δράση συσπειρώνοντας τους εργάτες και τους εργαζόµενους γενικά, 
θα µπορούσε να επιφέρει κάποια αποτελέσµατα. Στην περίπτωση όµως των απόρων, 
µια τέτοιου είδους οργανωµένη δράση δεν ήταν εύκολο να υπάρξει. ∆ιότι υπήρχε 
ασφαλώς µεν µια γενικευµένη δυσαρέσκεια, ένα γενικό αίσθηµα ότι κάποια αιτήµατα 
πρέπει να ικανοποιηθούν, ότι το κράτος όφειλε να παρέµβει, αλλά οι διάφορες 
κοινωνικές οµάδες δεν φαίνεται ότι µπορούσαν να διεκδικήσουν οργανωµένα και 
ουσιαστικά τα αιτήµατα τους και µάλλον το µέγεθος και ο τρόπος κρατικής 
παρέµβασης, εναπόκειτο περισσότερο στις κρατικές διαθέσεις. Όλο αυτό το πλήθος 
των ανέργων, των προσφύγων, των πολεµοπαθών και πόσο µάλλον των 
απροστάτευτων παιδιών ήταν δύσκολο να θέσει αιτήµατα και να επιβάλλει την 
ικανοποίησή τους. Αυτοί όµως δεν ήταν µόνοι τους. ∆ιότι µεταπολεµικά στην 
Ελλάδα, το πλήθος όσων είχαν χαρακτηριστεί άποροι ήταν τόσο µεγάλο που δεν 
απέκλειε και εργάτες και εργαζόµενους. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σχεδόν ελληνική 
οικογένεια είχε έναν λόγο ή αίτηµα για το οποίο θα µπορούσε να αποταθεί στις 
υπηρεσίες του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Αλλά και της εργατικής τάξης η 
θέση δεν µπορούσε να είναι ισχυρή στην παρούσα περίσταση.  Σύµφωνα δε µε 
ορισµένους µελετητές, το ελληνικό εργατικό κίνηµα, όπως και σε άλλες χώρες, ήταν 
εν πολλοίς ανέκαθεν προσανατολισµένο προς το κράτος για προσπορισµό 
ωφεληµάτων (πατρωνεία) και δεν ακολουθούσε συνεπή πολιτική διεκδικήσεων. Αν 
πάντως αποδεχθούµε ότι συνέβαινε αυτό, τότε περιγράφουµε ένα κορπορατιστικό 
µοντέλο, όπου οι πολιτικές και διοικητικές ελίτ χρησιµοποιούν την Κοινωνική 
Πολιτική αποκλειστικά για να χειραγωγήσουν τις οργανωµένες κοινωνικές οµάδες, 
και καµιά φορά ολόκληρες τάξεις, προκειµένου να διαιωνίσουν τον τρόπο µε τον 
οποίο ασκούν πολιτική και ότι αυτό αποτελεί µια ενσωµατωµένη στο καπιταλιστικό 
σύστηµα αυτόµατη διαδικασία. Αντίθετα πολλοί θεωρούν ότι η Κοινωνική Πολιτική 
είναι η µετουσίωση των κοινωνικών αγώνων και των θυσιών, σε πράξη. Το ερώτηµα 
πάντως για το αν η Κοινωνική Πολιτική είναι αποτέλεσµα της πάλης των τάξεων ή 
πρόκειται για παράγωγο της λειτουργίας του κράτους, το οποίο εγγυάται τον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και εξυπηρετεί ακριβώς τις ανάγκες του κεφαλαίου, 
είναι δύσκολο να απαντηθεί. Έχει σηµασία σε κάθε περίπτωση να εξετάσουµε 
ιστορικά κατά πόσον υπερισχύει το ένα του άλλου σε κάθε περίοδο. Ωστόσο, 
µελετώντας κανείς, για παράδειγµα, ορισµένες απεργίες, µε στόχο την εκτίµηση του 
βαθµού επίδρασής τους στην διαµόρφωση Κοινωνικής Πολιτικής, κινδυνεύει να 
υποπέσει σε υποκειµενική αξιολόγηση. Γι’ αυτό περισσότερο µάλλον αξίζει να 
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αναδείξουµε την διεθνοποίηση της κοινωνικής διαµάχης και την διεθνοποίηση της 
Κοινωνικής Πολιτικής, όπως εύστοχα έχει ήδη προταθεί354. Στον µεταπολεµικό 
κόσµο, αυτό που φαίνεται να συµβαίνει είναι αφενός η γενική δυσαρέσκεια του 
κόσµου και το αίτηµα για µια καλύτερη ζωή, ως ανταµοιβή στην διαδικασία του 
πολέµου και αφετέρου η διεθνοποίηση της κρατικής απάντησης. Όπως δηλαδή η 
διαµαρτυρία της εργατικής τάξης -που υφίσταται περισσότερο την αδικία και την 
κοινωνική ανισότητα- έχει συνήθως συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και µια κοινή σε 
γενικές γραµµές γλώσσα, έτσι και η διεθνής κρατική παρέµβαση -και η παρέµβαση 
του κεφαλαίου- ακολουθεί έναν διεθνή κώδικα, µε πολλαπλές βέβαια επιλογές, ο 
οποίος υπαγορεύει θεσµούς και µέτρα αντιµετώπισης, ακόµη και την κατάλληλη 
επιχειρηµατολογία. Γι’ αυτό µπορούµε να πούµε ότι τα µικρά κράτη, όπως η Ελλάδα, 
αλλά πολλές φορές και τα µεγάλα, δεν επινοούν κάθε φορά αποκλειστικά µόνα τους 
τον τρόπο µε τον οποίο θα ασκήσουν πολιτική και θα αντιµετωπίσουν τα εσωτερικά 
τους κοινωνικά προβλήµατα. Τον ρόλο αυτό ακριβώς εξυπηρετούσε µεταπολεµικά η 
σύσταση του Ο.Η.Ε. για την εφαρµογή της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Βέβαια, πιο ειδικά, τα συστήµατα Κοινωνικής 
Πολιτικής και εν προκειµένω Κοινωνικής Πρόνοιας, που εφαρµόζονταν σε κάθε 
χώρα δεν αποτελούσαν, όπως είπαµε και προηγουµένως, στατική µεταφορά κάποιου 
προτύπου, αλλά αναγκαία προϋπόθεση ήταν µια διαδικασία εγκλιµατισµού, που 
εξαρτώνταν από τους διάφορους συσχετισµούς σε κάθε χώρα. Όπως αποδείχθηκε 
στην ελληνική περίπτωση, στον βαθµό που δεν λαµβάνονταν υπ’ όψιν οι ελληνικές 
ιδιαιτερότητες (οικονοµία, πολιτική κουλτούρα, νοοτροπίες, τρόπος άσκησης της 
πολιτικής, τρόπος λειτουργίας της διοίκησης κ. ά.), κάθε σύστηµα που γινόταν 
προσπάθεια να εφαρµοστεί ήταν καταδικασµένο αν όχι σε αποτυχία, τουλάχιστον σε 
δυσλειτουργία. Γι’ αυτό και το σύστηµα που εφαρµόστηκε µεταπολεµικά στην 
Ελλάδα, έχοντας σαφή την αµερικανική παρέµβαση και αδικηµένο από τις επιλογές 
των Ελλήνων ιθυνόντων, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα. Συµπερασµατικά λοιπόν 
φαίνεται να έχει βάση η θέση ότι «η σχέση της  [Κοινωνικής Πολιτικής] µε την 
κοινωνική δοµή εξαρτάται από την συγκυρία, την πολιτική και την ιδεολογία εντός 
της οποίας διεξάγεται η κοινωνική σύγκρουση, το συσχετισµό των δυνάµεων και τη 
διελκυστίνδα ανάµεσα στις οικονοµικές επιταγές και τις κοινωνικές ανάγκες»355. Μια 
άλλη διάσταση γύρω από τα θέµατα αυτά παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Σύµφωνα µε αυτήν, τα κοινωνικά δικαιώµατα -τα οποία καλείται να υπηρετήσει και η 
Κοινωνική Πρόνοια- όντας λιγότερο παγιωµένα και άµεσα εξαρτώµενα από τις 
οικονοµικές µεταβολές, δεν βρίσκονται στην ίδια βαθµίδα σε σχέση µε τα αστικά και 
τα πολιτικά δικαιώµατα, η κατάκτηση των οποίων προηγείται και χρονικά. 
Βρίσκονται σε υπάλληλη θέση γιατί, αν τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώµατα 
εξασφάλισαν την άνοδο στην εξουσία της αστικής τάξης, τα κοινωνικά δικαιώµατα 
εξασφάλισαν τη συγκατάθεση των κατώτερων τάξεων στην ηγεµονία της. Η 
σπουδαιότητα τους εµφανιζόταν όταν η ηγεµονία αυτή αµφισβητούνταν έµπρακτα. 
Και επειδή τα κοινωνικά δικαιώµατα εξαρτώνται από το επίπεδο ανάπτυξης της 
βιοµηχανίας, το δηµογραφικό βάρος και την πολιτική δύναµη που αποκτά η 
εργατική τάξη, καθώς και από τη φάση του οικονοµικού κύκλου, τα οποία ήταν 
δυσµενή για την Ελλάδα και επειδή παράλληλα η ολοένα µεγαλύτερη ικανοποίηση 
των κοινωνικών δικαιωµάτων συναντούσε αντιδράσεις από το κεφάλαιο, µπορούµε να 
πούµε ότι τελικά η Κοινωνική Πρόνοια που ασκούνταν, βρισκόταν σε τόσο χαµηλό 

 
354 Α. Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου … (ό. π.), σελ. 564-571. 
355 Α. Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου … (ό. π.), σελ. 569. 
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επίπεδο ανάπτυξης και η εφαρµογή της ήταν τόσο ανεπαρκής, ώστε αποτελούσε 
υποκατάστατο απλώς των κοινωνικών δικαιωµάτων. Με άλλα λόγια, η Κοινωνική 
Πολιτική έδωσε τη θέση της σε µια πολιτική αποµιµήσεων και συµβιβασµών. Η 
ανάγκη ύπαρξης όµως έστω µιας πολιτικής αποµιµήσεων και συµβιβασµών πηγάζει 
από την αλληλεξάρτηση εθνικού και κοινωνικού ζητήµατος. Στην ανάγκη αυτή 
εκφράζεται η σύγκρουση ανάµεσα στις δεσµεύσεις αφενός για µια πολιτική εθνικής 
συνοχής που απέρρεαν από τις εθνικές περιπέτειες, και στις πολλαπλές 
καθυστερήσεις την ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας αφετέρου, προκειµένου να 
επέλθει η πολυπόθητη αλλά και εύθραυστη, κατά τα άλλα, ισορροπία356. Και όντως 
επρόκειτο για µια εύθραυστη ισορροπία δεδοµένου ότι η οικονοµική και κοινωνική 
αναποτελεσµατικότητα υπήρξε ίδιον του κράτους πρόνοιας που εγκαθιδρύθηκε και 
εµφανής η αναποτελεσµατικότητα της αναδιανεµητικής του δράσης και η 
ανεπάρκειά του να µειώσει τις ανισότητες, για κάποιες δεκαετίες ακόµη. 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ισχύει και για την Ελλάδα το σχήµα ότι η 
Κοινωνική Πρόνοια στις καπιταλιστικές βιοµηχανικές κοινωνίες είναι αποτέλεσµα 
του εξαναγκασµού του κράτους να παρεµβαίνει στην κοινωνική διαδικασία 
αναπαραγωγής όχι µόνο προς το συµφέρον του ίδιου του κρατικού µηχανισµού και 
του καπιταλιστικού συστήµατος, αλλά και γιατί ως έναν ορισµένο βαθµό, µπορεί να 
αναγκασθεί µέσω της νοµοθετικής εξουσίας να κάνει παρεµβάσεις προς όφελος και 
των χαµηλών κοινωνικών τάξεων. Γι’ αυτό και συνήθως δεν µπορούµε να µιλάµε για 
ένα «κράτος συλλογικής βιοτικής πρόνοιας» και γενικής ευηµερίας, όσο η 
παρέµβαση ανάγεται στην πρόνοια για εξασφάλιση του συµφέροντος ορισµένων 
συλλογικά οργανωµένων οµάδων της κοινωνίας -µέσα από κοινωνικές συγκρούσεις-
και όπου η κατίσχυση των οµάδων αυτών προσκρούει συνεχώς στα ιδιαίτερα 
συµφέροντα οικονοµικοκοινωνικών σχηµατισµών δύναµης (στα κερδοσκοπικά 
δηλαδή συµφέροντα των µεγαλοεπιχειρηµατιών και των επιχειρησιακών ενώσεων 
της ιδιωτικής οικονοµίας). Γι’ αυτό και οι παρεµβάσεις του κράτους για την 
κοινωνική πρόνοια στέκονται αναγκαστικά σ’ επιµέρους ζητήµατα, πράγµα που 
σηµαίνει ότι είναι εύκολα αντιστρέψιµες357. Αυτό εξηγεί ως έναν βαθµό -διότι 
υπάρχουν φυσικά και άλλα αίτια- και την αποσπασµατικότητα της προνοιακής 
κρατικής παρέµβασης στην Ελλάδα για δεκαετίες. Από τα παραπάνω αναδεικνύεται 
πόσο οι µαρξιστικές προσεγγίσεις µπορούν να εµπλουτίσουν τον προβληµατισµό 
µας. Οι προσεγγίσεις αυτές όµως, επειδή κάποτε παρουσιάζουν τελεολογικά 
συµπεράσµατα και υποπίπτουν στον οικονοµικό αναγωγισµό, δεν µπορούν να 
εξηγήσουν την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης, η οποία δεν διήλθε από το 
οικονοµικό µοντέλο του φορντισµού στον βαθµό τουλάχιστον που αυτό έγινε στις 
χώρες τις ∆ύσης και χρειάζεται να πλαισιωθούν από την εµπειρική µελέτη µε την 
βοήθεια των εργαλείων της πολιτικής-κοινωνιολογικής προσέγγισης. Γιατί, µια άλλη 
διαφορά της Ελλάδας µε τις χώρες της ∆ύσης, που δεν πρέπει να µας διαφεύγει, είναι 
ότι η λειτουργία αυτή του κράτους στη δυτική Ευρώπη που ήταν η νοµιµοποίηση του 
πολιτικού συστήµατος και η επίτευξη κοινωνικής σταθερότητας, στην Ελλάδα 
φαίνεται να µην ήταν και τόσο απαραίτητο, στον βαθµό που αυτά εξυπηρετούνταν 
από τους κατασταλτικούς µηχανισµούς του κράτους, όπως αυτοί άρχισαν να 
εφαρµόζονται από την περίοδο του Εµφυλίου και επίσης, τόσο ενώ συνεχιζόταν ο 

 
356 Α. Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου … (ό. π.), σελ. 562. 
357 Βλ. και Jörg Kammler, «Το πρότυπο δηµόσιας εξουσίας του κοινωνικού κράτους», Abendroth W. / 
Lenk K. (επιµ.), Εισαγωγή στην πολιτική επιστήµη, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1983 (Γερµανική 
έκδοση : Μόναχο 1968), σελ. 126. 
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πόλεµος, όσο και -κυρίως- µετά,  µέσω της πρόσληψης δηµοσίων υπαλλήλων µεταξύ 
των οπαδών του µετεµφυλιακού καθεστώτος και µέσω των κοινωνικών παροχών 
προς αυτούς (κυρίως στέγαση, υγεία). Η συµβολή λοιπόν της πολιτικής-
κοινωνιολογικής προσέγγισης που θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την µελέτη των 
λειτουργιών του κρατικού µηχανισµού, που διαµορφώνουν σε σηµαντικό βαθµό τον 
χαρακτήρα ενός κράτους πρόνοιας, είναι τεράστια. Η αναβάθµιση της σηµασίας της 
µελέτης των λειτουργιών του κρατικού µηχανισµού δεν σηµαίνει βέβαια ότι 
µπορούµε να µιλήσουµε και για απόλυτη αυτονοµία του κράτους. Περισσότερο 
χρήσιµες ως προς αυτά θα λέγαµε ότι µπορούν να αποδειχθούν οι θεωρίες περί 
σχετικής αυτονοµίας του κράτους (δυτικός µαρξισµός, Μαξ Βέµπερ). Γι’ αυτό και 
στην µελέτη αυτή δόθηκε τόση βαρύτητα στην εµπειρική µελέτη των λειτουργιών 
του κρατικού µηχανισµού, ειδικά όσον αφορά στον «πελατειακό κορπορατισµό» που 
αναπτύσσεται και διογκώνει πάρα πολύ τον ελληνικό κρατικό µηχανισµό, αλλά που 
έχει και ως αποτέλεσµα την ανισότητα και την επιλεκτικότητα ανάµεσα στις 
κοινωνικές οµάδες. Τελειώνοντας, µπορούµε νοµίζω να πούµε ότι το µέλλον της 
µελέτης της Κοινωνικής Πρόνοιας βρίσκεται στην αξιοποίηση των ερµηνευτικών 
εργαλείων όλων των προαναφερόµενων προσεγγίσεων, για την επικάλυψη των 
θεωρητικών κενών και την αποφυγή των αντιφάσεων, µέσω της δηµιουργικής 
σύζευξης της θεωρητικής ανάλυσης µε τα εµπειρικά δεδοµένα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Α. Έγγραφα (1-27) 
 
Έγγραφο 1 : Αποκαλυπτικό έγγραφο από το αρχείο του Υ.Ε.Π., της 18/2/1941, 

σχετικά µε την ονοµασία του επίµαχου υπουργείου. Η επίσηµη ονοµασία του 
υπουργείου κατά την «µεταξική περίοδο», ονοµασία η οποία διήρκεσε άλλωστε έως 
τις 11 Οκτωβρίου 1940, ήταν ΄΄Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως΄΄. 
Τότε ακριβώς τοποθετείται η µετονοµασία του υπουργείου σε ΄΄Υπουργείον Εθνικής 
Προνοίας΄΄.  

 
Έγγραφο 2 : Έγγραφο από Υ.Ε.Π., της 04/11/1941, το οποίο απευθύνονταν προς 

την βασίλισσα µε αίτηµα τον διορισµό της συζύγου του αιτούντος στο Κ.Κ.Π. 
Πύργου.  

 
Έγγραφο 3 : Έγγραφο από Υ.Ε.Π.. της 18/01/1941. Αίτηση πρόσφυγα του 1922 

για να τον επιληφθεί η Κοινωνική Πρόνοια. 
 
Έγγραφο 4(α-β) : Έγγραφα από το αρχείο του Υ.Ε.Π., αντιπροσωπευτικά των 

εγγράφων της ασφάλειας, που πιστοποιούσαν την εθνικοφροσύνη του αιτούντος ή 
τυχόν κοµµουνιστική / αναρχική του δραστηριότητα, απαραίτητο κριτήριο για την 
πρόσβαση στον µηχανισµό της Κοινωνικής Πρόνοιας ή βεβαίως και στον 
αποκλεισµό από αυτόν και φυσικά στην συνεπακόλουθη τιµωρία του «ενόχου». Τα 
έγγραφα χρονολογούνται στις 02/07/1932 (α) και 24/05/1935 (β), επισυνάπτονται 
ωστόσο στην σχετική αίτηση προς το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας «δια τα 
περαιτέρω».  

 
Έγγραφο 5 : Τµήµα φύλλου της εφηµερίδας ΄΄Η Καθηµερινή΄΄, Απολογισµός 

Χρήσεως 1947-1948 – Προϋπολογισµός Χρήσεως 1948-49, 29 Σεπτεµβρίου 1948, φ. 
3, όπου ανάµεσα στον τακτικό προϋπολογισµό και στον προϋπολογισµό 
ανασυγκροτήσεως, κατατίθεται και έκτακτος πολεµικός προϋπολογισµός, γεγονός 
ενδεικτικό για τις προτεραιότητες της περιόδου.  

 
Έγγραφο 6 : Έγγραφο της 12ης Αυγούστου 1946, µε το οποίο ο νοµάρχης 

Καρδίτσας καταθέτει αίτηµα απολύσεως του διευθυντή του Κ.Κ.Π. Καρδίτσας, ο 
οποίος θεωρείτο ότι ενεργούσε υπέρ των Κοµµουνιστών.   

 
Έγγραφο 7 : Έγγραφο από το ∆ηµοτικό Αρχείο Κέας (αρ. ταξιν. 545 / 5). Κενή 

κατάσταση διαχειρίσεως τροφίµων δελτίου – υπόδειγµα. 
 
Έγγραφο 8 (α-β) : ∆ηµοτικό Αρχείο Κέας (αρ. ταξιν. 545 / 15). Εξώφυλλο 

διαφηµιστικού ηµερολογίου για το Σχέδιο Μάρσαλ και διευκρινιστικές σηµειώσεις. 
Εµφανής η φθορά των εγγράφων από τον χρόνο και την χρήση τους ως πρόχειρες 
κόλλες χαρτιού για σηµειώσεις-λογαριασµούς. 

 
Έγγραφο 9 : ∆ηµοτικό Αρχείο Κέας (αρ. ταξιν. 545 / 17). Πίνακας διανοµής 

γάλακτος – Υπόδειγµα. 
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Έγγραφο 10 : Αρχείο του Υ.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 945). Έγγραφο της 28ης 
Φεβρουαρίου 1946. Πίνακας απόρων Κ.Κ.Π. Νοµού Μεσσηνίας.  

 
Έγγραφο 11 : Έγγραφο της 23ης Αυγούστου 1946 από το αρχείο του Υ.Ε.Π., στο 

οποίο ο διευθυντής του Κ.Κ.Π. Αιτωλοακαρνανίας διαµαρτύρεται προς το υπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας για τον υπερβολικό ζήλο, ακόµη και όσων δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις, να εγγραφούν στους καταλόγους απορίας.  

 
Έγγραφο 12 : Έγγραφο της 22.10.1946 από το αρχείο του Υ.Ε.Π., όπου ο 

διευθυντής της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας Αιτωλοακαρνανίας απευθύνεται στο 
υπουργείο και προσπαθεί να αποκρούσει καταγγελίες από οµάδα ατόµων 
υποκινούµενων, κατά την γνώµη του, από «πολιτικάντηδες» για το έργο της 
επιτροπής εξακρίβωσης απορίας που είχε προηγηθεί.  

 
Έγγραφο 13 : Έγγραφο από το αρχείο Υ.Ε.Π. που προέρχεται από το υπουργείο 

Εφοδιασµού / διεύθυνση διανοµών και µε το οποίο καταγγέλλει στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υ.Ε.Π. ότι έχει εξακριβωθεί αυθαίρετη κρίση από τις ενοριακές 
επιτροπές εξακρίβωσης απορίας της Αµαλιάδας, η οποία έχει χαρακτηρίσει 
αδικαιολόγητα το ήµισυ του πληθυσµού της περιοχής ως απόρους.  

 
Έγγραφο 14 : Έγγραφο της 8ης Ιανουαρίου 1946 από το αρχείο Υ.Ε.Π., όπου ο 

διευθυντής του Κ.Κ.Π. Αχαΐας απολογείται στο υπουργείο για την προβληµατική 
λειτουργία του Κέντρου (καθυστέρηση ως προς την σύνταξη των καταλόγων των 
απόρων), λόγω της δυσµενούς συγκυρίας (διακύµανση τιµών, αύξηση των 
αναγκαίων ποσοτήτων τροφίµων κλπ).  

 
Έγγραφο 15 : ΄΄Οδηγίες στην µητέρα για το γάλα του παιδιού της΄΄ από το 

υπουργείο Εφοδιασµού και ∆ιανοµών, 1949.  
 
Έγγραφο 16 : Έγγραφο µε το οποίο κοινοποιείται στο Υ.Ε.Π. η απόφαση να 

αναλάβει η ∆ιεύθυνση Συντονισµού του υπουργείου αυτού τον καταρτισµό 
«στατιστικής των συνεπεία των βοµβαρδισµών επερχοµένων ζηµιών εις το έµψυχον 
και άψυχον εν γένει υλικόν της χώρας», 3.02.1941.  

 
Έγγραφο 17 : ΄΄Περί οικονοµίας χάρτου΄΄ στις υπηρεσίες του Υ.Ε.Π. (Εγκύκλιος 

προς όλες τις υπηρεσίες του κράτους, λόγω των ειδικών συνθηκών που 
δηµιουργούσε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, κυρίως ως προς την έλλειψη απαραίτητων 
αγαθών, 7.11.1940. 

 
Έγγραφο 18 : ΄΄Περί προµήθειας καύσιµης ύλης για θέρµανση των υπηρεσιών 

του Υ.Ε.Π.΄΄, 20.11.1941. 
 
Έγγραφο 19 (α-β) : Αρχείο Υ.Ε.Π.. Κενό «ατοµικόν δελτίον ιατρικής 

εξετάσεως» στο πλαίσιο των Παιδικών Εξοχών (1946).  
 
Έγγραφο 20 : Αρχείο Υ.Ε.Π.. Σχετικά µε την δυνατότητα αποστολής ή όχι 

παιδιών για φιλοξενία  στο εξωτερικό από την φιλανθρωπική οργάνωση ΄΄Young 
People from Occupied Countries΄΄ (17 Σεπτεµβρίου 1945). 
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Έγγραφο 21 : Έγγραφο «εµπιστευτικόν» από το αρχείο του Υ.Ε.Π. (11 Ιουνίου 
1946) µε το οποίο ο πρόεδρος του Π.Ι.Κ.Π.Α. Ι. Νικολίτσας ζητά από το Υ.Ε.Π. 
οικονοµική υποστήριξη για την διοργάνωση «εκπαιδευτικών» εκδροµών, οι οποίες 
θα έχουν στόχο την αποτροπή των νέων από την «αντεθνική προπαγάνδα» των 
«κοµµουνιστών», οι οποίοι είχαν αναγάγει «την εκδροµήν και τα καλούµενα 
«πάρτυ» εις επιστήµην προπαγάνδας και διαβρώσεως της Ελληνικής Ιδέας».  

 
Έγγραφο 22 : Έγγραφο αρχείου Υ.Ε.Π. της 19.3.1946, περί εκδόσεως από την 

U.N.R.R.A. παιδικού περιοδικού στις Κυκλάδες. 
 
Έγγραφο 23 :  Έγγραφο αρχείου Υ.Ε.Π. της 15.1.1946, περί «εισαγωγής 

παιχνιδιών και άλλων ειδών ψυχαγωγίας δια τα δεινοπαθήσαντα παιδιά της Ελλάδος» 
από την U.N.R.R.A..  

 
Έγγραφο 24: Έγγραφο από αρχείο Υ.Ε.Π. της 7.2.1946. Αίτηση ασύλου 

προστασίας «αλητοεπαιτών»  του Ε.Ο.Χ.Α. προς Κ.Κ.Π. Πειραιώς για παροχή 
ενδυµάτων στο άσυλο.    

 
Έγγραφο 25 : Έγγραφο από αρχείο Υ.Ε.Π. της 18.5.1945. Το ίδρυµα η 

΄΄Ιµατιοθήκη του Παιδιού΄΄ εκφράζει παράπονα προς το Υ.Ε.Π. για παραγκωνισµό 
του από τις διαδικασίες που αφορούν στις γνωµοδοτικές επιτροπές απορίας. 

 
Έγγραφο 26 : Έγγραφο από αρχείο Υ.Ε.Π. της 9.1.1946. Συµπληρωµατικό 

σχέδιο για την αποκατάσταση των απροστάτευτων παιδιών στο πλαίσιο των Κ.Κ.Π.. 
Συνεργασία υπουργείου µε U.N.R.R.A.. Οικονοµικά ζητήµατα.  

 
Έγγραφο 27 : Αρχείο Υ.Ε.Π. Καταγγελία διευθύντριας παιδικού σταθµού της 

Πάτρας προς το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (∆ιεύθυνση Εθνικών 
Ορφανοτροφείων, Οικοτροφείων και Παιδικών Σταθµών) ότι στον σταθµό που η ίδια 
διηύθυνε συνέλαβε σε ανύποπτο χρόνο µια παιδαγωγό να µαθαίνει στα παιδιά 
αντάρτικα τραγούδια του Ε.Λ.Α.Σ. και µε την οποία (καταγγελία) ζητούσε από το 
υπουργείο να επιληφθεί του γεγονότος (Ιούνιος 1946).  
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Έγγραφο 3 
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Έγγραφο 4 (α-β) 
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Έγγραφο 7 
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Έγγραφο 8 (α-β) 
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Έγγραφο 14 
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Έγγραφο 19 (α-β) 
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Β. Εικόνες (1-21) 
Σχόλια για τις εικόνες στο περιθώριο της αντίστοιχης λεζάντας.  
 

Εικόνα 1 
 

Παράσχου Κώστα, Η κατοχή : Φωτογραφικά τεκµήρια 1941-1944, β’ έκδ., 
[Αθήνα], Ερµής 1974, σελ. 98 : Σ’ ένα πεζοδρόµιο της οδού Πανεπιστηµίου µερικά 

δέµατα που έφερε το «Κουρτουλούς», έτοιµα για διανοµή. 
Εικόνα 2
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Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 53. Κατοχική Αθήνα. Στην κοίτη του Ιλισσού, κοντά στου 
Χαροκόπου, παιδάκια µαζεύουν χόρτα. Αυτοσυντήρηση. 

 



Εικόνα 3 

 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 58 : Στο εργοστάσιο του Φιξ έχουν εγκατασταθεί 

συσσίτια 
 

Εικόνα 4 

 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 94 : Αυτά τα δέντρα βρίσκονταν µετά το τέρµα Πατησίων, 
εκεί όπου τώρα είναι µια πυκνοκατοικηµένη συνοικία. Τα δέντρα έπεσαν για να 

ζεστάνουν τους Αθηναίους. Τα πευκοδάση της Αττικής µεταβλήθηκαν σε 
καυσόξυλα. 
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Εικόνα 5 

 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 84 : Πρόχειρη (µαύρη) αγορά στην πλατεία Εξαρχείων. 
 

Εικόνα 6 

Παράσχου Κ (ό. π.), σελ. 104 : Είναι Πρωτοχρονιά 1942. Οι πεινασµένοι 
προσπαθούν να ζεσταθούν στον εξαεριστήρα του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου, στην 

πλατεία Οµονοίας, που είχε τότε άλλη µορφή από την τωρινή. 
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Εικόνα 7 

 
 
 
 

 
 
 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 143 : Κατά τη γνώµη των κατακτητών υπήρχε αφθονία 

τροφίµων. Αυτές οι αφίσες φάνηκαν, όταν άρχισε η υποχώρηση των Γερµανών στην 
Αφρική. 
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Εικόνα 8 

 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 185 : Με τις τοιχοκολλήσεις τους, οι Γερµανοί 

προσπαθούν να καλύψουν τις αρπαγές που έκαναν, στα τρόφιµα. Θεσσαλονίκη. 
 
Εικόνα 9 
 

 
Παράσχου Κ. (ό. π.), Σελ 34. Κατοχική Αθήνα. Το µαρτύριο της πείνας 
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Εικόνα 10 

 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 79 : Ένα συνηθισµένο φαινόµενο στην Κατοχική Αθήνα. 

Θάνατοι από την πείνα 
 
 

Εικόνα 11 

 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 108 : Λόγω της έλλειψης οχηµάτων και βενζίνης, 

επινοήθηκαν νέα µέσα µεταφοράς : Πλατεία Οµονοίας. Τα καροτσάκια περιµένουν 
πελατεία. 
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Εικόνα 12 
 
 
 

 
 
 
 
Παράσχου Κ. (ό. π.), σελ. 28. Επιγραφή πάνω σε κτίριο της πόλης των Αθηνών 

που προειδοποιεί για µια από τις κυριότερες και φονικότερες επιδηµίες της Κατοχής. 

  
 
 
 

235

 



Εικόνα 13 

 
Παράσχου Κ. (ό π.), σελ. 60 : Πάνω από ναό του Αγίου Νικολάου, στα Πευκάκια, 
στην οδό Ασκληπιού, λειτουργούσε το συσσίτιο των φοιτητών του Πανεπιστηµίου. 

 
Εικόνα 14 

 

Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Στέγασις αστών προσφύγων : Το έργον της 
εξαετίας 1952-1957, Αθήναι [χ. χ.]. : «Σπίτια του Παιδιού», Οικήµατα της 

΄΄Βασιλικής Πρόνοιας΄΄. 
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Εικόνα 15 

 

 
Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας (ό. π.) : Άποψη της παραγκουπόλεως 

Περικλέους (Ασυρµάτου). 
 

Εικόνα 16 

Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας (ό. π.) : Ο προσφυγικός συνοικισµός της Νέας 
Σµύρνης. 
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Εικόνα 17 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας (ό. π.) : Κατόψεις κτιρίου ανεγερθέντος από το 
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 
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Εικόνα 18 (α-β) 
 

 
 
 

Πάνω : Ιούλιος 1949. Εκτοπισµένοι χωρικοί («Συµµοριόπληκτοι»), στον 
∆οµοκό. Κάτω: Λαµία 1949. Ο καταυλισµός των εκτοπισµένων χωρικών 

(«Συµµοριόπληκτων»). (Συλλογή Ν. Ε. Τόλη). 
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Εικόνα 19 
 

 
 

Έρανος για την «Φανέλα του Στρατιώτη». 1948. (Συλλογή Ν. Ε. Τόλη). 
 

Εικόνα 20 

 
∆ιανοµή δεµάτων από έρανο αµερικανικών εργατικών σωµατείων σε παιδιά 

εργαζοµένων στην Ελλάδα, Οκτώβριος 1947 (φωτό : Ηνωµένοι Φωτορεπόρτερ, 
συλλογή Μ. Γ. Τσαγκάρη).  
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Εικόνα 21 

 

∆ιανοµή δεµάτων σε µαθητές (Πολεµικό Μουσείο). ∆εν παρέχονται άλλες 
πληροφορίες.  
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

- Ελληνική γλώσσα 
 

Ι. ΠΗΓΕΣ 
 

Α) Αρχεία 
 

- Αρχείο Π.Ι.Κ.Π.Α. / Παράρτηµα Ερµούπολης Σύρου (Γ.Α.Κ. : Κυρίως 
µεταπολεµική περίοδος) 

- Αρχείο Υγείας και Πρόνοιας Κυκλάδων – Ερµούπολη (Γ.Α.Κ. : Κυρίως 
µεταπολεµική περίοδος) 

- Αρχείο Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Κρήτης (Κυρίως 
µεταπολεµική περίοδος) 

- Αρχείο Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας (1940-1949) – Ρέθυµνο (Πανεπιστήµιο 
Κρήτης) 

- ∆ηµοτικό Αρχείο Κέας (Κυρίως µεταπολεµική περίοδος) 
 

Β)  Μελέτες 
  
1. Βασιλείου Π. ∆ηµ., Κοινωνικόν Κήρυγµα : Η Κοσµοθεωρία επί της 

ανθρωπίνης εν κοινωνία συµβιώσεως, Ψυχικό 1954.  
2. Βελλιανίτη Σπυρίδωνος (Τµηµατάρχου Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας), Η 

Κοινωνική Πρόνοια εν Ελλάδι κατά το έτος 1933 (Ανατύπωσις εκ της 
«Οικονοµικής Επετηρίδος της Ελλάδος», εκδιδοµένης δαπάναις της Εθν. 
Τραπέζης της Ελλάδος, υπό Γ. Χαριτάκη), Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Σ. Κ. 
Βλαστού, 1934.  

3. Βογιατζή Βασιλείου (∆ρος Οικον. Επιστηµών), Θεωρία και έννοια της 
Κοινωνικής Πολιτικής, Εκδ. οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1949.  

4. Βούτση Ν. Γεωργίου (∆ιευθυντού Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας), Γενική 
και παιδική πρόνοια στην Αµερική και στην Ελλάδα (Κοινωνιολογική µελέτη 
επί της εφηρµοσµένης γενικής και παιδικής προνοίας), Αθήναι 1948.  

5. ∆αµιανού Π. ∆ηµητρίου (∆ιευθυντού Α’ του Υπουργείου Εργασίας), Η 
Κοινωνική Ασφάλισις και η θέσις αυτής εν τω ∆ικαίω, Βιβλίον Αον , Μέρος 
Γενικόν, τυπ. Ν. ∆. Φραντζεσκάκη, 1948.    

6. ∆ρανδάκης Π., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, σελ. 661-662 (λήµµα 
: Κοινωνική πολιτική), τ. 19, σελ. 802 (λήµµα : Πατριωτικόν Ίδρυµα),τ. 20, 
σελ. 746 (λήµµα :  Πρόνοια), τ. 22, σελ. 772-774 (λήµµα : Ταµεία ∆ηµόσια), 
τ. 23, σελ. 93 (λήµµα : Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως), 
[Αθήνα]1935.  

7. Θεοφανόπουλου Α. Βασιλείου (Επιθεωρητού ∆ηµοτικών Σχολείων), Η 
εκπαιδευτική άποψις των µαθητικών συσσιτίων και των µαθητικών εξοχών και 
κατασκηνώσεων (Μελέτη ανακοινωθείσα την 17 Οκτωβρίου 1949 εις το 
Συνέδριον των κ.κ. Εκπαιδευτικών Επιθεωρητών), Έκδοσις ∆ιον. & Βασ. 
Λουκόπουλου, Αθήναι [1949].  

8. Μανούκας Γεώργιος, Παιδοµάζωµα. Το µεγάλο έγκληµα κατά της Φυλής, 
Έκδοσις Συλλόγου Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσµατος, Αθήναι 1961.  
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9. Μαστρογιάννη ∆. Ιωάννη (Τµηµατάρχου Υπουργείου Κοιν. Προνοίας), Η 
Κοινωνική Πρόνοια δια µέσου των αιώνων, τ. 1-2, Ανάτυπον εκ της εφηµ. 
΄΄Βήµα των Τυφλών΄΄, Αθήναι 1957.  

10. Μαστρογιάννη ∆. Ιωάννη (Τµηµατάρχου Υπουργείου Κοιν. Προνοίας), 
Ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1960), τ. Α-
Β, Αθήνα 1960.  

11. Μητσόπουλου ∆. Παν., Πρωταρχικές γραµµές από την  επιστήµην της 
Κοινωνικής Πολιτικής : Μάθηµα κατατοπιστικό δια την Ανωτέραν Σχολήν 
Στελεχών Κοινωνικής Προνοίας Χ.Ε.Ν., Αθήναι 1957.  

12. Παπαδάκη Ι. Ελευθερία., Κοινωνική Πρόνοια και Ανοικοδόµηση, 
Θεσσαλονίκη, 1947.  

13. Σκούρας Φ., Χατζηδήµος Α., Καλούτσης Α., Παπαδηµητρίου Γ. 
(Νευρολόγοι-Ψυχίατροι), Η ψυχοπαθολογία της πείνας, του φόβου και του 
άγχους, Νευρώσεις και ψυχονευρώσεις, Οδυσσέας / Τρίαψις Λόγος 3, Αθήνα 
1947.  

14. Στεφανίδου Σ. ∆ηµοσθένους (Καθηγητού του Πανεπιστηµίου), Η Κοινωνική 
Οικονοµική εν τη ιστορική της εξελίξει, τόµος δεύτερος : Η Ιστορία της Κοιν. 
Οικονοµικής (Εµποροκρατία, Φυσιοκρατία, Φιλελευθέρα Σχολή), Αθήναι 
1949.    

15. Χριστιανικός Κοινωνικός Κύκλος, Το Κοινωνικόν Πρόβληµα και ο 
Χριστιανισµός (Εισηγήσεις και Πορίσµατα του Χριστιανικού Κοινωνικού 
Κύκλου-Σειρά πρώτη), Αθήναι 1951.    

16. Ψαράς Ανδρέας, Κοινωνική Πρόνοια : Ιστορικαί Φιλοσοφικαί Συγκριτικαί 
Πρακτικαί Μελέται – Έρευναι – Κρίσεις, Αθήναι 1950.  

   
Γ) ∆ηµοσιευµένες πηγές (Ενηµερωτικά και στατιστικά έντυπα) – Φυλλάδια – 
Λευκώµατα, Αναµνήσεις κ. ά.  

 
1. Βασιλική Πρόνοια, Μετά µιαν δεκαετίαν, 1947-1957, [χ. τ.], 1957.  
2. Βασιλική Πρόνοια, Τα κτίσµατα της Βασιλικής Πρόνοιας 1950-1961, [χ. τ.], 

Φεβρουάριος 1962. 
3. Βλαστού-Φυτά Λουκία, Τριανταφύλλου Τρ., Σαφαρίκα Αγγ., 

Θεοδοσόπουλου Κων. (Συνεργασία), Για µια καλύτερη ζωή µε την βοήθεια 
των Ηνωµένων Εθνών, W.C.O.T.P., Αθήναι 1962.   

4. ∆ήµος Ηρακλείου, Έκθεσις της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Ωµοτήτων 
εν Κρήτη, Πρόλογος : Μανόλης Καρέλλης, Ηράκλειο 1983.  

5. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, Αριθ. 2, Το νέον κράτος και η κοινωνική πολιτική, 
[χ. τ.], 1937.  

6. Έκδοσις της ∆ιεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (Comite International 
de la Croix Rouge) Εν Γενεύη, 1951, Αι συµβάσεις της Γενεύης της 12ης 
Αυγούστου 1949, Σύντοµος περίληψις προς χρήσιν του Στρατού και του Κοινού, 
Μετεφράσθη και εξεδόθη υπό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήναι 
1951. 

7. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Λογοδοσία Χρήσεως 1946-47, Εν Αθήναις, 
1947.  

8. Εταιρία Πρόνοια, Καταστατικός αυτής οργανισµός, Αθήνα 1871.   
9. Κλεισιούνη Αθ. Παναγιώτη, Εθνική σταυροφορία για το θεσµό στοργής, 

Αθήναι, Στέγη του Βιβλίου 1960.  
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10. Λόγοι εκφωνηθέντες υπό της Α. Μ. του Βασιλέως Παύλου κατά την επίσηµον 
επίσκεψιν εις Ηνωµ. Πολιτείας της Αµερικής, 28 Οκτ. – 3 ∆εκ. 1953, Αθήναι, 
Εκδόσεις Εθνικού Ιδρύµατος [1954].  

11. Μον Πωλ, Η αποστολή µου στην κατεχόµενη Ελλάδα, Εταιρεία Μελέτης 
Ελληνικής Ιστορίας, Εκδόσεις Μέτρον, Αθήνα 2000.    

12. Νοµός Κυκλάδων, Έργα εκτελεσθέντα υπό των δήµων και κοινοτήτων κατά 
την περίοδον 1945-1954, [Ερµούπολις 1954]. 

13. Παράσχου Κώστα, Η κατοχή : Φωτογραφικά τεκµήρια 1941-1944, β’ έκδ., 
[Αθήνα], Ερµής 1974.  

14. Σύλλογος Υγιεινής Σύρου, Τα πεπραγµένα κατά το 1921, Εν Ερµουπόλει 
Σύρου, Εκ του τυπολιθογραφείου Νικολάου Φρέρη, 1922.  

15. Σφαέλλος ∆ηµ., Ελληνική µεταπολεµική ανασυγκρότησις : µελέτη 
πολιτικοοικονοµική και κοινωνιολογική, Αθήναι, Παπαζήσης 1944.  

16. Σφαέλλου Κ. ∆ηµ. (Βουλευτού Πειραιώς και Νήσων), Αι ελληνο-αµερικανικαί 
συµφωνίαι : 20-6-1947 : Βοήθεια ΄΄∆όγµατος Τρούµαν΄΄, 8-7-1947 : Βοήθεια 
έκτακτος ΄΄Περιθάλψεως΄΄, 2-7-1948 : Βοήθεια ΄΄Σχεδίου Μάρσαλ΄΄, Ο Λόγος 
της 12-3-1947 εις το Κογκρέσσον του Προέδρου Τρούµαν, Κοινοβουλευτικαί 
αγορεύσεις πρωθυπουργών : Κ. Τσαλδάρη και ∆. Μαξίµου και εισηγητού 
βουλευτού : ∆ηµ. Κ. Σφαέλλου (Εκθέσεις – Ανακοινωθέντα – ∆ιακοινώσεις – 
Κείµενα, Αθήναι 1949.  

17.  Το Σχέδιον Μάρσαλ στην Ελλάδα, Ο πλήρης απολογισµός της βοήθειας του 
Σχεδίου Μάρσαλ προς την Ελλάδα, Ιούλιος 1948-Ιανουάριος 1952, Αθήνα, χ. χ.. 

18. Υπουργείον Εφοδιασµού, Υπηρεσία Εφοδίων εκ του Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ), 
Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των εκ του εξωτερικού εφοδίων, Εν 
Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1945.   

19. Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Γενική ∆ιεύθυνσις Υγιεινής / ∆ιεύθυνσις 
∆ιαφωτίσεως, Προσέξτε την υγεία σας (Ραδιοφωνικαί οµιλίαι), Εκ του 
Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1963.  

20. Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, ∆ιεύθυνσις Συντονισµού, Η έννοια της 
απορίας και ο τρόπος αποδείξεως αυτής, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 
Αθήναι 1954.  

21. Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Στέγασις αστών προσφύγων : Το έργον της 
εξαετίας 1952-1957, Αθήναι [χ. χ.].  

22. Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Το πρόβληµα των προσφύγων 
(αρµοδιότητος Ηνωµένων Εθνών) εν Ελλάδι, Αθήναι, Μάιος 1959.  

23. Υπουργείου Ανοικοδοµήσεως, ∆ωδεκάνησος : Τετράτοµος µελέτη του 
Υπουργείου Ανοικοδοµήσεως και συνεργατών του υπό την διεύθυνσιν του κ. κ 
Α. ∆οξιάδη, Α : Γενική Περιγραφή, αρ. 21, Σειρά εκδόσεων του Υπουργείου 
Ανοικοδοµήσεως, Αθήναι 1947. 

24. Φίλωνος Αθανασίου, Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το έργον του (Υπό την 
υψηλήν προστασίαν της Α. Μ. του Βασιλέως), [χ. τ.], 1947.  

 
∆) Περιοδικά
 
1. Γνώσεις : Μηνιαία  Επιθεώρησις των σύγχρονων προβληµάτων, Έκδοσις 

Ελληνικής Επιµορφωτικής Εταιρείας, Η µελέτη των προβληµάτων διεξάγεται 
από το Κέντρον Εθνικών και Κοινωνικών Ερευνών της Εταιρείας,  
-Έτος Α’, τχ. 9-10, Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 1958, σ. 128.   
-Έτος Β’, τχ. 1 (13), Ιανουάριος 1959, σ. 6-10.  
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-Έτος Β’, τχ. 6 (18), Ιούνιος 1959, σ. 66-69.   
2. ∆ελτίον Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισµού, Βασίλειον της Ελλάδος, 

Υπουργείον Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υπηρεσία Μελετών και 
Συντονισµού / ∆ηµοσιεύµατα, Αθήναι, αριθµ. 7, τόµος Γ’, τεύχ. ΙV, 1959 / 
αριθµ. 14, τόµος ∆’, τεύχ. VΙ, 1960 / αριθµ. 28, τόµος ΣΤ’, τεύχος ΙΙΙ, 1964.  

3. Επιθεώρησις Κοινωνικής Πρόνοιας, Μηνιαίον ∆ελτίον Υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Αθήναι, Έτος Α’, αριθµ. 2-4 (Νοεµβρίου – Ιανουαρίου 
1952).   

4. Σχολική Υγιεινή, Περιοδικόν Παιδολογίας και Σχολικής Υγιεινής, Εκδίδεται 
κατά µήνα υπό του Κέντρου Μαθητ. Αντιλήψεως Αθηνών (άρθρ. 26 του Α.Ν. 
1805/39 και άρθρ. 19-29 Β.∆. 19-2-40), Έτος Κ’, τεύχος 198, Ιούνιος 1962.  

 
Ε) Εφηµερίδες  
 
1. Βήµα, Το (Αθήνα, 1947-1950, εβδοµαδιαία).  
2. Βραδυνή, Η (Αθήνα, 1945-1950, ηµερήσια) 
3. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
4. Θάρρος, Το (Ερµούπολη Σύρου, 1936-1940 & 1946-1951, εβδοµαδιαία) 
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