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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τις μέρες που γράφω τον πρόλογο του βιβλίου αυτού, μαίνονται στην 
Αθήνα τα μεγάλα συλλαλητήρια για το ασφαλιστικό. Η κρίση έπλη-
ξε βαθιά τους κοινωνικούς θεσμούς. Πριν από 23 χρόνια, έγραφα στην 
πρώτη έκδοση ότι οι κοινωνικές διαμάχες του μέλλοντος δε θα αφορούν 
ούτε τις μισθολογικές αυξήσεις ούτε τον περιορισμό του χρόνου εργα-
σίας, αλλά τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Δεν είχα προβλέψει βέβαια τη 
σημερινή κρίση, αλλά η τάση ήταν διακριτή και στην προ της κρίσης 
περίοδο. Αναρωτιόμουν τότε στον επίλογο: «Γιατί σε μια κοινωνία που 
οργανώνεται γύρω από μηχανισμούς παραγωγής ευημερίας να τίθενται 
σε αμφισβήτηση οι θεσμοί της κοινωνικής αλληλεγγύης προς όσους αυτοί 
οι θεσμοί περιθωριοποιούν;». Αλλά στο ερώτημα αυτό δεν έφτασα πριν 
από το βιβλίο αλλά μέσα από το βιβλίο.

Το αρχικό ερώτημα το οποίο υποκίνησε την έρευνα που αποτυπώ-
θηκε εδώ ήταν τα όρια του κοινωνικού μεταρρυθμισμού στην Ελλάδα. 
Αν άλλοι συνάδελφοί μου έλκονταν από τη δεκαετία της ρήξης, δηλαδή 
τη δεκαετία 1940-50, η δική μου υπόθεση εργασίας ήταν ότι η κοινωνική 
ρήξη συνέβη επειδή ο χώρος των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων συνεθλίβη. 
Ο λόγος περί μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα (ο όρος δεν είχε τη νοηματο-
δότηση που απέκτησε στην τελευταία κρίση) έχει μακρά ιστορία. Κατά 
καιρούς το περιεχόμενο διέφερε, αλλά η επωδός επαναλαμβανόταν: αδυ-
ναμία ή απροθυμία αλλαγών. Δεν έβρισκα ικανοποιητική αυτή την απά-
ντηση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αλλάζει, μεταμορφώνεται, αλλά 
πώς; Η Ελλάδα του 20ού αιώνα ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη 
του 19ου. Νέος χάρτης, νέοι πληθυσμοί, νέα προβλήματα, νέο θεσμικό 
πλαίσιο. Πώς συνέβησαν αυτές οι αλλαγές; Πήγα λοιπόν για αρχειακή 
έρευνα στη Γενεύη, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το οποίο θεωρούνταν 
στον Μεσοπόλεμο μια «εργαλειοθήκη» μεταρρυθμίσεων, κάτι αντίστοι-
χο, τηρουμένων των αναλογιών, αν και με διαφορετικό πρόσημο, του 
σημερινού Ο.Ο.Σ.Α. ή άλλων διεθνών οργανισμών. Οι διεθνείς οργα-



νισμοί που άρχισαν να ιδρύονται μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο είναι 
ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, το οποίο δείχνει πώς οι μεταρρυθμίσεις και 
οι αλλαγές διεθνοποιούνται στον 20ό αιώνα, πώς η δια-εθνική ιστορία 
διαπλέκεται με την εθνική ιστορία και πώς η συμπυκνωμένη ιστορία 
εισέρχεται μέσα στην τρέχουσα ιστορία.

Τα ερωτήματα όμως μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της έρευνας. 
Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου γράφτηκε στην Αγγλία, σε μια εποχή 
πολιτικής αμφισβήτησης όχι μόνο των θεσμών της κοινωνικής πολιτικής 
αλλά και της ίδιας της λογικής τους. Παρατηρώντας λοιπόν την αργή, 
σταδιακή και ταυτόχρονα αποσπασματική ανάδυση της νομοθεσίας που 
αφορά την εργατική και κοινωνική πολιτική στις ευρωπαϊκές χώρες, 
μπορούσε να διακρίνει κανείς μια καμπύλη η οποία ξεκινούσε αργά 
αργά από τα τέλη του 19ου και άρχισε να καμπυλώνει προς τα τέλη 
του 20ού αιώνα, με εξάρσεις τις εποχές μετά τους πολέμους. Και ο Α΄ 
και ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος είχαν ανάγκη τη συμμετοχή των λαϊκών 
στρωμάτων, επομένως η κοινωνική πολιτική ήταν άμεσα συνδεδεμένη 
τόσο με τις ανάγκες όσο και με τις προσδοκίες που δημιούργησαν οι πό-
λεμοι του 20ού αιώνα. Η καμπύλη αυτή κορυφώθηκε στη δεκαετία του 
’70 (κυρίως στις δυτικές χώρες, γιατί σε άλλες χώρες όπως στην Ελλάδα 
η εργατική και κοινωνική πολιτική ακολουθούσαν με μια χρονική κα-
θυστέρηση μιας δυο δεκαετιών). Σήμερα βρισκόμαστε στην αργή, βασα-
νιστική προσγείωση της καμπύλης αυτής, στους σπασμούς που δείχνουν 
το τέλος μιας ιστορικής παρένθεσης – αν δοκιμάσουμε να τη δούμε από 
την οπτική γωνία μιας ευρύτερης ιστορικής διάρκειας. 

Αν, λοιπόν, τόσο η θέσπιση των κοινωνικών πολιτικών όσο και η 
αποδιάρθρωσή τους δεν μπορούν να κατανοηθούν παρά μέσα στην ευρύ-
τερη και βαθύτερη ιστορική πορεία των κοινωνιών, υπάρχει ένα νήμα το 
οποίο διαπερνάει την πορεία του στησίματος και ξεστησίματος των κοι-
νωνικών θεσμών. Το νήμα αυτό σχετίζεται με τα εξής ερωτήματα: Πώς 
διευθετούνται τα κοινωνικά πράγματα; Ποιος νομοθετεί; Έχουν ειπωθεί 
πολλά για την κατανομή των πόρων με βάση την αγορά ή τις πολιτικές 
επιλογές, και η συζήτηση αυτή υπήρξε μέρος της κριτικής που αναπτύ-
χθηκε από τη δεκαετία του ’70 και έπειτα. Αλλά δεν έχει επισημανθεί 
πως πρόκειται για πλευρές που συνυπάρχουν μέσα στις ίδιες κοινωνί-
ες, μέσα στα ίδια υποκείμενα. Γιατί τα υποκείμενα που συναλλάσσονται 
στην αγορά είναι τα ίδια με εκείνα που ψηφίζουν και συμμετέχουν σε 
πολιτικές διαδικασίες. Η εργασία, λ.χ., αποτελεί οικονομικό μέγεθος, 
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αλλά ταυτόχρονα αποδίδει στους φορείς της ιδιότητες, ταυτότητες. Αν 
κάτι έμαθα από την έρευνα αυτή είναι ότι οι δυαδικές διακρίσεις –όπως 
οι από κάτω και οι από πάνω, οι προοδευτικοί και οι συντηρητικοί, οι 
θιασώτες του καινούριου και οι θιασώτες της παράδοσης– δεν είναι οι 
καταλληλότερες για να εξηγήσουν την πολυπλοκότητα των κοινωνικών 
μεταβολών. Από δω προκύπτει και η έκπληξη του ερευνητή, και άρα 
και του αναγνώστη, από το αναπάντεχο, από τις αθέλητες συνέπειες, 
από τη συγχρονία του ασύγχρονου.

Δεν μπορεί επίσης να κατανοηθεί η ιστορία των πολιτικών διευθετή-
σεων των κοινωνικών ζητημάτων αν βλέπουμε την Ελλάδα ως εξαίρεση, 
ως ιδιοτυπία και ιδιοτροπία. Οι Έλληνες δεν είναι ούτε κακομαθημένα 
ούτε καλομαθημένα παιδιά της ιστορίας, και η ιστορία της χώρας δεν 
αποτελεί ένα συναξάρι από καταστροφές και θριάμβους. Οι κοινωνίες 
εξελίσσονται με σύνθετο τρόπο και βρίσκονται σε έναν συνεχή διάλογο, 
σε μια ακατάπαυστη ανταλλαγή ύλης με το περιβάλλον τους. Δεν αφο-
ρά μόνο προϊόντα και οικονομικά μεγέθη, αλλά επίσης θεσμούς, τρό-
πους άσκησης της πολιτικής, νοοτροπίες, ιδέες. Ακόμη πρόκειται για 
μια ανταλλαγή που έχει ταυτόχρονα και το στοιχείο της δομής και της 
ιεραρχίας αλλά και την ενδεχομενικότητα. 

Δυστυχώς έως σήμερα, και παρά τις προόδους της κοινωνικής ιστο-
ρίας στην Ελλάδα, ακούμε ακόμη να λέγεται και να γράφεται ότι ο 
Μεταξάς ίδρυσε τις κοινωνικές ασφαλίσεις και καθιέρωσε το οκτάωρο. 
Οι μελέτες για τον Βενιζέλο συνεχίζουν να τον βλέπουν μόνο ως εθνικό 
ηγέτη, αγνοώντας την κοινωνική φιλοσοφία και την πολιτική και του 
ίδιου και των συνεργατών του. Η σύγχρονη ενασχόληση με την ιστορία 
του προβλήματος των κοινωνικών ασφαλίσεων δύσκολα αντιλαμβάνεται 
την αντιφατικότητα που τις συνόδευσε εξαρχής και δύσκολα ανατρέχει 
στο ιστορικό βάθος του προβλήματος. Βέβαια έχουν δημοσιευτεί πολλές 
σπουδαίες εργασίες που αφορούν την κοινωνική ιστορία, τους πρόσφυ-
γες, τη δημόσια υγεία, την ιστορία των υποκειμένων της εργασίας. Τα 
προβλήματα αυτά τα βλέπουμε πλέον μέσα από την οπτική του κοινω-
νικού φύλου και της βιοπολιτικής. Αν κάτι όμως απουσιάζει, αυτό είναι 
η σύνδεση της μικρής εικόνας με τη μεγάλη, η οποία θα εμπλουτίσει 
την εθνική ιστορία με την κοινωνική ιστορία, συσχετίζοντας τα διαφο-
ρετικά επίπεδα της ιστορίας.

Το βιβλίο αυτό διερευνά μια σειρά από ζητήματα: Πώς η ελληνική 
κοινωνία του Μεσοπολέμου συνύφανε την ανάγκη για οικονομική στα-
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θεροποίηση με το ζήτημα των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων; Πώς συνδυ-
άστηκε το εθνικό με το κοινωνικό; Πώς οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 
έγιναν διεθνές ζήτημα; Πώς συνδυάστηκαν οι δανειακές ανάγκες με την 
πολιτική αποκατάστασης των προσφύγων; Πώς ο Βενιζέλος, στο πλαί-
σιο μιας πολιτικής εκσυγχρονισμού της χώρας, η οποία αφορούσε ζητή-
ματα που εκτείνονταν από την αστυνόμευση έως την υγειονομική οργά-
νωση, ζητά τεχνική βοήθεια από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
και πώς οι ίδιοι αυτοί οργανισμοί επιδιώκουν τη διεύρυνση της επιρροής 
τους από τον ένα τομέα στον άλλο, επιζητώντας συμμαχίες με ντόπιες 
πολιτικές δυνάμεις; Πώς οι κοινωνικές ασφαλίσεις, παρά τις αναλογι-
στικές μελέτες, χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο άσκησης κρατικής κοινωνι-
κής πολιτικής, με θύμα τη βιωσιμότητά τους; Η μελέτη του πλέγματος 
αυτού στον Μεσοπόλεμο μας δείχνει ότι, παρά τις διαφορές, το σήμερα 
μπορεί να γίνει κατανοητό μέσα από τη μελέτη της πολυπλοκότητας 
του χτες. Ανάμεσα στα οικονομικά ζητήματα, στις κοινωνικές ανισό-
τητες, στις προσφυγικές ροές, στους διεθνείς οργανισμούς, στο διεθνές 
πεδίο και στις εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν συσχετίσεις που 
δεν μπορούν να αγνοηθούν, αν θέλουμε να καταλάβουμε την πορεία της 
κοινωνίας μας από τον 20ό στον 21ο αιώνα. 

Η πρώτη δημοσίευση πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Έρευνας και 
Παιδείας της πάλαι ποτέ Εμπορικής Τράπεζας το 1993. Κυκλοφόρησε 
ανάμεσα κυρίως στους ειδικούς, πήρε εξαιρετικές κριτικές από σημαντι-
κούς ανθρώπους, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει εξαντληθεί. Εί-
ναι η πρώτη φορά που εκδίδεται για το ευρύτερο κοινό, για την αγορά. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ούτε υπήρχε το ενδιαφέρον για την 
ιστορία, που υπάρχει τώρα, ούτε τα θέματα αυτά είχαν κατακτήσει μια 
θέση ως θέματα ιστορίας. Έπρεπε κάθε φορά να εξηγώ γιατί οι κοινω-
νικές ασφαλίσεις, οι ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας ή για τη δουλειά 
των παιδιών ήταν ζητήματα που αφορούσαν τη δόμηση των κοινωνιών 
και ότι η μελέτη τους μας δείχνει τον τρόπο που μεταβάλλονται οι κοι-
νωνίες. Τώρα όχι πλέον. 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2016
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