ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τα κείμενα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια του Δ ' Επιστημονικού Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα που διεξήχθη
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, από την 24η έως και την
27η Νοεμβρίου του 1993. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να δώσει την ευκαιρία σε ειδικούς
ερευνητές να εκθέσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σχετικά με σημαντικές
διαστάσεις της ελληνικής κοινωνίας κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, την περίοδο
δηλαδή από τον εμφύλιο πόλεμο - ιδιαίτερα δε από το τέλος του - έως την εγκαθίδρυση
της στρατιωτικής δικτατορίας.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αφορούσαν την αμέσως μετά
τον εμφύλιο πόλεμο περίοδο της ανασυγκρότησης - σταθεροποίησης καθώς και τη
μεταγενέστερη περίοδο, κατά την οποία συγκροτήθηκαν οι οικονομικοί θεσμοί του
ελληνικού κράτους με άξονα τις διαδικασίες διαμόρφωσης ενός πλαισίου οικονομικού
προγραμματισμού. Στο ευρύτερο πλαίσιο των θεμάτων αυτών αναπτύχθηκαν από τους
ερευνητές μία σειρά από επιμέρους θεματικές ενότητες που συνδέονται με τα ζητήματα
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με την ανάλυση των μακροοικονομικών μεγεθών, με
τη θεωρία και την ιδεολογία των κοινω νικοοικονομικών διαδικασιών, με ζητήματα της
κρατικής διοίκησης και των κρατικών πολιτικών, με το πρόβλημα της μετανάστευσης,
εσωτερικής και εξωτερικής, με τις σχέσεις εργασίας και το συνδικαλισμό, με το πρόβλημα
της πολιτικής γης και της οικοδομικής δραστηριότητας, με τις διαδικασίαες συγκρότησης
του ελληνικού πολιτικού και κομματικού συστήματος και τέλος με ζητήματα που άπτονται
του πολιτισμού.
Ο μεγάλος αριθμός των εισηγητών και η συστηματική παρουσίαση των ερευνητικών τους
αποτελεσμάτων υποδηλώνουν ότι έχει γίνει συνείδηση η ανάγκη σύνδεσης των διαστάσεων
της σημερινής κρίσης με τους ιστορικο-κοινωνικούς όρους γένεσής της την εν λόγω
περίοδο, παρά το γεγονός ότι η κοινωνική έρευνα εξακολουθεί να θεωρείται ήσσονος
σημασίας και να διεξάγεται σε ένα μη φ ιλικό περιβάλλον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα επιθυμεί να ευχαριστήσει, για τη
συμβολή τους στην διεξαγωγή του Συνεδρίου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και
Κοινωνικών Επιστημών και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Καθηγητής Νικόλαος Σ Πετραλιάς
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

