
 
«Πολιτικζσ, πρακτικζσ και δίκτυα κοινωνικήσ πρόνοιασ ςτην περιοχή τησ Ροδόπησ την περίοδο 
1945-1952» 
 
Στόχοσ τθσ διατριβισ αυτισ, θ οποία εντάςςεται  ςτα πεδία τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ ιςτορίασ και 
τθσ τοπικισ ιςτορίασ, είναι να μελετιςει τισ κοινωνικζσ προεκτάςεισ του ελλθνικοφ εμφυλίου ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν αναςυγκρότθςθ του κράτουσ ςτθν πρώτθ μεταπολεμικι περίοδο. Βαςιςμζνθ ςε 
αρχειακζσ κυρίωσ πθγζσ επιχειρεί να διερευνιςει τισ πολιτικζσ, τισ πρακτικζσ και τα δίκτυα 
κοινωνικισ πρόνοιασ ςτθν περιοχι τθσ Ροδόπθσ τθν περίοδο από τθν απελευκζρωςθ ωσ και το 
1952, χρονιά κατά τθν οποία ςταματά θ παροχι τθσ αμερικανικισ βοικειασ προσ τθν Ελλάδα,  ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου Μάρςαλ. 
Εξετάηονται θ ςθμαςία και οι χριςεισ που απζκτθςαν οι ζννοιεσ «κοινωνικι πρόνοια» και 
«βοικεια» ςτα ςυμφραηόμενα τθσ εποχισ, ο τρόποσ οργάνωςθσ τθσ πρόνοιασ ςε ςυνάρτθςθ με 
τθν ζκβαςθ του εμφυλίου, τα κριτιρια για τθν παροχι βοθκθμάτων ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ, 
κακώσ και ο ρόλοσ που ζπαιξε θ εκνοπολιτιςμικι ταυτότθτα και θ πολιτικι ζνταξθ των κατοίκων  
για τθν παροχι βοικειασ.  
 
"Policies, practices and social welfare networks in the area of Rhodopebetween 1945 and 1952" 
 
 
English SummaryThis dissertation,which falls within the fields of Social History and Local History, 
looks into the social implications of the Greek Civil War in correlation with the reconstruction of the 
state in the early post-war period. Drawing mainly on archival sources, it examines the policies, the 
practices and the social welfare networks in Rhodope during the period following from the 
liberation until 1952 when the flow of American help to Greece,as part of the Marshall Plan, 
stopped. The study examines the signification of terms such as social welfare and aid, and their uses 
during this period, the way welfare was organized in relation to the outcome of the civil conflict, the 
criteria for the provision of aid to the locals as well as the role the ethno-cultural identity and 
political affiliations of the locals played in the provision of help. 
 
 

 


