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Η ελληνική Αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953  
 
1. Εισαγωγή 
 
Γιατί έχει 

ενδιαφέρον;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός άρθρου 

και χρονικό 

πλαίσιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφικό 

κενό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η χρονική απόσταση, οι μεγάλες διαφορές στις αντικειμενικές συνθήκες και η 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού μας κάνουν πολλές φορές να λησμονούμε τη 

σημασία της Αριστεράς στη διατύπωση του μεταπολεμικού «αιτήματος για ανάπτυξη». 

Μπορεί οι αριστεροί οικονομολόγοι να αποκλείστηκαν θεσμικά από τη διαμόρφωση της 

μεταπολεμικής οικονομικής πολιτικής, να απολύθηκαν από τα πανεπιστήμια και να 

εκδιώχθηκαν από τον κρατικό μηχανισμό, εντούτοις ο οικονομικός τους λόγος, στο βαθμό 

που δεν καλυπτόταν από τους πυροβολισμούς των μαχών του εμφυλίου, έβρισκε αρκετούς 

αποδέκτες και αποτελούσε μια αυτοτελή αναπτυξιακή πρόταση, με τα ελαττώματα και τις 

αδυναμίες της. Η περιδιάβαση στα κείμενα και τις ιδέες των ανθρώπων αυτών δεν 

παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο για τον ιστορικό της οικονομικής σκέψης, αλλά και για τον 

οικονομικό ιστορικό. Γιατί μπορεί η Αριστερά να μην άσκησε άμεση επιρροή στην 

οικονομική πολιτική, αλλά σίγουρα με το σχήμα του οικονομικού της επιχειρήματος 

επηρέασε τον τρόπου που αντηχούσε ο οικονομικός λόγος των άλλων πλευρών.  

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η παρουσίαση του οικονομικού λόγου της Αριστεράς για 

την ανάπτυξη την περίοδο 1944-1953, δηλαδή τη γνωστή ως περίοδο της ανασυγκρότησης, 

μέσα στην οποία εντάσσεται πολιτικά ο εμφύλιος, η παλινόρθωση της μοναρχίας και η 

μετάβαση από την Αγγλική στην Αμερικανική κηδεμονία· σε οικονομικό επίπεδο ξεχωρίζουν 

οι αλλεπάλληλες προσπάθειες οικονομικής και νομισματικής σταθεροποίησης, το «πείραμα 

Βαρβαρέσου», η ίδρυση της Νομισματικής Επιτροπής, η εκτεταμένη άσκηση της οικονομικής 

πολιτικής από ξένες αποστολές (AMAG, ECA), το σταθεροποιητική πρόγραμμα Καρτάλη και 

η υποτίμηση του Μαρκεζίνη. Είναι ίσως η πιο γόνιμη περίοδος της αριστερής οικονομικής 

σκέψης στην Ελλάδα, όπου για μερικά έστω χρόνια υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση στην 

ανάληψη της εξουσίας από το ΚΚΕ και την ανάγκη άμεσης υλοποίησης ενός αναπτυξιακού 

προγράμματος. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η περίοδος ξεκινά σχεδόν με τα Δεκεμβριανά,  

και η σταδιακή βύθιση της χώρας στον εμφύλιο κοστίζει στην αριστερή οικονομική σκέψη 

ακριβά, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε γονιμότητα.  

Ο αριστερός λόγος για την ανάπτυξη αποσπά συνήθως συνοπτικές αναφορές στην 

υφιστάμενη βιβλιογραφία. Ελάχιστη έμφαση έχει δοθεί στο κατεξοχήν όργανο έκφρασής 

της, το περιοδικό Ανταίος, που εκδιδόταν από το Μάη του 1945 ως και το 1951, ως δηλαδή 

τη σύλληψη του συντάκτη και κατοπινού διευθυντή του, Δημήτρη Μπάτση. Οι λίγες 

φωτεινές εξαιρέσεις (Νούτσος 1993α και 1993β: 96-101· Παππά 2000) δεν προέρχονται 

από οικονομολόγους και δεν εστιάζονται στα οικονομικά επιχειρήματα της Αριστεράς. Όποτε 

γίνεται απόπειρα να γίνει κάτι τέτοιο, ποτέ ως αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης, οι 

περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους στο κλασικό έργο του Μπάτση, Η 

Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα (1947) (βλ. για παράδειγμα Χατζηιωσήφ, 1986). Οι δύο 

αυτές πηγές όμως αποτελούν μια οργανική ενότητα: η κατανόηση της μιας συμπληρώνει 

την ερμηνεία της άλλης. Επίσης, το βιβλίο του Μπάτση συμπυκνώνει το αναπτυξιακό 

επιχείρημα όπως αυτό διατυπωνόταν ως το 1947, έτος έκδοσης του βιβλίου. Η μελέτη του 
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Μεθοδολογία – 

Σχέδιο κειμένου 

 

Ανταίου δίνει χρονικό βάθος στην ανάλυση και επιτρέπει την παρακολούθηση της 

διαμόρφωσης των ιδεών αυτών πριν και μετά το βιβλίο-σταθμό του Μπάτση.   

Για το λόγο αυτό, στις ακόλουθες σελίδες εξετάζονται τόσο η Βαρειά Βιομηχανία του 

Μπάτση, όσο και ο Ανταίος. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι διττή: από τη μια πλευρά 

υιοθετείται η παραδοσιακή προσέγγιση καταγραφής, οργάνωσης και αντιπαραβολής των 

θεωρητικών σχημάτων και επιχειρημάτων των συγγραφέων. Στην περίπτωση του Ανταίου 

όμως, επεξεργαστήκαμε το σύνολο του περιοδικού (1.672 σελίδες) και δημιουργήσαμε μια 

βάση δεδομένων για την παρακολούθηση του όγκου, της δομής, της προέλευσης και της 

θεματολογίας της ύλης και των συγγραφέων του περιοδικού1. Τα πορίσματα της μελέτης 

αυτής παρουσιάζονται στην ενότητα 3 για το σύνολο του περιοδικού, ενώ η ενότητα 4 

εστιάζει την προσοχή της στα οικονομικά θέματα, συνδυάζοντας ποσοτικά στοιχεία με 

θεωρητική ανάλυση. Προτού στραφούμε όμως στον Ανταίο, η ενότητα 2 προβαίνει σε μια 

διεξοδική ανάλυση του έργου του Μπάτση.  

 
2. Δημήτρης Μπάτσης και η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα 
 
Βιογραφικό 

Μπάτση  

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση Βαριάς 

Βιομηχανίας και 

Ανταίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεννημένος το 1916 στην Αθήνα, γιός του Ψαριανού ναυάρχου Α. Μπάτση και της 

Συριανής Αν. Πρίντεζη, ο Μπάτσης σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών και στη 

συνέχεια ασχολήθηκε κυρίως με την κοινωνιολογία και τα (μαρξιστικά) οικονομικά. 

Δραστήριος και πολυπράγμων, εργαζόταν ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις, ενώ 

διατηρούσε ένα δικηγορικό και ένα ποινικό γραφείο, το δεύτερο μαζί με ένα συνάδελφό του 

ποινικολόγο2. Συντάκτης και αργότερα διευθυντής του Ανταίου, ως την εκτέλεσή του στις 

30 Μαρτίου του 1952, άσκησε σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της ύλης και της 

φυσιογνωμίας του περιοδικού.  

Η Βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, το locus classicus της αναπτυξιακής πρότασης της 

Αριστεράς, αποτελεί το μοναδικό του βιβλίο, αν και ο ίδιος σχεδίαζε να γράψει και άλλα 

(όπως π.χ. ένα βιβλίο για τις υπανάπτυκτες χώρες της Ασίας· Καλαμάρο 1981: 140). Η 

Βαρειά βιομηχανία μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια των πρώτων τευχών του Ανταίου· τα 

περισσότερα δε από τα άρθρα του περιοδικού μπορούν να διαβαστούν ως συμπληρώματα 

του βασικού επιχειρήματος που αναπτύσσει το βιβλίο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλές 

αναφορές του βιβλίου προέρχονται από άρθρα συνεργατών του περιοδικού. Για το λόγο 

αυτό, η αναλυτική παρουσίαση του επιχειρήματος του Μπάτση στη Βαρειά Βιομηχανία, 

συμπληρωμένη όπου κρίνεται σκόπιμο από άρθρα του στον Ανταίο, αποτελεί κατά τη γνώμη 

μας τον καλύτερο τρόπο να παρουσιαστεί το επιχείρημα όχι μόνο του Μπάτση, αλλά και του 

Ανταίου. Οι όποιες επικαλύψεις και αντιθέσεις θα αναδειχθούν αργότερα στην ενότητα 4.  

 

Οι θέσεις του ΚΚΕ για την οικονομική ανάπτυξη και τη μετάβαση στο σοσιαλισμό 

 

Η πρόκληση για τους αριστερούς οικονομολόγους της εποχής ήταν η διατύπωση του 

θεωρητικού σχήματος μέσα στο οποίο θα εντασσόταν η ως τότε πορεία της ελληνικής 

οικονομίας, αλλά και θα χαρασσόταν η ανάπτυξή της στα πλαίσια του πολιτικού 

προγράμματος της Αριστεράς. Σε αυτό το σημείο απαραίτητη είναι μια σύντομη παρέκβαση 

στην εξέλιξη της ιδεολογικής τοποθέτησης του ΚΚΕ απέναντι στο θέμα της ανάπτυξης και 
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Η 6η ολομέλεια 

του 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 7ο συνέδριο 

του 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

του κοινωνικού μετασχηματισμού3. Αν και οι θέσεις του κόμματος φυσικά δεν δέσμευαν το 

σύνολο των μελών του αριστερού χώρου, εντούτοις αποτελούσαν σημαντικό σημείο 

αναφοράς για πολλούς συγγραφείς, πόσο μάλλον για αυτούς που ήταν μέλη του 

κομματικού μηχανισμού· σε αυτούς άλλωστε συγκαταλεγόταν και ο ίδιος ο Μπάτσης.  

Σημείο σταθμός, η 6η ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, που συνήλθε το Γενάρη του 1934 και, 

υπό την καθοδήγηση του Ν. Ζαχαριάδη, διαπίστωσε ότι η Ελλάδα ανήκει στον τύπο των 

χωρών που στο πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς, χαρακτηρίζονται ως «χώρες με 

μέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού, […] με σημαντικά υπολείμματα 

μισοφεουδαρχικών σχέσεων στην αγροτική οικονομία, με ορισμένο μίνιμουμ υλικών 

προϋποθέσεων, με όχι τελειωμένο ακόμα τον αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό» (ΚΚΕ 

1988: 98). Η 6η ολομέλεια δίνει ξεχωριστή θέση στο ξένο κεφάλαιο, επισημαίνοντας την 

εκτεταμένη εξάρτηση της Ελλάδος από αγγλικά και γαλλικά κεφάλαια, την κατοχή καίριων 

οικονομικών θέσεων από ξένους καπιταλιστές (εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου, 

βιομηχανίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Ούλεν, η Πάουερ κ.ά.) και την μονόπλευρη 

ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, που ήταν προσαρμοσμένη στην παραγωγή εξαγωγικών 

προϊόντων, καταδικάζοντας τη χώρα σε εισαγωγές τροφίμων, βιομηχανικών πρώτων υλών 

και καυσίμων.  

Με βάση τη διαπίστωση αυτή, που αποτελεί υιοθέτηση της γραμμής της Comintern και 

προέκταση των Λενινιστικών και κατόπιν Σταλινικών θέσεων για την κομμουνιστική 

στρατηγική σε αναπτυσσόμενες χώρες 4 , εγκαταλείπεται οριστικά η προοπτική της 

σοσιαλιστικής επανάστασης χωρίς ενδιάμεσο στάδιο, και γίνεται πλέον λόγος για 

«αστικοδημοκρατική επανάσταση». Με τον τρόπο αυτό δίνεται μια λύση στον 

προβληματισμό της μετάβασης στο σοσιαλισμό· σε ένα περιβάλλον όπου η εργατική τάξη 

ήταν αδύναμη και η ανάπτυξη των παραγωγικών σχέσεων ατελής, η άμεση μετάβαση στη 

δικτατορία του προλεταριάτου ήταν ανεδαφική, με αποτέλεσμα να αναζητούνται πλέον 

μεταβατικά στάδια και κοινωνικές συμμαχίες με δυνάμεις όπως οι αγρότες (Ιστορικό τμήμα 

ΚΕ του ΚΚΕ 1995: 192). Έτσι στο 6ο Συνέδριο του ΚΚΕ, υπό την πίεση της ανόδου του 

φασισμού την οποία επισημαίνει και η Comintern εγκαταλείπει την παλιά θέση, σύμφωνα με 

την οποία οι σοσιαλιστές, οι ρεφορμιστές και οι αγροτιστές θεωρούνταν ο κύριος εχθρός, 

και δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία Ενιαίου και Παλλαϊκού Μετώπου, αντικαθιστώντας 

το σύνθημα της «Σοβιετικής εξουσίας» με αυτό της «Λαϊκής Δημοκρατικής Εξουσίας» του 

προλετάριου και της αγροτιάς (ΚΚΕ 1988: 116). 

Οι διώξεις της τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας, ο πόλεμος και η οργάνωση της 

αντιστασιακής δράσης απορρόφησαν τις ενέργειες του κόμματος τα ακόλουθα χρόνια, 

εκτρέποντας την προσοχή από τις πολυτέλειες των πιο θεωρητικών αναζητήσεων. Όταν το 

1945 τέθηκε προς συζήτηση στο 7ο συνέδριο το Σχέδιο για το Πρόγραμμα της Λαϊκής 

Δημοκρατίας, ο πυρήνας της ανάλυσης του ελληνικού καπιταλισμού παρέμενε αναλλοίωτος 

σε σχέση με το 1934 5 . Η άμεση μετάβαση από την αστική στη σοσιαλιστική οικονομία 

απορρίφθηκε, αφού απαιτείτο «πρώτα δημοκρατικός μετασχηματισμός και έπειτα 

σοσιαλιστικός μετασχηματισμός» (Ζέβγος 1945). Το ενδιάμεσο αυτό στάδιο ήταν η λαϊκή 

δημοκρατία, που ορίζεται ως η «εξουσία που εκφράζει τη στενή μαχητική συμμαχία των 

εργατών, αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και διανόησης. Η Λαϊκή Δημοκρατία είναι 
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ένας καινούργιος τύπος δημοκρατίας, όπου η εξουσία είναι στα χέρια του λαού, όπου 

σταματά η πολιτική καταπίεση του λαού από μέρους των εκμεταλλευτών. Στη Λαϊκή 

Δημοκρατία δεν καταργείται η ατομική ιδιοχτησία και ενθαρρύνεται η ατομική πρωτοβουλία, 

μα πάντα προς όφελος του γενικού κοινωνικού συμφέροντος του λαού και με πειθάρχηση 

του ατομικού συμφέροντος προς όφελος του συνόλου» (ΚΚΕ 1987: 24). Το προσχέδιο του 

Προγράμματος για την Λαϊκή Δημοκρατία, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο από τον Δ. 

Παρτσαλίδη, περιλάμβανε μια δέσμη μέτρων και υποσχέσεων σε ένα ευρύ φάσμα από τομείς 

της οικονομίας και της κοινωνίας· αναφέρουμε χαρακτηριστικά οικονομικά μέτρα όπως η 

εθνικοποίηση των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και βιομηχανιών πρωταρχικής εθνικής 

σημασίας, την κατάργηση των προνομίων των ξένων επιχειρήσεων, την κατάσχεση και 

διανομή στους αγρότες των μεγάλων ιδιοκτησιών γης, τη φορολογική μεταρρύθμιση υπέρ 

του αγρότη και του φτωχού και εις βάρος του κεφαλαίο, την πιστωτική ενίσχυση του 

αγρότη και του μικρού επιχειρηματία, την εξουδετέρωση των μισθολογικών αδικιών εις 

βάρος των γυναικών, την κατάσχεση των περιουσιών των δοσίλογων και μαυραγοριτών 

κ.ά..  

Το αναπτυξιακό σχέδιο του ΚΚΕ μιλά για ανοικοδόμηση προς όφελος του λαού και 

εθνική ανεξαρτησία, που «θα πει δημιουργία βαριάς βιομηχανίας, δηλαδή μεταλλουργίας, 

χημικής βιομηχανίας, μηχανουργίας και ανάπτυξη όλων των πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων 

του τόπου. Μόνο έτσι θα πραγματοποιηθεί η οικονομική ανεξαρτησία της χώρας, όρος 

απαραίτητος για την ανεξάρτητη και κυρίαρχη εθνική και πολιτική της υπόσταση» (ΚΚΕ 

1987: 82). Η Πολιτική Απόφαση του 7ου Συνεδρίου συνεπώς θέτει ρητά το θέμα της βαριάς 

βιομηχανίας που αποτελεί τον πυρήνα του έργου του Μπάτση, και το συνδέει με την 

απαλλαγή από την ξένη εξάρτηση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για το ξένο και εγχώριο κεφάλαιο 

δύσκολα κρύβονται άλλωστε πίσω από φράσεις όπως «το χονδρικό ξεπούλημα της Ελλάδας 

στους ξένους» και «η καταλήστευση του λαού στο εσωτερικό από ντόπιους και ξένους», 

που ο αναγνώστης συναντά λίγες σελίδες νωρίτερα στο κείμενο (ibid. 79). Στο συνέδριο 

παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία, «παρμένα από αστούς επιστήμονες και ειδικούς [που] 

επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση, πως η Ελλάδα κατέχει ό,τι της χρειάζεται για τη δημιουργία 

στέρεης βαριάς βιομηχανίας στηριγμένης στις εσωτερικές πηγές και δυνατότητες. […] 

Διαθέτει τις αγορές τοποθέτησης των προϊόντων που θα παραχθούν και μπορεί να βρει τα 

χρειαζούμενα κεφάλαια για τις απαραίτητες εγκαταστάσεις» (ibid. 82). Στις λίγες αυτές 

προτάσεις του κειμένου, το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ οριοθέτησε το σκληρό πυρήνα του 

ερευνητικού προγράμματος που ακολούθησε στη συνέχεια ένας μεγάλος αριθμός 

επιστημόνων (τεχνικών και οικονομολόγων), πολλοί εκ των οποίων αρθρογραφούσαν 

συστηματικά στον Ανταίο. 

Σε απόλυτη αρμονία με τις παραπάνω θέσεις, Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα 

συμπυκνώνει την πρόταση της Αριστεράς για το μεταβατικό στάδιο της λαϊκής δημοκρατίας, 

όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη της (βαριάς) βιομηχανίας, υπό την 

καθοδήγηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, του οποίου την εκτέλεση αναλαμβάνει μια νέα 

πολιτική εξουσία6: «ο συνασπισμός της μαχητικής συμμαχίας της εργατικής τάξης με την 

αγροτιά και με τα μεσαία στρώματα στις πόλεις (επαγγελματίες, βιοτέχνες, διανόηση)» 

(Ζαχαριάδης 1945: 283). Απώτερος στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του δημοκρατικού 
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μετασχηματισμού και η μετάβαση στο σοσιαλισμό.  

 

Εξηλεκτρισμός, εκβιομηχάνιση και ανάπτυξη  

 

Η εκβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αναπτυξιακής 

διαδικασίας όπως την οραματίζονται οι αριστεροί οικονομολόγοι. Η εκβιομηχάνιση αυτή 

όμως έχει και ένα σαφή κλαδικό προσανατολισμό: σε αντίθεση με την παραδοσιακή ελαφριά 

βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών αγαθών ή ημικατεργασμένων προϊόντων για 

εξαγωγή, η ορθή αναπτυξιακή στρατηγική προωθεί πρωτίστως την βαριά βιομηχανία. Βαριά 

βιομηχανία για τον Μπάτση είναι η βιομηχανία που παράγει μέσα παραγωγής (ο γνωστός 

τομέας Ι των μαρξιστικών οικονομικών), ως έννοια δηλαδή δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τη 

μεγάλη παραγωγική κλίμακα7. Σε πρώτο στάδιο, στην Ελλάδα, η παραγωγή αυτή θα πάρει 

τη μορφή μεταλλουργικής και χημικής βιομηχανίας.  

Κατά τη σχετική ρήση του Λένιν, σοσιαλισμός = δικτατορία του προλεταριάτου + 

εξηλεκτρισμός. Δεν προκαλεί συνεπώς έκπληξη το γεγονός ότι συμπληρωματικά προς τη 

βαριά βιομηχανία, η αναπτυξιακή διαδικασία απαιτεί και την προώθηση της ενεργειακής 

υποδομής της χώρας. Κατ’ αντιστοιχία προς τον χαρακτήρα της εκβιομηχάνισης, η 

ενεργειακή πολιτική οφείλει να πριμοδοτεί τη βαριά βιομηχανία έναντι της αστικής 

κατανάλωσης και της ελαφριάς βιομηχανίας8.  

Παρακάμπτοντας για την ώρα το ζήτημα της υλοποίησης και βιωσιμότητας ενός τέτοιου 

αναπτυξιακού σχεδίου, το Σχήμα 2.1 μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη βασική δομή 

του επιχειρήματος σχετικά με τα οφέλη της σχεδιασμένης εκβιομηχάνισης στα πλαίσια της 

λαϊκής δημοκρατίας. Η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας και της ενεργειακής υποδομής της 

χώρας αποσκοπεί ουσιαστικά στη ριζική διαρθρωτική μεταβολή της οικονομίας, η οποία 

σηματοδοτεί την οικονομική αυτοδυναμία και κατ’ επέκταση την ενεργοποίηση της 

εσωτερικής συσσώρευσης. Ακρογωνιαίος λίθος του αιτήματος για αυτοδυναμία αποτελεί 

αυτό που θα ονομάσουμε η «θεωρία εξάρτησης» του Μπάτση, με σκόπιμη τη δημιουργία 

συνειρμών με τις άλλες μορφές αυτού του θεωρητικού σχήματος στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Η εξάρτηση από το εξωτερικό, στοιχείο που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της 

ελληνικής οικονομίας, δεν είναι μόνο εμπορική (εξαγωγές ημικατεργασμένων προϊόντων και 

πρώτων υλών – εισαγωγές καυσίμων, βιομηχανικών προϊόντων), αλλά και δημοσιονομική 

(δημόσιο χρέος, δεσμευμένες πιστώσεις, ΔΟΕ), ενώ ξεχωριστή θέση κατέχουν οι ξένες 

επενδύσεις στη χώρα (προνομιακές συμβάσεις, π.χ. σύμβαση Κούπερ)9. 

Στη μεταπολεμική περίοδο, η εξάρτηση μετασχηματίζεται και παίρνει νέες μορφές, όπως 

αυτή που προκύπτει από την συμφωνία του Λονδίνου (1946) και την ξένη κηδεμονία στην 

άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Αργότερα, από τις στήλες του Ανταίου, ο Μπάτσης θα 

προεκτείνει το επιχείρημα και προς το ρόλο του Αμερικανικού παράγοντα μέσω του 

δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ (Μπάτσης 1949, 1950).  

Η παρέμβαση του εξωτερικού παράγοντα είναι επιζήμια, αφού στρεβλώνει την 

παραγωγική δομή της οικονομίας, διαιωνίζει τις μισοφεουδαρχικές παραγωγικές δομές και 

αναστέλλει την εγχώρια συσσώρευση, αποτρέποντας έτσι την ολοκλήρωση του 

πολυπόθητου αστικο-δημοκρατικού μετασχηματισμού 10 . Με την τοποθέτηση αυτή ο 
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Μπάτσης, και μαζί του η πλειοψηφία της ελληνικής Αριστεράς, απορρίπτει ρητά την 

προοδευτική λειτουργία του καπιταλισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη συγγενή 

θεώρηση της ανάπτυξης ως γραμμικής διαδικασίας εκσυγχρονισμού (βλ. Kakridis 2004, 

ενότητα VI). Μάλιστα, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη αυτής της προσέγγισης και μέσα στους 

ίδιους τους κόλπους της μαρξιστικής παράδοσης, δε διστάζει να χαρακτηρίσει «παρωδία της 

σοσιαλιστικής θέσης» τον ισχυρισμό ότι η «πραγματοποίηση των έργων από την αστική 

τάξη ωφελεί γιατί ωριμάζει τις συνθήκες για τη σοσιαλιστική μεταβολή. […] Η ρίζα του 

λάθους βρίσκεται στην αντιμαρξιστική-δογματική άποψη ότι το ξένο κεφάλαιο είναι 

παράγων ισόμετρης θετικής ομαλής ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων ενώ, όπως 

τονίσαμε και πιο πάνω, η δράση του ξένου κεφαλαίου για μια εξαρτημένη χώρα γίνεται 

συντελεστής δέσμευσης των παραγωγικών δυνάμεων σε μορφές μονόπλευρης 

εκμετάλλευσης» (Μπάτσης 1977: 94).  

Πέραν της επιζήμιας δραστηριότητας του ξένου παράγοντα, ο Μπάτσης δε διστάζει να 

επισημάνει την αντιπαραγωγική δράση του εγχώριου κεφαλαίου, το οποίο κρίνεται ανίκανο 

να προχωρήσει στον μετασχηματισμό της οικονομίας, αφού παραδοσιακά στρέφεται σε 

κοντόφθαλμες, παρασιτικές, κερδοσκοπικές και εμπορομεσιτικές δραστηριότητες. Η 

αδύναμη εγχώρια αστική τάξη «αναζητούσε πάντα τις σίγουρες, μικρής πνοής και 

μονοπωλιακού χαρακτήρα τοποθετήσεις» (Μπάτσης 1977: 42) ενώ συνάμα «ήταν ένας 

εμπορικός υπηρέτης του ξένου κεφαλαίου, ο υποτακτικός του μεσολαβητής» (Μπάτσης 

1977: 23). 

Ως προς την κύρια οδό της εκμετάλλευσης, αυτή φαίνεται να είναι η γνώριμη οδός της 

μεταφοράς πλεονάσματος (surplus transfer) (Howard and King 1992: 167-75). Έτσι, π.χ. η 

ενδεχόμενη ανάπτυξη με ξένα κεφάλαια θα οδηγήσει απλώς σε «συνδυασμένη 

μονοπωλιακή-προνομιακή ιδιοποίηση μεγάλων υπερκερδών από την παραγωγή 

εμπορευμάτων σε χαμηλό κόστος (χαμηλή τιμή εργασίας – χαμηλή τιμή πρώτων υλών) για 

τη διεθνή κυρίως αγορά. Έτσι στην ουσία καμία παραγωγική συσσώρευση δε θα 

πραγματοποιείται στην εσωτερική αγορά και θα μένει το παραγωγικό της οικονομίας στο ίδιο 

χαμηλό επίπεδο αφού και η αύξηση των τοποθετημένων κεφαλαίων και η παραγωγική τους 

ακόμα κατανάλωση θα πραγματοποιείται στη διεθνή αγορά της ιμπεριαλιστικής ζώνης.» 

(Μπάτσης 1977: 96). Σε όρους της μαρξιστικής οικονομικής ανάλυσης, η παραγόμενη 

υπεραξία s διοχετεύεται στο εξωτερικό ή σε μη παραγωγικές δραστηριότητες της «ντόπιας 

εκμεταλλεύτριας τάξης» (αποθησαυρισμός, κερδοσκοπία, χρυσοφιλία κλπ.) 11  

αναστέλλοντας την εγχώρια συσσώρευση. Μέσα στη δίνη του εμφυλίου, ο Μπάτσης 

ανασύρει και άλλο ένα γνώριμο είδος «αντιπαραγωγικής δαπάνης» από το μαρξιστικό 

οπλοστάσιο: τις στρατιωτικές δαπάνες (Μπάτσης 1948), ενώ στο Μπάτσης (1949) απαριθμεί 

τρεις διακριτούς τρόπους με τους οποίους το ξένο κεφάλαιο υπονομεύει την εγχώρια 

ανάπτυξη: (α) μέσω της εξαγωγής των κερδών και άρα την υπονόμευση της εγχώριας 

συσσώρευσης, (β) μέσω της προτίμησης των άμεσα αποδοτικών κλάδων σε μικρή κλίμακα 

και (γ) μέσω της εξασφάλισης μονοπωλιακών προνομίων.  

Στα πλαίσια της λαϊκής δημοκρατίας, δεδομένης της ανικανότητας του ιδιωτικού 

κεφαλαίου (εγχωρίου και ξένου) να προωθήσει την εσωτερική συσσώρευση, το κράτος 

αναλαμβάνει τη λειτουργία της βαριάς βιομηχανίας και ενορχηστρώνει τη διαρθρωτική 
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μεταβολή. Οι μεγάλες βιομηχανίες και τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εθνικοποιηθούν, 

αν και στο ενδιάμεσο στάδιο της λαϊκής δημοκρατίας, η ιδιωτική πρωτοβουλία εξακολουθεί 

να υφίσταται, έστω και υποταγμένη στις ανάγκες του προγράμματος και την υπηρεσία του 

συνόλου 12 . Η αναστολή της εξάρτησης θέτει σε κίνηση το μηχανισμό της εσωτερικής 

συσσώρευσης· μόνο που τώρα, καθώς οι καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις έχουν 

καταργηθεί, η υπεραξία s μετατρέπεται σε υπερπροïόν και παύει να αποτελεί αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης. Έτσι τίθεται πλέον σε κίνηση η διαδικασία της σοσιαλιστικής συσσώρευσης, 

όπου το υπερπροϊόν να επιμερίζεται μεταξύ της διευρυμένης αναπαραγωγής (δηλαδή των 

επενδύσεων) και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής των εργαζομένων (δηλαδή της 

επιπρόσθετης ζήτησης) (Μπάτσης 1977: 336, 349) – βλ. σχήμα 2.1.  

Ήδη στο πρώτο του άρθρο στον Ανταίο, ο Μπάτσης επισημαίνει ότι «στην καπιταλιστική 

οικονομία η επάρκεια είναι σχετική και η παραγωγή δε γίνεται με πρόγραμμα την κάλυψη 

των αναγκών της κοινωνίας στο σύνολό της, παρά την ικανοποίηση του ατομικού 

επιχειρηματικού κέρδους» (Μπάτσης 1945). Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, ο 

καπιταλισμός υποσκάπτει το εισόδημα του εργαζομένου, ενώ στη συνέχεια διαπιστώνει ότι 

«το αγοραστικό κοινό που θα τα καταναλώσει [τα προϊόντα] είναι περιορισμένο» και 

συνεπώς πρέπει να περιορίσει την παραγωγή. Η νομοτελειακή ροπή του καπιταλισμού προς 

περιοδικές κρίσεις αποτελεί σημαντικό μοτίβο της θεωρίας του Μπάτση, στο οποίο 

επανέρχεται όχι μόνο για να υποστηρίξει την ανωτερότητα της σοσιαλιστικής οργάνωσης, 

αλλά και για να ερμηνεύσει τη ροπή των ξένων δυνάμεων προς τον ιμπεριαλισμό 13 . Η 

υποκατανάλωση αναδεικνύεται σε κατεξοχήν αιτία των κρίσεων, ενώ άλλες μαρξιστικές 

προσεγγίσεις (π.χ. φθίνουσα κερδοφορία) αποσπούν μόνο φευγαλέες αναφορές. 

Συμπέρασμα βέβαια του συγγραφέα είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να 

στηριχθεί στις αυθόρμητες δυνάμεις της αγοράς, αλλά χρειάζεται την ενορχήστρωση μέσω 

ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.  

Ιδιαίτερα έντονη είναι η απόρριψη κάθε ιδέας «σχεδιοποιημένης αγοράς» χωρίς 

ανατροπή του καπιταλισμού: οι «σειρήνες των θεωρητικών του καπιταλισμού που 

προσπαθούν στο τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, τον ιμπεριαλισμό, να «αποδείξουν» 

(για να παρατείνουν τη ζωή του ετοιμοθάνατου) πως μπορεί να γίνει η σχεδιοποίηση της 

παραγωγής και της κατανάλωσης στο σύνολό τους μέσα στο καπιταλισμό» κάνουν λάθος, 

αφού «τα «σχέδια» αυτά δεν είναι παρά ή «σχεδιοποιημένη» εκμετάλλευση του 

εργαζόμενου λαού από τη χρηματιστική ολιγαρχία» (Μπάτσης 1977: 203). Η επιμονή του 

Μπάτση, αλλά και άλλων συγγραφέων της εποχής στο σημείο αυτό, αντικατοπτρίζει τη 

δυναμική μιας αντιπαράθεσης, όχι τόσο με τις αιτιάσεις των «αστών» οικονομολόγων για 

σχεδιοποιημένη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, όσο με το ‘ρεβιζιονισμό’ 

(revisionism) των μετριοπαθέστερων αριστερών στοχαστών, που δεν προδίκαζαν την 

οριστική κατάρρευση του καπιταλισμού και ήταν ανοιχτοί απέναντι στην προοπτική 

οργανωμένου καπιταλισμού. Η ιστορία της αντιπαράθεσης αυτής είναι αρκετά παλιά, αφού 

ξεκινά ήδη με τον γερμανικό ρεβιζιονισμό του SPD (Eduard Bernstein), που ενσωματώθηκε 

στο πρόγραμμα της Ερφούρτης και διεδόθηκε μέσω της Δεύτερης Διεθνούς. Ο ρωσικός 

ρεβιζιονισμός πρωτο-εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα (Tugan-Baranovski). Μετά τη 

λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και  
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κομμουνιστών και ένα δεύτερο κύμα ρεβιζιονισμού• άνθρωποι όπως ο Rudolf Hilferding, ο 

Fritz Naphtali, ο Otto Bauer, ο Karl Renner, ο Emil Lederer, ακόμα και ο Ιταλός Antonio 

Gramsci εξέφραζαν μετριοπαθείς απόψεις που ξόρκιζαν την κατάρρευση του καπιταλισμού 

και επεσήμαιναν την αυξανόμενη σταθεροποίησή του (Howard and King 1989, κεφ. 14). Η 

απόρριψη των θέσεων αυτών αποτελούσε σταθερή προτεραιότητα της Κομμουνιστικής 

Διεθνούς, άρα και προτεραιότητα του ΚΚΕ, έστω και αν μετά την ‘μπολσεβικοποίηση’ του 

κόμματος τα εγχώρια μέτωπα αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα. 

Οι ‘αστοί οικονομολόγοι’ αποδίδουν τη στασιμότητα στην απουσία ικανής ζήτησης, που 

με τη σειρά της αποθαρρύνει την παραγωγική επένδυση των κεφαλαίων, αλλά με τον τρόπο 

αυτό «παίρνουν σαν κάτι δοσμένο την αναιμία της εσωτερικής αγοράς, ενώ οι ίδιοι είναι που 

τη δημιουργούν». Η ζήτηση υπονομεύεται από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων 

διαρρέουν από τον παραγωγικό κύκλο και δεν αξιοποιούνται (αποθησαυρίζονται στο 

εσωτερικό ή το εξωτερικό), ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η εισοδηματική επιφάνεια των 

εργαζομένων. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί στον οικονομικό 

μαρασμό (Μπάτσης 1948).  

Αντίθετα, στη λαϊκή δημοκρατία, όπου η οικονομική πολιτική θα ασκείται με βάση 

ολοκληρωμένο σχέδιο, το προϊόν της σοσιαλιστικής συσσώρευσης θα διοχετεύεται τόσο 

προς την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης όσο και προς την λαϊκή κατανάλωση και οι 

παραγωγικές κρίσεις θα εξαλειφθούν. Μέρος του πλεονάσματος ασφαλώς θα κατευθύνεται 

προς τη βελτίωση του τεχνολογικού και πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας, με 

αποτέλεσμα η διαδικασία της ανάπτυξης να ορίζεται ως μια ταυτόχρονη επέκταση της υλικής 

και πνευματικής ευημερίας του λαού14. Άρα λοιπόν, η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στα 

πλαίσια της λαϊκής δημοκρατίας οδηγεί μέσω της ριζικής διαρθρωτικής μεταβολής των 

οικονομικών σχέσεων στην ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα «όλες τις προϋποθέσεις 

για μια ακόμα πιο υψηλή επιδίωξη: τη σοσιαλιστική κοινωνία» (Μπάτσης 1977: 15).  

Ο Μπάτσης μάλιστα προβαίνει και σε μια εκτίμηση του συνολικού εισοδήματος που θα 

προκύψει από τη βαριά βιομηχανία με βάση τις προπολεμικές εισαγωγές αντίστοιχων 

προϊόντων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, το συνολικό εισόδημα από τους κλάδους 

που θα λειτουργήσουν την πρώτη φάση της εκβιομηχάνισης15, φτάνει στα 5,6 δισ. δρχ., 

στη δεύτερη τα 11,2 δισ. και στην τρίτη τα 19 δισ. περίπου (σελ. 337). Η ανάπτυξη της 

βαριάς βιομηχανίας παρουσιάζεται και ως πανάκεια για το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων 

κλάδων της οικονομίας, με πρώτο και καλύτερο τον κλάδο της γεωργίας που θα ωφεληθεί 

από την εκμηχάνιση και τον εξηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα «το γεωργικό εισόδημα να 

μεγαλώσει σημαντικά» (σελ. 339). Επίσης, «σημαντική επίδραση θα έχει η βαριά βιομηχανία 

για την ανάπτυξη και του κλάδο της ελαφράς βιομηχανίας» και ειδική μνεία γίνεται στις 

οικοδομικές βιομηχανίες, ενώ «ο τρίτος βασικός κλάδος που θα αναπτυχθεί σε μεγάλη 

κλίμακα με τη δημιουργία βαρειάς βιομηχανίας είναι ο κλάδος των συγκοινωνιών και των 

μεταφορών» (σελ. 340). Μεγάλα οφέλη επιφυλάσσονται τέλος και για το εξωτερικό 

ισοζύγιο της χώρας (σελ. 341). Η συνολική αύξηση του εισοδήματος από την εκβιομηχάνιση 

(άμεσες και έμμεσες επιδράσεις), εκτιμάται από τον Μπάτση σε 15,6 δισ. δρχ., τα οποία 

επιμερίζονται ως εξής: 5,6 δισ. από τη βιομηχανία και 10 δισ. από τη γεωργία (8,5 από έργα 

υδραυλικά και ηλεκτρικά και 1,5 από τη χρησιμοποίηση λιπασμάτων (σελ. 341). Για τον 
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Μπάτση δηλαδή, το 64% του οφέλους από τη βαριά βιομηχανία θα προέλθει εμμέσως από 

τη γεωργία (βλ. και παρακάτω)!  

 

Υλοποίηση και βιωσιμότητα του σχεδίου εκβιομηχάνισης-εξηλεκτρισμού 

 

Η αέναη πρόοδος που υπόσχεται το παραπάνω επιχείρημα έχει ως αφετηρία της την 

έναρξη ενός προγράμματος εκβιομηχάνισης και εξηλεκτρισμού με έμφαση στη βαριά 

βιομηχανία. Εύλογο είναι συνεπώς το ερώτημα, κατά πόσο μια τέτοια διαδικασία είναι 

υλοποιήσιμη στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας. Εξειδικεύοντας τα πλαίσια αυτά, 

μπορούμε να μιλήσουμε για τους περιορισμούς που επιβάλλει το μέγεθος της εγχώριας 

αγοράς (ζήτηση), το ύψος των διαθέσιμων φυσικών πόρων (έδαφος, υπέδαφος, τεχνολογία 

κλπ.) (τα δύο αυτά μαζί προσδιορίζουν την παραγωγική βιωσιμότητα του αναπτυξιακού 

σχεδίου) καθώς και η διαθεσιμότητα επενδυτικών κεφαλαίων (χρηματοδοτική βιωσιμότητα). 

Το Σχήμα 2.2 επιδιώκει να σχηματοποιήσει την θέση του Μπάτση στο θέμα της 

βιωσιμότητας της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσεται διεξοδικά στο 

τρίτο μέρος του βιβλίου του.  

Η συζήτηση για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας και κατ’ 

επέκταση τη δυνατότητα υλοποίησης ενός σχεδίου εκβιομηχάνισης έχει μακρά ιστορία στην 

ελληνική οικονομική (και όχι μόνο) σκέψη. Είναι γνωστό (Χατζηιωσήφ 1986 και 1993, 

κεφ.7) ότι σε σχέση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα καθυστερεί αρκετά η συγκρότηση ενός 

προστατευτικού κινήματος υπέρ της εγχώριας βιομηχανίας, με την εμπορική, γεωργική και 

ναυτιλιακή οικονομία να συνιστούν τους τομείς αιχμής και τη βιομηχανία να περιορίζεται 

λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού 16  και της έλλειψης φυσικών πόρων σε 

δευτερεύοντα ρόλο. Παρακολουθώντας λεπτομερώς τη διαμόρφωση των φιλο-

προστατευτικών επιχειρημάτων (π.χ. αυτών του Ι. Σκαλτσούνη) κατά τα τέλη του 19ου 

αιώνα, ο Ψαλιδόπουλος (1999β) διαπιστώνει ότι «η επιχειρηματολογία υπέρ της εμψύχωσης 

της βιομηχανίας δεν κατάφερε να οδηγήσει τους βιομήχανους-κεφαλαιούχους στην καρδιά 

του ελληνικού κεφαλοκρατικού συστήματος» (σελ. 76). Η επιβεβλημένη από τις διεθνείς 

συνθήκες και τις έντονες δημοσιονομικές ανισορροπίες προστατευτική στροφή του 

μεσοπολέμου (δασμολόγιο του 1917) οδήγησε, όπως και στην περίπτωση των 

περισσοτέρων περιφερειακών χωρών μια προσωρινή τόνωση της βιομηχανικής 

δραστηριότητας, αν και δε συνοδεύτηκε από μια άμεση θεωρητική στροφή υπέρ της 

εκβιομηχάνισης 17 . Η εξέλιξη αυτή αναστέλλεται προσωρινά με τη μεγάλη κρίση, που 

επαναφέρει το λόγο περί στενότητας εδαφών και πόρων, ενώ ο πληθυσμός πλέον θεωρείται 

μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να συντηρήσει η ελληνική γη. Η επανεμφάνιση του 

φυσικο-γεωγραφικού ντετερμινισμού ακολουθεί την ενδυνάμωση στο Γερμανικό οικονομικό 

στερέωμα της ιστορικής και γεωγραφικής σχολής και εμπλουτίζεται με κορπορατιστικά και 

αγροτιστικά (populist) στοιχεία18· Ταυτόχρονα, οι απόψεις που διατυπώνονται επαναφέρουν 

την εθνικιστική διάσταση στη συζήτηση για την οικονομική ανάπτυξη (Βεργόπουλος 1968).  

Εντούτοις η απαισιοδοξία για την ελληνική εκβιομηχάνιση δεν διαρκεί πολύ: 

δασμολογικά προστατευμένη και ενισχυμένη από την υποτίμηση της δραχμής, η βιομηχανία 

ανακάμπτει σύντομα και εντυπωσιακά (Mazower, 1991). Τον ίδιο καιρό ξεκινά η 
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συστηματική μελέτη και καταγραφή του ελληνικού φυσικού πλούτου (ορυκτός πλούτος, 

μεταλλεύματα, υδατοπτώσεις κλπ.) και εκπονούνται τα πρώτα τεχνικοοικονομικά σχέδια για 

τη βιομηχανική και ενεργειακή εκμετάλλευση τους· εδώ βρίσκεται η αφετηρία της πληθώρας 

των τεχνικοοικονομικών αναλύσεων για την μεταπολεμική ανάπτυξη. Ο οικονομικός 

εθνικισμός της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου οδηγεί – τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο 

– στην πλέον ουσιαστική υποστήριξη της ελληνικής εκβιομηχάνισης, ενώ γίνεται και λόγος 

για βαριά βιομηχανία. Η εκβιομηχάνιση παρουσιάζεται ως απαραίτητη για την οικονομική και 

στρατιωτική αυτάρκεια της χώρας, και για να καταστεί εφικτή πρέπει να πάψει η αποικιακή 

εκμετάλλευση του υπεδάφους και το κράτος να προσχωρήσει στην «εθνικοποίηση 

ολόκληρου του μεταλλευτικού πλούτου» και στην απαγόρευση της εξαγωγής ακατέργαστων 

μεταλλευμάτων19. Υπό το φως των παραπάνω πληροφοριών, ο ισχυρισμός του Μπάτση ότι 

το ΚΚΕ διατηρούσε ιστορικά το μονοπώλιο της πεποίθησης στη βιωσιμότητα της ελληνικής 

οικονομίας (1977: 381) επιδεικνύει μια επιλεκτική λήθη. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή 

των παραπάνω θεωριών στην πράξη από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν ήταν η 

ιδανική, με κατεξοχήν παράδειγμα την αμαρτωλή σύμβαση Cooper για την εκμετάλλευση 

του Αχελώου, που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς των αριστερών οικονομολόγων όταν 

αναπτύσσουν στο θέμα της εξάρτησης. Μεταπολεμικά, οι επιφυλάξεις για το ρόλο της 

εκβιομηχάνισης στην ανάπτυξη υποχωρούν 20 , και το σύνολο του πολιτικού κόσμου 

διακηρύσσει την υποστήριξή του στη βιομηχανία. Πίσω όμως από την επιφανειακή σύγκλιση 

των απόψεων κρύβονταν διαφορές τόσο ως προς τον κλαδικό της προσανατολισμό (βαριά ή 

ελαφριά βιομηχανία), όσο και ως προς το ρόλο του εξωτερικού παράγοντα ως χρηματοδότη 

και εμπορικού εταίρου.  

Ο Μπάτσης στρέφεται ενάντια στις παραδοσιακές απόψεις για τη «φτώχεια του τόπου», 

που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα υστερεί πλουτολογικά, ότι έχει φυσικά άγονο έδαφος και 

δεν μπορεί να αποδώσει γεωργικά, ότι δεν μπορεί να αναπτύξει βιομηχανία λόγω της 

έλλειψης πόρων, ότι υπάρχει μεγάλη δημογραφική πίεση στην αγροτική καλλιέργεια και το 

εισόδημα, μεγάλη έλλειψη κεφαλαίων και υπερπροσφορά εργατικών χεριών κλπ. (1977: 

377). Οι απόψεις αυτές, που αποτελούν για τον συγγραφέα την «ψευτοεπιστημονική βάση 

του μεγαλοϊδεατισμού», συνοδεύονται συνήθως από λύσεις όπως (Μπάτσης 1977: 377-80 

και Μπάτσης 1945):  

(α) Την πρόσκτηση, ή προσάρτηση γονίμων εδαφών. 

(β) Την μετανάστευση της εργασίας στο εξωτερικό.  

(γ) Την αναζήτηση εμπορικών σφαιρών επιρροής.  

(δ) Την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την σύναψη εξωτερικών δανείων.   

Στη μεταπολεμική περίοδο, η έμφαση στρέφεται κυρίως από τις λύσεις (α) και (β) προς τις 

(γ) και (δ), δηλαδή προς την ικανότητα εκβιομηχάνισης, αλλά με απαραίτητη την αρωγή 

του ξένου παράγοντα τόσο ως χορηγού κεφαλαίου (Ζολώτας 1945), όσο και ως αγοράς για 

την απορρόφηση του προϊόντος. Φορείς των ιδεών αυτών για την Αριστερά είναι μια ομάδα 

κεντρώων τεχνικών και μηχανικών (οι περισσότεροι αρθρογραφούν στην εφημερίδα Ελλάς 

της Ένωσης Κέντρου) που αποτελείται κυρίως από τους Πέτρο Κουβέλη, Χ. Δαυΐδ, Θ. 

Ραυτόπουλο, Δ. Φιλάρετο, Κλ. Στυλιανίδη κ.ά.. Μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης των δύο 

αυτών πλευρών είχε ως αφετηρία μάλλον πολιτικές παρά οικονομικές διαφορές, ενώ δεν 
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έλλειπε και η συνειδητή υπερβολή στη διατύπωση των θέσεων των αντιπάλων· στα θέματα 

αυτά επανερχόμαστε στην ενότητα 5.  

Η απάντηση της αριστερής οικονομικής σκέψης στους παραπάνω προβληματισμούς 

συνοψίζεται στο σχήμα 2.2, όπου φαίνεται η προσπάθεια να αποδειχθεί η παραγωγική και η 

χρηματοδοτική επάρκεια της ελληνικής οικονομίας. Για τους αριστερούς οικονομολόγους, 

βιωσιμότητα δε σημαίνει απλώς δυνητική εκβιομηχάνιση, αλλά εκβιομηχάνιση χωρίς την 

αρωγή του ξένου παράγοντα, του οποίου η εμπλοκή, είτε από την πλευρά της προσφοράς, 

είτε από αυτή της ζήτησης, μόνο επιζήμια μπορεί να είναι (θεωρία εξάρτησης). Έτσι αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία η υποστήριξη της επάρκειας των εγχωρίων πόρων. Αυτό, σπεύδει να 

διευκρινίσει ο συγγραφέας, δε σημαίνει αυτάρκεια και αποχή από την εξωτερική αγορά 

προϊόντων ή κεφαλαίου· σημαίνει όμως ότι η εξωτερική οικονομική πολιτική είναι 

δευτερεύουσας, επικουρικής σημασίας, ενώ οφείλει να απεμπλακεί από τη μονομερή 

πρόσδεση προς το «αγγλοσαξονικό μπλοκ» (1977: 504). Ο τρέχον προσανατολισμός του 

εξαγωγικού εμπορίου οφείλει να αλλάξει: η χώρα πρέπει να στραφεί προς το εμπόριο με το 

ανατολικό μπλοκ, ενώ ο Μπάτσης τίθεται επίσης υπέρ μιας διαβαλκανικής συνεργασίας21 

(1977: 515-7). Το διπλό αυτό επιχείρημα της ελληνικής Αριστεράς (επάρκεια εγχωρίων 

πόρων – επιβλαβής ξένη εξάρτηση) ερμηνεύει και την αμφίσημη θέση του Μπάτση και των 

άλλων οικονομολόγων απέναντι στην πληθώρα των ξένων εκθέσεων: αν και το 

τεχνικοοικονομικό μέρος τους συνήθως επικροτείται για την αναγνώριση των φυσικών 

πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, εντούτοις οι εκθέσεις αυτές δεν 

συμμερίζονται το όραμα της βαριάς βιομηχανίας, και «συμβουλεύουν κυρίως την ανάπτυξη 

των κλάδων που από εμπορική άποψη ωφελούν την προοπτική του αγγλοσαξονικού και 

ιδιαίτερα του αμερικανικού κεφαλαίου στην Ευρώπη» (1977: 100). 

Η υποστήριξη της αυτοδύναμης βιωσιμότητας έχει τρεις συνιστώσες (Σχήμα 2.2). Η 

παραγωγική βιωσιμότητα οφείλει να αποδειχθεί τόσο σε όρους φυσικών πόρων (εδάφη, 

ορυκτός πλούτος, ανθρώπινο κεφάλαιο κλπ.) όσο και σε όρους επάρκειας της εσωτερικής 

αγοράς. Οι εκτεταμένες τεχνικο-οικονομικές μελέτες μηχανικών, γεωπόνων, γεωλόγων κλπ. 

για την απουσία ουσιαστικών φυσικο-γεωγραφικών περιορισμών στην ανάπτυξη 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του αναπτυξιακού λόγου της Αριστεράς, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται και στην επιλογή του Μπάτση να αναπαράγει μεγάλο μέρος των 

πορισμάτων των μελετών αυτών στο πρώτο, και μεγαλύτερο, μέρος του βιβλίου του. Για 

την υποστήριξη της επάρκειας της εσωτερικής αγοράς, ο Μπάτσης καταφεύγει πάλι στο 

γνώριμο επιχείρημα της υποκατανάλωσης: η έλλειψη ζήτησης είναι προϊόν του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ενώ η αναδιανομή του εισοδήματος και η συστηματική 

διοχέτευση μέρους του υπερπροϊόντος στην αύξηση της λαϊκής κατανάλωσης θα αναιρέσει 

τον περιορισμό αυτό σε συνθήκες λαϊκής δημοκρατίας 22 . Οι ‘αστοί’ οικονομολόγοι «δεν 

μπορούν να καταλάβουν πως το σπάσιμο των δεσμών που κρατούν σε καθυστέρηση την 

οικονομία μας, θ’ αλλάξει ολότελα – με τη ριζική μεταβολή στις παραγωγικές σχέσεις που θα 

προκαλέσει – και το μέγεθος που θα δημιουργηθεί των καταναλωτικών δυνατοτήτων που 

θα εκφράζονται στην ύψωση της αγοραστικής δύναμης των πλατειών λαϊκών μαζών» (σελ. 

175).  
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Χρηματοδοτική 

βιωσιμότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα κυκλικό 

επιχείρημα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δε χρηματοδοτική βιωσιμότητα θα εξασφαλισθεί και αυτή με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 

με τη ριζική αναδιάρθρωση που θα επιβάλει η λαϊκή δημοκρατία. Η θέση αυτή επιτρέπει 

στον Μπάτση να παραμερίσει δυσμενείς εκτιμήσεις όπως αυτή του Κουβέλη (1947) ως προς 

το ποσοστό εσωτερικής συσσώρευσης (1,9% του ΑΕΠ, με βάση τον όγκο των παγίων 

επενδύσεων στην προπολεμική Ελλάδα), και να θεωρήσει το σύνολο των κερδών ως εν 

δυνάμει πλεόνασμα προς συσσώρευση. Ο Μπάτσης εκτιμά ότι το ποσό αυτό ανέρχεται στο 

18,5% του ΑΕΠ, που βέβαια «δαπανάται για την ευζωία των διαφόρων στρωμάτων της 

τάξης που ιδιοποιείται [τα κέρδη]», που «αποταμιεύονται, μετατρέπονται σε καταθέσεις στις 

τράπεζες του εξωτερικού και του εσωτερικού ή επενδύονται σε ακίνητα». Η οικονομική 

αναδιάρθρωση της παραγωγής ανάγεται έτσι σε λύση για το πρόβλημα της εσωτερικής 

συσσώρευσης 23  (σελ. 463), ενώ η εθνικοποίηση της πίστης θεωρείται αυτονόητη. Η 

αποκατάσταση της προπολεμικής παραγωγής και η αναδιάρθρωση της οικονομίας θα «δώσει 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο δυναμικό που μπορούν να δώσουν οι κλάδοι 

της» (σελ. 478). Ο Μπάτσης δεν αποκλείει την ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησης, της 

οποίας όμως η σημασία θα φθίνει διαχρονικά (σελ. 480), καθώς άλλωστε «στο τέλος κάθε 

περιόδου θα έχουμε καινούρια διαθέσιμα κεφάλαια από την εσωτερική ικανότητα για 

συσσώρευση» (σελ. 477). Η χρηματοδότηση αυτή φυσικά θα γίνει υπό καλύτερους όρους 

(«θα το διαπραγματευτούμε προς όλες τις κατευθύνσεις») και για αμιγώς παραγωγικούς 

σκοπούς (σελ. 500). Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν τα «συγκεντρωμένα κεφαλαία που 

αποθησαύρισαν οι κύκλοι της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας από την εκμετάλλευση της 

εθνικής εργασίας στο διάστημα της κατοχής, σε συνεργασία με τον εχθρό (σελ. 498). 

Τέλος, σε μια χαρακτηριστικά υπεραισιόδοξη τοποθέτηση, ο Μπάτσης δηλώνει και την 

πεποίθησή του ότι θα προσελκυσθούν στην παραγωγή ιδιωτικά κεφάλαια και θα 

αξιοποιηθούν έτσι κέρδη από την τρέχουσα παραγωγή (σελ. 497).  

Η αντιπαραβολή του σχήματος 2.1 με το σχήμα 2.2 αναδεικνύει ότι η θεμελίωση της 

βαριάς βιομηχανίας στηρίζεται σε γενικές γραμμές στην ίδια δέσμη επιδράσεων τις οποίες 

αναμένεται επίσης να επιφέρει στην οικονομία. Η φαινομενική αυτή κυκλικότητα του 

επιχειρήματος αναιρείται αν συλλάβει κανείς την ίδια τη διαδικασία όχι ως γραμμική αλλά 

ως κυκλικά ανατροφοδοτούμενη, ουσιαστικά δηλαδή ως μια διαδικασία εκτεταμένης 

αναπαραγωγής. Ο Μπάτσης αναγνωρίζει την ανάγκη χρονικής κλιμάκωσης, δηλαδή το 

γεγονός ότι το αριστερό σκέλος του σχήματος 2.2 υπόκειται αρχικά σε κάποιους 

περιορισμούς οι οποίοι υποχωρούν καθώς ανατροφοδοτούνται από το δεξί σκέλος του 

σχήματος 2.1. Αναφερόμενος στο πρώτο στάδιο της εκβιομηχάνισης, μιλά για έλλειψη 

επαρκούς χρηματοδότησης (σελ. 311-2), θεωρεί «ασύμφορο να δημιουργήσουμε τέτοια 

ένταση στη ζήτηση των μέσων παραγωγής», ενώ επισημαίνει ότι «δε θα έχει αναπτυχθεί η 

ανάλογη σε πλάτος εσωτερική αγορά» (σελ. 312). Ταυτόχρονα, η χρονική κλιμάκωση της 

εκβιομηχάνισης αποκαλύπτει το ρόλο των συνδέσμων (linkages) στο αναπτυξιακό όραμα 

του συγγραφέα: χωρίς να αναφέρει φυσικά τον όρο (που είναι μεταγενέστερος· Hirschman 

1958, κεφ. 6), ο Μπάτσης φαίνεται σε πολλά σημεία να αποδίδει μεγάλη σημασία στην 

προώθηση της εκβιομηχάνισης μέσω της δημιουργίας εμπρόσθιων συνδέσμων 24  και 

συνδέσμων ζήτησης.  
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Επενδυτικά 

κριτήρια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια αμφίσημη 

σχέση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγροτική 

βιωσιμότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγροτική 

καθυστέρηση  

 

 

 

 

Κλαδικές 

προτεραιότητες:

Το τελευταίο αυτό σημείο μας επιτρέπει μια σύντομη παρέκβαση στις απόψεις του 

Μπάτση περί επενδυτικών κριτηρίων και οργάνωσης της παραγωγής, όπου και 

διαπιστώνουμε μια εμφανή αδυναμία και ασάφεια. Αν και είναι προφανές ότι οι σύνδεσμοι 

παίζουν σημαντικό ρόλο στο επιχείρημα, πουθενά δεν υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση του 

τρόπου αξιολόγησης της σχετικής αποδοτικότητας των σχεδίων, πέραν της γενικής αρχής 

περί στροφής προς τη βαρειά βιομηχανία (για την οποία βλ. παρακάτω). Μοναδικό 

επιπρόσθετο στοιχείο είναι ότι τις κλαδικές προτεραιότητες δεν τις προσδιορίζει η εξωτερική, 

αλλά η εσωτερική ζήτηση 25 , ενώ αντίστοιχα τις χωροταξικές προτεραιότητες στη 

βιομηχανία, δεν τις προσδιορίζει η κατανάλωση αλλά ο τόπος διάθεσης των πρώτων υλών 

(σελ. 329).  

 

Αγροτική οικονομία και βιομηχανία 

 

Η σχέση μεταξύ της αγροτικής οικονομίας και της βιομηχανίας αποτελεί κομβικό σημείο 

κάθε αναπτυξιακής θεωρίας, πόσο μάλλον μιας μαρξιστικής προσέγγισης. Πολλές φορές 

στην ιστορία των μαρξιστικών οικονομικών, θεωρητικές ταλαντεύσεις και πολιτικές 

αναγκαιότητες οδηγούν τους οικονομολόγους σε αμφίσημες θέσεις επί του ρόλου της 

γεωργίας και του αγροτικού πληθυσμού 26 . Από αυτό το ολίσθημα δεν ξεφεύγουν οι 

Έλληνες οικονομολόγοι, με τον Μπάτση να ακολουθεί την ευρύτερη γραμμή του ΚΚΕ και να 

μιλά για μια «γρανιτένια συμμαχία εργατικής τάξης και αγροτιάς» (σελ. 201). Υπό αυτό το 

πρίσμα, η αγροτική ανάπτυξη παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα σημαντική, αν και άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τον εξηλεκτρισμό και την εκβιομηχάνιση. Υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι οι 

υπολογισμοί του Μπάτση υπονοούν ότι 64% της αύξησης του εισοδήματος από την 

ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας θα προέλθουν μέσω της διεύρυνσης της αγροτικής 

παραγωγής.  

Σε απόλυτη αρμονία επίσης με το επιχείρημα περί παραγωγικής βιωσιμότητας της 

βιομηχανίας, ο Μπάτσης υποστηρίζει την επάρκεια των ελληνικών εδαφών. Η ελληνική 

γεωργία μπορεί να γίνει πολύ παραγωγική, φτάνει να ολοκληρωθεί η αγροτική 

μεταρρύθμιση που παρέμεινε ημιτελείς με τις τελευταίες αναδιανομές γης 27 , να 

καταργηθούν οι διάφοροι μηχανισμοί εκμετάλλευσης του αγρότη (μονοπωλιακές αγορές, 

επαχθείς φόροι) και να προχωρήσει η τεχνολογική της αναβάθμιση (τα περίφημα 

‘παραγωγικά έργα’, νέα λιπάσματα κλπ.). Σε τελική ανάλυση, η αγροτική ανάπτυξη περνάει 

βέβαια μέσα από το ίδιο μονοπάτι με τη βιομηχανική ανάπτυξη, δηλαδή τη ριζική 

αναδιάρθρωση των παραγωγικών σχέσεων στο χωριό. Ειδική μνεία γίνεται επίσης στην 

ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος28.  

Από την άλλη πλευρά, οι αναφορές στην τρέχουσα κατάσταση της αγροτικής οικονομίες 

δεν είναι διόλου κολακευτικές: εκτατική καλλιέργεια, «μισοφεουδαρχικά» υπολείμματα και 

τεχνική καθυστέρηση, σε ένα σύστημα όπου επικρατεί «η απλή εμπορευματική παραγωγή 

και κυκλοφορία, ανάμικτη με έντονα στοιχεία κλειστής οικιακής-πατριαρχικής οικονομίας. 

[…] Παρατηρούνται στην Ελλάδα, […] σε μεγάλη πλοκή και ποικιλία καπιταλιστικές και 

προκαπιταλιστικές μορφές παραγωγής» (σελ. 428).  

Τα όρια της αποδοχής του ρόλου της γεωργίας στην ανάπτυξη του τόπου φαίνονται 
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γεωργία ή 

βιομηχανία;  

όμως όποτε τίθεται θέμα κλαδικών επιλογών. Η προτεραιότητα της βιομηχανικής ανάπτυξης 

είναι αδιαμφισβήτητη, εξαιτίας  της μεγαλύτερης οικονομικής αποδοτικότητας. Η συζήτηση 

για τη σχετική αποδοτικότητα γεωργίας και βιομηχανίας είναι καταλαμβάνει μεγάλο μέρος 

της ανάλυσης του Μπάτση και αποτελεί ενδιαφέρουσα παρέκβαση στα μονοπάτια της 

θεωρίας αξίας και διανομής. Στόχος του συγγραφέα είναι να αντικρούσει τα επιχειρήματα 

όσων προκρίνουν τη γεωργική ανάπτυξη, ισχυριζόμενοι ότι «η αγροτική οικονομία μπορεί 

να δώσει και ασύγκριτά ψηλότερη κοινωνική πρόσοδο και απασχόληση σε ένα εκατομμύριο 

άτομα» (σελ. 405). Η απάντηση του Μπάτση στηρίζεται κυρίως στην αντιπαράθεση των 

θεωριών διανομής του Smith και του Μαρξ, και αντλεί πολλές αναφορές από τα πρωτότυπα 

κείμενα. Αν και ατυχώς διατυπωμένο, το επιχείρημά του (επηρεασμένο και από τα σχετικά 

κείμενα του Μάξιμου στον Ανταίο, βλ. ενότητα 4) φαίνεται να εστιάζεται τελικά στο ρόλο 

των μισθών: οι μισθοί οφείλουν να εκπίπτουν από τον υπολογισμό του καθαρού 

εισοδήματος, διότι δεν συνιστούν συσσώρευση. Έτσι, η πρακτική των «αστών 

οικονομολόγων» να υπολογίζουν το καθαρό εισόδημα (≈ καθαρό εθνικό προϊόν) ως V+S 

είναι εσφαλμένη και οδηγεί σε υπερεκτίμηση της αποδοτικότητας της γεωργίας. Η ορθή 

εκτίμηση του καθαρού προϊόντος είναι μόνο το S, και σε όρους σχετικής αποδοτικότητας το 

S/V (σελ. 404-426). Ο τολμηρός αυτός ισχυρισμός (που προέρχεται αρχικά από τους 

Φυσιοκράτες και τον Ricardo) είναι απολύτως ορθός, ιδιαίτερα εφόσον θεωρούμε ότι οι 

μισθοί ισοδυναμούν περίπου με μισθούς επιβίωσης (subsistence wages), απαραίτητους 

απλώς για την κατανάλωση ειδών πρώτης ανάγκης – η σύγχρονη πρακτική του 

συνυπολογισμού των μισθών στο καθαρό εθνικό προϊόν προκύπτει από την πεποίθηση ότι η 

κατανάλωση αποτελεί βελτίωση της ευημερίας, έστω και αν δεν συνιστά επένδυση. Βέβαια, 

και ο ίδιος ο Adam Smith φαίνεται σε κάποιο σημείο του Πλούτου των Εθνών να υπονοεί 

μια ενσωμάτωση των μισθών στις αποσβέσεις (Smith 1976, book II, chapter 2, §1-10), 

αλλά δεν προχωράει όσο ο Ricardo, στην εξίσωση του καθαρού εισοδήματος με τα κέρδη 

και τη γαιοπρόσοδο (βλ. Blaug 1996: 53). Ούτως ή άλλως, τα κατάλοιπα των 

φυσιοκρατικών αντιλήψεων του Smith για την παραγωγικότητα της γεωργίας αποτελούσαν 

κατάλληλο στόχο για τους Αριστερούς οικονομολόγους, που επισήμαιναν την ανώτερη 

οργανική σύνθεση του κεφαλαίου στη βιομηχανία, και άρα τη μεγαλύτερη αποδοτικότητά 

της (σε όρους υπερπροϊόντος).  

Παραμένοντας στα πλαίσια της κλασικής επιχειρηματολογίας, θα μπορούσε κανείς 

βέβαια να αντιτείνει ότι ο λόγος που ο Smith (Smith 1976, book II, chapter 5, §19-21) 

προτείνει την επενδυτική προτεραιότητα στη γεωργία, είναι η εξοικονόμηση κεφαλαίου, 

κανόνας που επανεμφανίζεται στα μεταπολεμικά οικονομικά της ανάπτυξης (Buchanan 

1945· Polak 1943) και βασίζεται περισσότερο στην ανησυχία για τη χρηματοδοτική 

βιωσιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας (βλ. Kakridis 2004) παρά σε μια εκτίμηση για 

την αποδοτικότητα της βιομηχανίας per se. Η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης των 

επενδυτικών σχεδίων εντάσεως-κεφαλαίου αποτελεί πολύ μεγαλύτερη πρόκληση για το 

αριστερό οικονομικό όραμα, απ’ ότι οι ισχυρισμοί για το καθαρό εισόδημα από τη γεωργία!  
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Σχήμα 2.1: Εκβιομηχάνιση – εξηλεκτρισμός και οικονομική ανάπτυξη στο δρόμο για το σοσιαλισμό 
 
 
 
 
 

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΘΕΩΡΙΑ  
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

 

υ
π
ερ
π
ρ
ο
ϊό
ν 
π
ρ
ο
ς 
δ
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υ
ρ
υ
μ
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η
 

α
να
π
α
ρ
α
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β
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τί
ω
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η
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ο
υ
 ζ
ω
ή
ς 
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μ
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ω
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→ 

Αύξηση παραγωγικού 
δυναμικού - κλαδικές 
προτεραιότητες  

Η ανάπτυξη ως «αδιάκοπο 
ανέβασμα πνεύματος και 

ύλης» 

Αυτοδυναμία [Εθνικοποίηση] 
→ Αναστολή εξάρτησης  
→ Ενεργοποίηση 
 σοσιαλιστικής συσσώρευσης 
  (υπερπροϊόν)  
→ Υποκατάσταση εισαγωγών και 
 εξοικονόμηση υναλλάγματος 

Ισόρροπη επέκταση 
προσφοράς και ζήτησης: 
Αποτροπή καπιταλιστικών 
κρίσεων υπερπαραγωγής 

 

(ΒΑΡΙΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
⇒ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΖΗΤΗΣΗ 
⇒ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΚΟ 

& ΑΝΘΡΩΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

(α)  Ξένο κεφάλαιο  

 Πιστωτική εκμετάλλευση 
→ Εγχώριες επενδύσεις  

(β)  Εγχώρια αστική τάξη 

→ Δημοσιονομική / 
→ Εμπορική εκμετάλλευση 

Διεύρυνση εσωτερικής αγοράς 
για την απορρόφηση της 

παραγωγής 
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Σχήμα 2.2: Υλοποίηση και βιωσιμότητα εκβιομηχάνισης / εξηλεκτρισμού  
 

(ΒΑΡΙΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
⇒ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΖΗΤΗΣΗ 
⇒ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΚΟ 

& ΑΝΘΡΩΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ:   
ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ:   
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ:  
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

ΘΕΩΡΙΑ  
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

(α) Επάρκεια εσωτερικής χρηματοδότησης  
 → τα ξένα κεφάλαια δεν είναι απαραίτητα 
(β) Στρεβλωτική λειτουργία του ξένου κεφαλαίου (εξάρτηση) 
 → τα ξένα κεφάλαια δεν είναι επιθυμητά 
(γ) Ξένη χρηματοδότηση χωρίς επαχθείς όρους  
 → εναλλακτικές πηγές ξένου δανεισμού  

Απόρριψη ισχυρισμών για φυσικο-
γεωγραφικούς περιορισμούς: έλλειψη 
γης, έλλειψη ορυκτού πλούτου, 

έλλειψη τεχνικών μελετών, έλλειψη 
στελεχών 

Πίστη στην ικανότητα του σχεδίου να 
αμβλύνει τις όποιες τεχνικές ελλείψεις 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  

→ Χαρακτηριστικό του καπιταλισμού (υποκατανάλωση) 
→ Αναδιανομή – διοχέτευση πλεονάσματος στη λαϊκή 
 κατανάλωση 

Οι εκτιμήσεις για την ανεπάρκεια της  
εσωτερικής αγοράς είναι εσφαλμένες:  

 
 
 

 
 

 
 

 (δυνητικό πλεόνασμα)  
 

Οι εκτιμήσεις για την εσωτερική πιστωτική επιφάνεια 
της χώρας είναι εσφαλμένες: 
→ Σωρευμένος πλούτος / κατοχικά κέρδη 
→ Υψηλή κερδοφορία εμπορίου – βιομηχανίας 

 

(α) Επάρκεια εσωτερικής ζήτησης  
 → οι ξένες αγορές δεν είναι απαραίτητες 
(β) Στρεβλωτική λειτουργία διεθνούς εμπορίου: Διεθνή τραστ, 
μονοπωλιακές δομές, δυσμενή δασμολόγια κλπ. (εξάρτηση) 
 → οι καπιταλιστικές ξένες αγορές δεν είναι επιθυμητές  
(γ) Αναπροσανατολισμός εξωτερικού εμπορίου 
 → ελεύθερο εμπόριο με όλες τις χώρες (στροφή προς τα 
 Βαλκάνια και τις Ανατολικές χώρες)  
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3. Ο Ανταίος  
 
Προγραμματικός 

στόχος 

 

 

 

 

 

 

Βασική διάκριση 

σε δύο 

περιόδους 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυκλοφορία και 

ύλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ανταίος πρωτοκυκλοφορεί λίγο μετά την οριστική συνθηκολόγηση της Γερμανίας, στις 

20 Μαΐου του 1945, ως «δεκαπενθήμερο περιοδικό για την μελέτη των προβλημάτων της 

ανοικοδόμησης». Στο προγραμματικό άρθρο του ο Χ. Θεωδωρίδης εκδηλώνει την επιθυμία 

«το περιοδικό μας να γίνει κεντρικόν όργανο σε όσους αισθάνονται την εσωτερική ορμή 

ν’ανασκουμωθούν στο άγιο οικοδομικόν έργο για τον τόπο και για το λαό μας» 

(Θεωδωρίδης 1945α). Η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη τίθενται ως κυρίαρχα μοτίβα του 

περιοδικού· το όνομά του ένας μυθικός γίγαντας που αντλούσε δυνάμεις από την ίδια τη 

γη29.  

Τα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα μετριάσουν αυτή την αισιοδοξία. Την ίδια 

χρονιά με την έκδοση της Βαριάς βιομηχανίας κλείνει και η πρώτη περίοδος του Ανταίου 

(περίοδος Α). Από το 1948 ως το 1952 το περιοδικό αλλάζει μορφή και προσανατολισμό. Η 

κυκλοφορία του αραιώνει (με μερική αντιστάθμιση μια αύξηση των σελίδων κάθε τεύχους), 

το σχήμα του μικραίνει και ο υπότιτλος τροποποιείται: υπό το βάρος του εμφυλίου, η σαφής 

αναπτυξιακή προοπτική δίνει τη θέση της στην πιο αόριστη διατύπωση «Επιστήμη – Τεχνική 

– Οικονομία». Ταυτόχρονα, αλλάζει η σύνθεση αλλά και το μέγεθος της ομάδας των 

συνεργατών.  

 

Εξελίξεις στην κυκλοφορία και την ποσότητα ύλης του περιοδικού 

 

 Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται 

και στον πίνακα 3.1, όπου φαίνεται 

η σαφής υποχώρηση της ετήσιας 

παραγωγής υλικού μετά το 1946. 

Οι πρώτες εκδοτικές αρρυθμίες 

παρατηρούνται πολύ νωρίτερα, 

όταν το περιοδικό εγκαταλείπει de 

facto την δεκαπενθήμερη 

κυκλοφορία το Δεκέμβρη του 

1945. Μετά από μια οριακή ανάκαμψη το 1948, η διετία 1949-1950 βρίσκει τον Ανταίο στο 

ναδίρ της εκδοτικής του διαδρομής. Οι πρώτοι μήνες του 1951 γνωρίζουν μια απροσδόκητη 

αναγέννηση του περιοδικού με αρκετά τεύχη και πλούσια ύλη. Αν και προς στιγμή φάνηκε 

ότι ο Ανταίος θα κατάφερνε να επιβιώσει στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, η σύλληψη και 

εκτέλεση του Μπάτση τερμάτισε βίαια τη διαδρομή το καλοκαίρι του 1951. Μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια δίνει το διάγραμμα 3.1, που παρακολουθεί τα ίδια μεγέθη ανά τρίμηνο.  

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.1. Κυκλοφορία και ποσότητα ύλης 

Έτος Σελίδες Τεύχη 
Σελίδες 
/τεύχος 

1945 320 13 24,6 
1946 360 9 40,0 
1947 144 4 36,0 
1948 256 4 64,0 
1949 188 2 94,0 
1950 132 2 66,0 
1951 272 5 54,4 

Περίοδος Α 824 26 100,6 
Περίοδος Β 848 13 278,4 
Σύνολο 1.672 39 42,9 
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Εσωτερική δομή  

του περιοδικού 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.1. Κυκλοφορία και ποσότητα ύλης (τριμηνιαία στοιχειά) 
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Εσωτερική δομή του περιοδικού: άρθρα, στήλες κλπ.  

 

Για τους σκοπούς της ανάλυσής μας, ειδικά της θεματικής ανάλυσης που έπεται, είχε 

ξεχωριστή σημασία η εξέταση της εσωτερικής δομής του περιοδικού και ο επιμερισμός της 

ύλης του σε άρθρα, στήλες, ανακοινώσεις, ένθετα και επιστολές-συζητήσεις και κριτικές30. 

Τα πορίσματα της κατάταξης αυτής δίνονται στο διάγραμμα 3.2, όπου φαίνεται η σταδιακή 

υποχώρηση της ποσότητας των άρθρων και η αντίστοιχη διεύρυνση του μεριδίου των  

# 

Διάγραμμα 3.2. Εσωτερική δομή του περιοδικού 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

Άρθρο Στήλη Ένθετο Άλλο
 

 

 - 18 - 



 
Η ελληνική Αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη (Draft)                                   Ανδρέας Κακριδής- 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξένη διάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ένθετων και των στηλών. Η μεταστροφή αυτή φαίνεται ξεκάθαρα αν συγκρίνουμε την Α με 

τη Β περίοδο ζωής του Ανταίου: ενώ την πρώτη περίοδο τα άρθρα συνιστούν 75,5% της 

ύλης, οι στήλες το 2,7% και τα ένθετα το 9,5% (ακολουθούν επιστολές με 5,5%, κριτικές 

με 3,7% και ανακοινώσεις με 3,6%), τη δεύτερη περίοδο το μερίδιο των άρθρων πέφτει στο 

44,9%, ενώ οι στήλες ανεβαίνουν στο 21,3% και τα ένθετα στο 23,0% (ακολουθούν 

κριτικές με 6,4%, επιστολές με 3,3% και ανακοινώσεις με 1,0%). 

Η μεταστροφή αυτή συμβαδίζει με την αλλαγή του προσανατολισμού του περιοδικού. Ο 

ενθουσιασμός της πρώτης περιόδου είχε οδηγήσει σε πολλές τεχνικές, οικονομικές και 

κοινωνικές μελέτες για διάφορα ζητήματα της ανοικοδόμησης, οι οποίες δημοσιεύονταν ως 

αυτοτελή άρθρα. Με την πάροδο του χρόνου ο ενθουσιασμός μετριάστηκε· πολλοί 

συνεργάτες εκδιώχθηκαν από τις αρχές ή απομακρύνθηκαν από το περιοδικό (κυρίως 

στελέχη που δεν ανήκαν στο ΚΚΕ, όπως ο Αγγελόπουλος, που ιδρύει τη Νέα Οικονομία). 

Φυσικό ήταν συνεπώς να υποχωρήσουν τα άρθρα προς όφελος ένθετων και στηλών που ως 

επί το πλείστον δεν περιείχαν πρωτότυπη ανάλυση, αλλά αναπαρήγαν πληροφορίες από τον 

ξένο και εγχώριο τύπο, παρουσίαζαν στατιστικά στοιχεία για την οικονομία ή μετέφεραν 

ειδήσεις από την ξένη και εγχώρια πνευματική κίνηση κλπ.  

 

Η ξένη διάσταση: μεταφράσεις και αναφορές στο εξωτερικό  

 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι η σχέση του Ανταίου με το εξωτερικό, και 

συγκεκριμένα το ποσοστό της ύλης που αφορά εξελίξεις στο εξωτερικό της χώρας (με 

ενδεχόμενους παραλληλισμούς με την Ελλάδα) και το ποσοστό της ύλης που είναι 

μεταφρασμένο. Η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών αυτών παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

3.3, όπου αναδεικνύεται η σταδιακή αύξηση του ποσοστού των μεταφράσεων στο σύνολο  

# 

Διάγραμμα 3.3. Διεθνής θεματολογία και ξένη προέλευση  
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Η ΕΠ-ΑΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ως αποτέλεσμα της εξασθένισης του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού του Ανταίου. Αν 

περιοριστούμε στα άρθρα μπορούμε να εξετάσουμε και τις κύριες χώρες προέλευσης των 

μεταφρασμένων κειμένων. Κατά την πρώτη περίοδο του περιοδικού, οι μεταφράζεις 

απαρτίζουν μόλις το 3,3% των σελίδων των άρθρων, εκ των οποίων το 28,1% προέρχεται 

από τη Γαλλία (κυρίως λόγω των εκεί εθνικοποιήσεων), το 21,9% από την ΕΣΣΔ (λόγω του 

νέου πενταετούς σχεδίου), το 18,8% από την Τσεχοσλοβακία (λόγω των εκεί 

εθνικοποιήσεων), ενώ ΗΠΑ και Αγγλία αποσπούσαν 9,4% η καθεμιά (μένει ένα 12,5% 

άγνωστης προέλευσης). Κατά τη δεύτερη περίοδο, όταν οι μεταφράσεις καλύπτουν πλέον 

το 13,3% της ύλης των άρθρων, η Γαλλία αποκτά καθολική υπεροχή με 65,8% των 

σελίδων, ενώ ακολουθεί η Αγγλία με 20,5% και η ΕΣΣΔ με 6,0% (μένει και 7,7% άγνωστης 

προέλευσης). Η πρωτοκαθεδρία των γαλλικών (και λιγότερο των αγγλικών) ως γλώσσας 

επικοινωνίας των συνεργατών του Ανταίου με το εξωτερικό είναι αδιαμφισβήτητη.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι οι αναφορές σε ξένες χώρες δε 

συμβαδίζουν με τις μεταφράσεις, αλλά γνωρίζουν αύξηση ως το 1947 (μέσος όρος πρώτης 

περιόδου 12,3%) και στη συνέχεια υποχωρούν (μέσος όρος δεύτερης περιόδου 9,7%). Η 

εξήγηση σε αυτό το παράδοξο είναι αρκετά απλή: τα μεταφρασμένα άρθρα αφορούν όλο 

και περισσότερο θέματα ανεξάρτητα γεωγραφικού τόπου (επιστημονικά, ιατρικά κλπ.). 

Πέραν της ποσοτικής, υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά στις ξένες αναφορές: ενώ στην 

αρχή οι αναφορές αφορούσαν κυρίως την πορεία των εθνικοποιήσεων και των 

μεταρρυθμίσεων σε ξένες χώρες, προς τα τέλη της δεκαετίας η προσοχή στρέφεται κυρίως 

προς την νέα κρίση που οι αριστεροί οικονομολόγοι θεωρούν ότι απειλεί το καπιταλιστικό 

σύστημα, και κυρίως τις ΗΠΑ.  

 

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ανταίου και η επιστημονική εταιρία Επιστήμη-

Ανοικοδόμηση (ΕΠ-ΑΝ)  

 

Στη σύλληψή του, ο Ανταίος φιλοδοξούσε να γίνει μέσο έκφρασης ενός ευρύτερου 

αριστερού χώρου, αγκαλιάζοντας όλους τους «προοδευτικούς επιστήμονες» σε μια 

συζήτηση για την ανοικοδόμηση του τόπου. Θεσμική ενσάρκωση της επιστημονικής αυτής 

κοινότητας ήταν η Επιστημονική Εταιρία για τη Μελέτη των Νεοελληνικών Προβλημάτων: 

Επιστήμη-Ανοικοδόμηση (ΕΠ-ΑΝ), που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1945 με στόχο «να 

συνενώσει τους επιστήμονες, να τους προετοιμάσει, να τους εξοικειώσει στα γενικά και 

ειδικά προβλήματα της ανοικοδόμησης, ώστε να καταστούνε αληθινοί πρωτοπόρου του 

λαού και του έθνους μας» (ΕΠ-ΑΝ 1945:262).  

Η ΕΠ-ΑΝ αποτελούσε μετεξέλιξη των εαμικών επιτροπών εργασίας σε ειδικά θέματα 

ανοικοδόμησης (οικιστικά, επισιτιστικά, νομικά κλπ.) που λειτούργησαν την περίοδο της 

κατοχής και των Ομάδων Μελέτης Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης (ΟΜΣΑ). Αριθμούσε 

περίπου εβδομήντα αρχικά μέλη, με την Παππά (2000: 19) να ανεβάζει τον μέγιστο αριθμό 

τους σε 250. Χωρίς να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την αλήθεια αυτού του μεγέθους, 

μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι στους κόλπους της δραστηριοποιήθηκαν για κάποια 

χρόνια πληθώρα επιστημόνων, κυρίως τεχνικών (προερχόμενων από το Πολυτεχνείο, με 

αιχμή του δόρατος το Ν. Κιτσίκη), αλλά και αρκετών άλλων ειδικοτήτων31. Με την όξυνση 
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ΕΠ-ΑΝ και 

έμψυχο 

δυναμικό του 

Ανταίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Γενική θεματική 

διάρθρωση  

του εμφυλίου η ΕΠ-ΑΝ βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών και τελικά διαλύθηκε με 

απόφαση της Επιτροπής Ασφαλείας Αττικής το καλοκαίρι του 1950.  

Η σχέση μεταξύ της ΕΠ-ΑΝ και του έμψυχου δυναμικού του Ανταίου είναι προφανής· η 

ΕΠ-ΑΝ αποτελεί την πρωταρχική δεξαμενή άντλησης συνεργατών και κειμένων για τον 

Ανταίο. Τόσο ο Ανταίος, όσο και η ΕΠ-ΑΝ, αποδίδουν δε ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της 

«καθαρής επιστήμης» στην πρόοδο και την ανοικοδόμηση, καθώς και στη συνεργασία 

μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών κλάδων. Η επιμονή αυτή, που αναδύεται στην 

πλειοψηφία των κειμένων του Ανταίου, έχει δύο συνιστώσες: από τη μία πλευρά αποτελεί 

προϊόν του δεσπόζοντος του «επιστημονικού σοσιαλισμού» και της επέκτασης της 

νομοτέλειας και του διαλεκτικού υλισμού σε όλες τις επιστήμες, από την άλλη η επίκληση 

της επιστημονικής-τεχνοκρατικής πτυχής των θεμάτων γίνεται για να απομακρυνθεί η σκιά 

της πολιτικής μεροληψίας – το περιοδικό άλλωστε φιλοδοξούσε να απευθυνθεί σε ένα 

ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και συγγραφικό δυναμικό.  

 

Πίνακας 3.2. Συγγραφείς άρθρων 

  
Επώνυμα 
φυσικά 
πρόσωπα 

Ομάδες, 
Σύλλογοι,  
Νομικά 
πρόσωπα 

Ψευδών., 
Ανώνυμο, 
Αρχικά 

Σύνολο Έλληνες Ξένοι 

Α περίοδος Συγγραφείς 63 2 11 76 71 5 
 Άρθρα 176 5 22 203 198 5 
 Σελίδες* 665 20 42 727 711 16 
Β περίοδος Συγγραφείς 45 1 2 48 33 15 
 Άρθρα 67 1 6 74 58 16 
 Σελίδες* 365 6 23 394 302 92 
Σύνολο Συγγραφείς 100 3 12 115 95 20 
 Άρθρα 243 6 28 277 256 21 
 Σελίδες* 1.030 26 65 1.121 1.013 108 
* Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα 

 

Ο πίνακας 3.2 παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τους συγγραφείς των άρθρων 

του Ανταίου. Τα 277 άρθρα που δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διαδρομή του περιοδικού 

υπογράφονται από 100 επώνυμα φυσικά πρόσωπα, 3 συλλογικά πρόσωπα ενώ πέραν των 

ανωνύμων άρθρων, υπάρχουν άλλοι 11 συγγραφείς που υπογράφουν με ψευδώνυμο ή 

αρχικά (π.χ. Ηπς, ή Ησαρ). Η υποχώρηση του αριθμού των άρθρων μεταξύ της πρώτης και 

της δεύτερης περιόδου συνοδεύεται και από ένα αντίστοιχο περιορισμό του κύκλου των 

συνεργατών του περιοδικού, που την δεύτερη περίοδο περιορίζονται (για τα άρθρα πάντα 

μιλώντας) σε 48 έναντι 76 των ετών 1945-7. Εντούτοις δεν παρατηρείται οποιαδήποτε 

αξιοσημείωτη μεταβολή στο ποσοστό των άρθρων που δεν υπογράφονταν επώνυμα. 

Αντίθετα, όπως θα περίμενε κανείς από τα ευρήματα της προηγούμενης υποενότητας, ο 

αριθμός των ξένων συγγραφέων αυξάνεται από 5 σε 20 τη δεύτερη περίοδο, με τις 

αντίστοιχες σελίδες να ανεβαίνουν από 16 σε 92, την ίδια στιγμή που η συνολική ύλη του 

περιοδικού σε άρθρα έφθινε.  

 

Η θεματική διάρθρωση του περιοδικού: γενικές κατηγορίες  

 

Αν και κυριότερο εργαλείο άρθρωσης του αριστερού λόγου για την ανάπτυξη, ο Ανταίος 

κάλυπτε μια ευρύτερη επιστημονική θεματολογία. Για την παρακολούθηση της θεματικής 
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Η στροφή στη 

‘νέα βιολογία’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διάρθρωσης του περιοδικού υιοθετήθηκε μια κατηγοριοποίηση σε 10 ευρείες ενότητες32, και 

τα βασικά πορίσματα της σύγκρισης μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου του 

περιοδικού φαίνονται στο διάγραμμα 3.4. Αν και τα οικονομικά θέματα κυριαρχούν στην 

ύλη του περιοδικού, εντούτοις γνωρίζουν προφανή κάμψη μεταξύ πρώτης και δεύτερης 

περιόδου (από 61,2% σε 44,6%). Ενδεικτική της υποχώρησης της ύλης του περιοδικού που 

αφορά θέματα ανοικοδόμησης είναι και η εξαφάνιση της κατηγορίας «χωροταξία-δόμηση». 

Οι θεματικές κατηγορίες που επεκτείνονται τη δεύτερη περίοδο είναι τα «διάφορα», οι 

«επιστήμη-τεχνική», οι «τέχνες-γράμματα» και η «εκπαίδευση», στοιχείο που πιστοποιεί την 

απομάκρυνση από τους αρχικούς προσανατολισμούς του περιοδικού. Σημειώνεται ότι το 

διάγραμμα 3.4 βασίζεται στο σύνολο της ύλης του περιοδικού· παρόμοια είναι η εικόνα 

όμως και αν περιοριστούμε μόνο στα 277 άρθρα: την πρώτη περίοδο το 62,6% των άρθρων 

και το 64,4% των σελίδων αφορά οικονομικά θέματα, με τα αντίστοιχα ποσοστά στη 

δεύτερη περίοδο να διαμορφώνονται στο 45,9% και 48,0% αντίστοιχα.  

Διάγραμμα 3.4. Θεματικά μερίδια ανά περίοδο (% σελίδων*) 

Διάφορα  19,7%

Γενικά  1,0%

Δίκαιο - Οργάνωση 
πολιτείας 0,7%

Πολιτική - 2,7%

Εκπαίδευση  5,7%

Υγεία - Πρόνοια 
3,1%

Χωροταξία - Δόμηση 
4,2%

Οικονομία - 61,2% Άλλα - 38,8%

Γενικά  3,3%
Διάφορα  5,2%

Επιστήμη - Τεχνική 
8,4%

Τέχνες - Γράμματα 
1,9%

Δίκαιο - Οργάνωση 
πολιτείας 4,4%

Υγεία - Πρόνοια 
3,1%

Εκπαίδευση  7,9%

Πολιτική - 0,6%

Επιστήμη - Τεχνική 
14,8%

Τέχνες - Γράμματα 
7,6%

Οικονομία - 44,6%          Άλλα - 55,4%

 
Περίοδος Α Περίοδος Β 

* Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα 
 

Αξιοσημείωτη είναι η στροφή που γίνεται προς επιστημονικά θέματα, κυρίως θέματα της 

‘νέας βιολογίας’, με τον Ανταίο να φιλοξενεί μάλιστα μετάφραση άρθρου του περίφημου 

σοβιετικού αγρο-βιολόγου Lysenko, ένα χρόνο μετά την επίσημη αποδοχή της θεωρίας του 

από την Συνέλευση της Ακαδημίας Λένιν για τις Αγροτικές Επιστήμες, το 1948. Αν και για 

την υπόθεση Lysenko έχουν γραφεί διεθνώς πολλά33, αξίζει να θυμηθούμε ότι πυρήνας της 

εξελικτικής θεωρίας του ήταν η σημασία του περιβάλλοντος (και όχι των γονιδίων) στη 

διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των οργανισμών. Από αυτήν προέκυπτε η 

βολονταριστική πεποίθηση στις απεριόριστες δυνατότητες βελτίωσης της γεωργικής 

παραγωγικότητας, που τόση σημασία είχε στη σοσιαλιστική συσσώρευση και την ταχεία 

εκβιομηχάνιση. Ο βιολογικός βολονταρισμός συνεπώς ήταν απολύτως παράλληλος με τον 

ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό βολονταρισμό της Σταλινικής ‘επανάστασης εκ των 

άνω’. Ο ίδιος ο σοβιετικός οικονομικός σχεδιασμός δεν αποτελούσε άλλωστε ενσάρκωση της 

πεποίθησης ότι η οικονομία μπορεί να σμιλευθεί κατά βούληση;  

Ο λόγος που επιμένουμε στο σημείο αυτό είναι διότι αφενός καταδεικνύει ότι η προβολή 

της νέας βιολογίας στον Ανταίο δεν ήταν απλώς ζήτημα έλλειψης εγχώριας ύλης. Αφετέρου 

ρίχνει άλλο φως στην πληθώρα των οικονομικών άρθρων του Ανταίου όπου κυριαρχεί το 

ζήτημα της βιωσιμότητας, της αγροτικής παραγωγικότητας κλπ. (βλ. ενότητα 4). Σε πολλές 

τέτοιες αναλύσεις κυριαρχεί η τεχνικο-οικονομική σκοπιά, η οποία δεν ευδοκιμεί μόνο λόγω 
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της φύσης των προβλημάτων της ανοικοδόμησης, αλλά και λόγω του διευρυμένου ρόλου 

της τεχνοκρατίας και του επιστημονισμού στο Σοβιετικό Μαρξισμό (που εκπορεύεται αρχικά 

από τις εφαρμογές του διαλεκτικού υλισμού στις φυσικές επιστήμες στο Anti-Dühring του 

Engels, 1878). Από την άλλη πλευρά βέβαια, το φαινόμενο Lysenko παραπέμπει και σε μια 

ρητή σύνδεση ιδεολογίας-επιστήμης, η οποία ήταν ασυμβίβαστη με τη γενικότερη 

προσπάθεια του Ανταίου να προβληθεί ως αντικειμενικό, επιστημονικό περιοδικό.  

 
4.  Τα οικονομικά του Ανταίου  
 
Οικονομικά 

άρθρα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αίτημα για 

ανάπτυξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην τέταρτη και τελευταία αυτή ενότητα θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα 

οικονομικά άρθρα του Ανταίου. Επειδή σε μεγάλο βαθμό η ανάλυσή μας θα αφορά ποσοστά 

του συνόλου που εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά, και η μεταβολή αυτών διαχρονικά, 

σκόπιμο είναι να ξεκινήσουμε τονίζοντας τα απόλυτα μεγέθη (πίνακας 4.1), κυρίως δε το 

γεγονός ότι ο όγκος των οικονομικών άρθρων περιορίζεται σημαντικά τη δεύτερη περίοδο. 

Βέβαια, η οικονομική θεματολογία δεν υποχωρεί τόσο όσο φανερώνει η πτώση από τα 127 

στα 34 άρθρα, διότι προστίθενται διάφορα ένθετα οικονομικής φύσης, ενώ μεγαλώνει και το 

μέγεθος του μέσου άρθρου. Η 

αύξηση αυτή, καθώς και η μείωση 

των αμιγώς τεχνικο-οικονομικών 

αναλύσεων, συμβαδίζει με μια 

ποιοτική αναβάθμιση των 

οικονομικών επιχειρημάτων που 

συναντά κανείς στη δεύτερη 

περίοδο του Ανταίου. Εντούτοις, σε 

όρους όγκου πρωτότυπων 

συνεισφορών, η περίοδος αυτή 

υπολείπεται σαφώς της αντίστοιχης 

πρώτης.  

 

Το αίτημα για ανάπτυξη  

 

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που διερευνήθηκαν για τα παραπάνω άρθρα είναι κατά 

πόσον ασχολούνται με θέματα (α) σταθεροποίησης – ανασυγκρότησης (με την έννοια 

περισσότερο της αποκατάστασης του προπολεμικού επιπέδου παραγωγής) και (β) 

ανάπτυξης (με την έννοια της περαιτέρω παραγωγικής επέκτασης). Επίσης εξετάστηκε πόσα 

άρθρα περιλαμβάνουν εκτεταμένη αξιολόγηση της τρέχουσας πολιτικής, και πόσα 

προβαίνουν σε σαφείς προτάσεις πολιτικής. Τα αποτελέσματα κωδικοποιούνται στον πίνακα 

4.2, όπου δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό ο ισχυρισμός ότι ο Ανταίος συμπύκνωνε το 

αριστερό αναπτυξιακό αίτημα, αφού η πλειοψηφία των οικονομικών άρθρων καταπιανόταν 

με θέματα ανάπτυξης ή ανασυγκρότησης. Η αύξηση της συγκέντρωσης τέτοιων άρθρων στη 

δεύτερη περίοδο είναι μάλλον αποτέλεσμα εκτόπισης κάποιων εκ των άλλων θεμάτων στα 

οικονομικά ένθετα, ενώ δεν πρέπει να συγχέεται με τη σαφή μείωση του συνολικού όγκου 

των άρθρων. Τα άρθρα που εμπεριέχουν σαφή πρόταση πολιτικής είναι διαχρονικά 

Πίνακας 4.1. Οικονομικά άρθρα  

Έτος Άρθρα Σελίδες* Σελίδες 
/άρθρο 

1945 52 195 3,75 
1946 53 217 4,09 
1947 22 56 2,55 
1948 8 43 5,38 
1949 5 30 6,00 
1950 8 56 7,00 
1951 13 60 4,62 

Περίοδος Α 127 468 3,69 
Περίοδος Β 34 189 5,56 
Σύνολο 161 657 4,08 

*  Η έκταση σε σελ ες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως ίδ
 επόμενη μονάδα 
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Θεματικές 

προτεραιότητες: 

γενική κατάταξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μικρότερα σε ποσοστό από αυτά που προβαίνουν σε αξιολόγηση της υφιστάμενης πολιτικής· 

αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της κριτικής της Αριστεράς 

στεφόταν προς το καθεστώς in toto, οπότε η πρόταση ήταν μία, και γενική: λαϊκή 

δημοκρατία - ριζική αναδιάρθρωση. Η περαιτέρω μείωση του ποσοστού συγκεκριμένων 

προτάσεων στη Β περίοδο είναι απολύτως συμβατή με τις εξωτερικές συνθήκες τις εποχής, 

όπου εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων φάνταζε ακόμα πιο παράλογη η υποβολή 

συγκεκριμένων προτάσεων οικονομικής πολιτικής από την Αριστερά.  

 

Πίνακας 4.2. Οικονομικά άρθρα 

 

Σταθεροποίηση  
Ανασυγκρότηση 
  

Ανάπτυξη 
  

Αξιολόγηση 
τρέχουσας 
πολιτικής 

Συγκεκριμένη 
πρόταση 
πολιτικής 

 Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * 
Περίοδος Α 75 261 70 281 71 262 59 242 

% 59,1% 55,8% 55,1% 60,0% 55,9% 56,0% 46,5% 51,7% 
Περίοδος Β 18 111 21 133 30 170 13 66 

% 52,9% 58,7% 61,8% 70,4% 88,2% 89,9% 38,2% 34,9% 
Σύνολο 93 372 91 414 101 432 72 308 

% 57,8% 56,6% 56,5% 63,0% 62,7% 65,8% 44,7% 46,9% 
* Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα 

 

Θεματικές προτεραιότητες των οικονομικών άρθρων 

 

Για την καλύτερη αποτύπωση των θεματικών προτεραιοτήτων και εξελίξεων στα 

οικονομικά άρθρα του Ανταίου, κάθε άρθρο συνδέθηκε με μια σειρά θεματικών κατηγοριών 

(αναλυτικότερη επεξήγηση των κατηγοριών δίνεται στο παράρτημα). Οι θεματικές 

κατηγορίες που σχηματίστηκαν ήταν συνολικά 15 και αντικατοπτρίζουν τις κυριότερες 

πτυχές της οικονομικής ενασχόλησης των αριστερών οικονομολόγων. Τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας αυτής φαίνονται στον πίνακα 4.3, καθώς και στο διάγραμμα 4.1, που 

κατατάσσει τις θεματικές κατηγορίες ανάλογα με την μεταβολή στο μερίδιό τους μεταξύ 

πρώτης και δεύτερης περιόδου.  

Πίνακας 4.3. Θεματικές ενότητες: άρθρα ή σελίδες στο % συνόλου των 

οικονομικών άρθρων 

 Περίοδος Α Περίοδος Β Σύνολο 
 Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * 
Αγροτική οικονομία 32,3% 37,8% 26,5% 27,0% 31,1% 34,7% 
Παραγωγική βιωσιμότητα 31,5% 36,3% 23,5% 30,7% 29,8% 34,7% 
Βιομηχανία – Ενέργεια 26,8% 27,6% 44,1% 50,3% 30,4% 34,1% 
Χρηματοδοτική βιωσιμότητα 23,6% 20,9% 38,2% 52,9% 26,7% 30,1% 
Εξάρτηση 21,3% 20,5% 32,4% 38,6% 23,6% 25,7% 
Δημοσιονομική πολιτική 15,0% 14,3% 29,4% 37,6% 18,0% 21,0% 
Όρια κράτους – ιδ. πρωτ/λίας 15,0% 16,9% 14,7% 21,2% 14,9% 18,1% 
Απασχόληση – Ανεργία 7,1% 6,6% 44,1% 43,9% 14,9% 17,4% 
Σοσιαλισμός vs. Καπιταλισμός 10,2% 12,0% 23,5% 28,6% 13,0% 16,7% 
Πληθωρισμός – Νόμισμα 8,7% 8,8% 26,5% 29,6% 12,4% 14,8% 
Ισοζύγιο πληρωμών  6,3% 4,7% 20,6% 33,3% 9,3% 12,9% 
Κατεύθυνση Πόρων 7,1% 8,3% 11,8% 15,9% 8,1% 10,5% 
Εμπόριο – Συγκοινωνίες 3,1% 4,3% 20,6% 18,0% 6,8% 8,2% 
Πιστωτική Πολιτική 3,9% 5,1% 2,9% 2,1% 3,7% 4,3% 
Δημόσια Διοίκηση 2,4% 2,6% 2,9% 4,2% 2,5% 3,0% 
* Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα 
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Παραγωγική 

βιωσιμότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1. Εξελίξεις στις θεματικές προτεραιότητες (Α-Β περίοδος)  

-15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0%

Πιστωτική Πολιτική

Αγροτική οικονομία

Παραγωγική βιωσιμότητα

Όρια κράτους - ιδιωτικής πρωτοβουλίας

Δημόσια Διοίκηση

Βιομηχανία - Ενέργεια

Εξάρτηση

Κατεύθυνση Πόρων

Σοσιαλισμός vs. Καπιταλισμός

Χρηματοδοτική βιωσιμότητα

Δημοσιονομική πολιτική

Πληθωρισμός - Νόμισμα

Εμπόριο - Συγκοινωνίες

Απασχόληση - Ανεργία

Ισοζύγιο πληρωμών

Περίοδος Α Περίοδος Β Απόλυτη μεταβολή  
Σημείωση: Τα ποσοστά αναφέρονται σε σελίδες. Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα 

 

Ο χαρακτήρας της οικονομικής ανάλυσης του Ανταίου φαίνεται ανάγλυφα από τις 

τέσσερις μεγαλύτερες σε κάλυψη θεματικές κατηγορίες: αγροτική οικονομία, βιομηχανία, 

παραγωγική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα, (ξένη) εξάρτηση. Για τον αναγνώστη της 

Βαρειάς Βιομηχανίας του Μπάτση, τα περισσότερα επιχειρήματα είναι γνώριμα, αν και έχει 

ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς τη μετεξέλιξή τους στο χρόνο, αν όχι τις αποκλίνουσες 

τοποθετήσεις κάποιων συνεργατών που δεν ανήκουν στον ‘σκληρό πυρήνα’ της 

συγγραφικής ομάδας.  

Την πρώτη κυρίως περίοδο του Ανταίου, η μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στην 

παραγωγική βιωσιμότητα της οικονομίας, δηλαδή στην επάρκεια φυσικών πόρων, ορυκτού 

πλούτου, εργατικού δυναμικού κλπ.. Αν και το θεωρητικό επιχείρημα που αγκαλιάζει τις 

αναλύσεις αυτές ανήκει στον δημοσιογράφο-οικονομολόγο Σεραφείμ Μάξιμο, εντούτοις 

στα επιμέρους άρθρα κυριαρχούν τεχνικοί-μηχανικοί και όχι οικονομολόγοι (βλ. ενδεικτικά 

Κισκύρας 1945α, β, γ· Κιτσίκης 1946, 1947, Κοράκης 1946, 1947). Ο Μάξιμος 

αναδεικνύεται σε κατεξοχήν εκφραστή του επιχειρήματος περί βιωσιμότητας της ελληνικής 

οικονομίας, διατυπώνοντάς τη γνωστή (και από τον Μπάτση) βολονταριστική πεποίθηση ότι 

η «βιωσιμότητα είναι έννοια σχετική, αφού ενσωματώνει την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση και το βαθμό εκμετάλλευσης της εργασίας» (Μάξιμος 1945). Οι θέσεις φυσικά 

αυτές ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις απόψεις του ΚΚΕ για την οικονομία (Νεφελούδης 

1946), έστω και αν ως γνωστόν ο Μάξιμος έχει διαγραφεί από το ΚΚΕ ως μέλος της 

«λικβινταριστικής» και «κεντρώας» φράξιας, ήδη από το 4ο τακτικό συνέδριο του 1928 

(ΚΚΕ 1988: 75-77). Η περίπτωση του Μάξιμου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς πρόκειται 

για πολυγραφότατο δημοσιογράφο, μέλος της ‘Ενωμένης Αριστεράς’, αξιόλογο 

‘σπαρατκιστή’  (Παλούκης 2003) και οικονομολόγο με πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες από 
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το εξωτερικό (εξάμηνη περιοδεία στη Λατινική Αμερική ως ανταποκριτής της Βραδυνής το 

1936· φοίτηση στη σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου τους Σορβώνης το 

1937-8 – βλ. Αξελός 1977, Μάξιμος 1975 και Νούτσος 1994).  

Πέραν της ενέργειας και της βιομηχανίας, είναι χαρακτηριστικό ότι η αγροτική οικονομία 

αποσπά το μεγαλύτερο ποσοστό άρθρων κατά την πρώτη περίοδο, ενώ παραμένει 

σημαντικό θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του περιοδικού. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των εν λόγω άρθρων, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, προέρχονται από γεωπόνους, 

γεωλόγους κλπ., και στόχο έχουν την εξέταση της παραγωγικής και πάλι βιωσιμότητας της 

αγροτικής οικονομίας (βλ. ενδεικτικά τα διάφορα άρθρα των Κ. Σακαντάνη και Ε. Κριάρη). 

Γενικό εύρημα των μελετών αυτών είναι, όπως και στη βιομηχανία, ότι ζήτημα έλλειψης 

πόρων και τεχνικοί περιορισμοί δεν υφίστανται, αλλά οι όποιες ανασχέσεις είναι κοινωνικής 

φύσης: «Η αδυναμία της γης μας να εξασφαλίσει την ευημερία του λαού μας δεν οφείλεται 

στην έλλειψη γης, παρά στην οικονομική καθυστέρηση του τόπου, που με τη σειρά της 

οφείλεται σε αίτια πολλαπλά και πολυσύνθετα με βασικό χαρακτηριστικό τη 

μισοφεουδαρχική και μισοαποικιακή συναρμογή της χώρας μας.» (Σακαντάνης 1945α). 

Όπως και στη Βαρειά Βιομηχανία, προκρίνεται η αγροτική μεταρρύθμιση, η αναδιανομή της 

γης, η προώθηση του συνεταιριστικού κινήματος και η εκμηχάνιση της γεωργίας.  

Η αμιγώς οικονομική ανάλυση των άρθρων είναι περιορισμένη και συνήθως χαμηλής 

στάθμης, με αρκετά επιχειρήματα να είναι από ακατανόητα ως παράλογα, όπως π.χ. ο 

ισχυρισμός ότι η εκμηχάνιση της γεωργίας θα οδηγήσει σε αύξηση της γεωργικής 

απασχόλησης (Σακαντάνης 1945β)! Εντούτοις, τα αγροτικά θέματα αποτελούν αφορμή για 

καλές εφαρμογές του ιστορικού υλισμού, όπως αυτή του Αγγέλου (1948), όπου το αγροτικό 

ζήτημα τοποθετείται στα πλαίσια του συνολικού κοινωνικού αιτήματος για απελευθέρωση 

από την κυριαρχία του «καθυστερημένου, φεουδαρχικού οθωμανικού κράτους» που 

διατυπώθηκε με την επανάσταση του 1821, αλλά καθυστέρησε «εξαιτίας της αντίδρασης 

της τάξης των τσιφλικάδων και των άλλων συντηρητικών στοιχείων», καθυστέρηση που 

«την πλήρωσε ο τόπος σε τεράστια καθυστέρηση της παραγωγικής του ανάπτυξης και της 

πολιτικής του ανέλιξης». Συνέπεια αυτού όμως ήταν ότι «παρόλο που εξαιτίας και της 

μονοκαλλιέργειας που επικράτησε σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, δημιουργήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν εμπορευματικές σχέσεις ανάμεσα στην ύπαιθρο και τα κέντρα, η ανεπάρκεια 

του αγροτικού εισοδήματος [...] δεν επέτρεπε να αποτελέσει η αγροτική τάξη σε μεγάλο 

βαθμό καταναλωτή των προϊόντων της ντόπιας βιομηχανίας και να συντελέσει έτσι στο 

πλάτεμα της εσωτερικής αγοράς και στην πιο πέρα ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». 

Έτσι συναντάμε και το γνώριμο επιχείρημα για το ρόλο του αγροτικού τομέα στη δημιουργία 

της εσωτερικής αγοράς για βιομηχανικά προϊόντα.  

Η θεωρία της εξάρτησης ελλοχεύει πίσω από τα περισσότερα επιχειρήματα, με την 

ενότητα 2 να έχει διερευνήσει τη σχέση της με την έννοια της βιωσιμότητας. Ο Ανταίος 

αφιερώνει μεγάλο αριθμό άρθρων (πέραν του Μπάτση, μπορεί να ξεκινήσει κανείς με τα 

άρθρα του Λάιου, 1946 και Σταυρόπουλου, 1946) σε θέματα εξάρτησης από το εξωτερικό 

(και συνεργασίας της εγχώριας αστικής τάξης), επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αφοσίωση σε 

θέματα συμβάσεων του δημοσίου με ξένες επιχειρήσεις (σύμβαση Cooper, EBASCO κτλ.), 

ενώ υιοθετεί την ίδια διφορούμενη στάση απέναντι στις ξένες εκθέσεις με τον Μπάτση της 
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Βαρειάς Βιομηχανίας (Μάξιμος 1946β). Η αύξηση του ποσοστού των οικονομικών άρθρων 

που ασχολούνται με θέματα εξάρτησης τη δεύτερη περίοδο αντικατοπτρίζει κυρίως την 

αυξανόμενη συζήτηση για το ρόλο των σχεδίων Τρούμαν και Μάρσαλ, που 

αντιμετωπίζονταν φυσικά ως μια νέα οδός ξένης υποτέλειας και εκμετάλλευσης.  

Συνδεδεμένη με τη θεωρία της εξάρτησης, η ανάλυση των στοιχείων του ισοζυγίου 

πληρωμών (εξαγωγές, εισαγωγές κλπ.), εστιάζεται κυρίως στις δυσμενείς επιδράσεις της 

εξάρτησης από λίγες αγορές και εξαγώγιμά προϊόντα. Η Αριστερά δέχεται ότι το εξαγωγικό 

εμπόριο αντιμετωπίζει πρόβλημα αγορών, αλλά θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στο μονομερή 

προσανατολισμό του· επίσης αποδέχεται την ανάγκη ελλειμματικού ισοζυγίου κατά τη 

διάρκεια της ανασυγκρότησης, αλλά όχι με επαχθή δανεισμό, αλλά με την πλήρη 

εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών και την προτεραιότητα στις εισαγωγές κεφαλαιουχικών 

αγαθών (Μάξιμος 1946α, Μπάτσης 1948).  

Η παραγωγική βιωσιμότητα συνίσταται στην επάρκεια των διαθέσιμων πόρων σε όρους 

εδάφους, υπεδάφους, εργατικού δυναμικού κλπ., καθώς και στην επάρκεια εσωτερικής 

ζήτησης. Με τη σταδιακή υποχώρηση των αμιγώς τεχνικοοικονομικών άρθρων της πρώτης 

περιόδου, η δεύτερη περίοδος βιώνει την άνοδο της συζήτησης για τον ρόλο της ζήτησης 

στην αναπτυξιακή διαδικασία. Στον πυρήνα του επιχειρήματος, η ιδέα της υποκατανάλωσης 

προς την οποία τείνει ο καπιταλισμός, θέμα που αν και απαντάται ήδη το 1946 στο 

περιοδικό, και μάλιστα σε μετάφρασηαπό τον πάλαι ποτέ κραταιό άνδρα της Comintern, 

Eugen Varga (Βάργκα 1946), αναδεικνύεται κυρίως καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις 

πρώτες μεταπολεμικές δυσκολίες με τον πόλεμο στην Κορέα. Οι δυσκολίες αυτές 

ερμηνεύονται ως προάγγελος μιας νέας παγκόσμιας κρίσης υποκατανάλωσης, δίνοντας 

λαβή για αύξηση των άρθρων στη θεματική περιοχή σοσιαλισμός vs. καπιταλισμός.  

Η εγχώρια συνιστώσα του ίδιου προβληματισμού τροφοδοτείται από μια άλλη πηγή: 

ενόψει της περικοπής της διεθνούς βοήθειας, τα σταθεροποιητικά προγράμματα 

συνοδεύονται από δρακόντειες μισθολογικές πολιτικές (Σταθάκης 2004, κεφ. 17), οι οποίες 

επιδεινώνονται από το συνεχιζόμενο πληθωρισμό. Έτσι, τη δεύτερη περίοδο του Ανταίου, τα 

νομισματικά θέματα (πληθωρισμός-νόμισμα), καθώς και τα μισθολογικά θέματα 

(απασχόληση – ανεργία) γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση 34 . Εγκαινιάζοντας σχεδόν την Β 

περίοδο, ο Π. Ρηγόπουλος (1948) ασχολείται με την κατασκευή ενός καλύτερου 

τιμαρίθμου κόστους ζωής, ενώ ένας νέος τακτικός συνεργάτης οικονομικής προέλευσης, ο 

Π. Σπαρτάς, συνοψίζει τις θέσεις του Ανταίου στο θέμα. Στο εκτενέστερο άρθρο του 

(Σπάρτας 1951), ο συγγραφέας επιμένει σε εμπειρικό επίπεδο ότι η αύξηση των μισθών δε 

δημιουργεί πληθωρισμό, αλλά ο πληθωρισμός δημιουργεί αύξηση μισθών. Η «στατιστική» 

του απόδειξη είναι περισσότερο διασκεδαστική παρά διαφωτιστική, ενώ υποκύπτει και στο 

post hoc ergo propter hoc. Σε θεωρητικό επίπεδο ο Σπαρτάς επικρίνει την ποσοτική θεωρία 

του χρήματος (την οποία αποδίδει στο Ζολώτα). Ως προς τους μισθούς εμφανίζεται κάπως 

μπερδεμένος: «η επίσημη οικονομική σκέψη καταλήγει και στο ζήτημα των μισθών στη 

δογματική αντίληψη, πως αν οι μισθοί αυξηθούν, αυτό σημαίνει αύξηση της προσφοράς 

χρήματος (ζήτησης αγαθών), επομένως πληθωρισμό», συγχέοντας την αύξηση της 

προσφοράς χρήματος από την κυκλοφορία νέου νομίσματος για την πληρωμή των μισθών 

με την αύξηση της ζήτησης αγαθών λόγω υψηλότερων μισθών. Απορρίπτοντας όμως την 
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ποσοτική θεωρία in toto, o Σπάρτας μεταπηδά κατευθείαν σε γνώριμο μαρξιστικό έδαφος, 

υπενθυμίζοντας ότι «ο μισθός είναι η χρηματική μορφή της αξίας της εργατικής δύναμης 

που καθορίζεται γενικά από την αξία των εμπορευμάτων που χρειάζονται για την 

αναπαραγωγή της». Αν και η ποιότητα του επιχειρήματος είναι χαμηλή, διαφαίνεται η κοινή 

τάση των Αριστερών οικονομολόγων να αποστρέφονται τις λύσεις που αφορούν τη ‘σφαίρα 

της κυκλοφορίας’ (νομισματικές λύσεις), και η έμφαση στην ανάγκη πρωθύστερης 

αντιμετώπισης των παραγωγικών προβλημάτων, θέση που θυμίζει τις αντίστοιχες 

διατυπώσεις της Λατινοαμερικάνικης ECLA (βλ. Kakridis 2004).   

Το όλο επιχείρημα κορυφώνεται τελικά στη σύνδεσή του με την υποκατανάλωση και την 

ανάπτυξη: οι μισθοί και τα κέρδη βρίσκονται σε ανταγωνιστική (τολμά κανείς να πει 

διαλεκτική) σχέση· επειδή όμως τα μεγάλα κέρδη δεν επενδύονται (λόγω μεταξύ άλλων και 

της μικρής αγοράς) αλλά αποθυσαυρίζονται ή εξάγονται κλπ, μόνο μια μισθολογική αύξηση 

μπορεί να διευρύνει την εσωτερική αγορά και να οδηγήσει τόσο σε νομισματική 

σταθεροποίηση, όσο και σε ανάπτυξη. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά συνδυάζοντας την εσωτερική 

και την εξωτερική αγορά, ο Μάξιμος (με το ψευδώνυμο Σ. Χλωρός) (1951) αποδίδει την 

καχεξία της εγχώριας αγοράς στις δυσμενείς εξελίξεις σε τρεις σχετικούς λόγους τιμών:  

(α) Την πτώση της αγοραστικής δυνάμεως των χωρικών λόγω της δυσμενούς εξέλιξης 

αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων· 

(β)  Την πτώση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών από τη δυσμενή εξέλιξη μισθών – 

τιμών· και 

(γ) την πτώση της τιμής των εξαγόμενων προϊόντων προς την τιμή των εισαγωγών.  

Το τρίτο αυτό σημείο, που απουσιάζει γενικά από τον Ανταίο, υποστηρίζεται με τη χρήση 

των εν λόγω δεικτών τιμών. Εντούτοις δεν αναπτύσσεται προς κατευθύνσεις άλλες εκτός 

από το ότι «όταν τα εισαγόμενα από το εξωτερικό εμπορεύματα έχουν διπλάσια τιμή από τα 

χωρικά εξαγόμενα, αυτό σημαίνει - αναφορικά με το παρελθόν - μια πτώση της 

αγοραστικής δύναμης των χωρικών κατά 50% και κατά συνέπεια μια αντίστοιχη ελάττωση 

της κατανάλωσης». Αν θέλαμε να είμαστε γενναιόδωροι στις εικασίες μας, μπορούμε να 

εκμαιεύσουμε από το κείμενο αυτό ένα μηχανισμό εξαγωγής πλεονάσματος στο εξωτερικό· 

δύσκολα όμως θα φτάναμε ως τις μεταγενέστερες διατυπώσεις για ‘άνιση ανταλλαγή’ 

(Emmanuel 1972).  

Πέραν όμως από την παραγωγική βιωσιμότητα, μεγάλη σημασία αποδίδεται και στη 

χρηματοδοτική βιωσιμότητα, την εξασφάλιση στην ουσία επαρκών κεφαλαιουχικών πόρων 

για την τροφοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Τα επιχειρήματα που επιστρατεύονται 

είναι αυτά που συναντήσαμε και στη Βαρειά Βιομηχανία και δε θα τα επαναλάβουμε. Αυτό 

που θα επισημάνουμε όμως είναι ότι μεταξύ της πρώτης και δεύτερης περιόδου, όπως 

πιστοποιεί και το διάγραμμα 4.1 διαπιστώνεται μια μεταστροφή από την έμφαση στην 

παραγωγική βιωσιμότητα προς την χρηματοδοτική βιωσιμότητα (συνδεόμενη και με το ρόλο 

της ξένης βοήθειας). Σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα στροφή προς το μέγεθος της 

εσωτερικής αγοράς, οι δύο αυτές εξελίξεις αποτελούν τους κυριότερους μετασχηματισμούς 

του επιχειρήματος της Αριστεράς μετά το 1947.  

Πολλά από τα άλλα θέματα που αναπτύσσονται στον Ανταίο μας είναι ήδη γνώριμα από 

την ενότητα 2. Η θεματική κατηγορία «κατεύθυνση πόρων» αναφέρεται σε ζητήματα 
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τομεακών προτεραιοτήτων και αξιολόγησης επενδύσεων. Σε αυτή περιλαμβάνονται και οι 

εκάστοτε παρεκβάσεις στην θεωρία της αξίας και της διανομής, όπως οι διαπληκτισμοί του 

Μάξιμου με το Κουβέλη το 1945, όπου συναντάμε και τις πρώτες αναφορές στην καθαρή 

και ακαθάριστη πρόσοδο. Οι εν λόγω διατυπώσεις όμως στερούνται θεωρητικής σαφήνειας 

και συχνά αφήνουν να φανεί μια προσπάθεια αναπαραγωγής ξένων απόψεων χωρίς 

πρωθύστερη κατανόηση· χαρακτηριστική της σύγχυσης που αισθάνονται συγγραφείς και 

αναγνώστες είναι η αποστροφή του Μάξιμου (1945) στο τέλος μιας απαντητικής επιστολής 

προς τον Κουβέλη: «ο κ. Κουβέλης μπορεί να μην είναι και τόσο βέβαιος περί του πως 

ανευρίσκεται το εθνικό εισόδημα, αν σκεφθεί ότι αποτελεί μια ολική ποσότητα αξιών της 

εθνικής εργασίας που διαμοιράζεται όμως στις διάφορες κατηγορίες εκείνων που κατέχουν 

τη δύναμη εργασίας (μισθός) και άλλων που έχουν τα κεφάλαια (τόκος), των τρίτων που 

είναι κύριοι στα παραγωγικά μέσα (κέρδος) των γαιοκτητών (πρόσοδος). Όμως μήτε κάθε 

απασχόληση εργατών αυξάνει το εισόδημα, μήτε κάθε τοποθέτηση κεφαλαίου. Μπέρδεμα 

λοιπόν...».  

Πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή οφείλουμε μια σύντομή αναφορά στον Γ. Αγγέλου, 

οικονομολόγο και τακτικό συνεργάτη του Ανταίου σε δημοσιονομικά θέματα. Την πρώτη 

περίοδο του περιοδικού, η ενασχόληση με το «πείραμα Βαρβαρέσου» μονοπωλεί σχεδόν τη 

συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική , ενώ το μερίδιο των δημοσιονομικών άρθρων 

αυξάνεται τη δεύτερη περίοδο, εν μέσω των αλλεπάλληλων σταθεροποιητικών 

προγραμμάτων. Τα περισσότερα από τα άρθρα αυτά ζητούν επίμονα την αναδιανομή των 

φορολογικών βαρών, την φορολόγηση των κατοχικών κερδών κλπ.   

 

Τα μέσα επιχειρηματολογίας των οικονομικών άρθρων  

 

Ο πίνακας 4.4 φωτίζει μια αρκετά διαφορετική πτυχή των οικονομικών άρθρων του 

περιοδικού, συνοψίζοντας το ποσοστό των οικονομικών άρθρων (και των σελίδων τους) 

που επιστρατεύουν διάφορα μέσα επιχειρηματολογίας. Η ανάπτυξη και χρήση στοιχείων 

οικονομικής θεωρίας είναι χαμηλότερη την πρώτη σε σχέση με τη δεύτερη περίοδο, ενώ 

αντίστροφη είναι η εξέλιξη στη χρήση πιο ιστορικών επιχειρημάτων.  

 

Πίνακας 4.4. Μέσα επιχειρηματολογίας: άρθρα ή σελίδες στο % συνόλου των 

οικονομικών άρθρων 

 Περίοδος Α Περίοδος Β Σύνολο 
 Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * 
Οικονομική Θεωρία 11,0% 12,0% 32,4% 37,0% 15,5% 19,2% 
Οικονομική Ιστορία 13,4% 15,8% 8,8% 7,4% 12,4% 13,4% 
Πίνακες  40,9% 46,2% 52,9% 62,4% 43,5% 50,8% 
Διαγράμματα  1,6% 2,1% 5,9% 6,3% 2,5% 3,3% 
Εξισώσεις  2,4% 3,6% 0,0% 0,0% 1,9% 2,6% 
* Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα 

 

Η άνοδος του μεριδίου της οικονομικής θεωρίας συναρτάται με την ποιοτική αναβάθμιση 

των οικονομικών άρθρων τη δεύτερη περίοδο, όταν πλέον οι οικονομοτεχνικές αναλύσεις 

υποχωρούν, ενώ πολλές από τις οικονομικές «ειδήσεις» παραπέμπονται στα ένθετα. 

Ιδιαίτερα εκτεταμένη είναι η χρήση πινάκων, που συνάδει με την έμφαση του Ανταίου στην 
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Συγγραφείς 

οικονομικών 

άρθρων  

 

εμπειρική/επιστημονική προσέγγιση των θεμάτων ανοικοδόμησης. Την πρώτη περίοδο 

εμφανίζονται 207 πίνακες σε 52 οικονομικά άρθρα, ενώ τη δεύτερη 60 πίνακες σε 18 

άρθρα. Σαφώς πιο περιορισμένη είναι η χρήση διαγραμμάτων (πληροφοριακά μάλλον παρά 

αναλυτικά), ενώ οι εξισώσεις είναι σχεδόν παντελώς απούσες. 

 

Συγγραφείς οικονομικών άρθρων 

 

Τέλος, ο πίνακας 4.5 εξετάζει τους συγγραφείς οικονομικών άρθρων, και μάλιστα μόνο 

τα επώνυμα φυσικά πρόσωπα. Αναλυτικά, τα ονόματα των συγγραφέων αυτών δίνονται στο 

παράρτημα. Από τους 51 συγγραφείς οικονομικών άρθρων, οι 44 είναι Έλληνες και οι 7 

ξένοι, ενώ δυστυχώς μόνο 21 έχουν γνωστή ιδιότητα. Σε αυτούς συγκαταλέγονται 5 

καθηγητές ή υφηγητές διαφόρων πανεπιστημίων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Μεταξύ 

των συγγραφέων των οποίων η ιδιότητα δηλώνεται στο ίδιο το περιοδικό, η πλειοψηφία 

όπως φαίνεται έχουν τεχνική κατάρτιση, ενώ οι οικονομολόγοι είναι η μειοψηφία. Δε 

συμβαίνει όμως το ίδιο σε όγκο ύλης, όπου οι οικονομολόγοι κυριαρχούν σε σελίδες και 

άρθρα. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά ενέχουν κάποια μεροληψία, αφού η ιδιότητα 

μνημονεύεται κυρίως για τους περιστασιακούς συνεργάτες του περιοδικού, που ήταν κατά 

κανόνα μηχανικοί, γεωπόνοι, κλπ..  

 

Πίνακας 4.5. Συγγραφείς οικονομικών άρθρων 

 Συγγραφείς Άρθρα Σελίδες* 
Σύνολο  51 149 624 
Έλληνες 44 142 594 
Ξένοι 7 7 30 
Με άγνωστη ιδιότητα 30 55 217 
Με γνωστή ιδιότητα 21 94 407 
Εκ των οποίων :      

Οικονομολόγοι 6 41 179 
Μηχανικοί - Πολ. Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες 7 18 71 

Γεωλόγοι - Γεωπόνοι  8 35 157 
Καθηγητές / Υφηγητές 5 12 43 

* Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα  
 
5. Συμπεράσματα  
 
 Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς τις εκάστοτε αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις κάποιων 

συγγραφέων, τα κείμενα του Ανταίου μαζί με τη Βαρειά Βιομηχανία του Μπάτση αποτελούν 

μια εντυπωσιακά συμπαγή θεωρητική πρόταση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Αν και με σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό, ο Ανταίος προσπαθεί να αναδείξει την πρόταση 

αυτή μέσα σε ένα καθαρά επιστημονικό πλαίσιο, προσκαλώντας και πολλούς συγγραφείς 

εκτός του ΚΚΕ. Το επιστημονικό αυτό πλαίσιο είναι κυρίως τεχνικο-οικονομικό, με τους 

μηχανικούς και τους γεωπόνους να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατύπωση του 

επιχειρήματος, αν και αυτό αποτελεί γενικότερο φαινόμενο της περιόδου και δε συνιστά 

ιδιαιτερότητα της Αριστεράς 35 . Η ενότητα 4 εφάρμοσε μια διπλή μεθοδολογία για να 

παρακολουθήσει τις μεταβολές στον όγκο, τη θεματική διάρθρωση, το έμψυχο δυναμικό και 

το ίδιο το επιχείρημα του Ανταίου. Στις τελευταίες αυτές παραγράφους θα αναφερθούμε 
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πρώτα στις θεωρητικές επιρροές των αριστερών οικονομολόγων, ενώ θα κάνουμε και μια 

συνολική αποτίμηση της θεωρητικής τους πρότασης.  

 

Επιρροές  

 

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρό της αναπτυξιακής πρότασης της αριστεράς 

ήταν φυσικά μαρξιστικό· τα μαρξιστικά της οικονομικά όμως ήταν διηθημένα μέσα από τα 

φίλτρα της τότε σοβιετικής οικονομικής ανάλυσης. Έτσι, το σοβιετικό πρότυπο δεσπόζει 

συστηματικά (και άκριτα), τα σταλινικά πεντάχρονα προγράμματα εκβιομηχάνισης και 

εξηλεκτρισμού, καθώς και η αγροτική κολεκτιβοποίηση εξυμνούνται (Μπάτσης 1977: 105). 

Ο Μπάτσης κάνει λόγο για άντληση πείρας από το σοβιετικό σοσιαλισμό» (ibid. 211), ενώ ο 

αναγνώστης της Βαρειάς Βιομηχανίας έχει συχνά την αίσθηση ότι το σοβιετικό παράδειγμα 

αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη ότι οποιαδήποτε αισιόδοξη πρόβλεψη για την ελληνική 

οικονομία είναι απολύτως ρεαλιστική, στο βαθμό που μιμείται τη Σοβιετική εμπειρία. 

Μνημονεύοντας τον Στάλιν, ο Μπάτσης κάνει μάλιστα λόγο για το «νόμο της απαρέκκλητης 

ανάπτυξης του υλικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων στη σοσιαλιστική 

οικονομία της ΕΣΣΔ» (ibid. 209)!  

Η βεβαιότητα με την οποία διακηρύσσονται οι περισσότερες θέσεις των αριστερών 

οικονομολόγων υπέρ της εκβιομηχάνισης, του εξηλεκτρισμού, των αγροτικών 

συνεταιρισμών, κλπ. αποκρύπτουν την πληθώρα των θεωρητικών ζυμώσεων που κρύβονται 

πίσω από κάθε τέτοιο θέμα στην ιστορία των μαρξιστικών οικονομικών. Μπορεί βέβαια από 

τη δεκαετία του 1930 η ταχεία εκβιομηχάνιση να έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο στοιχείο 

της Σταλινικής πολιτικής οικονομίας, αλλά δε συνέβαινε το ίδιο τη δεκαετία του 1920, οπότε 

και το θέμα αυτό ήταντο αντικείμενο των περίφημων industrialisation debates (Erlich 

1960). Για να αναφέρουμε ένα ακόμα παράδειγμα, οι απόψεις για τη σχέση εργατιάς και 

αγροτών πέρασαν και αυτές από πολλές περιπέτειες ώσπου να αναγκαστεί ο Λένιν, στην 

αυγή της NEP (1921) να μιλήσει για τη συμμαχία προλεταριάτου-αγροτών (smychka), όπου 

η βιομηχανική πρόοδος θα αναζωογονούσε το προλεταριάτο και η αγροτιά θα 

μεταμορφωνόταν μέσω της συνεταιριστικής ανάπτυξης (Nove 1971). Η θέση αυτή, που 

αντικατόπτριζε τις τότε άμεσες ανάγκες της σοβιετικής οικονομίας, εγκαταλείφθηκε στη 

συνέχεια όταν αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Η συστηματική μεταφορά πολλών επίσημων θέσεων 

των σοβιετικών στην Ελλάδα σίγουρα περιόρισε τους θεωρητικούς ορίζοντες των Ελλήνων 

οικονομολόγων του χώρου γύρω από το ΚΚΕ36. Η βεβαιότητα με την οποία διατύπωναν τις 

παραπάνω θέσεις, σε αρμονία με τις διακηρύξεις του ΚΚΣΕ και της Comintern/Cominform, 

μαρτυρά δυστυχώς περισσότερο την απουσία εκτεταμένης εγχώριας θεωρητικής 

επεξεργασίας, παρά μια αυτόνομη σύγκλιση προς τις ίδιες ιδέες.   

Αν θέλαμε να αναζητήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους διαύλους επικοινωνίας με 

την οικονομική και ευρύτερη αριστερή σκέψη του εξωτερικού, καλό σημείο αφετηρίας θα 

ήταν τρεις μεταφράσεις οικονομικών εγχειριδίων που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Νέα 

Βιβλία τη διετία 1945-6, ξεκινώντας με το δίτομο έργο του Louis Segal (1936), που 

εκδόθηκε το 1946 σε μετάφραση του Γ. Ζιούτου, καθώς και τα δύο βιβλία του Α. Λεόντιεφ 

(1945, 1946) που μεταφράστηκαν από τον Τ. Κωνσταντινίδη. Τόσο ο Σεγκάλ (1946), όσο 
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και ο Λεόντιεφ (1946) αποτελούν βασικά εγχειρίδια μαρξιστικών οικονομικών της εποχής 

και σίγουρα προμηθεύουν τους έλληνες οικονομολόγους με πολλά από τα θεωρητικά 

εργαλεία που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν στο έργο τους 37 . Πέραν των βιβλίων, 

σημαντική πηγή επιρροής ήταν τα άρθρα σε ξένα περιοδικά, πολλά από τα οποία μάλιστα 

μεταφράζονταν στα ελληνικά και δημοσιεύονταν στον Ανταίο, τη Μόρφωση ή την 

Κομμουνιστική Επιθεώρηση (Νούτσος 1993β:260-4). Ο Μπάτσης για παράδειγμα είναι 

σαφές ότι εκτός από τον Σεγκάλ και τον Λεόντιεφ, επηρεάζεται ιδιαίτερα από ένα κείμενο 

του τότε προέδρου του οικονομικού τμήματος του πανεπιστημίου της Μόσχας (1943-48) 

Konstantin Vasiljevich Ostrovitjanov, που αναφέρεται στις βασικές νομοτέλειες τις 

ανάπτυξης του σοσιαλιστικού κράτους (Οστροβιτάνοβ 1946).  Αξιοσημείωτη είναι εντούτοις 

η κυριαρχία, στην οποία οι γλωσσικοί λόγοι σίγουρα έπαιξαν το ρόλο τους, των κειμένων 

και περιοδικών του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο βέβαια με τη σειρά του 

ακολουθεί πιστά το ΚΚΣΕ.  

Πέραν των παραπάνω στοιχείων βέβαια, οι οικονομολόγοι του Ανταίου αναγκάζονται να 

προσαρμόσουν πολλά από τα ξένα θεωρητικά σχήματα στις ιδιαίτερες συνθήκες της 

ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας την περίοδο του εμφυλίου και της σταθεροποίησης. Οι 

εσωτερικές εξελίξεις προσδιορίζουν τη θεματολογία του περιοδικού, ενώ η συζήτηση για τη 

βιωσιμότητα κληροδοτείται στον Μάξιμο και τον Μπάτση από τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Αδιαμφισβήτητα, ειδικά στην περίπτωση της Βαρειάς Βιομηχανίας είναι επίσης ορατή μια 

«οσμωτική» διαδικασία· ο Μπάτσης ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων οικονομολόγων για την 

ικανότητά του να απορροφά (όχι πάντα χωρίς κριτική) τις τοποθετήσεις και τα ευρήματα 

των συνεργατών του στον Ανταίο (από το Μάξιμο τα περί βιωσιμότητας και καθαρού 

εισοδήματος, από τους τεχνικούς τα περί παραγωγικής βιωσιμότητας, από τον Σπάρτας τα 

περί τιμαρίθμου και μισθών, από τον  Αγγέλου τα δημοσιονομικά κ.ο.κ.). Δεν είναι συνεπώς 

τυχαίο ότι εξακολουθεί ως σήμερα να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την 

οικονομική σκέψη της περιόδου, έστω και αν ξεχωρίζει λιγότερο δια της παρουσίας του και 

περισσότερο δια της απουσίας άλλων αξιόλογων οικονομολόγων από το χώρο του ΚΚΕ την 

εποχή εκείνη.  

 

Διαπιστώσεις – Αποτίμηση  

 

Είναι σαφές πως διεξοδική αξιολόγηση του θεωρητικού επιχειρήματος των αριστερών 

οικονομολόγων δεν μπορεί να γίνει στα στενά πλαίσια αυτού του κειμένου, ούτε 

διευκολύνεται από την πενία της σχετικής βιβλιογραφίας. Σίγουρα από τις παραπάνω 

παραγράφους ξεχωρίζει η ανεπτυγμένη «θεωρία εξάρτησης» των Ελλήνων οικονομολόγων, 

που συμμερίζονται τις θεωρίες ιμπεριαλισμού και κάνουν λόγο για ανάσχεση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας από την είσοδο του καπιταλισμού σε περιφερειακές χώρες.  

Ο κριτικός αναγνώστης των γραπτών της εποχής εντυπωσιάζεται καταρχάς από την 

υπέρμετρη αισιοδοξία με την οποία διαγράφεται η αναπτυξιακή προοπτική στη λαϊκή 

οικονομία. Πολύ συχνά μάλιστα, η αισιοδοξία αυτή δε συνοδεύεται από κανένα περαιτέρω 

επιχείρημα. Έτσι για παράδειγμα, όταν ο Μπάτσης αποφασίζει να αναφερθεί στα ειδικά 

οικονομικά μέτρα για την ανασυγκρότηση (1977: 198-201), παραθέτει έναν καταιγισμό από 
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υποσχέσεις· κανένας σχεδόν τομέας δε μένει έξω από το μεταρρυθμιστικό όραμα των 

τεσσάρων αυτών σελίδων, ενώ είναι αξιομνημόνευτο ότι απουσιάζει σχεδόν εξολοκλήρου η 

ενεστωτική οριστική, ενώ υποτακτική προτρεπτική συναντάμε σε 44 ρήματα, τα 

περισσότερα εκ των οποίων είναι στο ‘αγωνιστικό’ πρώτο πληθυντικό (να 

ανασυγκροτήσουμε, να ξεκινήσουμε, να οργανώσουμε, να εξασφαλίσουμε κλπ.)!  

Το αναπτυξιακό όραμα των οικονομολόγων του ΚΚΕ και του περιβάλλοντος χώρου της 

Αριστεράς ήταν διάχυτο με αυτόν τον αγωνιστικό ενθουσιασμό, ο οποίος όμως σε πολλά 

σημεία δε θα άντεχε μια δεύτερη, πιο προσεχτική ματιά. Οι περισσότερες προτάσεις της 

αφορούσαν ένα μεταγενέστερο στάδιο, στο οποίο η πλειοψηφία των τρεχουσών 

παραμέτρων του τρέχοντος οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της Ελλάδος θα είχαν 

μετατραπεί σε εύπλαστες μεταβλητές. Η ευεργετική αυτή αύξηση των ‘βαθμών ελευθερίας’ 

δεν ερμηνευόταν, αλλά έλυνε τα χέρια για διάφορες μεγαλεπήβολες αναπτυξιακές 

εξαγγελίες. Η ιστορία πήρε ένα δρόμο αρκετά διαφορετικό από αυτό που οραματίζονταν οι 

οικονομολόγοι που εξετάσαμε, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί ποτέ να δοκιμαστούν τα 

παραπάνω σχέδια στην πράξη. Είναι απορίας άξιο όμως πώς ακριβώς θα εφαρμοζόταν ένα 

τόσο δαπανηρό αναπτυξιακό σχέδιο σε μία χώρα όπου οι ελλείψεις σε κεφάλαιο, 

εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελεσματική διοίκηση και υποδομές ήταν σημαντικές· μια 

τέτοια διαδικασία, δεδομένης και της θέσης της Ελλάδας στο διεθνή καταμερισμό της 

εργασίας, θα απαιτούσε μια εκτεταμένη προστατευτική στροφή που δύσκολα θα 

συμβιβαζόταν με τα επιχειρήματα υπέρ του ανοικτού εμπορίου προς όλες τις κατευθύνσεις 

που ευαγγελίζονταν οι οικονομολόγοι του Ανταίου. Σίγουρα επίσης μπορεί κανείς να εγείρει 

πολλές αντιρρήσεις σε άλλα επιμέρους οικονομικά επιχειρήματα, να διαμαρτυρηθεί για τη 

συχνή απουσία λεπτομερών κανόνων αποτίμησης των επενδυτικών σχεδίων, να επισημάνει 

τις αντιφάσεις μεταξύ των αιτιάσεων για αύξηση της κατανάλωσης των μαζών αλλά 

πριμοδότηση των επενδύσεων και της βαριάς βιομηχανίας. Για να μην αναφερθούμε καν 

στην αξιοπιστία του κεντρικού σχεδιασμού ως μηχανισμού διαχείρισης πόρων, ή στις 

λιγότερο φωτεινές πτυχές της σταλινικής οργάνωσης.  

Δύο πράγματα μπορεί κανείς να πει για τον άκρατο αυτό βολονταρισμό, ο οποίος 

σημειωτέων δεν ακυρώνει την ορθότητα πολλών εκ των κριτικών παρατηρήσεων στην 

ασκούμενη πολιτική. Σε ένα πρώτο επίπεδο, πολλά από αυτά τα χωρία αναδεικνύουν τον 

πολιτικό – και γιατί όχι και λαϊκιστικό – χαρακτήρα της επιχειρηματολογίας· στο μέτρο που 

συμμερίζεται κανείς αυτή την άποψη, σίγουρα δεν θεωρεί και την προσπάθεια του Ανταίου 

για επιστημονικό λόγο ιδιαίτερα επιτυχημένη. Δείχνει όμως κατανόηση, δεδομένων και των 

πολιτικών συνθηκών στις οποίες γράφονται τα κείμενα. Άλλωστε η ιδέα της πραγματικά 

«καθαρής επιστήμης», που τόσο εύκολα σχηματοποιείται στην υποτιθέμενη διάκριση 

positive/normative αποτελεί μάλλον ουτοπία. Συνιστά ειρωνεία βέβαια το γεγονός ότι αυτή 

ακριβώς την «καθαρή επιστήμη» ευαγγελίζεται ο Ανταίος και χρησιμοποιεί ενάντια στους 

«αστούς ψευτο-επιστήμονες».  

Η πολιτική και ιδεολογική διάσταση πολλών εκ των αντιπαραθέσεων της εποχής συχνά 

απομακρυνόταν από την ουσία των οικονομικών επιχειρημάτων, όπου ενδεχομένως το κενό 

που χώριζε τις δύο πλευρές να μην ήταν και τόσο μεγάλο38. Το στοιχείο αυτό βέβαια δεν 

χαρακτήριζε μόνο την Αριστερά. Ενδιαφέρον έχει το παράδειγμα του Πέτρου Κουβέλη, 
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μέλους της ομάδας των τεχνικών-μηχανικών που αντιστρατεύονταν τις απόψεις του 

Ανταίου για τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Οι πρώτες 96 σελίδες του έργου 

του Βιομηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι (1945), περιέχουν μια 

ελεγεία της σημασίας και των τεχνικών περιθωρίων βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας με 

τον οποίο η Αριστερά δύσκολα θα διαφωνούσε (αν και βέβαια δεν έχει αναφέρει λέξεις 

κλειδιά μιας πιο ‘αριστερής’ ανάλυσης, όπως κράτος, ξένο κεφάλαιο κλπ.). Και ξαφνικά, στη 

σελίδα 97 πραγματοποιεί μια απότομη volta-face και ξεκινά ένα έντονο αντι-αριστερό λόγο 

ο οποίος λίγη σχέση έχει με την οικονομική διάσταση του επιχειρήματος, αλλά κατηγορεί 

τους αριστερούς για «αντεθνική προπαγάνδα» που υπονομεύει τις δίκαιες διεκδικήσεις 

εδαφών του ελληνικού κράτους39. Σκοπός μας στο σημείο αυτό δεν είναι η ανάλυση του 

έργου του Κουβέλη, ούτε παραγνωρίζουμε τα αρκετά εύστοχα οικονομικά του επιχειρήματα 

εναντίον των θέσεων της Αριστεράς. Αλλά ο αναγνώστης του έργου αυτού, καθώς και των 

περισσότερων ανταλλαγών μεταξύ των συνεργατών του Ανταίου και των «αστών», 

αναρωτιέται συχνά μήπως τα οικονομικά επιχειρήματα έπονται των πολιτικών θέσεων αντί 

να τις διαμορφώνουν.  

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η φύση του επιχειρήματος της Αριστεράς είναι τέτοια που 

προϋποθέτει ένα βολονταριστικό στοιχείο. Η ίδια η Αριστερά δεν αρνείται το βολονταρισμό 

αυτό, τον οποίον μάλιστα αντιδιαστέλλει στον κρατούντα ‘φαταλισμό’, που επιμένει στα 

φυσικά όρια βιωσιμότητας της κάθε χώρας. Η ‘νέα βιολογία’ του Lysenko και η Βαρειά 

Βιομηχανία του Μπάτση αποτελούν εφαρμογή της ίδιας αρχής στη φυσική και την κοινωνική 

σφαίρα: το περιβάλλον είναι αυτό που προσδιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός 

οργανισμού, και η ριζική παρέμβαση στο περιβάλλον επιτρέπει την υπέρβαση των 

υφιστάμενων ορίων. Αυτό εννοεί άλλωστε ο Μπάτσης όταν δηλώνει ότι «το ζήτημα της 

βιωσιμότητας, αν πρέπει να το ονομάσει κανείς έτσι, δεν είναι στη βάση του ούτε 

φυσικογεωγραφικό, ούτε δημογραφικό ζήτημα. Η βιωσιμότητα είναι ένα συγκεκριμένο 

κοινωνικοοικονομικό ζήτημα» (1977: 374).  

Είδαμε τη σημασία της ριζικής διαρθρωτικής μεταβολής στο οικονομικό επιχείρημα του 

Μπάτση (ενότητα 2)· με ένα τέτοιο θεωρητικό σχήμα, λογικό είναι πολλές από τις 

αντιρρήσεις των «αστών» οικονομολόγων να απορρίπτονται διότι εξακολουθούν να 

υποθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση. Η κατάχρηση βέβαια αυτού του ισχυρισμού καθιστά 

το επιχείρημα της Αριστεράς μη-διαψεύσιμο (non-falsifiable): «όλα θα λυθούν με τη ριζική 

διαρθρωτική μεταβολή, και ό,τι πρόβλημα προκύπτει, οφείλεται στην απουσία αυτής». Ίσως 

τελικά η μεγαλύτερη δυσκολία των αριστερών οικονομολόγων την εποχή εκείνη, ήταν να 

συμβιβάσουν τον επιστημονικό λόγο με τον επαναστατικό ενθουσιασμό του οράματος της 

«λαϊκής δημοκρατίας»… 
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Παράρτημα: Πίνακας θεματικών ενοτήτων   
 
Γενική θεματική ενότητα Ειδικά θέματα Επεξήγηση  
ΔΙΑΦΟΡΑ   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ   
ΔΙΚΑΙΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ   
ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ   
ΤΕΧΝΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ   
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΔΟΜΗΣΗ   
ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   
 Αγροτική οικονομία  Αλιεία, γεωργία, γεωργικός κλήρος, αγροτική μεταρρύθμιση 
 Βιομηχανία - Ενέργεια Εκβιομηχάνιση, Βαριά και ελαφριά βιομηχανία, κλαδική ισορροπία, 

ενέργειας, εξηλεκτρισμός  
 Εμπόριο-Συγκοινωνίες Εσωτερικό εμπόριο, υπηρεσίες, ναυτιλία (π.χ. αγορά Liberty) , συγκοινωνίες, 

επικοινωνίες 
 Ισοζύγιο πληρωμών Εξωτερικό εμπόριο, δασμοί, όροι εμπορίου, ισοτιμία κλπ. εμπορική πολιτική 

(π.χ. καπνική κρίση)  
 Δημοσιονομική πολιτική Φορολογία, κρατικές δαπάνες, σταθεροποιητικά προγράμματα, 

προϋπολογισμοί  
 Πληθωρισμός-Νόμισμα Νομισματική πολιτική, χρυσή λίρα, συναλλαγματική ισοτιμία, 

αντιπληθωριστική πολιτική, τιμές και τιμάριθμος 
 Απασχόληση-Ανεργία Απασχόληση, μισθοί, ανεργία, πλεονάζον εργατικό δυναμικό, ασφαλιστικό 

σύστημα, μετανάστευση κλπ.  
 Πιστωτική πολιτική Τραπεζικές χορηγήσεις, κλαδικές προτεραιότητες χορηγήσεων, τραπεζικό 

σύστημα 
 Παραγωγική βιωσιμότητα Τεχνικοοικονομική και παραγωγική επάρκεια (επαρκής εγχώρια ζήτηση, 

επαρκείς συντελεστές παραγωγής, δεδομένης της τεχνολογίας κλπ.) 
 Χρηματοδοτική βιωσιμότητα Χρηματοδοτικοί πόροι αναπτυξιακής διαδικασίας: εγχώρια αποταμίευση 

δάνεια, διεθνείς οργανισμοί, διεθνής βοήθεια, UNRRA κλπ.  
 Εξάρτηση Ξένο κεφάλαιο, εμπορική εξάρτηση, δημοσιονομική εξάρτηση, ξένη βοήθεια, 

οικονομικός έλεγχος, συμβάσεις με ξένες εταιρίες 
 Δημόσια διοίκηση Οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε θέματα άσκησης της οικονομικής 

πολιτικής 
 Κατεύθυνση πόρων Τομεακές προτεραιότητες, ακαθάριστη και καθαρή πρόσοδος, αξιολόγηση 

επενδύσεων 
 Σοσιαλισμός vs. Καπιταλισμός Προβλήματα του καπιταλισμού (οικονομικός κύκλος και περιοδικές κρίσεις, 

εξαθλίωση εργατών, υποκατανάλωση) vs. πλεονεκτήματα του σοσιαλισμού 
(‘νόμοι’ του σοσιαλισμού, σοσιαλιστική άμιλλα) 

 Όρια κράτους - ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας 

Εθνικοποίηση, Ιδιωτική πρωτοβουλία (στη λαϊκή, δημοκρατία, στο 
σοσιαλισμό κλπ.). Οικονομικός προγραμματισμός.  
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Παράρτημα: Πίνακας επώνυμων φυσικών προσώπων που γράφουν οικονομικά 
άρθρα   

 
Συγγραφέας Επαγγελματική ιδιότητα 
Bruhat, Jean  
Dessau, Jean  
Duchemin, Ph.  
Lavallee, Leon  
Razine, Z.  
Trachtenberg, I.  
Αγγελόπουλος, Αγγ. Θ. Οικονομολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αγγελόπουλος, Δημήτρης Διπλωματούχος Μηχανικός-Τεχνολόγος, Υφηγητής 
Αγγέλου, Γ.  
Αμπατζής, Αλέκος  
Ανανιάδης, Κώστας Γεωπόνος-Υδροβιολόγος 
Βάργκα, Ε.  
Βιδάλης, Κ. Οικονομικός δημοσιογράφος 
Βρανάς, Κ.  
Γιαννόπουλος, Θ. Γεωπόνος 
Γρανίτης, Π.  
Δεσποτόπουλος, Ι. Γ. Αρχιτέκτονας, Διπλ. Μηχ. Καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου 
Ευαγγελίδης, Ι. Τ. π. επιθεωρητής Υπουργείου Οικονομικών 
Ζάκκας, Ανδρ. Λ. πρώην υπουργός εργασίας, βουλευτής 
Ζαχαρόπουλος, Ι. Γεωπόνος 
Καββάδας, Δ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Καλιτσουνάκης, Δ. Οικονομολόγος, καθηγητής ΑΣΟΕΕ 
Καλογερέας, Σωκράτης Διευθυντής του Σταθμού Ε&Τ Υπουργείου Γεωργίας, καθηγητής 
Καραγιώργης, Κ.  
Κερασσώτης, Π. τ. Διευθυντής Κλωστοϋφαντουργίας Υπουργείου Εφοδιασμού 
Κισκύρας, Δ. Γεωλόγος-Γεωφυσικός 
Κιτσίκης, Ν. Μηχανικός - Πρύτανης ΕΜΠ 
Κολόμβος, Γ.  
Κοράκης, Ευθ. τ. γεν. διευθυντής Λιγνιτορυχείων Βεύης 
Κριάρης, Αριστ. Ι. Γεωπόνος 
Λιανός, Απ. Κ.  
Λάιος, Ν. Πολιτικός Μηχανικός 
Μακρυνιώτης, Σ. Π.  
Μάξιμος, Σ. Οικονομικός δημοσιογράφος 
Μπάτσης, Δ. Δικηγόρος - Οικονομολόγος 
Νεφελούδης, Β.  
Ολυμπίου, Θ.  
Πανάγος, Στάθης Γεωπόνος 
Παπασπύρου, Δ. Βουλευτής 
Παρασκευαΐδης, Ηλ. Γεωλόγος 
Πάσκος, Ευάγγελος  
Ράζης, Α.  
Ρηγόπουλος, Π.  
Ρούλιας, Γ.  
Σακαντάνης, Κ. Β. Μηχανικός-Γεωπόνος 
Σιδέρη, Κ.  
Σπαρτάς, Π.  
Σταυρόπουλος, Σταύρος Μηχανικός 
Τρομπόγιαννης, Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός 
Φραγκισκάτος, Κώστας Γ.  
Χλωρός, Σ. [ο Σεραφείμ Μάξιμος] 
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1 Παρόμοια μεθοδολογία, αλλά με διαφορετικά σημεία έμφασης εφαρμόζουν οι Colombatto, Davis and Gay (1999), Laband and Wells (1998), 
Backhouse (1998), Mehdizadeh (1993) και Quandt (1976). 
2Καλαμάρο (1981: 134)· στο βιβλίο αυτό της δεύτερης συζύγου του Μπάτση, Λίλιαν Μπάτση-Καλαμάρο, όπου εξιστορούνται οι συγκινητικές 
αναμνήσεις της σύντομης κοινής τους πορείας την τριετία 1949-52, μνημονεύονται αρκετές πληροφορίες για τη ζωή του.  
3 Προφανώς στις λίγες αυτές παραγράφους δεν ελπίζουμε παρά σε μια σύντομη αναφορά σε κάποιες βασικές παραμέτρους του θέματος. Ο 
ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να στραφεί, πέραν των επισήμων κειμένων του ΚΚΕ, σε έργα όπως αυτά του ΚΚΕ (1988) και ΚΚΕ (1995),  
ενώ αντίρροπες μεροληψίες εμφανίζει το Kousoulas (1965). Για την περίοδο του Μεσοπολέμου βλέπε και τους Μαρκέτος (2003) και Δάγκας 
(2003) και την εκεί βιβλιογραφία.  
4 Για τη σχέση ΚΚΕ και Comintern, αλλά και μια γενικότερη αφήγηση της ιστορίας του κόμματος κατά το μεσοπόλεμο, βλ. Δάγκας 2003.  
5 Τα κύρια επίσημα κείμενα στα οποία βασίζονται οι ακόλουθες παράγραφοι είναι η Απόφαση της 11ης Ολομέλειας του ΚΚΕ που συνήλθε 5-10 
Απριλίου 1945 (δημοσίευση στο Ριζοσπάστη της 24 Απριλίου και την Κομμουνιστική Επιθεώρηση του Απριλίου-Μαΐου) – βλ. ΚΚΕ (1974: 369-
379)· το Σχέδιο για το Πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας που εγκρίθηκε από το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη συνεδρίασή του στις 15 Ιούνη 1945 
και δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη δύο μέρες αργότερα, η Πολιτική Απόφαση του 7ου Συνεδρίου του ΚΚΕ και η Απόφαση για το Αγροτικό που 
ψηφίστηκαν στις 6 Οκτωβρίου του 1945 – βλ. ΚΚΕ (1987: 23-29, 95-98 και 77-88). 
6 Η στενή σχέση ανάμεσα στην οικονομία και την πολιτική συνιστά τον πρώτο κοινωνιολογικό νόμο και ερμηνεύει τη σημασία της πολιτικής 
διάστασης κάθε αναπτυξιακού προγράμματος. Το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας αναδεικνύεται σημαντικότερο από το φυσικο-γεωγραφικό 
ντετερμινισμό (έλλειψη εδαφών, φυσικού πλούτου κλπ.) που φαίνεται να απασχολεί τους «αστούς οικονομολόγους».   
7 Αυτό δε σημαίνει ότι η κλίμακα παραγωγής είναι αδιάφορο μέγεθος, και ο συγγραφέας δεν παραλείπει να μνημονεύσει τους Λένιν και Στάλιν 
ως προς τη σημασία των μεγάλων παραγωγικών μονάδων τόσο στη γεωργία όσο και στη βιομηχανία. Εντούτοις, αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο 
δε θα καταπιαστεί ιδιαίτερα (Μπάτσης 1947: 67) 
8 Σε πρώτο στάδιο, η προβλεπόμενη κατανομή είναι 52,3% στη βαριά βιομηχανία, 9,5% στην αγροτική οικονομία, 23,8% στα αστικά κέντρα και 
14,3% στις λοιπές βιομηχανίες, ενώ διευκρινίζεται ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε αυστηρή επιλογή ανάμεσα στους κλάδους της 
ελαφριάς βιομηχανίας που θα τροφοδοτήσουμε» (Μπάτσης 1947: 247-9) 
9 Βλ. Μπάτσης (1947: 29), αλλά και τη δήλωση ότι «ο εξωτερικός προσανατολισμός προς μια ιμπεριαλιστική δύναμη δεν πρέπει να νομιστεί πως 
ήταν μόνο εμπορικός προσανατολισμός. Ήταν εξάρτηση στους βασικούς τομείς της οικονομίας» (ibid. 504) 
10 «Η βαθύτερη σημασία της εξάρτησής μας από το εξωτερικό βρίσκεται όχι στην καθαυτό οικονομική-συναλλακτική μας επιβάρυνση, αλλά στο 
ότι διαιωνίζεται η καθυστέρηση της οικονομίας μας» (ibid. 41) 
11 Μια που η υπεραξία είναι εκφρασμένη σε όρους αξίας και όχι απτών χρηματικών μεγεθών, θα ήταν πιο ορθό να λέγαμε ότι το παραγόμενο 
κέρδος διοχετεύεται σε αυτές τις δραστηριότητες. Τόσο ο Μπάτσης, όσο και υπόλοιποι Έλληνες Μαρξιστές οικονομολόγοι δεν αποδίδουν 
ιδιαίτερη σημασία στη διάκριση μεταξύ τιμών και αξιών και μεταπηδούν από το s στο p και αντίστροφα χωρίς να προειδοποιούν τον αναγνώστη 
(το ίδιο κάνει βέβαια και ο Μαρξ). Αυτό συντελεί στη χαμηλή ποιότητα των περισσοτέρων οικονομικών επιχειρημάτων τους που βασίζονται στη 
χρήση της Μαρξιστικής θεωρίας αξίας και διανομής (βλ. και παρακάτω).  
12 Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το κατεξοχήν επιχείρημα υπέρ των εθνικοποιήσεων διατυπώνεται σε όρους όχι της οργανωτικής 
ανωτερότητας του σοσιαλιστικού σχεδίου, αλλά σε όρους αναστολής της στρεβλωτικής ‘συνωμοσίας του κεφαλαίου’ στην εγχώρια αγορά.  
13 Έτσι για παράδειγμα το 1951, όταν ο Ανταίος έχει φυσικά στρέψει την προσοχή του στις οικονομικές δυσκολίες των ΗΠΑ εκείνη την εποχή, 
τις οποίες θεωρεί προάγγελο μιας νέας μεγάλης κρίσης υπερπαραγωγής, ο Μπάτσης εντάσσει το σχέδιο Μάρσαλ στην προσπάθεια διάνοιξης 
νέων αγορών και εντατικότερης εκμετάλλευσης των προηγούμενων αγορών με στόχο τη διοχέτευση του κύματος υπερπαραγωγής – η πολεμική 
παραγωγή που χρηματοδοτείται από το λαϊκό εισόδημα προσπαθεί να αποτρέψει την κρίση, αλλά ουσιαστικά υπονομεύοντας τη λαϊκή 
κατανάλωση το οξύνει μακροχρόνια. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη δίνη αυτών των εξελίξεων (Μπάτσης 1951).   
14 Η καλύτερη διατύπωση ανήκει στον Κιτσίκη, που ορίζει την ανασυγκρότηση ως «αδιάκοπο ανέβασμα πνεύματος και ύλης» (1945: 5). Η 
πνευματική και πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης αποτελεί κλασικό μοτίβο του αριστερού αναπτυξιακού ιδανικού, ενώ ο Νούτσος (1990) 
εύστοχα επισημαίνει την ιδιαίτερη έμφαση του δίπτυχου φτώχεια-αμάθεια στους Έλληνες (πρωτο)σοσιαλιστές από το 19ο κιόλας αιώνα.  
15 Ο Μπάτσης επιμερίζει την εκβιομηχάνιση σε δύο στάδια: στο πρώτο τοποθετεί τη δημιουργία των κλάδων που συνθέτουν τη βιομηχανική 
βάση, δηλαδή τη χημική και μεταλλουργική βιομηχανία, ενώ η δημιουργία ανώτερης μορφής βαριάς βιομηχανίας μετατίθεται στο δεύτερο στάδιο 
(σελ. 103). Το πρώτο στάδιο, που διαιρείται σε δύο υποπεριόδους, υπολογίζεται να διαρκέσει 7-10 χρόνια (σελ. 317).  
16 «Ο μικρός λοιπόν πληθυσμός μας μάλλον ή η στενότητα των ορίων μας είναι η αληθής αιτία της δυστυχίας μας» υποστηρίζει ο Τρικούπης 
στην Εθνοσυνέλευση της Γ΄ Σεπτεμβρίου (1844), επιχείρημα που στην ιστορική του εξέλιξη ενσωματώνεται στον ελληνικό μεγαλοϊδεατισμό. Η 
άποψη αυτή δεν αλλάζει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σταφιδικής κρίσης στα τέλη του 19ου αιώνα, αφού η μετανάστευση εκτονώνει τις 
πληθυσμιακές πιέσεις. Η υποστήριξη της ανάγκης πύκνωσης του πληθυσμού, συνδεόμενη βέβαια και με τη στρατηγική της κατοχύρωσης της 
ελληνικής Μακεδονίας, παραμένει ακόμα και μετά τη μικρασιατική καταστροφή (Χατζηιωσήφ 1986: 336-7).  
17Αντίστοιχα με το Τρικουπικό δασμολόγιο, η μεσοπολεμική στροφή προς τον προστατευτισμό είχε περισσότερο ταμειακό προσανατολισμό, χωρίς 
να αλλοιώνει την πίστη στον γεωργικό και εμποροναυτικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας. Ο Βαρβαρέσος (1918) οραματίζεται για την 
εγχώρια βιομηχανία ρόλο επικουρικό της Βρετανικής, ενώ ο Χατζηιωσήφ (1993) ισχυρίζεται ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 η 
βιομηχανία ήταν απλώς ανεκτή, επειδή άμβλυνε το πρόβλημα της απασχόλησης.  
18 Οι συνήθεις αναφορές είναι τα έργα του Σφυρή (1931) και του Καραβίδα (1981).  
19 Τουρνάκης (1938), αναφέρεται στο Χατζηιωσήφ (1986: 352) 
20 Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι εκλείπουν τελείως οι διατυπώσεις υπέρ ενός αγροτο-εμπορικού προσανατολισμού της ελληνικής 
οικονομίας. Επιπλέον, κατά τη διετία που προηγήθηκε της Συνδιάσκεψης Ειρήνης του Παρισιού (φθινόπωρο 1946), επανεμφανίζονται ποικίλες 
διατυπώσεις της θεωρίας περί ανεπάρκειας γης και ελληνικού φυσικού χώρου, στοιχείο που ο Χατζηιωσήφ (1986) αποδίδει στην διαδεδομένη 
εκτίμηση ότι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος επέτρεπε την αναθεώρηση των συνόρων των βαλκανικών χωρών προς όφελος της Ελλάδας. Τέλος, η 
υποστήριξη στη βαριά βιομηχανία συγκεκριμένα είναι πολύ πιο επιφυλακτική, με χαρακτηριστική τη δήλωση του προέδρου του Ανώτατου 
Συμβουλίου Ανασυγκρότησης (ΑΣΑ) κ. Γουναράκη στο Παρίσι, ότι «η Ελλάς δεν θα αποβεί ποτέ χώρα έχουσα βαρειά βιομηχανίαν υπό την 
ακριβή έννοιαν του όρου».  
21 Με την οποία δε θεωρεί ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα (όπως ισχυρίζονται κάποιοι) λόγω της ανταγωνιστική διάρθρωσης των οικονομιών 
τους – αντιθέτως, κρίνει ότι ότι υπάρχουν αρκετές ιδιομορφίες. Ούτως ή άλλως, μια τέτοια συνεργασία θα προστατέψει τις χώρες αυτές από τις 
καπιταλιστικές κρίσεις, το dumping, την εκμετάλλευση των εξαγωγικών τους προϊόντων και την αρπαγή του ορυκτού τους πλούτου. 
22 Στο σοσιαλισμό «η χωρίς αντιθέσεις ανάπτυξη και επέκταση της βιομηχανικής παραγωγής δε συναντάει «τελικά όρια» στις ανάγκες σε 
βιομηχανικά προϊόντα, γιατί απλούστατα και οι ανάγκες αυτές εξελίσσονται και μεγαλώνουν παράλληλα. […] Το περιορισμένο «ζήτησης 
βιομηχανικών προϊόντων» στην εσωτερική αγορά της ελληνικής οικονομίας, είναι φαινόμενο μεταβατικό που συνδέεται με το σημερινό 
κοινωνικό τρόπο παραγωγής» (σελ. 393). Αντίθετα, ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από κρίσεις υποκατανάλωσης και τη σταδιακή εξαθλίωση του 
εργάτη, ο οποίος και δε δύναται να δαπανήσει για το προϊόν. Οποιαδήποτε προσπάθεια για σχεδιασμένη εξισορρόπηση κατανάλωσης και 
παραγωγής στον καπιταλισμό είναι μια ουτοπία (σελ. 389), ενώ ο Keynes αναγνώρισε μεν τη σημασία της  υποκατανάλωσης στον καπιταλισμό, 
αλλά τη θεώρησε εξωτερικό φαινόμενο. 
23 «Η μετατροπή της διάρθρωσης της οικονομίας και η αφαίρεση των μονοπωλιακών προνομίων και των θέσεων-κλειδιών από την ολιγαρχία και 
το ξένο κεφάλαιο, θα επιτρέψουν μια ριζική ανακατάταξη στη χρησιμοποίηση της μάζας των διαθεσίμων κεφαλαίων» (σελ. 476). 
24  Αρκετές μεταλλουργίες π.χ. παραπέμπονται στο δεύτερο στάδιο, οπότε θα έχουν «εξασφαλιστεί πρωτογενείς συντελεστές που θα τις 
στηρίξουν αποτελεσματικά» (σελ. 148).  
25 «Σε κάθε περίοδο θα ιδρύσουμε τους κλάδους εκείνους της βαρειάς βιομηχανίας που εξυπηρετούν βασικά τις ανάγκες της εσωτερικής 
ανασυγκρότησης και προετοιμάζουν το έδαφος για να εκβιομηχανίσουμε της χώρας μας σε ολοένα ανώτερη τεχνική βάση. Το αντίθετο θα μας 
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οδηγούσε να δημιουργούμε βιομηχανικούς κλάδους που θα ήταν βιώσιμοι μονάχα και αποκλειστικά σχεδόν αν η εξωτερική αγορά απορροφούσε 
τα προϊόντα τους.» (Μπάτσης 1947: 315) 
26 Σε αυτό δίχως άλλο συμβάλλει και η χαρακτηριστική ταλάντωση του ίδιου του Μαρξ επί του θέματος, που με την συμπάθειά του προς το 
Ρωσικό αγροτιστικό κίνημα (Narodniks) ανέτρεψε μέρος της δυσπιστίας (αν όχι απέχθειάς του) για την ‘αντιδραστική’ και ‘καθυστερημένη’ 
αγροτιά. Η ταλάντωση αυτή κληροδοτήθηκε στους αριστερούς οικονομολόγους, κυρίως στη Ρωσία, και ακολούθησε την εξέλιξη των ιδεών τους 
(βλ. Howard and King 1989: 136-41).  
27 Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι η αγροτική μεταρρύθμιση κατά πάσα πιθανότητα υπονόμευσε την διαδικασία του 
εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας, επιβραδύνοντας τη συγκρότηση του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού και παρατείνοντας τη ζωή 
της γεωργικής μικροϊδιοκτησίας (Κωστής, 1988). Οι αριστεροί οικονομολόγοι δεν ακολουθούν ποτέ αυτή τη συλλογιστική, η οποία θα ήταν 
άλλωστε συμβατή με την ‘προοδευτική’ αντίληψη του καπιταλισμού (ως της δύναμης που εκριζώνει τις παλαιότερες οικονομικές και κοινωνικές 
δομές) που απορρίπτουν.  
28 «Το μονοπώλιο της γης σε όλες του τις μορφές θα χάνει σιγά-σιγά τη σημασία του και ο ελευθερωμένος καλλιεργητής από τους βαρειούς 
φόρους, της συγκεντρώσεις, τα δασμόβια εμπορεύματα, θα ρίχνει το βάρος της προσπάθειάς του όχι πια ως πώς να αποκτήσει ή να μη χάσει 
«ένα κομμάτι γης», αλλά πώς να μεγαλώσει το εισόδημά του με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων τεχνικών μέσων. […] Η συνεταιριστική 
κίνηση πρέπει γι’ αυτό το σκοπό να μεγαλώσει σε πλάτος και σε βάθος. Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι φυσικά , η διασφάλιση του αγρότη 
από κάθε είδους εκμεταλλευτικούς μονοπωλιακούς παράγοντες με την προστασία του από τα λαϊκά διοικητικά και οικονομικά όργανα του 
χωριού και την παροχή της απαιτούμενης πιστωτικής ενίσχυσης» (σελ. 158). 
29 Βλ. Θεωδωρίδη (1945β). Το σύμβολο είχε ξαναχρησιμοποιθεί και από το Στάλιν και το Ζαχαριάδη (Νούτσος 1993β: 97). 
30  Ως άρθρα θεωρήθηκαν τα αυτόνομα κείμενα γραμμένα που υπογράφονται από έναν ή και περισσότερους συγγραφείς και αφορούν 
συγκεκριμένο θέμα. Άρθρα που δημοσιεύονταν σε συνέχειες σε διαφορετικά τεύχη θεωρήθηκαν διαφορετικά άρθρα κάθε φορά. Στήλες 
θεωρήθηκαν τμήματα του περιοδικού, μικρής έκτασης, που επανεμφανίζονταν με τον ίδιο τίτλο (π.χ. Στιγμές) και ήταν συνήθως ανώνυμες. 
Επιστολές-συζητήσεις θεωρήθηκαν εκτεταμένες επιστολές που δημοσιεύονταν άλλοτε σε απάντηση ερωτημάτων – άρθρων του περιοδικού, και 
άλλοτε σε απάντηση άλλων επιστολών. Κριτικές ήταν οι κριτικές του εντύπου ή βιβλίων, ενώ η κατηγορία των Ένθετων περιλαμβάνει 
εκτεταμένες στήλες. Τα ένθετα ήταν μικρά περιοδικά μέσα στο περιοδικό, που εστίαζαν την προσοχή του σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες 
όπως  διεθνείς ειδήσεις (Εξωτερικό δελτίο ανοικοδόμησης, Ο κόσμος μας), οικονομικά νέα (Η επιθεώρηση του μηνός: Οικονομικό δελτίο) κλπ. 
Τα ένθετα κατά κανόνα αποτελούσαν συρραφή πολλών μικρών κειμένων από διάφορους ανώνυμους ή επώνυμους συνεργάτες. Στις 
ανακοινώσεις τέλος συγκαταλέγονται αναδημοσιεύσεις ανακοινώσεων (συνήθως των δραστηριοτήτων της ΕΠ-ΑΝ), νεκρολογίες κλπ.  
31 Εκ των Ελλήνων ακαδημαϊκών οικονομολόγων, σχέση με την ΕΠ-ΑΝ είχε ο Αγγελόπουλος, ο Δ. Καλλιτσουνάκις και ο Χρ. Ευελπίδης.  
32 Το ίδιο το περιοδικό κατατάσσει την ύλη του σε ετήσια ευρετήρια, ενώ η επανέκδοση από το ΕΛΙΑ περιλαμβάνει και ευρετήρια για τα 
τελευταία τεύχη, όταν η έκδοση διακόπηκε αιφνίδια. Εντούτοις οι θεματικές κατηγορίες του περιοδικού δεν εμφάνιζαν σταθερότητα μεταξύ 
περιόδων, ενώ συχνά συνέχεαν θεματικές με άλλες κατατάξεις (π.χ. οι στήλες και τα ένθετα κατατάσσονταν χωριστά). Για το σκοπό αυτό 
κρίθηκε απαραίτητη η υιοθέτηση μιας καινούριας θεματολογίας.  
33 Οι κλασικές αναφορές είναι οι Lecourt, D. (1977), Lewontin, R. and Levins, R. (1976), Joravsky, D. (1970) και Sheehan, H. (1978) 
34 Σημειωτέον ότι θέματα παραγωγικής απασχόλησης εντοπίζονται φυσικά ήδη στην πρώτη περίοδο, αφού αποτελούν άλλωστε και αγαπημένο 
θέμα του Αγγελόπουλου (Αγγελόπουλος 1945α, β). Σημασία έχει να επισημάνουμε ότι η Αριστερά συμμεριζόταν πλήρως την πεποίθηση ότι η 
αγροτική οικονομία εμφάνιζε εκτεταμένο πλεονάζον εργατικό δυναμικό: «Δεν ξέρουμε, μήπως, ότι 50% το παραγωγικού χωρικού πληθυσμού 
μας που έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν, παραμένουν χωρίς απασχόληση, «περισσεύουν» όπως λέμε κοινά» (Μάξιμος 1946β).  
35 Χαρακτηριστική του προβληματισμού μεταξύ των μη-αριστερών οικονομολόγων για το ίδιο φαινόμενο είναι η παρατήρηση Ζολώτα ότι «ο 
τεχνικός τομεύς απερρόφησεν εξολοκλήρου τον οικονομικόν τομέα, φοβούμαι δε πολύ ότι το γεγονός αυτό μας επιφυλάσσει δυσαρέστους 
εκπλήξεις» (1949).  
36 Μην ξεχνάμε, πως ενορχηστρωτής της παραπάνω διαδικασίας ήταν για κάποιο διάστημα και η Κομμουνιστική Διεθνής (Comintern), στην 
οποία το ΚΚΕ ανήκε ως και τη διάλυσή της στις 14.05.1943. 
37 Εξετάζοντας το σύνολο των μεταφράσεων βιβλίων οικονομικών επιστημών στα Ελληνικά από το 1808-1948, ο Ψαλιδόπουλος (1999α) 
εντάσσει τις μεταφράσεις αυτές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πνευματικής κίνησης μαρξιστικών ιδεών μέσω μεταφρασμένων κειμένων.   
38 Για μια συζήτηση του ίδιου θέματος σε διεθνές επίπεδο, βλ. Kakridis (2004). Για ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Collette (1964) εξετάζει 
τα σημεία σύγκλισης των σοβιετικών και δυτικών θεωριών ανάπτυξης στην πρώιμη μεταπολεμική περίοδο.  
39 «τοιαύται ανεπίδαφοι διαπιστώσεις χρησιμοποιούνται ως βάσις της διενέργειας μιας αντεθνικής προπαγάνδας ασκουμένης υπό της άκρας 
αριστεράς ή, υπό την καθοδήγησίν της, υπό τινών επιστημόνων, και στεφομένης εναντίον των εθνικών μας διεκδικήσεων, υπό το πρόσχημα ότι 
η διεκδίκησις «ξένων» εδαφών δεν μπορεί να στηρίζεται εις οικονομικήν αναγκαιότητα, εφ’όσον η ορθολογική εκμετάλλευσις των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, που περικλείει η χώρα, θα καταστήση δυνατήν την επιθυμητήν βελτίωσιν του επιπέδου διαβιώσεως του λαού.» 
(Κουβέλης 1945: 97) 
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