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Εισαγωγή - Οι δυναμικές της ιστορικής έρευνας

Η ιστορική έρευνα δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία που μπορεί κανείς από την

αρχή να διακρίνει το τέλος της. Είναι μια διαδικασία δυναμική που εξελίσσεται. Μια

διαδρομή γεμάτη ανηφοριές, πισωγυρίσματα και στροφές. Ανάλογα με αυτά που

συναντά κανείς μπορεί να οδηγηθεί σε αναθεωρήσεις και δημιουργικούς

αναστοχασμούς, να θέσει νέα ερωτήματα και προορισμούς. Κάτι ανάλογο συνέβη και

με την συγκεκριμένη εργασία. Αφορμή για αυτήν στάθηκαν, όπως άλλωστε

συμβαίνει συνήθως, εμπειρίες και προβληματισμοί του παρόντος. Η συζήτηση γύρω

από τις δυνατότητες παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας στις

αρχές της οικονομικής κρίσης το 2010, με οδήγησε στον Ανταίο, το περιοδικό που

ιστορικά έχει ταυτιστεί με το αναπτυξιακό πρόταγμα της ελληνικής Αριστεράς.

Μελετώντας τις σελίδες του στην προσπάθεια μου να ανασυνθέσω τον λόγο που

άρθρωσε σχετικά με την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας συνάντησα την

«Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική Εταιρεία για τη Μελέτη των

Νεοελληνικών Προβλημάτων» ή αλλιώς ΕΠ-ΑΝ, από τα αρχικά των δύο πρώτων

λέξεων του τίτλου της. Η ομάδα αυτή των επιστημόνων και των διανοούμενων που

συσπειρώθηκαν γύρω από το ΚΚΕ στα αμέσως μετά τον πόλεμο χρόνια και που ήταν

υπεύθυνοι για την έκδοση του Ανταίου έγινε πλέον ο νέος μου προορισμός.

Προσπαθώντας να προσεγγίσω αυτόν τον νέο προορισμό, να κατανοήσω δηλαδή τις

δυναμικές μέσα από τις οποίες αναδύθηκε η ΕΠ-ΑΝ, χρειάστηκε να επεκτείνω τα

όρια της έρευνας μου συμπεριλαμβάνοντας τα χρόνια που προηγήθηκαν της ίδρυσης

της. Ανοίχτηκαν έτσι νέα πεδία τα οποία ενώ φαινομενικά μοιάζουν να απέχουν από

τον αρχικό προορισμό, τον Ανταίο και την ΕΠ-ΑΝ, είναι απαραίτητα για την

καλύτερη κατανόηση των διεργασιών που γέννησαν τα δύο αυτά εγχειρήματα.

Βασικό θέμα, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανταίος άρχισε την κυκλοφορία του τον Μάιο του 1945 και

αποτέλεσε το εκδοτικό εγχείρημα ενός κύκλου επιστημόνων προερχόμενων από τον

ευρύτερο χώρο του ΕΑΜ. Φιλοδοξούσε, όπως σημειώνεται πολύ χαρακτηριστικά στο

πρώτο άρθρο του, να λειτουργήσει ως «κεντρικόν όργανο σε όσους αισθάνονται την

εσωτερική ορμή ν’ ανασκουμπωθούν στο άγιο οικοδομικόν έργο για τον τόπο και τον

λαό».1 Ο ίδιος αυτός κύκλος συγκρότησε και τον βασικό πυρήνα της ΕΠ-ΑΝ που

1 Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, «Προγραμματικό», Ανταίος, Α΄, 1, 1945, σ. 2.
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ιδρύθηκε τρεις μήνες αργότερα. Έκτοτε το περιοδικό μπήκε στην υπηρεσία της

εταιρείας. Διατήρησε, βέβαια, μια αυτοτέλεια, αφού στις στήλες του δημοσιεύονταν

και μελέτες που δεν είχαν εκπονηθεί στα πλαίσια της ΕΠ-ΑΝ. Η ουσιαστική διάλυση

της εταιρείας στα τέλη του 1947 -η τυπική της διάλυση θα έρθει τον Δεκέμβριο του

1949- εξαιτίας της όξυνσης του εμφυλίου πολέμου και των διώξεων σε βάρος της

Αριστεράς συμπίπτει με το τέλος του πρώτου κύκλου του περιοδικού. Από το 1948

κυκλοφορεί παρά τις τρομερές αντιξοότητες ένας νέος Ανταίος με λιγότερο

φιλόδοξους στόχους. Με το τέλος του Εμφυλίου επιχειρείται μια ανάκαμψη.

Πράγματι μέσα στους επτά πρώτους μήνες του 1951 κυκλοφορούν πέντε τεύχη, την

στιγμή που την τριετία 1948-1950 είχαν εκδοθεί μόλις οκτώ. Η προσπάθεια, όμως,

αυτή ανακόπηκε με την σύλληψη του Δ. Μπάτση τον Οκτώβριο του 1951 και την

εκτέλεση του μερικούς μήνες αργότερα. Από αυτό το διάστημα που οριοθετεί η

κυκλοφορία του Ανταίου η παρούσα εργασία εστιάζει την προσοχή της στην περίοδο

1945-1947, όχι μόνο γιατί τότε δραστηριοποιείται η ΕΠ-ΑΝ, αλλά και γιατί είναι η

περίοδος που τίθεται πιο επιτακτικά και αναλυτικά το αίτημα για ανοικοδόμηση. Η

προοπτική της κοινωνικής αλλαγής φάνταζε ακόμα ρεαλιστική επιτρέποντας την

διατύπωση οραματισμών για το πως θα μπορούσαν να αναδιαταχθούν οι οικονομικές,

πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις στα πλαίσια της λαϊκοδημοκρατικής εξουσίας.

Τα δύο αυτά εγχειρήματα συσπείρωσαν ορισμένους από τους σημαντικότερους

επιστήμονες και τεχνικούς που είχαν συστρατευθεί με το ΚΚΕ και το ΕΑΜ στην

διάρκεια της Κατοχής και μετά την Απελευθέρωση. Ανάμεσα σε αυτούς

περιλαμβάνονται προσωπικότητες όπως ο βουλευτής (1933-1935), υπουργός

(1945-1946) και πρύτανης της Παντείου (1944-1945) Χρυσός Ευελπίδης, ο Νίκος

Κιτσίκης, αντιπρύτανης και πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

(1937-1945) μετέπειτα βουλευτής με την ΕΔΑ, οι καθηγητές Πέτρος Κόκκαλης,

Άγγελος Αγγελόπουλος, Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Χαράλαμπος Θεοδωρίδης,

Δημήτρης Καλιτσουνάκης, Αχιλλέας Παπαπέτρου και Δημήτρης Καββάδας, ο

δικηγόρος Ηλίας Ηλιού και ο παιδαγωγός Κώστας Σωτηρίου, που κι αυτοί

εκλέχτηκαν αργότερα βουλευτές με την ΕΔΑ, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και

δημοσιογράφος Σεραφείμ Μάξιμος και βέβαια ο Δημήτρης Μπάτσης, εκ των

βασικότερων συντελεστών της όλης προσπάθειας και ειδικά του Ανταίου, του οποίου

την διεύθυνση ανέλαβε μετά την παραίτηση του Χ. Θεοδωρίδη τον Ιούλιο του 1945.

Οι παραπάνω είναι ορισμένοι μόνο από τις δεκάδες των επιστημόνων και των
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τεχνικών (μηχανικοί, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, γεωλόγοι, δικηγόροι, γιατροί,

παιδαγωγοί κ.λπ.) που στελέχωσαν τα δύο υπό εξέταση εγχειρήματα.2

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες δεν είχαν

πολιτικές –πόσο δε μάλλον οργανωτικές- σχέσεις με την Αριστερά πριν τον πόλεμο.

Αντιθέτως, εμπνέονταν από τα οράματα ενός ριζικού αστικού εκσυγχρονισμού και

επηρεασμένοι από την μεταρρυθμιστική ορμή των πρώτων κυβερνήσεων των

Φιλελευθέρων είχαν ταυτίσει την ικανοποίηση των αιτημάτων τους με την βενιζελική

παράταξη. Η σταδιακή όμως υποχώρηση αυτής της ορμής και οι παλινωδίες των

αστικών κομμάτων μετά το 1932, που οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας της

4ης Αυγούστου, είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους διανοούμενους να

αποστασιοποιηθούν όχι μόνο από τους Φιλελεύθερους αλλά κι από τους άλλους

παραδοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς. Οι ραγδαίες αλλαγές που έφερε η

κοσμογονία της Κατοχής σε κοινωνικό, πολιτικό και συνειδησιακό επίπεδο, η

ανάδειξη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ ως κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων και οι

διακηρύξεις τους περί εγκαθίδρυσης ενός λαϊκοδημοκρατικού καθεστώτος που θα

επιχειρήσει να ολοκληρώσει τον αστικό μετασχηματισμό της χώρας δημιούργησαν το

κατάλληλο έδαφος ώστε να υπάρξει η σύγκλιση των διανοούμενων αυτών με την

Αριστερά και τα προτάγματα της. Μέσα στις συνθήκες της Κατοχής άνθισε μια

πληθώρα επιτροπών και πρωτοβουλιών επιστημόνων και τεχνικών που με

αποκορύφωμα την Οργάνωση Μελετών Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης (ΟΜΣΑ)

προσπάθησαν να μελετήσουν τα προβλήματα της ανοικοδόμησης. Όλες αυτές οι

πρωτοβουλίες αποτέλεσαν επί της ουσίας προπλάσματα της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου.

Κι αν η σύγκλιση αυτή που περιγράφτηκε παραπάνω αποτελούσε την

προϋπόθεση για την συγκρότηση των δύο υπό εξέταση εγχειρημάτων, κινητήριος

μοχλός στάθηκαν οι ιδιαίτερες στοχεύσεις του ΚΚΕ και οι πολιτικές προτεραιότητες

που είχε θέσει το διάστημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που υποστηρίζεται στην

παρούσα εργασία είναι ότι τόσο η ΕΠ-ΑΝ όσο και ο Ανταίος συνιστούν σημαντικά

2 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Π. Κόκκαλης στην πρώτη γενική συνέλευση των μελών της
ΕΠ-ΑΝ, στις 18 Ιουλίου 1946, η εταιρεία είχε 242 μέλη τα οποία ήταν επιμερισμένα ως εξής: 50
δραστηριοποιούνταν στον τομέα της αγροτικής-αλιευτικής οικονομίας -άρα ήταν γεωπόνοι,
συνεταιριστές, υπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας και άλλων φορέων αγροτικής πολιτικής κλπ-, 56
στους τομείς της βιομηχανίας και των τεχνικών έργων -άρα ήταν μηχανικοί, τεχνικοί κλπ-, 46 στον
τομέα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας -άρα ήταν γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ-, 37 στον τομέα
δικαίου και οργάνωσης της πολιτείας -άρα ήταν δικηγόροι, δικαστές, υπάλληλοι διοικητικών
υπηρεσιών κλπ-, και 28 στον τομέα εκπαίδευσης και πνευματικής αγωγής -που σημαίνει ότι ήταν
δάσκαλοι, καθηγητές κλπ. Βλ. ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της Εταιρείας
“Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”: Η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εργασίες της
Εταιρείας», Ανταίος, Β΄, 2, 1946, σ. 43.
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εργαλεία, οργανικά ενταγμένα στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει το ΚΚΕ

για να διεκδικήσει την ηγεμονία στην ελληνική κοινωνία και να κερδίσει την εξουσία

με νόμιμα μέσα.3 Η προσπάθεια αυτή περνά μέσα από την διαμόρφωση μιας

συνεκτικής αφήγησης, επιστημονικά θεμελιωμένης και πρακτικά τεκμηριωμένης, που

θα υποστασιοποιεί την κεντρική πολιτική γραμμή της Λαϊκής Δημοκρατίας

μετατρέποντας την από γενικό σύνθημα σε απτή πρόταση εξουσίας. Στην ίδια λογική

το ΚΚΕ επιδιώκει να προσεταιριστεί ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής διανόησης,

κίνηση που όπως υποστηρίζει κι ο Antonio Gramsci, είναι αναγκαία προϋπόθεση

προκειμένου να εδραιώσει το προλεταριάτο την ηγεμονία του.4 Θα πρέπει, βέβαια,

να σημειωθεί ότι η ίδια η ΕΠ-ΑΝ όπως και ο Ανταίος συστηματικά αποφεύγουν να

αναφερθούν στον πολιτικό φορέα υλοποίησης των όσων προτείνουν. Προσπαθούν

έτσι να νομιμοποιήσουν τις αναλύσεις τους παρουσιάζοντας τις πρώτα και κύρια ως

παράγωγα επιστημονικού λόγου. Την ίδια στιγμή, όμως, όπως θα δούμε και στο

πρώτο κεφάλαιο, είναι πολλά τα στοιχεία εκείνα που επιβεβαιώνουν την σχέση τους

με το ΚΚΕ.

Η συγκρότηση, λοιπόν, της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου δεν έγινε σε συνθήκες

κοινωνικού κενού. Αντιθέτως πρέπει να νοηθεί ως το επιστέγασμα διαδικασιών που

είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Μεσοπόλεμο και επιταχύνθηκαν με την ιστορική τομή

που προκάλεσε η συνθήκη της Κατοχής και της Αντίστασης, ενώ παράλληλα θα

πρέπει να συσχετιστεί με τις πολιτικές διεργασίες που συντελούνται μετά την

Απελευθέρωση.

Η δεκαετία του 1940, και πιο ειδικά το δεύτερο μισό της, έχει βρεθεί πολλές

φορές στο επίκεντρο της ιστορικής έρευνας. Ωστόσο, παρά τον μεγάλο όγκο μελετών

που υπάρχουν,5 λίγη προσοχή έχει δοθεί όλα αυτά τα χρόνια από τους ιστορικούς

3 Για περισσότερα σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί το ΚΚΕ το διάστημα 1945-1947 βλέπε:
Θανάσης Σφήκας, Πόλεμος και ειρήνη στη στρατηγική του ΚΚΕ 1945-1949, Φιλίστωρ, Αθήνα 2001 και
Μιχάλης Λυμπεράτος, Στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου: Κοινωνική πόλωση, αριστερά και αστικός
κόσμος στη μεταπολεμική Ελλάδα - Από τα Δεκεμβριανά στις εκλογές του 1946, Βιβλιόραμα, Αθήνα
2006.
4 Αντόνιο Γκράμσι, Οι διανοούμενοι, μετ. Θ.Χ. Παπαδόπουλος, Στοχαστής, Αθήνα 2005, σ. 53-55.
5 Βλ. ενδεικτικά: Γιάννης Ο. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950: Ένα έθνος σε κρίση,
μετ. Μαργαρίτα Δρίτσα, Αμαλία Λυκιαρδοπούλου, Θεμέλιο, Αθήνα 1984· Lars Baerentzen, Γιάννης Ο.
Ιατρίδης, Ole L. Smith (επιμ.), Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, μετ. Αριστέα Παρίση,
Ολκός, ΑΘήνα 1992· Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), 4ο
Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειον Πανεπιστήμιο, 24-27 Νοεμβρίου 1993, Έκδοση Ιδρύματος Σάκη
Καράγιωργα, Αθήνα 1994· Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949,
Βιβλιόραμα, Αθήνα 2000· Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000:
Η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949 (Αλβανικό Έπος - Κατοχή και Αντίσταση - Εμφύλιος), 8ος τόμος,
Ελληνικά Γράμματα, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε., Αθήνα 2003· Mark Mazower (επιμ.), Μετά τον πόλεμο:
Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943 - 1960, μετ. Ειρήνη
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στα συγκεκριμένα θέματα με τα οποία επιχειρεί να αναμετρηθεί η παρούσα εργασία.

Η Έλλη Παππά είναι η πρώτη που ασχολήθηκε με την ΕΠ-ΑΝ αφιερώνοντας της

μερικές σελίδες στα πλαίσια της βιογραφίας της για τον Νίκο Κιτσίκη που

κυκλοφόρησε το 1986 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.6 Τα όσα όμως εκθέτει

στις σελίδες αυτές συνιστούν στο μεγαλύτερο τους μέρος, ειδικά σε εκείνο που

αφορά την ιστορία της εταιρείας, αναπαραγωγή -πολλές φορές και δια της αυτούσιας

παράθεσης εκτεταμένων αποσπασμάτων- της σχετικής εισήγησης που παρουσίασε ο

Ν. Κιτσίκης στην πρώτη δημόσια εκδήλωση της εταιρείας, στις 30 Δεκεμβρίου του

1945. Συμπληρωματικά προς την αφήγηση αυτή λειτουργούν τα όσα λένε οι Γιάννης

Τομπρογιάννης και Γιώργος Βουδούρης, μέλη και οι δύο της ΕΠ-ΑΝ, στις

συνεντεύξεις που έχουν παραχωρήσει στην συγγραφέα και που περιλαμβάνονται στο

βιβλίο.7 Η προσέγγιση της Ε. Παππά δίνει έμφαση, όπως είναι άλλωστε λογικό, όχι

στη συνολικότερη παρουσίαση της ζωής και του έργου της εταιρείας, αλλά στην

συμβολή του Ν. Κιτσίκη σε αυτήν. Αντίστοιχα και η Κατίνα Τέντα-Λατίφη

βιογραφώντας τον Π. Κόκκαλη θα κάνει μια σύντομη αναφορά στην ΕΠ-ΑΝ.8

Παρόλο που κι εδώ η οπτική είναι «προσωποκεντρική», η συγγραφέας φαίνεται να

αξιοποιεί καλύτερα το υλικό που παρέχει ο Ανταίος προκειμένου να ανασυνθέσει μια

πιο συνεκτική και οργανωμένη, σε σχέση με εκείνη που δίνει η Ε. Παππά, αφήγηση.

Για την ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο θα μιλήσει και ο Παναγιώτης Νούτσος στην μελέτη

του για την σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα που κυκλοφόρησε το 1993.9 Η αξία

Θεοφυλακτοπούλου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003· Φίλιππος Ηλιού, Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος: η
εμπλοκή του ΚΚΕ, Θεμέλιο, Αθήνα 2004· Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο
Μάρσαλ: Η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004· Χάνκεν
Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα '36-'49: Από τη δικτατορία στον εμφύλιο - Τομές και συνέχειες, Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα 2005· Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα:
Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση, 1945-1952, τόμοι Δ1-Δ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009·
Πολυμέρης Βόγλης, Φλώρα Τσίλαγα, Ιάσονας Χανδρινός, Μενέλαος Χαραλαμπίδης (επιμ.), Η εποχή
των ρήξεων: Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012· Κατερίνα
Γαρδίκα, Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κώστας Ράπτης (επιμ.), Η μακρά
σκιά της δεκαετίας του ‘40, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015· Προκόπης Παπαστράτης, Μιχάλης Π.
Λυμπεράτος, Λη Σαράφη (επιμ.), Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά: Μια τομή στην πολιτική
ιστορία της Ελλάδας - Πρακτικά ημερίδας 19-23 Νοεμβρίου 2014, Εταιρεία Σύγχρονης Ιστορίας, Αθήνα
2016. Μια συγκεντρωτική καταγραφή της σχετικής με την περίοδο βιβλιογραφίας μπορεί κανείς να
βρει στο Χ. Φλάισερ, Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 - Βιβλιογραφικός οδηγός: ιστοριογραφία και
μνήμη από τις μέρες του Πολέμου έως το 2019, Θεμέλιο, Αθήνα 2019.
6 Έλλη Παππά, Νίκος Κιτσίκης: ο επιστήμονας, ο άνθρωπος, ο πολιτικός, Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, Αθήνα 1986, σ. 70-78.
7 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 52-54 και σ. 56-57.
8 Κατίνα Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης: Βιωματική βιογραφία (1896-1962), Βιβλιοπωλείον της
Εστίας, Αθήνα 2011, σ. 136-139.
9 Παναγιώτης Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1974 - Τόμος Γ΄: Η
εδραίωση του «μαρξισμού-λενινισμού» και οι αποκλίνουσες ή οι ετερογενείς επεξεργασίες (1926-1955),
Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1993, σ. 96-101 και σ. 448-452.
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της δικής του συμβολής έγκειται στο ότι βγαίνει έξω από το πλαίσιο που θέτει η

εισήγηση του Ν. Κιτσίκη και οι υπόλοιπες πληροφορίες που υπάρχουν στον Ανταίο

σχετικά με την εταιρεία και επιχειρεί, κάνοντας αναφορές στον πολιτικό λόγο του

ΚΚΕ, να αναδείξει το νήμα που συνδέει την μετά τον πόλεμο κεντρική γραμμή του

περί ανοικοδόμησης με την συγκρότηση των δύο εγχειρημάτων.10

Μερικά χρόνια αργότερα η Ε. Παππά θα επανέλθει στο θέμα γράφοντας την

εισαγωγή στην ανατύπωση του Ανταίου που έγινε από το ΕΛΙΑ το 2000. Στο κείμενο

της αποτυπώνει ένα αρκετά παραστατικό περίγραμμα της διαδρομής του περιοδικού

και των διαφορετικών φάσεων που αυτή κατέγραψε, χωρίς όμως να προσκομίζει

κάποιο νέο στοιχείο σχετικά με την ιστορία της ΕΠ-ΑΝ, πέρα από κάποιες αναφορές

σε «πισώπλατα πυρά» της ηγεσίας του ΚΚΕ, και πιο συγκεκριμένα του Νίκου

Ζαχαριάδη, προς τους επιστήμονες της εταιρείας και του περιοδικού με αφορμή,

όπως η ίδια τουλάχιστον ισχυρίζεται, κάποια διαφοροποίηση τους από την θέση του

κόμματος στο ζήτημα των εκλογών και του δημοψηφίσματος του 1946. Με αφορμή

την ανατύπωση αυτή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε τον Ιανουάριο

του 2003 μια εκδήλωση για την παρουσίαση του περιοδικού και της συμβολής του Ν.

Κιτσίκη σε αυτό. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Φοίβος Τσέκερης, φοιτητής του Ν.

Κιτσίκη, και ο Φίλιππος Ηλιού. Ο πρώτος στην παρέμβαση του, η οποία

περιλαμβάνεται στο βιβλίο του με τίτλο Η αλήθεια να λέγεται, επαναλαμβάνει επί της

ουσίας την αφήγηση της Ε. Παππά.11 Ο Φ. Ηλιού, από την άλλη, στην δική του

τοποθέτηση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Πολίτης, μίλησε για τα κοινωνικά

συμφραζόμενα του Ανταίου και της εποχής κατά την οποία εκδιδόταν, ενώ στάθηκε

ιδιαίτερα στην τομή που επέφερε στην ιστορία της ελληνικής οικονομικής σκέψης η

ανάλυση του περιοδικού και της εταιρείας περί βιωσιμότητας της χώρας και

δυνατότητας αυτοδύναμης ανάπτυξης της.12

Η επόμενη, και τελευταία φορά, που τα δύο αυτά εγχειρήματα βρέθηκαν στο

επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι στο αφιέρωμα που τους έκανε το περιοδικό

Ουτοπία το 2014. Αρχικά, ο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος θα ξεκινήσει παρουσιάζοντας

ένα αδρό περίγραμμα των οικονομικών εξελίξεων πριν και μετά την ίδρυση της

10 Αυτό είναι το περιεχόμενο και της ανακοίνωσης του στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, τον Νοέμβριο του 1993. Βλέπε Π.
Νούτσος, «“Ανοικοδόμηση” και “Λαοκρατία”: Το εγχείρημα του Ανταίου και της “ΕΠ-ΑΝ” στα
πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου», στο Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο
(1945-1967), ό.π., σ. 371-375.
11 Φοίβος Τσέκερης, Η αλήθεια να λέγεται, Εντός, Αθήνα 2011, σ. 67-71.
12 Φ. Ηλιού, «Ένα περιοδικό και μια εποχή: Τα κοινωνικά συμφραζόμενα του Ανταίου», Ο Πολίτης,
107, 2003, σ. 31-34.
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ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Σημειώνει ότι τα δύο αυτά εγχειρήματα αποτελούσαν επί

της ουσίας μια πράξη ανασύνταξης της αριστερής διανόησης μετά την Βάρκιζα και

σαν βασικό τους στόχο είχαν να καλύψουν το έλλειμμα συγκεκριμένων οικονομικών

μέτρων και προτάσεων που χαρακτήριζε μέχρι τότε τον πολιτικό λόγο του εαμικού

κινήματος.13 Με την σειρά του ο Θανάσης Γκιούρας υποστηρίζει ότι για μια χώρα,

όπως η Ελλάδα, που δεν είχε προλάβει να αναπτύξει μια ευρεία παράδοση της

κριτικής της πολιτικής οικονομίας, οι μελέτες του Ανταίου συνιστούν ένα άκρως

σημαντικό επίτευγμα, καθώς θέτουν τις βάσεις πάνω στις οποίες έπρεπε να στηριχθεί

οποιαδήποτε κοινωνική θεωρία που θα διατύπωνε αξιώσεις ανάλυσης και ερμηνείας

του αντίστοιχου κοινωνικού σχηματισμού. Η ανάδειξη αυτής της προβληματικής, η

έμφαση που της δίνεται και το βάθος των αναλύσεων που την συνοδεύουν, είναι,

όπως τονίζει, τα στοιχεία εκείνα που διακρίνουν τον Ανταίο από άλλα αντίστοιχα

περιοδικά, όπως την Νέα Οικονομία του Α. Αγγελόπουλου και το Αρχείο

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δ. Καλιτσουνάκη, και που του

διασφαλίζουν μια ιδιαίτερη θέση στην ελληνική ιστορία των ιδεών. Μια ακόμα

καινοτομία του περιοδικού για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομικής σκέψης,

σύμφωνα με τον Θ. Γκιούρα, είναι ότι διεύρυνε την αντίληψη για την έννοια των

παραγωγικών δυνάμεων συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές όχι μόνο τους φυσικούς

πόρους, αλλά και την επιστημονική γνώση και τα ανθρώπινα υποκείμενα.

Ενδιαφέρον έχει, επίσης, η επισήμανση ότι η βασική μήτρα της επιχειρηματολογίας

του είναι οι τεχνικο-επιστημονικές συζητήσεις κυρίως από την δεκαετία του 1930,

όπως αυτές καλλιεργούνται στους κύκλους του ΤΕΕ και του Μετσόβιου

Πολυτεχνείου. Επί της ουσίας, σημειώνει, το σχήμα του περιοδικού είναι μια

αριστερή εκδοχή της αντίληψης που ήθελε τους «τεχνικούς» ως βασικούς ρυθμιστές

της παραγωγής. Ωστόσο, παρά την διεξοδική παρουσίαση των υλικών δυνατοτήτων

της αναπτυξιακής διαδικασίας ο Θ. Γκιούρας εντοπίζει ένα μεγάλο έλλειμμα σε ό,τι

αφορά την ανάλυση των κοινωνικών και ταξικών όρων καθώς και της πολιτικής

συγκυρίας. Η απουσία αυτή θα το οδηγήσει σε μια απλουστευτική ερμηνεία της

κοινωνίας ως μηχανισμού που αρκούν οι ορθές παρεμβάσεις της ανοικοδόμησης για

να αρχίσει να λειτουργεί.14 Ο Γιώργος Στασινόπουλος, από την δική του την πλευρά

στέκεται κριτικά στην αναπτυξιακή πρόταση και την γενικότερη στάση του Ανταίου

13 Μ. Ψαλιδόπουλος, «Σχετικά με την έννοια της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης στον Ανταίο»,
Ουτοπία, 108, 2014, σ. 19-30.
14 Θανάσης Γκιούρας, «Το περιοδικό Ανταίος, η δημοσιότητα ως αγώνας και ο αγώνας ως
δημοσιότητα», Ουτοπία, 108, 2014, σ. 31-49.
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θεωρώντας καταλυτική για τις μετέπειτα δυσμενείς εξελίξεις την εχθρική θέση που

κράτησε απέναντι στην σταθεροποιητική πολιτική του Κυριάκου Βαρβαρέσου, το

καλοκαίρι του 1945.15 Παρόλα αυτά αναγνωρίζει την αξία του εγχειρήματος

σημειώνοντας ότι αυτή επιβεβαιώνεται κι από το γεγονός ότι η συλλογιστική και η

επιχειρηματολογία που εξέφρασε για τα αναπτυξιακά προβλήματα της εποχής του

απέκτησαν χαρακτήρα μονιμότητας στην αριστερή διανόηση και ξεπερνούν τα

συμφραζόμενα του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο αρθρώθηκαν.16 Ο Γιώργος

Πετρόπουλος, ιστορικός και δημοσιογράφος, θα αναδείξει με την δική του συμβολή,

την αντιπαράθεση Ζαχαριάδη-Σβώλου σχετικά με τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να

έχει μια επιστημονική εταιρεία. Η αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στις στήλες του

Ριζοσπάστη λίγο πριν την ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ στάθηκε, όπως όλα δείχνουν,

καταλυτική για την φυσιογνωμία της.17 Ενδιαφέρον έχει και το άρθρο του Νίκου

Παπαδάτου για την κριτική που άσκησε ο Κώστας Δημάκης στον Αστικό Κώδικα

που ενσωματώθηκε το 1946 στην ελληνική έννομη τάξη ύστερα από πρωτοβουλία

της κυβέρνησης Σοφούλη. Η αξία του εν λόγω κειμένου έγκειται στο ότι είναι το

μόνο, από όσα έχουν γραφτεί για τον Ανταίο, που εστιάζει σε κάτι πέρα από την

οικονομική του πρόταση, αναδεικνύοντας έτσι τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του

λόγου που επιχείρησαν να αρθρώσουν οι επιστήμονες που συσπειρώθηκαν στα δύο

υπό εξέταση εγχειρήματα.18 Στο αφιέρωμα περιλαμβάνονται τρία ακόμα κείμενα. Τα

δύο είναι αναδημοσιεύσεις παλιότερων άρθρων του Δ. Μπάτση19 και του Σ.

Μάξιμου20 που είχαν δημοσιευτεί πρώτη φορά στον Ανταίο και το τρίτο, του Ευτύχη

Μπιτσάκη, είναι μια κριτική παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Κιτσίκη με τίτλο Η

φιλοσοφία της νεώτερης φυσικής.21

Τέλος, αναφορές στα δύο υπό εξέταση εγχειρήματα -πρωτίστως στον Ανταίο

και δευτερευόντως στην ΕΠ-ΑΝ- συναντάμε και σε διάφορες μελέτες ιστορίας της

15 Για τα θέματα αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά στο πέμπτο κεφάλαιο καθώς και στον επίλογο της
εργασίας.
16 Γιώργος Στασινόπουλος, «Οικονομική Πολιτική και Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Η
προβληματική της Αριστερής Παράδοσης μέσα από τις στήλες του Ανταίου, 1945-1951», Ουτοπία,
108, 2014, σ. 51-75.
17 Γιώργος Πετρόπουλος, «Ο ρόλος της επιστήμης στην μεταπελευθερωτική Ελλάδα», Ουτοπία, 108,
2014, σ. 77-91.
18 Νίκος Παπαδάτος, «Το πρόβλημα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα: Η συμβολή του Κώστα Ι.
Δημάκη στο περιοδικό Ανταίος», Ουτοπία, 108, 2014, σ. 113-136.
19 Δημήτρης Μπάτσης, «Το βασικό πρόβλημα της ανοικοδόμησης», Ουτοπία, 108, 2014, σ. 137-142.
20 Σεραφείμ Μάξιμος, «Η Ελλάδα είναι ή “πρέπει να γίνει” βιώσιμη;», Ουτοπία, 108, 2014, σ.
143-154.
21 Ευτύχης Μπιτσάκης, «Νίκου Κιτσίκη: Η φιλοσοφία της νεώτερης φυσικής», Ουτοπία, 108, 2014, σ.
93-111.
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εγχώριας οικονομικής σκέψης. Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, για παράδειγμα, θα

αναφερθεί σε αυτά τόσο στην συμβολή του στον συλλογικό τόμο που εξέδωσε το

Πανεπιστήμιο Κρήτης προς τιμήν του Νίκου Σβορώνου,22 όσο και στο 1ο κεφάλαιο

του Δ΄ τόμου της Ιστορίας της Ελλάδας του 20ου αιώνα.23 Ανάλογη αναφορά κάνει

και ο Γ. Στασινόπουλος στο βιβλίο του Η ρητορική της ανάπτυξης.24 Τέλος, ο

Ανδρέας Κακριδής στην αδημοσίευτη διατριβή του με τίτλο Greek Economists and

the quest for development, 1944-196725 θέλοντας να καταγράψει τις αναπτυξιακές

προτάσεις που κατατέθηκαν στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο θα αξιοποιήσει ανάμεσα

σε άλλα περιοδικά και τον Ανταίο26 παραθέτοντας ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα

στατιστικά στοιχεία όπως είναι ο αριθμός των αρθρογράφων και η επαγγελματική

τους ιδιότητα (Πίνακας 3.5, σ. 90 και Appendix D, σ. 331),27 οι ιδιαίτερες θεματικές

κατηγορίες -αγροτική οικονομία, βιωσιμότητα, βιομηχανία-ενέργεια, δημοσιονομική

πολιτική, κ.λπ.- με τις οποίες καταπιάνονται τα οικονομικά άρθρα του περιοδικού

(Πίνακας 5.4, σ. 140 και Πίνακας 9.2, σ. 271) και ο αριθμός των τευχών και των

σελίδων που κυκλοφόρησαν (Πίνακας 9.1, σ. 270).28 Σε όλες, όμως, αυτές τις

περιπτώσεις -με εξαίρεση το αφιέρωμα στο περιοδικό Ουτοπία- ο χώρος που δίνεται

22 Χ. Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από την βιωσιμότητα της Ελλάδας και το ρόλο της βιομηχανίας»,
στο Βασίλης Κρεμμυδάς, Χρύσα Μαλτέζου, Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αφιέρωμα στον Νίκο
Σβορώνο, τόμος δεύτερος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 1986, σ. 354-355.
23 Χ. Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονομία της ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου», στο Χ.
Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση,
1945-1952, τόμος Δ1, ό.π., σ. 18, σ. 28-29 και σ. 31-36.
24 Γ. Στασινόπουλος, Η ρητορική της ανάπτυξης: Οικονομικές ιδέες και οικονομική πολιτική την
περίοδο της ανασυγκρότησης 1944-1952, Gutenberg, Αθήνα 2010, σ. 156-166.
25 Andreas Kakridis, Greek Economists and the quest for development, 1944-1967, αδημοσίευτη
διατριβή, http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18562#page/1/mode/2up, ανακτήθηκε και
προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 30/1/2020.
26 Εκτός από τον Ανταίο ο Α. Κακριδής θα μελετήσει ακόμα στα πλαίσια της διατριβής του το Αρχείον
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δημήτριου Καλιτσουνάκη, την Επιθεώρηση
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ξενοφώντα Ζολώτα και το Σπουδαί που ξεκίνησε να
εκδίδεται το 1950 από την Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών -νυν Πανεπιστήμιο Πειραιά.
27 Όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο σχετικά με την πορεία του Ανταίου, στην παρούσα εργασία
υιοθετήθηκε μια διαφορετική μέθοδος από αυτήν που προτείνει ο Α. Κακριδής για τον υπολογισμό του
αριθμού των συνεργατών του περιοδικού.
28 Η αναλυτική αυτή στατιστική καταγραφή, που επιχειρεί ο Α. Κακριδής στην διατριβή του,
συμπληρώνεται από ορισμένα ακόμα στοιχεία που είχε παρουσιάσει σε ένα παλιότερο κείμενο με τίτλο
Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953. Πιο συγκεκριμένα στην εργασία
αυτή, εκτός από τους παραπάνω πίνακες και διαγράμματα, μπορεί κανείς ακόμα να βρει στατιστικά
στοιχεία σχετικά την εσωτερική δομή του περιοδικού και τον επιμερισμό της ύλης σε άρθρα, στήλες,
ανακοινώσεις, ένθετα, επιστολές κ.λπ. (Διάγραμμα 3.2, σ. 15), το ποσοστό των άρθρων με διεθνή
θεματολογία ή/και που είναι μεταφρασμένα (Διάγραμμα 3.3, σ. 16), την θεματική διάρθρωση
-ποσοστό της ύλης που σχετίζεται με θέματα οικονομίας, εκπαίδευσης, υγείας, δικαίου και οργάνωσης
της πολιτείας, κ.λπ.- του περιοδικού (Διάγραμμα 3.4, σ. 19), καθώς και τα μέσα επιχειρηματολογίας
-οικονομική θεωρία, οικονομική ιστορία, πίνακες, διαγράμματα, εξισώσεις- που χρησιμοποιούνται στα
οικονομικά άρθρα. (Πίνακας 4.4, σ. 26). Για περισσότερα βλ. Ανδρέας Κακριδής, Η ελληνική αριστερά
απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, στο hdoisto.gr › download › meeting_0045_2108,
ανακτήθηκε και προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 30/1/2020.

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18562#page/1/mode/2up
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στα δύο υπό εξέταση εγχειρήματα είναι περιορισμένος. Ακόμα και στην διατριβή του

Α. Κακριδή από τις 322 σελίδες εκείνες που αφορούν τον Ανταίο δεν ξεπερνούν τις

20.29 Την ίδια στιγμή οι περισσότερες αναφορές είναι εστιασμένες στο οικονομικό

σκέλος της πρότασης που διατυπώνεται μέσα από τις στήλες του περιοδικού, το οποίο

μάλιστα πολλές φορές παρουσιάζεται όχι ξέχωρα αλλά συνδυαστικά με όσα λέει ο Δ.

Μπάτσης στο βιβλίο του Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα.30 Η ΕΠ-ΑΝ αλλά και ο

ίδιος ο Ανταίος ως ιστορικά εγχειρήματα με την δική τους αυτοτέλεια, την δική τους

υπόσταση και διαδρομή σπάνια απασχόλησαν τους ερευνητές. Χαρακτηριστικό είναι

ότι ο Α. Κακριδής στην διατριβή του αφιερώνει μόλις μιάμιση σελίδα στην εταιρεία,

ενώ ο Μ. Ψαλιδόπουλος στο κατά τα άλλα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του στην

Ουτοπία αποδίδει την δημιουργία της Οργάνωσης Μελέτης Σχεδιοποιημένης

Ανοικοδόμησης και των αντίστοιχων Ομάδων Μελέτης που είχε συγκροτήσει το

ΕΑΜ στην διάρκεια της Κατοχής στον Ανταίο. Έτσι, ο λόγος αποκόπηκε από τα

υποκείμενα που τον εξέφεραν με αποτέλεσμα να αποσυνδεθεί -ή τουλάχιστον να μην

συνδεθεί επαρκώς- με τα ιστορικά συμφραζόμενα μέσα από τα οποία αναδείχθηκε.

Από την άλλη, όσες αναφορές γίνονται πιο επισταμένα στην ιστορία της ΕΠ-ΑΝ και

του Ανταίου, όπως αυτές της Ε. Παππά, περιορίζονται, τις περισσότερες φορές, σε μια

αυτούσια αναπαραγωγή του σχήματος που παρουσίασε ο Ν. Κιτσίκης σχετικά με την

προϊστορία της εταιρείας χωρίς να τηρούν κάποια κριτική απόσταση ή να

προσπαθούν να πάνε πέρα από αυτό, εμπλουτίζοντας το και με άλλα στοιχεία.

Παράλληλα, η εστίαση στο οικονομικό σκέλος δεν βοηθά ώστε να αναδειχθεί ο

ολιστικός χαρακτήρας της πρότασης περί ανοικοδόμησης που διατύπωσαν τα δύο

εγχειρήματα ενώ παραγνωρίζονται άλλες διαστάσεις που έχουν να κάνουν με τις

θέσεις που προέβαλαν σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της επιστημονικής έρευνας

(διεπιστημονικότητα, εκλαΐκευση κ.λπ.) και τον ρόλο του επιστήμονα.

29 Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 850 περίπου καταγραφές που υπάρχουν στον κατάλογο της
βιβλιογραφίας που παρατίθενται στις σελίδες 333-357 της διατριβής μόλις οι 25 είναι κείμενα από τον
ίδιο τον Ανταίο, την στιγμή μάλιστα που από τα άλλα τρία περιοδικά χρησιμοποιούνται περισσότερα
άρθρα (53 από το Σπουδαί, 43 από το Επιθεώρησις Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και 42 από
το Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών).
30 Για μια πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική προσέγγιση της πρότασης που διατυπώνει ο Δ. Μπάτσης
στο συγκεκριμένο βιβλίο, βλ. Θεόδωρος Μαριόλης (επιμ.), Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η
Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018. Οι επισημάνσεις που γίνονται σε αυτόν
τον συλλογικό τόμο μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του αναπτυξιακού
προτάγματος της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου.
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Όλες οι παραπάνω συμβολές συνθέτουν ένα πλέγμα αναφορών με τις οποίες

προσπαθεί να συνομιλήσει και η παρούσα εργασία άλλοτε επεκτείνοντας και

συμπληρώνοντας τις και άλλοτε τηρώντας μια περισσότερο κριτική στάση.

Στην όλη προσπάθεια μου μια από τις πιο δύσκολες ανηφοριές με τις οποίες

ήρθα αντιμέτωπος ήταν αυτή της αρχειακής έρευνας. Η έρευνα αυτή κρίθηκε

αναγκαία προκειμένου να φωτιστεί καλύτερα η σύσταση και η λειτουργία των δύο

υπό εξέταση εγχειρημάτων και να αποτυπωθεί η εξέλιξη τους στον χρόνο. Έχοντας

ως δεδομένο ότι τόσο η εταιρεία όσο και το περιοδικό διατηρούσαν αρχείο, όπως

άλλωστε προβλεπόταν από τους εσωτερικούς τους κανονισμούς, ξεκίνησα ελπίζοντας

ότι κάπου θα είχε διασωθεί αυτοτελές, είτε αυτούσιο είτε κάποια αποσπάσματα του.

Η αναζήτηση μου όμως στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), στην

Βιβλιοθήκη της Βουλής, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στη Γεννάδειο

Βιβλιοθήκη, στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), στα αρχεία του

ΚΚΕ που βρίσκονται στο Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαος Φλωράκης» και στο

ιστορικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη απέβη άκαρπη. Το μόνο που μπόρεσα να

εντοπίσω ήταν στα ΑΣΚΙ μια έκδοση της ΕΠ-ΑΝ με την ιδρυτική της διακήρυξη

-στην οποία αναφέρονται και τα ονόματα των ιδρυτικών της μελών-, το καταστατικό,

τον εσωτερικό κανονισμό και τον εσωτερικό κανονισμό παραρτημάτων.

Επόμενο βήμα ήταν να αναζητήσω τα προσωπικά αρχεία των σημαντικότερων

συντελεστών των δύο εγχειρημάτων, ευελπιστώντας ότι σε αυτά θα είχε σωθεί μέρος

του υλικού που έψαχνα. Σε αυτή τη δεύτερη απόπειρα εκτός από τις παραπάνω πηγές

απευθύνθηκα επιπλέον σε βιβλιοθήκες και αρχεία διάφορων φορέων και

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που σχετίζονταν με τα πρόσωπα που με ενδιέφεραν, ενώ

ήρθα και σε επαφή με συγγενείς ορισμένων εξ αυτών με την προσδοκία ότι θα είχαν

να μου υποδείξουν κάτι περισσότερο.31 Δυστυχώς, όμως, ούτε αυτή η προσπάθεια

απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς πολλά αρχεία δεν βρέθηκαν ενώ όσα εντοπίστηκαν

δεν παρείχαν ικανοποιητικό υλικό. Αναλυτικότερα, το αρχείο του Δ. Μπάτση, του

σημαντικότερου ίσως συντελεστή και των δύο εγχειρημάτων, δεν έχει διασωθεί

κάπου. Ο Σ. Μάξιμος, από την άλλη, ό,τι υλικό είχε συγκεντρώσει στο προσωπικό

του αρχείο μέχρι το 1947 το άφησε πίσω του όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την

χώρα το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς προκειμένου να αποφύγει τις διώξεις. Και το

31 Για παράδειγμα για όσα από τα μέλη της ΕΠ-ΑΝ ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο και στο
Πολυτεχνείο επικοινώνησα με τις αρμόδιες βιβλιοθήκες. Για όσους ήταν γεωπόνοι ή είχαν σχέση με
την Γεωπονική εκτός από την βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνθηκα και
στο Γεωργικό Μουσείο. Τέλος, για τους μηχανικούς αποτάθηκα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
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αρχείο, όμως, του Ν. Κιτσίκη που βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Ανατολικής

Κρήτης αποδείχθηκε αρκετά φτωχό, καθώς οι καταγραφές πριν το 1947 ήταν

ελάχιστες, ενώ στο αρχείο του Π. Κόκκαλη που απόκειται στο ομώνυμο ίδρυμα

εντοπίστηκαν ελάχιστες αποσπασματικές σημειώσεις στο προσωπικό του ημερολόγιο

του 1946. Τέλος, το αρχείο του Κ. Σωτηρίου, το οποίο είναι αναρτημένο στο

διαδίκτυο,32 ήταν αυτό που προσέφερε το περισσότερο υλικό. Από όσα

περιλαμβάνονται σε αυτό33 σίγουρα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ένα

κείμενο το οποίο απευθύνεται προς κάποιο όργανο του ΚΚΕ και με αφορμή την

πρώτη γενική συνέλευση των μελών της ΕΠ-ΑΝ, τον Ιούλιο του 1946, μεταφέρει μια

εικόνα της μέχρι τότε πορείας της εταιρείας. Η αξία αυτού του κειμένου, του οποίου

το περιεχόμενο θα παρουσιάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο, έγκειται στο ότι επιβεβαιώνει

την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ΚΚΕ και την ΕΠ-ΑΝ.

Είναι σαφές ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Αριστερά κατά την υπό

εξέταση περίοδο καθιστούσαν την τήρηση αρχείων δύσκολη, αν όχι επικίνδυνη,

υπόθεση. Τα αρχεία συλλογικοτήτων, όπως η ΕΠ-ΑΝ, που βρέθηκαν στο στόχαστρο

της κρατικής καταστολής, πιθανά κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν μετά την

απαγόρευση λειτουργίας τους. Το ίδιο λογικά θα συνέβη και με τα αρχεία

μεμονωμένων ατόμων που συνελήφθησαν, ενώ σίγουρα θα υπήρχαν πολλές ακόμα

περιπτώσεις, όπως αυτή του Σ. Μάξιμου, που προκειμένου να αποφύγουν τις διώξεις

ανέβαιναν στο βουνό ή έφευγαν στο εξωτερικό, μέσα σε συνθήκες παρανομίας,

εγκαταλείποντας ό,τι υλικό μπορεί να είχαν συγκεντρώσει μέχρι τότε.34

Τα κενά που άφησε το ελλιπές αρχειακό υλικό έγινε προσπάθεια να καλυφθούν

από τον Τύπο της εποχής. Τις περισσότερες πληροφορίες προσέφερε, όπως είναι

λογικό ο Ανταίος, ο οποίος, λειτουργώντας τρόπον τινά ως το επίσημο όργανο της

εταιρείας, δημοσίευε αρκετά συχνά ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την δράση

32 Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία απόκειται το αρχείο του Κ. Σωτηρίου είναι:
http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html.
33 Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό βρέθηκαν: α) ένα κείμενο με την ημερήσια διάταξη και τα προτεινόμενα
θέματα μιας συνεδρίασης της συντακτικής επιτροπής του Ανταίου στις 23/11/1945, β) ο εσωτερικός
κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας, γ) κείμενο από το Δ.Σ. της ΕΠ-ΑΝ προς τα μέλη της εταιρείας
με τα προτεινόμενα θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν οι τομείς, δ) ένα εσωτερικό
απολογιστικό σημείωμα με αφορμή την πρώτη γενική συνέλευση της ΕΠ-ΑΝ, τον Ιούλιο του 1946 το
οποίο απευθύνεται προς κάποιο όργανο του ΚΚΕ, ε) μια επιστολή του Δ. Σ της ΕΠ-ΑΝ προς τους
τομείς της εταιρείας για την προετοιμασία του Πανελλαδικού Συνεδρίου Επιστημόνων με ημερομηνία
20/9/1946, στ) κείμενο με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για την
διοργάνωση του Συνεδρίου και το προτεινόμενο διάγραμμα θεμάτων, ζ) μια δακτυλογραφημένη
ανυπόγραφη επιστολή διαμαρτυρίας για την διάλυση της ΕΠ-ΑΝ τον Δεκέμβριο του 1949.
34 Ο Π. Κόκκαλης και ο Α. Αγγελόπουλος, για παράδειγμα, όπως θα δούμε και παρακάτω, έφυγαν κι
αυτοί κρυφά στο εξωτερικό την ίδια περίπου περίοδο με τον Σ. Μάξιμο.

http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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της. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι εφημερίδες Ριζοσπάστης και Ελεύθερη Ελλάδα

καθώς και τα περιοδικά Κομμουνιστική Επιθεώρηση και Μόρφωση της περιόδου

1945-1947.35 Ο στόχος σε αυτήν την περίπτωση ήταν όχι μόνο να φωτιστεί καλύτερα

το έργο της εταιρείας, αλλά και να εντοπιστούν τυχόν αλληλεπιδράσεις και

συσχετίσεις ανάμεσα στα δύο εξεταζόμενα εγχειρήματα και τα διάφορα κομματικά

έντυπα του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, να εξεταστεί, δηλαδή, πως παρουσιάζουν το έργο της

εταιρείας και του περιοδικού, αν αναδημοσιεύουν κείμενα και αναλύσεις τους, αν

υπάρχουν συντελεστές τους που να αρθρογραφούν τακτικά σε αυτά κ.λπ. Μέσα από

αυτήν την συγκριτική προσέγγιση φάνηκε να υπάρχει κάποια συσχέτιση με τον

Ριζοσπάστη και την Ελεύθερη Ελλάδα που συνήθως, όμως, δεν υπερέβαινε το επίπεδο

της απλής αναγγελίας. Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο εφημερίδες, ειδικά η πρώτη,

φιλοξενούν κάθε τόσο διαφημίσεις για τον Ανταίο ή ανακοινώσεις για κάποια

επικείμενη εκδήλωση της ΕΠ-ΑΝ, ενώ σε λίγες περιπτώσεις θα δημοσιεύσουν και

κάποιο εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τις δράσεις της.36 Εκεί όπου δεν υπάρχει καμία

αναφορά είναι στην Μόρφωση και την Κομμουνιστική Επιθεώρηση, παρόλο που η

δομή τους ως περιοδικά θα δικαιολογούσε περισσότερο να φιλοξενήσουν αναλυτικές

μελέτες όπως αυτές που εκπονούσε η ΕΠ-ΑΝ και δημοσίευε ο Ανταίος.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε και το γεγονός ότι στο σχετικό σημείωμα προς το

ΚΚΕ, που βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου, η προβολή που τυγχάνει η δουλειά

της ΕΠ-ΑΝ από τον κομματικό Τύπο κρίνεται ανεπαρκής. Καμία αναφορά δεν θα

συναντήσουμε και στην Σοσιαλιστική Επιθεώρηση κάτι, όμως, που, φαντάζει λογικό

δεδομένου ότι πρόσκειται σε αντίπαλο προς αυτόν του ΚΚΕ και του ΕΑΜ πολιτικό

χώρο.37 Το περιοδικό εκείνο με το οποίο φαίνεται να συσχετίζεται περισσότερο η

ΕΠ-ΑΝ είναι η Νέα Οικονομία του Α. Αγγελόπουλου στην οποία αρκετές φορές θα

δημοσιευθούν τα βασικότερα σημεία διαφόρων διαλέξεων που διοργανώνει κατά

35 Η Ελεύθερη Ελλάδα ήταν ημερήσια εφημερίδα του ΕΑΜ, η Κομμουνιστική Επιθεώρηση ήταν
μηνιαίο πολιτικό-θεωρητικό όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ και η Μόρφωση ήταν δεκαπενθήμερη έκδοση
της ΚΕ του ΚΚΕ στην οποία δημοσιεύονταν μεταφρασμένα, από την σοβιετική κυρίως βιβλιογραφία,
άρθρα ιδεολογικού περιεχομένου.
36 Για την ακρίβεια η Ελεύθερη Ελλάδα θα φιλοξενήσει στις 31/12/1945 ρεπορτάζ από την πρώτη
εκδήλωση της ΕΠ-ΑΝ, που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα, ενώ στις 6/3/1947 θα δημοσιεύσει την
ανακοίνωση που είχε εκδοθεί εν όψει του πρώτου πανελλαδικού συνεδρίου επιστημόνων για την
ανοικοδόμηση. Ο Ριζοσπάστης από την άλλη εκτός από αυτές τις περιπτώσεις θα ασχοληθεί πιο
επισταμένα με την ΕΠ-ΑΝ άλλες τέσσερις φορές: α) αμέσως μετά την ίδρυση της στις 5/9/1945, β)
στις 7/4/1946, όταν θα αναδημοσιεύσει περίληψη της εισήγησης που παρουσίασε ο Θ. Γιαννόπουλος
στα πλαίσια εκδήλωσης της ΕΠ-ΑΝ με θέμα τα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, γ) στις
20/7/1946 μετά την πρώτη γενική συνέλευση των μελών και δ) στις 8/3/1947 μετά την συνάντηση
αντιπροσωπείας της εταιρείας με τον P. Porter. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ο Κ. Καραγιώργης,
διευθυντής του Ριζοσπάστη δημοσίευσε τρία άρθρα στον Ανταίο.
37 Η Σοσιαλιστική Επιθεώρηση ήταν το μηνιαίο θεωρητικό όργανο της ΕΛΔ-ΣΚΕ.
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καιρούς η εταιρεία. Η συσχέτιση αυτή, που, όπως θα δούμε, εκτείνεται και σε επίπεδο

θεματολογίας αλλά και σε επίπεδο προσώπων, εξηγείται από το γεγονός ότι ο εκδότης

της Νέας Οικονομίας είναι και ένας εκ των πιο δραστήριων μελών της ΕΠ-ΑΝ.

Δεδομένου ότι τα κομματικά έντυπα της Αριστεράς σταμάτησαν να

κυκλοφορούν μετά τον Οκτώβριο του 1947 με τον Α.Ν. 509, σε συνδυασμό και με τις

αρρυθμίες που παρατηρούνται στην κυκλοφορία του Ανταίου την περίοδο 1947-1950,

χρειάστηκε να αναζητήσω άλλες πηγές προκειμένου να φωτίσω την δράση της

εταιρείας το διάστημα αυτό. Έτσι εκτός από την Νέα Οικονομία, που συνεχίζει

κανονικά να εκδίδεται, εξέτασα τις εφημερίδες Τα Νέα, Το Βήμα και Ελευθερία.38

Στην τελευταία γίνονται ορισμένες αναφορές, όχι τόσο τακτικά όσο στις δύο μεγάλες

εφημερίδες της Αριστεράς, που δεν ξεπερνούν το επίπεδο μιας απλής αναγγελίας.

Στις άλλες δύο η πρώτη φορά που εμφανίζονται η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος στις στήλες

τους είναι στα πλαίσια του δικαστικού ρεπορτάζ την περίοδο της σύλληψης και της

δίκης του Δ. Μπάτση το 1951-1952. Ένα ακόμα έντυπο που αποδελτίωσα,

προσπαθώντας να βρω πληροφορίες αυτή τη φορά για την Οργάνωση Μελετών

Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης (ΟΜΣΑ), τον «άμεσο», σύμφωνα με τα λεγόμενα

του Ν. Κιτσίκη, «πρόγονο της ΕΠ-ΑΝ», ήταν το περιοδικό Νέα Ελλάδα που εξέδιδε

το ΕΑΜ το διάστημα 1943-1944, μιας και σε αυτό, όπως ισχυρίζεται, δημοσίευσε η

ΟΜΣΑ τις μελέτες που είχε καταρτίσει. Τέλος, θέλοντας να βρω πληροφορίες

σχετικά με την δράση του τοπικού παραρτήματος της ΕΠ-ΑΝ στο Ηράκλειο εξέτασα

την Ελεύθερη Κρήτη -ημερήσια εφημερίδα του ΕΑΜ- και την Μαχόμενη Κρήτη

-μηνιαία έκδοση του ΚΚΕ- χωρίς όμως να μπορέσω να εντοπίσω κάποια αναφορά,

δείγμα ίσως κι αυτό της εμβέλειας που είχε η συγκεκριμένη κίνηση.

Μια ακόμα πηγή στην οποία στράφηκα ήταν οι βιογραφίες και τα

απομνημονεύματα διαφόρων συμμετεχόντων. Επιδίωξη μου ήταν όχι μόνο να

εντοπίσω πληροφορίες που θα μου επέτρεπαν να συνθέσω πληρέστερα την ιστορία

της εταιρείας και του περιοδικού αλλά και να καταγράψω, ειδικά από όσα κείμενα

είχαν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, το πως αξιολογούσαν εκ των υστέρων οι ίδιοι οι

συντελεστές την συμμετοχή τους σε αυτά τα εγχειρήματα. Από όσα κείμενα

38 Η καθημερινή πολιτική εφημερίδα Ελευθερία πρωτοεκδόθηκε στις 25 Αυγούστου του 1944 ως
επίσημο όργανο της εξόριστης κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας» του Καΐρου. Το τελευταίο φύλλο της
κυκλοφόρησε την 21η Απριλίου 1967 με την κήρυξη του Πραξικοπήματος των Συνταγματαρχών.
Εκδότης της ήταν ο Πάνος Β. Κόκκας. Πολιτικά η εφημερίδα συντάχθηκε με τις δυνάμεις του Κέντρου
και ειδικότερα με νέους πολιτικούς που αναδείχθηκαν μέσα από μη εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις,
όπως ήταν ο Γιώργος Καρτάλης. Για περισσότερα βλ. Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου
(επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού Τύπου 1784 - 1974, τόμος 2ος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.).
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 2008, σ. 95-97.
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μελετήθηκαν περισσότερο διαφωτιστικές αποδείχθηκαν οι βιογραφίες της Ε. Παππά

για τον Ν. Κιτσίκη και της Κ. Τέντα-Λατίφη για τον Π. Κόκκαλη, στις οποίες έγινε

λόγος και προηγούμενα, καθώς και η αφήγηση του Κ. Σωτηρίου με τίτλο Ο Κώστας

Σωτηρίου αφηγείται, από τις εκδόσεις Επικαιρότητα.39 Από την άλλη, προκαλεί

εντύπωση το γεγονός ότι στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Άγγελος

Αγγελόπουλος στον Σοφοκλή Δημητρακόπουλο και η οποία κυκλοφόρησε σε βιβλίο

με τίτλο Από την Κατοχή στον Εμφύλιο: η μεγάλη ευθύνη των συμμάχων από τις

εκδόσεις Παρουσία το 1994 δεν γίνεται καμία νύξη ούτε στην ΕΠ-ΑΝ ούτε στον

Ανταίο παρόλο που αρκετές ερωτήσεις θα δικαιολογούσαν μια έστω σύντομη

αναφορά.40

Τέλος, θέλοντας να δω αν και πως αποτυπώνεται η σχέση της ΕΠ-ΑΝ και του

Ανταίου με το ΚΚΕ στις κομματικές αποφάσεις μελέτησα τα δημοσιευμένα πρακτικά

των Ολομελειών της Κεντρικής Επιτροπής και τις αποφάσεις του Πολιτικού

Γραφείου για το διάστημα 1945-1947 καθώς και αδημοσίευτο υλικό από την

Κομματική Οργάνωση Αθήνας από τους σχετικούς φακέλους που απόκεινται στα

ΑΣΚΙ. Παρόλο που δεν βρήκα κάποια ρητή αναφορά στο περιοδικό ή την εταιρεία,

εντόπισα αρκετά στοιχεία που με οδήγησαν στο συμπέρασμα πως και τα δύο αυτά

εγχειρήματα συνιστούν παράγωγα της πολιτικής που ακολουθεί το ΚΚΕ την περίοδο

αυτή.

Για την πιο αποτελεσματική προσέγγιση του θέματος κρίθηκε σκόπιμο η

εργασία να διαρθρωθεί σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο αφορά την προϊστορία της

ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Εκκινώντας από την αφήγηση που παρουσιάζει ο Ν.

39 Πρόκειται για μια σειρά συνεντεύξεων που έδωσε ο Κ. Σωτηρίου στην Ολυμπία Παπαδουκά το
διάστημα 7/4/1966-28/4/1966.
40 Εκτός από τα παραπάνω κείμενα μελετήθηκαν ακόμα: Μ. Ψαλιδόπουλος (επιμ.), Άγγελος
Αγγελόπουλος: σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα
2008· Ιωάννης Δεσποτόπουλος, «Σύντομη εισήγηση για ορισμένα σημαντικά “επακόλουθα” από το
έργο του Bauhaus», Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, 5, 1992, σ. 27-36· Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ
(επιμ.), Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία–Αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, Ποταμός, Αθήνα 2009, σ.
250-261· Ά. Αγγελόπουλος, Δ. Αθανασάτος κ.α., Χρυσός Ευελπίδης: Γράφουν για τον άνθρωπο και το
έργο του, Δωδώνη, Αθήνα 1972· Η. Νικολακόπουλος, Ηλίας Ηλιού: Πολιτική βιογραφία, Ίδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2017· Χ. Θεοδωρίδης, Ο χειμώνας του 1941-42: χρονικό της Κατοχής,
Κέδρος, Αθήνα 1980· Γιώργος Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο
αγωνιστής», Νέα Παιδεία, 32, 1984, σ. 120-132· Λίλιαν Μπάτση, Βαρύτατο τίμημα 1941-1952,
Δωδώνη, Αθήνα 1981· Χάρης Σακελλαρίου, Κώστας Σωτηρίου: Ο φωτισμένος παιδαγωγός-Ο φίλος της
νεολαίας, Κίνητρο, Αθήνα 1991· Χάρης Μπαμπούνης, «Ο μαθητής του Δ. Γληνού, παιδαγωγός της
Αντίστασης Κώστας Δ. Σωτηρίου (1889-1966)», στο Πέτρος Ι. Φιλίππου-Αγγέλου (επιμ.), Πρακτικά Δ'
Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής (Καλύβια, Αττικής 30 Νοεμβρίου, 1-3 Δεκεμβρίου, 1989):
αφιέρωμα Eugene Vanderpool, Κώστα Δ. Σωτηρίου, Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, Καλύβια
1992, σ. 727-756. Δυστυχώς μόνο στις βιογραφίες για τον Η. Ηλιού και τον Κ. Σωτηρίου θα
συναντήσουμε εκτενέστερες αναφορές στην ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο χωρίς, όμως, να προσθέτουν κάτι
στα όσα γνωρίζαμε ήδη από τις άλλες πηγές.
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Κιτσίκης κατά την πρώτη δημόσια εκδήλωση της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 1945,

προσπαθώ να εντάξω τα δύο υπό εξέταση εγχειρήματα στα ιστορικά τους

συμφραζόμενα ανασυνθέτοντας, έστω και συνοπτικά, τις διεργασίες εκείνες που

προηγήθηκαν και που με έναν τρόπο προετοίμασαν το έδαφος για την συγκρότηση

τους. Παράλληλα, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η αφήγηση του Ν. Κιτσίκη συνιστά

επί της ουσίας μια «γενεαλογία» της εταιρείας, κατασκευασμένη από τα ίδια τα μέλη

της, επιχειρώ μια κριτική ανάλυση της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που λειτουργεί ως γέφυρα, δίνονται τα βιογραφικά

ορισμένων εκ των βασικότερων συντελεστών της εταιρείας και του περιοδικού.41 Οι

προσωπικές διαδρομές των περισσότερων έρχονται να επιβεβαιώσουν την θέση ότι η

ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος υπήρξαν ιστορικά παράγωγα της συνάντησης διαφόρων

διανοουμένων με τα προτάγματα και τις ιδέες της Αριστεράς στην διάρκεια της

Κατοχής. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας

και του έργου που παρήγαγε η ΕΠ-ΑΝ στην σύντομη ζωή της από την στιγμή της

ίδρυσης της, τον Σεπτέμβριο του 1945, μέχρι την επίσημη διάλυση της, τον

Δεκέμβριο του 1949. Αφού δοθεί ένα περίγραμμα της δομής της εταιρείας,

παρατίθεται μια αναλυτική εικόνα των παρεμβάσεων που επιχείρησε στον δημόσιο

διάλογο. Παρουσιάζονται, επίσης, οι δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη,

προϊούσης της εμφύλιας αντιπαράθεσης, και που τελικά οδήγησαν στην

αδρανοποίηση της μετά τα τέλη του 1947. Τέλος, δίνονται τα βασικότερα σημεία του

σημειώματος που, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, βρέθηκε στο προσωπικό

αρχείο του Κ. Σωτηρίου και που απευθύνεται προς κάποιο όργανο του ΚΚΕ. Η

σημασία του σημειώματος αυτού έγκειται αφενός στο ότι επιβεβαιώνει την σχέση

που είχε το ΚΚΕ με την ΕΠ-ΑΝ και αφετέρου αποτυπώνει, ως ένα βαθμό, την οπτική

του πρώτου για το δεύτερο. Στο τέταρτο κεφάλαιο ανασυντίθεται η πορεία του

Ανταίου, οι δύο διαφορετικές φάσεις της ζωής του, τα θέματα που θέλησε να

αναδείξει, οι αρρυθμίες στην κυκλοφορία του, η διάρθρωση της ύλης, ο αριθμός των

συνεργατών του κ.λπ.

Αν σε αυτά τα κεφάλαια η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να αναδειχθούν τα

υποκείμενα, οι φορείς του αριστερού αναπτυξιακού λόγου, στο επόμενο το βάρος

πέφτει στον λόγο αυτό καθεαυτό. Αρχικά, γίνεται μια πολύ σύντομη παρουσίαση του

41 Βλέπε Παράρτημα 1 με τα ονόματα των ιδρυτικών μελών της ΕΠ-ΑΝ καθώς και των μελών του
Διοικητικού της Συμβουλίου και της συντακτικής επιτροπής του Ανταίου αλλά και τα ονόματα όσων
γράφουν σε αυτόν.
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διαλόγου που διεξάγεται την περίοδο μετά την Απελευθέρωση μεταξύ

οικονομολόγων, μηχανικών, κ.λπ. σχετικά με την βιωσιμότητα της ελληνικής

οικονομίας προκειμένου η πρόταση της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου να συσχετιστεί με το

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. Στην συνέχεια, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση

του σχήματος που προτάθηκε από την ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο και των βασικότερων

παραμέτρων που το υποστύλωναν. Τα όρια εντός των οποίων καλείται εκ των

πραγμάτων να κινηθεί μια διπλωματική εργασία δεν επιτρέπουν μια πιο αναλυτική,

ανά ξεχωριστούς τομείς (παιδεία, υγεία, οργάνωση κράτους, εμπόριο, αγροτική

οικονομία-αλιεία κ.λπ) παρουσίαση του σχεδίου που προτείνουν τα δύο υπό εξέταση

εγχειρήματα.

Η εργασία ολοκληρώνεται με τον Επίλογο στον οποίο επιχειρείται αφενός μια

σύνοψη των βασικότερων της σημείων και αφετέρου το κλείσιμο ορισμένων

ζητημάτων που μπορεί να έμειναν ανοιχτά κατά την διαπραγμάτευση του θέματος.

Έτσι, επιχειρείται να εντοπιστούν οι συσχετίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο σχήμα

που προέβαλε η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος με τον λόγο που αρθρώνει το ΚΚΕ την ίδια

περίοδο. Εξετάζοντας συνοπτικά τον λόγο αυτό από τα μέσα της δεκαετίας του 1930

προσπαθώ να αναδείξω τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, τους κοινούς τόπους αλλά

και τους τρόπους με τους οποίους εμπλουτίζεται από τις αναλύσεις της εταιρείας και

του περιοδικού. Παράλληλα, επιχειρείται ένας διάλογος με τις κριτικές που έχουν

κατά καιρούς διατυπώσει άλλοι μελετητές στον πολιτικό λόγο και την στάση των δύο

εγχειρημάτων και τέλος τονίζεται μια παραγνωρισμένη, αλλά εξίσου σημαντική

πτυχή της ρητορικής και του τρόπου λειτουργίας τους σχετικά με τις μεθόδους της

επιστημονικής έρευνας και τα καθήκοντα που καλούνται να επωμιστούν οι

επιστήμονες.

Με την ολοκλήρωση αυτής εδώ της εργασίας νιώθω πως ξεπληρώνω μια

οφειλή όχι μόνο στον εαυτό μου αλλά και σε όλους εκείνους που επέμεναν όλα αυτά

τα χρόνια να μην τα παρατήσω και που με βοήθησαν τόσες φορές και με τόσους

τρόπους να φτάσω ως το τέλος αυτής της γεμάτης ανηφόρες αλλά και ομορφιές

διαδρομής. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω αρχικά στην επιβλέπουσα

καθηγήτρια κυρία Έφη Αβδελά για το γνήσιο ενδιαφέρον της, την άμεση

ανταπόκριση της σε κάθε μου ερώτηση και την συγκινητική πολλές φορές

υποστήριξη της. Τα σχόλια της, τόσο μεθοδολογικά όσο και γλωσσικά, ήταν

πολύτιμα για την εκπόνηση της εργασίας. Ευχαριστώ, ακόμα, πάρα πολύ τους

κυρίους Σωκράτη Πετμεζά και Γιάννη Κοκκινάκη που ως μέλη της τριμελούς
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επιτροπής επίβλεψης διάβασαν το κείμενο και έκαναν παρατηρήσεις πάνω σε αυτό.

Εξαιρετικά χρήσιμες ήταν και οι υποδείξεις όλων των φίλων και συναδέλφων που

παρακολούθησαν μια πρώτη δηµόσια παρουσίαση της παρούσας εργασίας κατά την

διάρκεια της 23ης Θερινής Συνάντησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων

Διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στο Ρέθυμνο τον Ιούλιο του 2018.

Μεγάλη ήταν επίσης η συμβολή των Αγγελική και Βασίλη Βούλη, εγγονών του Κ.

Σωτηρίου, που η αγάπη τους για τον παππού τους και ο σεβασμός για την προσφορά

του στο ελληνικό κομμουνιστικό και εκπαιδευτικό κίνημα τους έκανε να τιμήσουν

την μνήμη του καθιστώντας το προσωπικό του αρχείο ελεύθερα προσβάσιμο στο

διαδίκτυο. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας τους ανθρώπους εκείνους που

σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος όλο αυτό το διάστημα, που με ανέχτηκαν και που με

στήριξαν σε κάθε στιγμή της προσπάθειας αυτής: τους γονείς μου και την σύντροφο

μου Αγγελική.
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1. «Οι πρόγονοι της ΕΠ-ΑΝ»

α) Η προϊστορία

Βασική πηγή από την οποία αντλούμε πληροφορίες για την ιστορία της ΕΠ-ΑΝ

είναι η ομιλία του Ν. Κιτσίκη κατά την πρώτη δημόσια εκδήλωση της εταιρείας στις

30 Δεκεμβρίου 1945, στο θέατρο «Βρεττάνια».1 Στην αφήγηση του ο Ν. Κιτσίκης,

πρώην γερουσιαστής (1929-1935), πρώην αντιπρύτανης και πρύτανης του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1937-1945), και τότε γενικός γραμματέας της προσωρινής

διοικούσας επιτροπής της ΕΠ-ΑΝ, παρουσιάζοντας τους «προγόνους», όπως

χαρακτηριστικά τους αποκαλεί, της εταιρείας, υποστηρίζει ότι η ίδρυση της υπήρξε

το επιστέγασμα μιας σειράς διεργασιών στους κόλπους των αριστερών και ευρύτερα

προοδευτικών επιστημόνων και τεχνικών που είχαν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της

δεκαετίας του 1930 και κορυφώθηκαν στις συνθήκες της Κατοχής.

Οι διεργασίες αυτές, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκαν θέματα όπως η

βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και η ανάγκη να υπάρξει μια μορφή κεντρικού

σχεδιασμού της, ξεκίνησαν, σύμφωνα με τον Ν. Κιτσίκη, στα τέλη του 1931 με

πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Πενήντα περίπου επιστήμονες2, κυρίως

οικονομολόγοι και τεχνικοί, με επικεφαλής τον ίδιο, που ήταν τότε πρόεδρος του ΤΕΕ,

έδωσαν μια σειρά διαλέξεων µε τίτλο «Τα μεγάλα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα»

τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει προγραμματισμένη μελέτη της τεχνικής

ανασυγκρότησης της Ελλάδας.3 Η ιδέα ενός συνεδρίου που θα συζητούσε τα τεχνικά

θέματα της χώρας διατυπώθηκε, όπως παρατηρεί ο Γιάννης Αντωνίου, για πρώτη

φορά από τον Πολυτεχνικό Σύλλογο το 1930.4 Ωστόσο, από τις αρχές του 1931 την

ευθύνη της διοργάνωσης την ανέλαβε το ΤΕΕ αλλάζοντας την αρχική ιδέα του

συνεδρίου σε μια σειρά διαλέξεων που θα λάμβαναν χώρα σε κεντρικές αίθουσες της

Αθήνας. Τις συζητήσεις που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 1931 και διήρκεσαν

1 Ν. Κιτσίκης, «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: (Εισαγωγική διάλεξη στους σκοπούς της Εταιρείας
“Επιστήμη-Ανοικοδόμηση” που δόθηκε την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 1945 στο θέατρο “Βρεττάνια”)»,
Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ. 284-288.
2 Στα πρακτικά των συναντήσεων που δημοσιεύτηκαν από το ΤΕΕ το 1933 αναφέρονται 56 ομιλητές.
Από αυτούς, πλην των Ν. Κιτσίκη και Χ. Ευελπίδη, κανένας άλλος δεν φαίνεται να συμμετείχε, από
όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, σε κάποια από τις δράσεις της ΕΠ-ΑΝ, είτε δίνοντας κάποια
διάλεξη είτε αρθρογραφώντας στον Ανταίο.
3 Ν. Κιτσίκης, «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», ό.π., σ. 286.
4 Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες μηχανικοί: Θεσμοί και Ιδέες, 1900-1940, στο
http://courses.arch.ntua.gr/fsr/141776/ANTWNIOU.pdf , ανακτήθηκε και προσπελάστηκε τελευταία
φορά στις 19/6/2019, σ. 282. Για την ίδρυση και την λειτουργία του Πολυτεχνικού Συλλόγου βλέπε
Σπύρος Τζόκας, «Περιοδικά και κοινότητες μηχανικών στην Ελλάδα: Η περίοδος πριν την ίδρυση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας», Νεύσις, 18, 2009, σ. 49-68.

http://courses.arch.ntua.gr/fsr/141776/ANTWNIOU.pdf
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περίπου έξι μήνες, έως τον Μάιο του 1932, παρακολούθησε ο Ε. Βενιζέλος, οι

πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων, πλήθος βουλευτών καθώς και πολλά ακόμα μέλη

της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων. Οι θεματικές ήταν χωρισμένες σε πέντε άξονες οι

οποίοι αφορούσαν τα παραγωγικά έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, τα

συγκοινωνιακά, τη βιομηχανία και τις πηγές ενέργειας, τα κτηματολογικά και τα

ζητήματα της πολεοδομίας. Οι εισηγήσεις και η σχετική συζήτηση δημοσιεύτηκαν

στα Τεχνικά Χρονικά, επίσημο περιοδικό του ΤΕΕ, και εν τέλει συµπεριλήφθηκαν σε

έναν ογκώδη τόμο µε τίτλο «Η οικονομική έρευνα των μεγάλων τεχνικών

ζητημάτων».5 Τόσο η θεματολογία όσο και το επίπεδο της συζήτησης, που

χαρακτηρίζονταν, όπως επισημαίνεται στην επετειακή έκδοση για τα 80 χρόνια του

ΤΕΕ, από αναλυτικό βάθος και πλούσια τεκμηρίωση, είχαν μεγάλη απήχηση και

απέσπασαν τα συγχαρητήρια οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων6

ενώ σύμφωνα με την Ε. Παππά, η σειρά αυτών των διαλέξεων λειτούργησε ως ένας

χώρος διαλόγου ανάμεσα στον τεχνικό κόσμο και την κυβέρνηση.7

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να ιδωθεί αποκομμένα από τις

αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν καθόλη την διάρκεια του Μεσοπολέμου σχετικά με

τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο των μηχανικών. Επιφανείς εκπρόσωποι του κλάδου,

προερχόμενοι κυρίως από τον χώρο του Πολυτεχνείου, μεταξύ αυτών και ο Ν.

Κιτσίκης, διεκδικούσαν έναν κοινωνικά ηγεμονικό ρόλο για το επάγγελμα τους

αναλαμβάνοντας αυτόκλητα την αποστολή της διαπαιδαγώγησης τόσο των πολιτών

όσο και των πολιτικών. Όπως παρατηρεί κι ο Γ. Αντωνίου οι μηχανικοί αυτοί

εξέφρασαν µία τάση που ζητούσε άλλοτε ισχυρότερα και άλλοτε ασθενέστερα την

υιοθέτηση από τη μεριά του κράτους των αρχών της «κοινωνικής μηχανικής» (social

engineering) στην διεύθυνση των πολιτικών και των κοινωνικών πραγμάτων. Στο

πλαίσιο αυτής της τάσης το ζήτημα δεν ήταν πια µόνο τα δημόσια έργα, ο

εξηλεκτρισμός και η βιομηχανία αλλά ολόκληρο το σύστημα διεύθυνσης της νέας

αναδυόμενης και εξαιρετικά πολύπλοκης πολιτικής κοινωνίας. Οι μηχανικοί, όπως

παρατηρεί, αυτοπροβάλλονταν ως ειρηνοποιοί εξαιτίας της ενδιάμεσης θέσης τους

ανάμεσα στους εργάτες και το κεφάλαιο. Υιοθετώντας την αρχή της πολιτικής

ουδετερότητας, τοποθετώντας δηλαδή τους εαυτούς τους έξω από τους περιορισμούς

της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας και των κοινωνικών αντιπαραθέσεων, ουσιαστικά

5 Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 282-283.
6 Αθανάσιος Κονταξής (επιμ.), 80 χρόνια ΤΕΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2003, σ. 31-32.
7 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 35-36.
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διεκδικούσαν την άσκηση πολιτικής με άλλους όρους. Η παραπάνω αντίληψη των

περισσότερων μηχανικών αναφορικά με τον κοινωνικό τους ρόλο οφείλεται εν

πολλοίς, σύμφωνα με τον Γ. Αντωνίου, στο γεγονός ότι η εκπαίδευση και το

επάγγελμα τους ήταν άμεσα συνυφασμένα με μια ορισμένη αντίληψη ορθολογισμού

και εφαρμογής της έννοιας της επιστημονικής αντικειμενικότητας στον κόσμο. Οι

μηχανικοί διεκδικούσαν για τον εαυτό τους το αλάθητο αφού μόνο αυτοί μπορούσαν

να συλλάβουν την αντικειμενική πραγματικότητα χάρη στην προνομιακή τους σχέση

με τις θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες.8

Για τον Ν. Κιτσίκη, πάντως, η σημασία της πρωτοβουλίας αυτής του ΤΕΕ

έγκειται στο ότι ήταν «πρώτη προσπάθεια επιστημόνων να καταπιαστούν κατά ένα

τρόπο συντονιστικό με την επίλυση των νεοελληνικών προβλημάτων».9 Ο ίδιος με τις

παρεμβάσεις του στις διαλέξεις αυτές προσπάθησε να αναδείξει τη δυνατότητα μιας

αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης, στηριγμένης αφενός στην εσωτερική αγορά και

το ελληνικό παραγωγικό και επιστημονικό δυναμικό και αφετέρου στον ορθολογικό

σχεδιασμό των διαφόρων λειτουργιών της οικονομίας.10 Το σχήμα αυτό, όπως θα

δούμε παρακάτω, έμελλε μεταπολεμικά να αποτελέσει τον άξονα γύρω από τον οποίο

δομήθηκε η αναπτυξιακή πρόταση της ελληνικής Αριστεράς.11

Συνεχίζοντας την αφήγηση του για την προϊστορία της ΕΠ-ΑΝ ο Ν. Κιτσίκης

αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο στην περίοδο

της Κατοχής καθώς και σε μια σειρά από επιτροπές και κινήσεις, όπως η Εταιρεία

Χωρονομικών Μελετών, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γεωπόνων Ελλάδας, η ομάδα

νομικών της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) και η Επιτροπή

8 Μια πολύ κατατοπιστική καταγραφή των αντιλήψεων που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα κατά τον
Μεσοπόλεμο σχετικά με τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο των μηχανικών κάνει ο Γ. Αντωνίου στο 4ο
κεφάλαιο του βιβλίου του Οι Έλληνες Μηχανικοί: Θεσμοί και ιδέες, 1900-1940, που έχει τίτλο
«Ανάμεσα στο επάγγελμα, την επιστήμη και το κράτος. Το τεχνοκρατικό ιδεώδες και οι Έλληνες
μηχανικοί», σ. 229-300. Σχετικά με το θέμα βλ. επίσης Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Δημήτρης
Παναγιωτόπουλος, «“Ειδικοί” διανοούμενοι κι θύλακες χειραφέτησης στο Μεσοπόλεμο:
Μεταρρυθμιστές γεωπόνοι και μηχανικοί στην ύπαιθρο και το άστυ», Μνήμων, 29, 2008, σ. 121-150.
9 Ν. Κιτσίκης, «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», ό.π., σ. 286.
10 Ν. Κιτσίκης, «Γενική Εισήγησις επί της Οικονομικής Μελέτης των Τεχνικών Ζητημάτων», στο Ν.
Κιτσίκης (επιμ.), Η Οικονομική Έρευνα των Μεγάλων Τεχνικών Ζητημάτων, Εκδόσεις Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Αθήνα 1933, σ. 1-17.
11 Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται άλλη μια πρωτοβουλία του Ν. Κιτσίκη, μερικά χρόνια αργότερα, το
1934, να εκπονήσει το ΤΕΕ ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο κατασκευής υποδομών με τίτλο «Εθνικός
Τεχνικός Εξοπλισμός», κάτι σαν «New Deal» αλά ελληνικά, όπως πολύ χαρακτηριστικά το αποκαλεί ο
Γ. Αντωνίου. Οι πόροι για την χρηματοδότηση των έργων θα προέκυπταν σύμφωνα με τον Ν. Κιτσίκη
από την ανακατανομή των φορολογικών πόρων του κράτους που θα επέφερε η αυξημένη φορολόγηση
του κύκλου εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων, πρόταση που υποδεικνύει την απόσταση που
χωρίζει τους Έλληνες μηχανικούς από την βιομηχανία και τις ανάγκες της, τουλάχιστον στην παρούσα
χρονική στιγμή. Βλ. Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 286-287.
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Λειτουργών της Μέσης και Δημοτικής Παιδείας, οι οποίες καταπιάστηκαν με το

ζήτημα της ανασυγκρότησης της χώρας, προετοιμάζοντας, όπως σημειώνει, το

έδαφος για την ίδρυση της εταιρείας.12

Πράγματι, στην διάρκεια της Κατοχής αναπτύχθηκε ένας γόνιμος

προβληματισμός, τόσο από μεμονωμένα άτομα13 όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

σχετικά με την επόμενη μέρα και το πώς θα μπορούσαν διάφοροι θεσμοί και

λειτουργίες της κοινωνίας να αναδιοργανωθούν στα πλαίσια μιας διαφορετικής

οικονομικής και πολιτικής προοπτικής. Στις περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας ο

προβληματισμός αυτός ήταν άμεσα συνυφασμένος με τα καθήκοντα που γεννούσε η

ανάγκη οργάνωσης ενός διοικητικού μηχανισμού αξιόπιστου και ικανού να

υποκαταστήσει το επίσημο κράτος. Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντική ήταν η

συμβολή του ΕΑΜ Νομικών και της νομοτεχνικής επιτροπής που συστάθηκε στα

πλαίσια της ΠΕΕΑ τον Μάιο του 1944, έργο των οποίων ήταν ο «Κώδικας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης» και ο «Κώδικα Λαϊκής Δικαιοσύνης» που εκδόθηκαν τον Αύγουστο

του 1944.14 Αξιόλογες προσπάθειες έγιναν επίσης στο ζήτημα της οργάνωσης του

συνεταιριστικού κινήματος15 και κυρίως της παιδείας16 με το άνοιγμα των σχολείων,

στις περισσότερες περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας, την λειτουργία των διαφόρων

12 Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 286-287.
13 Βλ. Ενδεικτικά: Κώστας Κρίσπης, Είκοσι ετών χωρονομικό σχέδιο για την Ελλάδα, Αθήνα 1944·
Δημήτριος Σφαέλλος, Ελληνική Μεταπολεμική Ανασυγκρότησις: μελέτη πολιτικοοικονομική και
κοινωνιολογική, Παπαζήσης, Αθήνα 1944· Πέτρος Κουβέλης, Η ενεργειακή οικονομία της Ελλάδος:
υδραυλικαί δυνάμεις-λιγνίται, Παπαζήσης, Αθήνα 1944 και Σταύρος Μακράκης, Η ανοικοδόμηση των
καμένων χωριών μας στο πλαίσιο της μεταπολεμικής μας ανασυγκρότησης, ΑΤΕ, Αθήνα 1983. Ειδικά η
μελέτη του Σ. Μακράκη, τότε διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας, εκπονήθηκε κατόπιν παραγγελίας
του Α. Σβώλου και κατατέθηκε ως πρόταση στην ΠΕΕΑ το καλοκαίρι του 1944. Ένα πρόπλασμα των
απόψεων του το είχε πρωτοπαρουσιάσει, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, σε μια διάλεξη που είχε δώσει σε
κάποιο «Κύκλο Τεχνολόγων» τον χειμώνα του 1942-1943, στην κατοχική Αθήνα. Η λεπτομέρεια αυτή
πιστοποιεί ότι η συζήτηση για την ανοικοδόμηση αφενός είχε ξεκινήσει από νωρίς και αφετέρου ήταν
πολυεπίπεδη, καθώς εμπλέκονταν σε αυτήν πολλοί διαφορετικοί φορείς.
14 Γιάννης Σκαλιδάκης, Η ελεύθερη Ελλάδα: Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944),
Ασίνη, Αθήνα 2014, σ. 205-212. Για το ζήτημα της οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
λαϊκής δικαιοσύνης στην Ελεύθερη Ελλάδα βλ. επίσης: Θανάσης Τσουπαρόπουλος, Οι λαοκρατικοί
θεσμοί της Εθνικής Αντίστασης: Ιστορική και νομική προσέγγιση, Γλάρος, Αθήνα 1989 και Χρήστος
Τυροβούζης, Αυτοδιοίκηση και «λαϊκή δικαιοσύνη» 1942-45: συμβολή στην ιστορία των θεσμών της
ελληνικής αντίστασης, Προσκήνιο, Αθήνα 1991.
15 Γ. Σκαλιδάκης, Η ελεύθερη Ελλάδα, ό.π., σ. 295-297 και Παρμενίωνας Αβδελίδης, «Από την δράση
των συνεταιρισμών στην περίοδο της Κατοχής», Εθνική Αντίσταση: επίσημα
κείμενα-αναμνήσεις-χρονικά-στοιχεία, Συλλογή δεύτερη, 1962, σ. 136-140.
16 Η οργάνωση της εκπαίδευσης βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΠΕΕΑ. Την γενική
ευθύνη για τον συντονισμό και την εμβάθυνση των προσπαθειών που γίνονταν ανέλαβε η Γραμματεία
Παιδείας με επικεφαλής τον Π. Κόκκαλη. Στα πλαίσια της Γραμματείας συγκροτήθηκε το
Εκπαιδευτικό Γραφείο το οποίο στελεχώθηκε από γνωστούς παιδαγωγούς όπως ήταν οι Κ. Σωτηρίου,
Μ. Παπαμαύρος και Ρ. Ιμβριώτη. Όλοι τους, εκτός του Μ. Παπαμαύρου, συμμετείχαν αργότερα
ενεργά στην συγκρότηση και την λειτουργία της ΕΠ-ΑΝ. Βλ. Γ. Σκαλιδάκης, Η ελεύθερη Ελλάδα, ό.π.,
σ. 306.
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Παιδαγωγικών Φροντιστηρίων για την κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών και την

έκδοση νέων σχολικών βιβλίων.17

Ανάλογοι προβληματισμοί και επεξεργασίες προέκυψαν όχι μόνο στις περιοχές

της Ελεύθερης Ελλάδας, κάτω από την πίεση που δημιουργούσαν οι εκεί κρατούσες

συνθήκες, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια, από τους πρώτους κιόλας μήνες της

Κατοχής. Επρόκειτο για μια διαδικασία άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της

Αντίστασης εφόσον εκδηλωνόταν ως άρνηση της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων. Το

σπάσιμο του καθημερινού, η ανατροπή της κανονικότητας που επέβαλε το έκτακτο

γεγονός του πολέμου, δημιουργούσαν την αίσθηση μιας κοσμογονίας, μιας

ξεκάθαρης ρήξης με το παρελθόν. Οι εμπειρίες του πολέμου και οι μνήμες της

μεσοπολεμικής οικονομικής και πολιτικής κρίσης έκαναν αισθητή την ανάγκη

επαναπροσδιορισμού του τρόπου οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων και του

κράτους. Το γκρέμισμα του παρελθόντος θεωρήθηκε αναγκαία προϋπόθεση για την

οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Όπως σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ο Γ.

Μαργαρίτης, κυριαρχούσε η αίσθηση ότι η χώρα ήταν ένα άγραφο χαρτί πάνω στο

οποίο τα πάντα μπορούσαν να ξαναγραφούν από την αρχή.18 Η αίσθηση αυτή, δείγμα

μιας ευρύτερης διαδικασίας χειραφέτησης, ενισχύθηκε από την πολιτική κρίση που

εκδηλώνεται το διάστημα αυτό μέσα από την κατάρρευση των παραδοσιακών

σχέσεων εκπροσώπησης και την ανάδειξη νέων πολιτικών υποκειμένων, όπως ήταν

το ΚΚΕ και το εαμικό κίνημα.

17 Για το σημαντικό έργο που παράχθηκε την περίοδο αυτή στον τομέα της παιδείας βλ. ενδεικτικά:
Χρήστος Γκόντζος, Κώστας Αναστασάκος, Οι Εκπαιδευτικοί στην Εθνική Αντίσταση, Δίπτυχο, Αθήνα
1985· Χάρης Σακελλαρίου, Η παιδεία στην Αντίσταση, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2003· Μ. Λυμπεράτος,
«Η Παιδεία στην Αντίσταση: Σταθμός στην ιστορία του εκπαιδευτικού κινήματος στην Ελλάδα», Η
Αυγή, 17/11/2013 και Γ. Σκαλιδάκης, Η ελεύθερη Ελλάδα, ό.π., σ. 304-308. Ενδιαφέρον έχει επίσης και
το αφιέρωμα που είχε κάνει η Επιθεώρηση Τέχνης τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1962 στην συνεισφορά των
πνευματικών ανθρώπων στην Αντίσταση στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κείμενα
ορισμένων εκ των άμεσα εμπλεκομένων. Ενδεικτικά βλ. Κ. Σωτηρίου, «Το Εθνικό Συμβούλιο και η
Παιδεία», σ. 300-305· Ρόζα Ιμβριώτη, «Το φροντιστήριο της Τύρνας», σ. 315-316· Μιχάλης
Παπαμαύρος, «Η παιδεία στην Ελεύθερη Ελλάδα τον καιρό της Κατοχής», σ. 404-406· Ξένη Ξενίδη,
«Το στήσιμο ενός παιδικού σταθμού», σ. 407· Κ. Θ. Πίπας, «Η πανελλαδική συνδιάσκεψη των
εκπαιδευτικών στη Λάσπη Ευρυτανίας», σ. 408-410· Κ. Θ. Περαίος, «Οι εκπαιδευτικοί στην Εθνική
Αντίσταση», σ. 443-451· Ρ. Ιμβριώτη, Μ. Παπαμαύρος, «Δύο αναγνωστικά της αντιστασιακής
παιδείας», σ. 472-473.
18 Γιώργος Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση, Πολίτης, Αθήνα 1993, σ. 56-57. Γενικά για τις
συνειδησιακές μετατοπίσεις που συντελούνται στην διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου και της
Κατοχής καθώς και για τις αντανακλάσεις τους στο επίπεδο των κοινωνικών πρακτικών, των σχέσεων
εκπροσώπησης κ.λπ., βλ. ενδεικτικά: Γ. Μαργαρίτης, Προαγγελία θυελλωδών ανέμων...: Ο πόλεμος
στην Αλβανία και η πρώτη περίοδος της Κατοχής, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009· Μενέλαος Χαραλαμπίδης,
Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012 και Ιωάννα
Παπαθανασίου, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της ιστορίας 1940-1945», στο Χ.
Χατζηιωσήφ, Προκόπης Παπαστράτης, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,
Κατοχή, Αντίσταση 1940-1945, τόμος Γ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007, σ. 79-151.
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Πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται ένας οργασμός πνευματικών

αναζητήσεων και πολιτικών επαναπροσδιορισμών, μια πρωτόγνωρη πνευματική

κίνηση. Εμφανίζεται ένας γαλαξίας από ομάδες και συλλογικότητες που, εκκινώντας

πολλές φορές από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, μελετούσαν τα προβλήματα που

είχαν προκύψει και διατύπωναν προτάσεις εν όψει της επικείμενης απελευθέρωσης.19

Μια τέτοια προσπάθεια ήταν κι αυτή που αναλήφθηκε στα πλαίσια του ΤΕΕ, το οποίο

κινητοποιώντας όχι μόνο μηχανικούς αλλά και οικονομολόγους, γεωπόνους,

δασολόγους, χημικούς κ.λπ. μπόρεσε να οργανώσει την περίοδο αυτή διάφορες

επιτροπές που μελετούσαν ζητήματα σχετικά με την ενεργειακή οικονομία

(εκμετάλλευση υδροηλεκτρικού δυναμικού, λιγνίτη, πετρελαίου), τον ορυκτό πλούτο,

19 Τέτοια εγχειρήματα ήταν, σύμφωνα με τον Λουκά Πάτρα, η Δημοκρατική Ομάδα που
συγκροτήθηκε στις αρχές του 1942, με την συμμετοχή διαφόρων πανεπιστημιακών όπως ήταν ο
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Πίνδαρος Χριστόπουλος κ.α., η
Νεοδημοκρατική Πρωτοπορία, μια μικρή κίνηση φοιτητών και νέων επιστημόνων που σχετιζόταν με
την Δημοκρατική Ομάδα, η Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωση Νέων (ΣΕΕΝ) που ιδρύθηκε στα τέλη του
1943 από τον καθηγητή Γρηγόριο Κασιμάτη και στελεχώθηκε από νέους πτυχιούχους της Παντείου και
της Νομικής Αθηνών, ο Χριστιανικός Κοινωνικός Κύκλος που ιδρύθηκε κι αυτός το 1943 με
πρωτοβουλία του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής και ακαδημαϊκού Παναγιώτη Μπρατσιώτη, του
οικονομολόγου και πολιτικού Στέφανου Χρ. Στεφανόπουλου, του σύμβουλου επικρατείας Παναγή
Μερτικοπούλου κ.α. και η Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων η οποία είχε ιδρυθεί ήδη από το 1937 και
στην διάρκεια της Κατοχής μπόρεσε να διευρύνει αρκετά το ακροατήριο της. Βλ. Λουκάς Πάτρας,
Εξουσία και διανόηση στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα: Η ιστορία του πολιτικού διμορφισμού στη
νεοελληνική πολιτική κοινωνία 1837-2004, τόμος Α΄, Σμπίλιας, Αθήνα 2004, σ. 622-629. Από όλες
αυτές τις προσπάθειες το πιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Σοσιαλιστική Ένωση η οποία ιδρύθηκε
στα τέλη του 1941 ύστερα από πρωτοβουλία του καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών Ξενοφώντα Ζολώτα. Μέλη της ήταν οι Κωνσταντίνος Τσάτσος, Άγγελος Αγγελόπουλος και
Πέτρος Κόκκαλης, επίσης καθηγητές πανεπιστημίου, ο Γιώργος Οικονομόπουλος, νομικός και
μετέπειτα Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο τελευταίος πριν τον πόλεμο
πρέσβης στην Ιταλία Ιωάννης Πολίτης, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς και άλλοι ενώ υπήρχε τακτική
συνεργασία με τους Αλέξανδρο Σβώλο και Γεώργιο Μαύρο χωρίς όμως να ανήκουν στην ομάδα. Οι
συγκεντρώσεις γίνονταν κάθε βδομάδα σε ένα από τα σπίτια των μελών. Εκτός από τον βασικό πυρήνα
υπήρχαν και ευρύτερες υποομάδες με συντονιστή τον Κ. Τσάτσο, όπου μετείχαν και νεότεροι
επιστήμονες. Σκοπός της Σοσιαλιστικής Ένωσης ήταν, κατά δήλωση του Α. Αγγελόπουλου, να
προετοιμάσει ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές του σχεδιασμού, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας ώστε η εφαρμογή του μετά την Απελευθέρωση να
οδηγήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας και την συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Η
διαφορά της Σοσιαλιστικής Ένωσης από τις υπόλοιπες ομάδες που προαναφέρθηκαν ήταν τόσο ως
προς το πολιτικό στίγμα, το οποίο ήταν σαφώς τοποθετημένο πιο αριστερά στον πολιτικό χάρτη, όσο
και ως προς την επιδραστικότητα της στις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου αφού δύο από τα μέλη της
μαζί με τον Α. Σβώλο βρέθηκαν να συμμετέχουν στην ΠΕΕΑ καταλαμβάνοντας κεντρικές θέσεις. Βλ.
Λ. Πάτρας, Εξουσία και διανόηση στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα, ό.π., σ. 621-622 και Ά.
Αγγελόπουλος, Από την Κατοχή στον Εμφύλιο: Η μεγάλη ευθύνη των συμμάχων. Ένα βιβλίο- συνέντευξη
στο Σοφοκλή Γ. Δημητρακόπουλο, Παρουσία, Αθήνα 1994, σ. 43-45. Οι περισσότερες από αυτές τις
ομάδες κινούνταν πολιτικά και ιδεολογικά στον χώρο των αστικών αντιστασιακών οργανώσεων. Για
μια πιο αναλυτική παρουσίαση του συγκεκριμένου χώρου και του λόγου που άρθρωσε, βλ. Χ. Φλάισερ,
Στέμμα και σβάστικα: Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944,τόμος β΄, Το Βήμα
βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009, σ. 11-94.
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τις συγκοινωνίες, την αγροτική και δασική οικονομία και την οικιστική πολιτική,

παράγοντας πλούσιο έργο γύρω από την ανοικοδόμηση.20

Στο παιχνίδι της μελέτης των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας μπήκαν και

ορισμένες μερίδες του ελληνικού κεφαλαίου. Κύριος φορέας της προσπάθειας αυτής

ήταν η Εθνική Τράπεζα με την σύμπραξη των κυριότερων τοπικών ηλεκτρικών

εταιρειών και ορισμένων από τις βιομηχανίες που επηρέαζε. Το 1942 η διοίκηση της

τράπεζας συγκρότησε μια «Επιτροπή μελέτης του ενεργειακού προβλήματος», στην

οποία κατοχικοί παράγοντες συμβίωναν με εκπροσώπους των δύο μεγάλων πολιτικών

παρατάξεων του Μεσοπολέμου και εμπειρογνώμονες προσκείμενους στο ΕΑΜ.21 Με

την συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και στελεχών των

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η επιτροπή προχώρησε μέσα στο 1943 στην

διατύπωση των «Προσωρινών Συμπερασμάτων» της, που επρόκειτο να είναι και τα

τελευταία γιατί διακόπηκαν οι εργασίες της. Από τα συμπεράσματα αυτά και από τις

απόψεις του Θ. Ραυτόπουλου, βασικού παράγοντα της επιτροπής, φαίνεται ότι ο

προσανατολισμός ήταν προς την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός ενιαίου εθνικού

δικτύου παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό κρατικό έλεγχο που θα

στήριζε την οικιακή κατανάλωση στα αστικά κέντρα και την γεωργική χρήση και όχι

την ανάπτυξη βαριάς ενεργοβόρας βιομηχανίας. Η συζήτηση συνεχίστηκε και μετά

την διακοπή των εργασιών της επιτροπής με την δημοσίευση μελετών στον

οικονομικό τύπο. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως παρατηρεί ο Χ. Χατζηιωσήφ, το

ενεργειακό να γίνει το θέμα στο οποίο αποκρυσταλλώθηκαν οι ελπίδες για ένα

καλύτερο οικονομικό μέλλον.22

Στην συζήτηση σχετικά με την ανοικοδόμηση έλαβαν μέρος και οι φοιτητές ως

ένας χώρος άμεσα σχετιζόμενος με θέματα επιστήμης και τεχνικής. Σύμφωνα με τον

Λευτέρη Ελευθερίου, γραμματέα πριν τον πόλεμο της οργάνωσης Κομμουνιστικής

Νεολαίας Πολυτεχνείου, ήδη από τον Νοέμβριο του 1941 οργανώνονται στην Λέσχη

του ιδρύματος σεμινάρια πάνω σε προβλήματα σχετικά με την ανοικοδόμηση στα

20 Α. Κονταξής (επιμ.), 80 χρόνια ΤΕΕ, ό.π., σ. 42. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η λειτουργία
τέτοιων επιτροπών δεν έγινε πρώτη φορά στην περίοδο της Κατοχής. Όπως σημειώνει ο Γ. Αντωνίου
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 συστατικό στοιχείο της παρέμβασης του ΤΕΕ στα δηµόσια
πράγματα υπήρξε η ίδρυση και λειτουργία των Ειδικών Επιτροπών Εργασίας. Οι επιτροπές αυτές ήταν
αρμόδιες για την μελέτη συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων και τροφοδοτούσαν τη διοίκηση µε
πορίσματα και προτάσεις που διατυπώνονταν προγραμματικά µε το κύρος της επιστημονικής
τεκμηρίωσης, «διεκδικώντας εν’ ονόματι της στήριξης στις αρχές της επιστήμης την αποκλειστική
σχέση µε την αλήθεια». Βλ. Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 236.
21 Στην επιτροπή συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Α. Αγγελόπουλος, Χ. Ευελπίδης και Ν. Κιτσίκης. Βλ.
Θ. Ι. Ραυτόπουλος, Το εθνικόν δίκτυον ηλεκτρισμού της Ελλάδος, Παπαζήσης, Αθήνα 1946, σ. V-IX.
22 Χ. Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονομία της ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου», ό.π., σ. 26-27.
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οποία παίρνουν μέρος όχι μόνο σπουδαστές και καθηγητές του Πολυτεχνείου αλλά

και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανωτάτης Εμπορικής καθώς και

διανοούμενοι.23 Αργότερα, το 1943 φοιτητές στελέχη της ΕΠΟΝ ανέλαβαν να

προσεγγίσουν τους καθηγητές τους και να τους προτρέψουν να συγκροτήσουν ομάδες

του ΕΑΜ ανά ίδρυμα24 οι οποίες θα συζητούσαν όχι μόνο τα προβλήματα της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και θέματα σχετικά με την ανοικοδόμηση της

χώρας.25

Την ίδια περίοδο στα πλαίσια του ΕΑΜ ιδρύονται, σύμφωνα με τους Φοίβο

Τσέκερη, σπουδαστή του Πολυτεχνείου στη διάρκεια της Κατοχής και στέλεχος της

ΕΠΟΝ, και Γιάννη Τομπρογιάννη, στέλεχος του ΚΚΕ και μέλος της ΕΠ-ΑΝ, Ομάδες

Μελέτης από ειδικούς επιστήμονες κυρίως αρχιτέκτονες, γεωπόνους, δικηγόρους,

οικονομολόγους κ.λπ. Οι ομάδες αυτές, που βρίσκονταν σε επαφή και συνεννόηση με

άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως αυτές του ΤΕΕ για τις οποίες έγινε λόγος

προηγούμενα, μελετούσαν με έναν τρόπο αποσπασματικό και ασυντόνιστο επιμέρους

ζητήματα σχετικά με την ανασυγκρότηση της χώρας μετά την Απελευθέρωση.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Γ. Τομπρογιάννης, ο Ν. Κιτσίκης και ο Δ. Μπάτσης, δύο

εκ των θεμελιωτών τόσο του Ανταίου όσο και της ΕΠ-ΑΝ, συμμετείχαν στην ίδια

ομάδα καθόλη την διάρκεια της Κατοχής. Την καθοδήγηση των ομάδων αυτών είχαν

αναλάβει δυο βασικά στελέχη του ΚΚΕ: ο Γιάννης Ζέβγος, μέλος του Πολιτικού

Γραφείου και η Ηλέκτρα Αποστόλου, υπεύθυνη διαφώτισης της Κομματικής

Οργάνωσης Αθήνας (ΚΟΑ).26 Η θέση που είχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα στα

πλαίσια του κομματικού μηχανισμού καταδεικνύει αφενός την εκλεκτική συγγένεια

που υπήρχε ανάμεσα στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το ΚΚΕ και αφετέρου την

23 Λευτέρης Ελευθερίου, Το Πολυτεχνείο και η ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης στην Εθνική Αντίσταση:
Αναμνήσεις, Θεμέλιο, Αθήνα 1992, σ. 20. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και πολλοί γνωστοί άνθρωποι
των γραμμάτων και της τέχνης όπως ο Σ. Μυριβήλης, ο Η. Βενέζης, ο Γ. Θεοτοκάς, ο Γ. Τσαρούχης και
πολλοί άλλοι. Βλ. Φ. Τσέκερης, Εδώ Πολυτεχνείο στα χρόνια της Κατοχής: Από τους αγώνες με τη
Σπουδάζουσα, Εντός, Αθήνα 2007, σ. 19. Ο Λ. Ελευθερίου ισχυρίζεται ότι τα σεμινάρια αυτά
λειτούργησαν ως προδρομικά σχήματα των μεταγενέστερων Ομάδων Μελέτης. Βλ. Λ. Ελευθερίου, Το
Πολυτεχνείο και η ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, ό.π., σ. 20. Ο Σπύρος Λιναρδάτος, από την άλλη, στέλεχος
της ΟΚΝΕ την περίοδο εκείνη, τα χαρακτηρίζει ως «πραγματικό σχολείο εθνικού φρονηματισμού». Βλ.
Σπύρος Λιναρδάτος, «Οι φοιτητές στην Αντίσταση», Επιθεώρηση Τέχνης, ΙΕ΄/87-88, 1962, σ. 466.
24 Στο Πολυτεχνείο ένας εκ των σπουδαστών που είχε αναλάβει το καθήκον να στρατολογήσει τους
καθηγητές του ήταν ο Γ. Φαράκος. Βλ. Γ. Φαράκος, Μαρτυρίες και στοχασμοί, ό.π., σ. 33.
25 Στο ίδιο, σ. 29. Ενδεικτική της δυναμικής που είχαν τέτοιες πρωτοβουλίες είναι και η δήλωση του Ν.
Κιτσίκη ότι μεταξύ εκείνων που τον μύησαν στον μαρξισμό ήταν και τα «υπέροχα παιδιά του
Πολυτεχνείου». Βλ. Ν. Κιτσίκης, Πως έφτασα στο μαρξισμό - Ομιλία του Ν. Κιτσίκη σε εκδήλωση με
τίτλο Η μαρξιστική σκέψη στην Ελλάδα στα πλαίσια της Βδομάδας Μαρξιστικής Σκέψης, σ. 1.
Δακτυλογραφήμενο αντίτυπο της ομιλίας απόκειται στο Αρχείο Ν. Κιτσίκη-ΤΕΕ, Τμήμα Ανατολικής
Κρήτης, ΦΑΚ.1188 -(001188.7).
26 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 52-53.
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πολιτική σημασία που τους απέδιδε το κόμμα. Για το ΚΚΕ οι ομάδες αυτές ήταν ένας

σημαντικός κρίκος στην προσπάθεια του να διατυπώσει ένα πολιτικό πρόγραμμα που

θα του επέτρεπε να διεκδικήσει την εξουσία μετά την Απελευθέρωση της χώρας.27

Για τον καλύτερο συντονισμό της προσπάθειας αυτής ιδρύθηκε τον Μάιο του

1944 η Οργάνωση Μελετών Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης (ΟΜΣΑ), ο

πραγματικός πρόδρομος της ΕΠ-ΑΝ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ν.

Κιτσίκης.28 Η ΟΜΣΑ δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τον Γ. Τομπρογιάννη,

προκειμένου ακριβώς να συνθέσει το έργο που γινόταν σε αυτές τις επιμέρους

Ομάδες Μελέτης, σε μια στιγμή που η προοπτική της επικείμενης απελευθέρωσης

έβαζε στους επιστήμονες και τεχνικούς του ΕΑΜ ακόμα πιο επιτακτικά το καθήκον

να μελετήσουν τα προβλήματα που σχετίζονταν με την ανοικοδόμηση της χώρας.29

Όπως τονίζει κι ο Ν. Κιτσίκης, το ιδιαίτερο στοιχείο που διέκρινε την προσπάθεια της

ΟΜΣΑ ήταν ότι για πρώτη φορά επιδιώχθηκε η διαμόρφωση ενός ενιαίου και

συνολικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση μέσα από την συγκέντρωση και από κοινού

επεξεργασία διάφορων διάσπαρτων έως τότε μελετών. Η σημασία που δινόταν στην

έννοια του σχεδίου φαίνεται άλλωστε και από το προσδιοριστικό «σχεδιοποιημένη»

που υπάρχει στον τίτλο του εγχειρήματος. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία

της η ΟΜΣΑ συγκροτήθηκε σε τομείς μελέτης (οικονομικός, αγροτικός, τεχνικός,

εκπαιδευτικός, υγειονομικός, νομικός), δομή που, όπως θα δούμε παρακάτω,

υιοθετήθηκε κι από την ΕΠ-ΑΝ. Από τον Μάιο και μέχρι την Απελευθέρωση η

βασικότερη επιδίωξη της ΟΜΣΑ ήταν, σύμφωνα με τον Ν. Κιτσίκη, να συσπειρώσει

γύρω της έναν κύκλο επιστημόνων. Μετά τον Οκτώβρη του 1944 παρουσιάζεται

επίσημα ως επιστημονικό σωματείο με εγγεγραμμένα μέλη και παράλληλα ιδρύει

παράρτημα στην Θεσσαλονίκη.30 Η λειτουργία της ΟΜΣΑ ανακόπηκε βίαια τον

27 Εκτός από τους Γ. Ζέβγο και Η. Αποστόλου η Ε. Παππά κάνει ειδική αναφορά στην συμβολή του
Σπύρου Κωτσάκη σημειώνοντας ότι από την θέση του γραμματέα της οργάνωσης Διανοουμένων του
ΚΚΕ στα πρώτα χρόνια της Κατοχής έθεσε τα θεμέλια για την δημιουργία αυτών των ομάδων. Βλ. Ε.
Παππά, «Εισαγωγή», στο Ανταίος: Δεκαπενθήμερο περιοδικό για την μελέτη των προβλημάτων της
ανοικοδόμησης, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Αθήνα 2000, σ. ιθ΄. Η
τοποθέτηση του στη θέση του καπετάνιου του ΕΛΑΣ της Αθήνας το 1943 πιθανά δεν του επέτρεψε να
εμπλακεί περαιτέρω στην λειτουργία τους.
28 Ν. Κιτσίκης, «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», ό.π., σ. 286.
29 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 51-53.
30 Στην ομιλία του ο Ν. Κιτσίκης ισχυρίζεται ότι αμέσως μετά την Απελευθέρωση η ΟΜΣΑ ξεκινά να
δημοσιεύει στο δεκαπενθήμερο περιοδικό της ΚΕ του ΕΑΜ Νέα Ελλάδα –μετεξέλιξη της μηνιαίας
κατοχικής έκδοσης- ορισμένες μικρές μονογραφίες για οικονομικά, αγροτικά και υγειονομικά θέματα.
Μελετώντας κανείς το περιοδικό πράγματι θα εντοπίσει στα δύο δεκαπενθήμερα τεύχη που
κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 1944 κάποια κείμενα που το περιεχόμενο τους άπτεται της
παραπάνω θεματολογίας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα: α) Π. Κόκκαλης, «Νέες κατευθύνσεις
της κοινωνικής πρόνοιας», β) Π. Δέλμης, «Συμβολή στον αγώνα του λαού για την οικονομική



«Οι πρόγονοι της ΕΠ-ΑΝ»

- 28 -

Δεκέμβριο, ωστόσο η δουλειά που παράχθηκε από τις διάφορες ομάδες μελέτης

αποτέλεσε την βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι προτάσεις της ΕΠ-ΑΝ31 ενώ,

σύμφωνα με τον Ν. Κιτσίκη, πολλοί από τους νέους επιστήμονες της πρώτης

αποτέλεσαν τον ιδρυτικό πυρήνα της δεύτερης.32 Δυστυχώς, οι ελάχιστες

πληροφορίες που έχουν διασωθεί για την ΟΜΣΑ δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε

αναλυτικά ποιοι συμμετείχαν σε αυτήν και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να

επιβεβαιώσουμε τον ισχυρισμό του Ν. Κιτσίκη. Ωστόσο, η αναφορά του Γ.

Τομπρογιάννη ότι παρακολουθούσε την ίδια Ομάδα Μελέτης μαζί με τους Δ. Μπάτση

και Ν. Κιτσίκη μας κάνει να πιστεύουμε ότι πράγματι υπήρξε μια συνέχεια μεταξύ

ΟΜΣΑ και ΕΠ-ΑΝ και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Από την άλλη είναι

δεδομένο ότι ο πλούσιος όγκος δουλειάς που παράχθηκε στην διάρκεια της Κατοχής

τροφοδότησε και τον Ανταίο κατά τον πρώτο καιρό της ύπαρξης του, επιτρέποντας

του να κυκλοφορήσει δώδεκα τεύχη σε διάστημα έξι μηνών, δηλαδή ένα τεύχος ανά

δεκαπέντε μέρες περίπου.

Δύο στιγμές αυτής της πλούσιας πνευματικής κίνησης που αναπτύχθηκε στην

διάρκεια της Κατοχής και που χρίζουν ιδιαίτερης αναφοράς είναι το «Σχέδιο μιας

Λαϊκής Παιδείας» και ο πρυτανικός λόγος του Ν. Κιτσίκη τον Νοέμβριο του 1943.

Ειδικά το πρώτο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο εξαιτίας του ολιστικού

του χαρακτήρα αλλά και λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση

του καθώς αποτέλεσε αντικείμενο επισταμένης συλλογικής επεξεργασίας, δείγμα ότι

η συζήτηση για την επόμενη μέρα αγκάλιαζε και κινητοποιούσε ευρύτερα

ακροατήρια. Αναλυτικότερα, μια επιτροπή από εκπαιδευτικούς του ΕΑΜ και

φοιτητές της ΕΠΟΝ με επικεφαλής τους Κ. Σωτηρίου, Ρόζα Ιμβριώτη και Μιχάλη

ανασυγκρότηση της χώρας, γ) Ν. Πετρίδης, «Η χρηματοδότηση του πολέμου στην Αγγλία», δ) Π.
Δέλμης, «Ο λαός βοηθάει… (Μια σύντομη ανασκόπηση)». Ωστόσο, σε κανένα από αυτά δεν
δηλώνεται με σαφήνεια ότι πρόκειται για πόρισμα/ανακοίνωση της ΟΜΣΑ. Αντιθέτως, η υπογραφή
του Π. Δέλμη και του Ν. Πετρίδη –πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για ψευδώνυμα- συνοδεύεται στο
μεν πρώτο τεύχος από τη φράση «του Οικονομολογικού Τμήματος Μελετών του ΕΑΜ» στο δε
δεύτερο από τη φράση «του Τμήματος Μελετών του ΕΑΜ». Δεν είναι σαφές αν αυτά τα «τμήματα
μελετών» συνιστούν κάποια οργανωτική δομή διαφορετική από την ΟΜΣΑ και τις κατοχικές «ομάδες
μελέτης». Το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για τα ίδια όργανα. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα
κείμενα, ειδικά αυτά του Π. Δέλμη, επιβεβαιώνουν ότι ο προβληματισμός για την ανασυγκρότηση της
ελληνικής οικονομίας έχει ήδη ξεκινήσει πριν από την Απελευθέρωση.
31 Όπως σημειώνει ο Π. Κόκκαλης παρουσιάζοντας τον απολογισμό των κύκλων μελέτης της ΕΠ-ΑΝ
στην πρώτη γενική συνέλευση των μελών της, ο κύκλος για τα ζητήματα της ανώτερης παιδείας «έχει
σημαντική προεργασία από την δουλειά την εποχή της Κατοχής» όπως, άλλωστε, και ο κύκλος
οικισμού και πολεοδομίας ο οποίος «είχε σειρά αναλυτικές μελέτες και εισηγήσεις μελών του από
προηγούμενες εργασίες στις σχετικές επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
και ΟΜΣΑ (Δεσποτόπουλου, Τζελέπη, Ποτηριάδη, Κυδωνιάτη, Παπαστράτου, Κηλαϊδώνη, κ.λπ)». Βλ.
ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 43-44.
32 Ν. Κιτσίκης, «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», ό.π., σ. 286-287.
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Παπαμαύρο και υπό την καθοδήγηση του Δ. Γληνού ανέλαβε να εκπονήσει ένα

καταστατικό χάρτη για την επαναθεμελίωση της εκπαίδευσης στην βάση των

καινοτομιών που υιοθετήθηκαν στην Ρωσία μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση.33 Το

Σχέδιο περιλάμβανε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης κι όλες τις λειτουργίες της

ορίζοντας με κάθε λεπτομέρεια θέματα που είχαν σχέση με τα βιβλία, το περιεχόμενο,

τα σχολικά κτίρια, την μόρφωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τις μεθόδους

εργασίας, το αναλυτικό πρόγραμμα κ.λπ.34 Προέβλεπε την οργάνωση της διοίκησης

του εκπαιδευτικού συστήματος στη βάση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης

με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας και την ίδρυση ενός

Εποπτικού Συμβουλίου σε κάθε περιοχή.35 Οι εκπαιδευτικές αρχές και οι διδακτικές

μέθοδοι του Σχεδίου είχαν τη ρίζα τους στις προπολεμικές αναζητήσεις του

εκπαιδευτικού κινήματος και ειδικότερα στον Εκπαιδευτικό Όμιλο και την αριστερή

του τάση, όπως αυτή διαμορφώθηκε ως «σοσιαλιστικός δημοτικισμός» μετά την

διάσπαση του Ομίλου το 1927.36 Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Γ. Σκαλιδάκης, οι

επεξεργασίες της ΠΕΕΑ ήταν πολύ πιο μετριοπαθείς από εκείνες του Εκπαιδευτικού

Ομίλου του 1927 λόγω της γραμμής της εθνική ενότητας που ακολουθούσε το ΚΚΕ

33 «Η λαϊκή παιδεία της Εθνικής Αντίστασης: Μέγα μάθημα για τις νέες γενιές», Εθνική Αντίσταση,
134, 2007, σ. 17.
34 Το «Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας» της ΠΕΕΑ βρίσκεται ολόκληρο στο Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ, Προοδευτική Παιδεία (έκδοση του τμήματος Παιδείας της
ΕΔΑ), Αθήνα 1966. Μια σύνοψη του μπορεί κανείς να βρεί στο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, «Το Σχέδιο
για μια Λαϊκή Παιδεία της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης – Η εκπαιδευτική Πολιτική
του Ε.Α.Μ.», στο
https://www.e-lesxi.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%8
3-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B
1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B
9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/, ανακτήθηκε και προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 21/7/2019.
35 Το μοντέλο αυτό είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή στις περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας. Στα πλαίσια
κάθε Επιτροπής Λαϊκής Αυτοδιοίκησης λειτουργούσε και μια σχολική υποεπιτροπή η οποία ήταν
αρμόδια για την συντήρηση των σχολείων, την διαχείριση των εξόδων του σχολικού ταμείου και την
επίβλεψη της υποχρεωτικής παρουσίας αγοριών και κοριτσιών στα μαθήματα. Βλ. Θ.
Τσουπαρόπουλος, Οι λαοκρατικοί θεσμοί της Εθνικής Αντίστασης, ό.π., σ. 118-119.
36 Σχετικά με την διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου, βλ. Π. Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην
Ελλάδα, ό.π., σ. 171-180 και Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης: ΚΚΕ και
αστισμός στον Μεσοπόλεμο, Θεμέλιο, Αθήνα 1979, σ. 365-367. Η περίπτωση του Εκπαιδευτικού
Ομίλου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ όχι μόνο λόγω της κεντρικής θέσης που κατέχει στις ιδεολογικές
ζυμώσεις της περιόδου αλλά και γιατί πολλοί από τους συντελεστές της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου
πέρασαν από τις τάξεις του (Ι. Δεσποτόπουλος, Χ. Θεοδωρίδης, Ρ. Ιμβριώτη, Κ. Σωτηρίου). Μάλιστα,
οι Θεοδωρίδης, Σωτηρίου και Ιμβριώτη μαζί με τους Π. Κόκκαλη και Ν. Κιτσίκη πρωτοστάτησαν στην
ανασύσταση του μετά την Απελευθέρωση, με τους δύο πρώτους να καταλαμβάνουν την θέση του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου αντίστοιχα. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος μέχρι τα τέλη του 1947 είχε
συνεχή δράση με την οργάνωση βδομαδιάτικων συζητήσεων-διαλέξεων για τη διαφώτιση των
εκπαιδευτικών και την επεξεργασία προτάσεων για τα εκπαιδευτικά προβλήματα. Η σταδιακή, όμως,
όξυνση της καταστολής και των διώξεων οδήγησε από τις αρχές του 1948 στην διάλυση του. Για
περισσότερα βλ. Ηρακλής Κακαβάνης, «Σελίδες από την ιστορία του Εκπαιδευτικού Ομίλου», Θέματα
Παιδείας, 35-36 και 39, 2009, σ. 101-117, σ. 117-132.

https://www.e-lesxi.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/
https://www.e-lesxi.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/
https://www.e-lesxi.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/
https://www.e-lesxi.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/
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στην διάρκεια της Κατοχής.37 Το σχέδιο που είχε καταρτιστεί παρουσιάστηκε από

τους Π. Κόκκαλη και Κ. Σωτηρίου στο Εθνικό Συμβούλιο των Κορυσχάδων τον

Μάιο του 194438 ενώ λίγο αργότερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1944, εν όψει

και της επικείμενης απελευθέρωσης, τέθηκε υπόψη των συνδικαλιστικών φορέων και

των αντιστασιακών οργανώσεων που είχαν σχέση με τον χώρο της εκπαίδευσης

προκειμένου να συζητηθεί και να εμπλουτιστεί. Τέτοιες συζητήσεις έγιναν στην

συνδιάσκεψη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, στις 20-23 Ιουλίου του 1944, όπου

παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι 18 συλλόγων δασκάλων της Στερεάς Ελλάδας και της

Θεσσαλίας39 αλλά και σε διάφορες άλλες τοπικές συναντήσεις με την συμμετοχή

εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων.40 Ανάλογες ζυμώσεις γίνονταν και σε επίπεδο

φοιτητικών οργανώσεων σχετικά με το σκέλος του σχεδίου που αφορούσε την

μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ανώτατης παιδείας. Χαρακτηριστική είναι η

μαρτυρία του Γ. Φαράκου, για μια ολονύχτια συνεδρίαση της Αχτιδικής Επιτροπής

Σπουδαστών στο σπίτι του τον Ιούλιο του 1944 προκειμένου να συζητηθούν οι

προτεινόμενες αλλαγές για τα πανεπιστήμια.41

Από την άλλη, ο πρυτανικός λόγος που απηύθυνε προς τους σπουδαστές του

Πολυτεχνείου ο Ν. Κιτσίκης τον Νοέμβριο του 1943 με αφορμή την έναρξη της

ακαδημαϊκής χρονιάς λειτουργεί τρόπον τινά ως ορόσημο αφού συνιστά μια πρώτη,

συμπυκνωμένη αποτύπωση του σχήματος που έμελλε να αποτελέσει τον πυρήνα της

αναπτυξιακής πρότασης της ΕΠ-ΑΝ και κατ’ επέκταση του ΚΚΕ μετά τον πόλεμο.42

Όπως σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ο Γ. Αντωνίου η «πρώτη version της Βαρειάς

Βιομηχανίας» -του εμβληματικού έργου του Δ. Μπάτση που ενσωματώνει όλες τις

αναλύσεις της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου σε ένα ενιαίο, αναλυτικό πρόγραμμα-

«γράφεται στο Πολυτεχνείο».43 Μάλιστα, βλέπει την ομιλία ως έναν συγκερασμό

37 Γ. Σκαλιδάκης, Η ελεύθερη Ελλάδα, ό.π., σ. 305.
38 Η εισήγηση του Π. Κόκκαλη παρατίθεται αυτούσια στο Χ. Σακελλαρίου, Η παιδεία στην Αντίσταση,
ό.π., σ. 73-90.
39 «Η διδασκαλική συνδιάσκεψη Στερεάς και Θεσσαλίας», Εθνική Αντίσταση, επίσημα
κείμενα-αναμνήσεις-χρονικά-στοιχεία, Συλλογή πέμπτη, 1963, σ. 440-442.
40 Τέτοιες συναντήσεις έγιναν στο Πήλιο, βλ. Χρήστος Ρήγας, «Περιστατικά από τους νέους θεσμούς
που καθιερώθηκαν στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης», Εθνική Αντίσταση, 114, 2002, σ. 63-64, στην
Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στην Βέροια, στην Πελοπόννησο και αλλου. Βλ. Χ. Σακελλαρίου, Η παιδεία
στην Αντίσταση, ό.π., σ. 154.
41 Γ. Φαράκος,Μαρτυρίες και στοχασμοί, ό.π., σ. 39.
42 Ο Ν. Κιτσίκης θα επαναλάβει τα βασικά σημεία της ομιλίας του στην μελέτη που θα δημοσιεύσει
αργότερα στα δύο πρώτα τεύχη του Ανταίου με τίτλο «Η Τεχνική Παιδεία στο πλαίσιο της
Ανοικοδόμησης».
43 Γ. Αντωνίου, «Η μεταρρύθμιση στο ΕΜΠ το 1943-44», στο Μ. Ασημακόπουλος, Γ. Καλογήρου, Ν.
Μπελαβίλας, Θ. Π. Τάσιος (επιμ.), 170 χρόνια Πολυτεχνείο: Οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα,
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των τεχνοκρατικών αντιλήψεων του Ν. Κιτσίκη περί κοινωνικής ηγεμονίας των

μηχανικών και γενικευμένης εφαρμογής της «κοινωνικής μηχανικής» με τα

κομμουνιστικά προτάγματα που ηγεμόνευαν στο πολιτικό σκηνικό της περιόδου.44

Ο Ν. Κιτσίκης ξεκινούσε από την θέση ότι η οικονομική καχεξία της χώρας

οφειλόταν στην ανεπαρκή διαχείριση του φυσικού της πλούτου, την τεχνολογική

υστέρηση καθώς και στην έλλειψη ενός σχεδίου που με συντονισμένο τρόπο θα

αξιοποιούσε στο έπακρο τους πόρους, τις δυνατότητες, τους ανθρώπους και τα

πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, ενσωματώνοντας τα πορίσματα των μελετών που είχαν γίνει στη

διάρκεια του Μεσοπολέμου, κυρίως από το ΤΕΕ αλλά και το Πολυτεχνείο για τις

πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις τεχνικές δυνατότητες και τις προοπτικές βιομηχανικής

ανάπτυξης της χώρας στη γραμμή της παραγωγικής αυτάρκειας, έθετε ως διακύβευμα

της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης την ταχεία βιομηχανική ανάπτυξη και ειδικά την

ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας. Η κεντρικότητα της θέσης αυτής επιβεβαιώνεται

και από την φράση που αναγράφεται στο εξώφυλλο του ανατύπου της ομιλίας: «Η

εκβιομηχάνισις της χώρας πρέπει να είναι ο σκοπός όλων εκείνων οι οποίοι θα

ηγηθούν εις το μέλλον των τυχών του έθνους». Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. Κιτσίκης

ξεκίνησε τον λόγο του μιλώντας για την σημασία που είχε η κατασκευή

εγγειοβελτιωτικών έργων στην ύπαιθρο και υδραυλικών έργων για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα αυτά όχι μόνο θα καθιστούσαν την χώρα ενεργειακά

αυτάρκη αλλά θα συνέβαλαν και στην ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας, χαλυβουργίας,

χημικής βιομηχανίας κ.λπ. Διακήρυσσε ότι η Ελλάδα διέθετε άφθονο ορυκτό πλούτο,

ο οποίος περίμενε τους Έλληνες τεχνικούς να τον αξιοποιήσουν προς όφελος του

έθνους. Μιλούσε για την αναγκαιότητα ανοικοδόμησης των πόλεων και των χωριών

στο πλαίσιο των αρχών της μοντέρνας πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής. Η υλοποίηση

αυτού του τόσο φιλόδοξου σχεδίου θα μπορούσε σε μια πρώτη φάση να στηριχθεί

στις πολεμικές επανορθώσεις και την συμμαχική βοήθεια που θα λάμβανε η χώρα

μετά το τέλος του πολέμου. Κατέληγε με τη διαπίστωση ότι όλη αυτή η ανανεωτική

προσπάθεια προϋπέθετε την εκ βάθρων μεταρρύθμιση της δομής και της

φυσιογνωμίας του Πολυτεχνείου προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες

Πρακτικά συνεδρίου, 4 και 5 Μαρτίου 2009, τόμος Β΄, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2012, σ.
204.
44 Στο ίδιο. Για περισσότερα σχετικά με το τεχνοκρατικό ιδεώδες του Ν. Κιτσίκη βλ. Γ. Αντωνίου, Οι
Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 280-293.
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παραγωγικές ανάγκες, που θα δημιουργούσε η προοπτική της ανασυγκρότησης και

της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας.45

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αίτημα για εκβιομηχάνιση και αξιοποίηση του

ορυκτού πλούτου μπαίνει την περίοδο αυτή όχι μόνο από την Αριστερά αλλά από το

σύνολο σχεδόν του πολιτικού και επιστημονικού κόσμου. Η πρόταξη του αιτήματος

αυτού συνιστά απότοκο ευρύτερων διεργασιών που συντελέστηκαν κατά την περίοδο

της Κατοχής στους κόλπους της εγχώριας οικονομικής σκέψης και ευρύτερα της

ελληνικής κοινωνίας. Το ρήγμα με τον οικονομικό φιλελευθερισμό που είχε ανοίξει

στα μέσα της δεκαετίας του 1930 έτεινε τώρα να λάβει τις διαστάσεις χάσματος

εξαιτίας της εξασθένισης των έως τότε παγιωμένων σχέσεων ηγεμονίας και των

ανακατατάξεων στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Οι εκτεταμένες καταστροφές

που είχαν υποστεί οι υποδομές και η μεταποίηση προδιέγραφαν την ραγδαία αύξηση

της βιομηχανικής παραγωγής μετά τον πόλεμο και την επέκταση της ακόμα και σε

αγροτικές χώρες, γεγονός που συνέβαλε στην αποδέσμευση από τα δόγματα του

ελεύθερου εμπορίου.46 Οι ελπίδες των τεχνικών και των οικονομολόγων για ένα

καλύτερο μέλλον της χώρας πάνω σε νέες οικονομικές βάσεις συναντήθηκαν με τις

προσδοκίες και τις διεκδικήσεις ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων για περισσότερη

δικαιοσύνη και ευημερία. Όπως παρατηρεί ο Χ. Χατζηιωσήφ, το γεγονός ότι η

Κατοχή επιδείνωσε τόσο πολύ τις συνθήκες διαβίωσης και αποδιάρθρωσε σε τέτοιο

45 Ν. Κιτσίκης, Λόγος του πρυτάνεως κ. Νικολάου Κιτσίκη προς τους σπουδαστάς των ανωτάτων
σχολών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Ανάτυπον εκ του περιοδικού «Τεχνική», Αθήνα 1943, στο
http://library.tee.gr/digital/akr/akr_kit_263.pdf, ανακτήθηκε και προσπελάστηκε τελευταία φορά στις
30/1/2020. Θέλοντας να κάνει πράξη αυτήν εκ βάθρων μεταρρύθμιση της δομής του Πολυτεχνείου, ο
Ν. Κιτσίκης παρουσίασε την ίδια περίπου εποχή στην Σύγκλητο ένα σχέδιο για την αναδιοργάνωση
του ιδρύματος. Βλ. Γ. Αντωνίου, «Η μεταρρύθμιση στο ΕΜΠ το 1943-44», ό.π., σ. 193-207. Μάλιστα,
στην σχετική συζήτηση που ακολούθησε άφησε να διαφανεί ακόμα πιο καθαρά το στίγμα των
πολιτικών του απόψεων, αφού δηλώνει με σαφήνεια ότι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της
χώρας όπως και η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας θα πρέπει να γίνουν σε πλαίσια κρατικά
αποκλείοντας τους «ασυνείδητους κερδοσκόπους... και τον καθ’ όλα σοβαρό οργανισμό, όπως η
Εθνική τράπεζα», ενσωματώνοντας έτσι στην τοποθέτηση του στοιχεία του προγραμματικού λόγου της
Αριστεράς. Βλ. Μιχάλης Ασημακόπουλος, «Οι γενικές συνελεύσεις των καθηγητών του ΕΜΠ,
1941-1955», στο Μ. Ασημακόπουλος, Γ. Καλογήρου, Ν. Μπελαβίλας, Θ. Π. Τάσιος (επιμ.), 170 χρόνια
Πολυτεχνείο: Οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα, Πρακτικά συνεδρίου, 4 και 5 Μαρτίου 2009,
τόμος Α΄, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2012, σ. 152. Πάντως κάτι που αν μη τι άλλο
προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι προτάσεις του Ν. Κιτσίκη δεν βρίσκουν την υποστήριξη των
υπόλοιπων εαμικών καθηγητών του Πολυτεχνείου. Έτσι θα δούμε στην σχετική ψηφοφορία τον Ν.
Κρητικό να ψηφίζει κατά και τον Α. Παπαπέτρου λευκό. Ο πρώτος θεωρούσε ότι δεν ήταν η
κατάλληλη περίοδος για τέτοιες πρωτοβουλίες ενώ ο δεύτερος κατέκρινε την αδυναμία των
προτεινόμενων αλλαγών να δώσουν ουσιαστική λύση στα θεμελιώδη προβλήματα του ιδρύματος. Βλ.
Μ. Ασημακόπουλος, «Οι γενικές συνελεύσεις των καθηγητών του ΕΜΠ, 1941-1955», ό.π., σ. 154. Από
αυτό καθίσταται σαφές, ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο Ν. Κιτσίκης θα πρέπει να εκληφθούν
περισσότερο ως αποτέλεσμα δικής του μεμονομένης πρωτοβουλίας παρά σαν μια συλλογικά
επεξεργασμένη στα πλαίσια του εαμικού κινήματος πρόταση.
46 Χ. Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από την βιωσιμότητα της Ελλάδας και το ρόλο της βιομηχανίας»,
ό.π., σ. 352-353.

http://library.tee.gr/digital/akr/akr_kit_263.pdf
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βαθμό τις προηγούμενες οικονομικές σχέσεις είχε ως αποτέλεσμα, μέσα στο γενικό

κλίμα αμφισβήτησης της προηγούμενης κατάστασης και αναθεώρησης των αρχών

που την υποστύλωναν, η προοπτική της εκβιομηχάνισης να αντιμετωπίζεται σαν μια

ελπίδα για την βελτίωση του βιωτικού επιπέδου τους αντί να εκλαμβάνεται ως απειλή

για την κοινωνική τους θέση. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή η Κατοχή και ο

Εμφύλιος ήταν η δεύτερη περίοδος κατά την οποία σημαντικές μάζες πληθυσμού

αποξενώθηκαν, για εξωοικονομικούς λόγους από τα μέσα παραγωγής. Η εξέλιξη

αυτή έκανε τα άτομα αντικειμενικά διαθέσιμα και υποκειμενικά λιγότερο αντίθετα

στην ανάληψη εξαρτημένης εργασίας.47

β) Ανατομία μιας γενεαλογίας

Η προσπάθεια, που έγινε παραπάνω, να ανασυνθέσουμε την προϊστορία της

ΕΠ-ΑΝ εκκινεί, όπως, άλλωστε, είναι λογικό, από την αφήγηση που παρουσίασε ο Ν.

Κιτσίκης κατά την πρώτη δημόσια εκδήλωση της εταιρείας, τον Δεκέμβριο του 1945.

Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί πως η αφήγηση αυτή, όσο πιστά κι αν αποτυπώνει

την πραγματικότητα, δεν παύει να αποτελεί μια «κατασκευή», υπαγόμενη στις

ανάγκες μιας δημόσιας παρουσίασης, μια «γενεαλογία της ΕΠ-ΑΝ», βασισμένη στις

προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα τόσο του Ν. Κιτσίκη όσο και των άλλων μελών

της εταιρείας. Την ίδια στιγμή συνιστά και μια μορφή «αυτοσυνειδησίας», αφού

αποτυπώνει το πως αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι την ιστορικότητα της προσπάθειας τους.

Η γενεαλογία αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι συλλογικά κατασκευασμένη, κι

αυτό γιατί, όπως θα δούμε και παρακάτω, βάση του καταστατικού της εταιρείας, κάθε

δημόσια τοποθέτηση της ΕΠ-ΑΝ -πόσω δε μάλλον η συγκεκριμένη που είναι και η

πρώτη που γίνεται μπροστά σε κοινό- έπρεπε πρώτα να έχει την έγκριση του

Διοικητικού της Συμβουλίου. Με δεδομένο αυτό, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι

η συγκεκριμένη ομιλία, ακόμα κι αν την συνέταξε μόνος του ο Ν. Κιτσίκης, θα πρέπει

να πέρασε από τον έλεγχο και των άλλων μελών του ΔΣ της εταιρείας.48

Τα ίδια, λοιπόν, τα μέλη της ΕΠ-ΑΝ, ή τουλάχιστον ένας βασικός πυρήνας τους,

διαμορφώνουν μια αφήγηση για την ιστορία του εγχειρήματος τους. Κι όπως είναι

47 Χ. Χατζηιωσήφ, «Η περίοδος της ανασυγκρότησης 1945-1953 ως στιγμή της σύγχρονης ελληνικής
και ευρωπαϊκής ιστορίας», στο Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο
(1945-1967), ό.π., σ. 27.
48 Από αυτήν την άποψη, η προβολή του ρόλου του ΤΕΕ και η ενσωμάτωση της δράσης του την
περίοδο του Μεσοπολέμου στην προϊστορία της ΕΠ-ΑΝ μπορεί να υπερτονίζει τον ρόλο του Ν.
Κιτσίκη και της προοδευτικής μερίδας του εγχώριου τεχνικού κόσμου, της οποίας ο ίδιος συνιστά την
κεντρικότερη φυσιογνωμία, γίνεται όμως, λογικά, εν γνώσει του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας.
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λογικό η αφήγηση αυτή συντίθεται στην βάση ορισμένων κριτηρίων και υπάγεται,

άμεσα ή έμμεσα, σε κάποιες σκοπιμότητες. Υπό αυτό το πρίσμα μόνο ως τυχαία δεν

μπορεί να θεωρηθεί η συσχέτιση της ΕΠ-ΑΝ με τις διαλέξεις του ΤΕΕ δεκατρία

χρόνια πριν. Στεκόμαστε ειδικά σε αυτό γιατί αν η σύνδεση με την ΟΜΣΑ και τις

άλλες κινήσεις της Κατοχής φαντάζει εύλογη, δεδομένης και της χρονικής εγγύτητας,

η συσχέτιση με τις διαλέξεις του ΤΕΕ, ίσως να εγείρει ορισμένα ερωτήματα ως προς

την «νομιμότητα» της σύνθεσης που παρουσιάζει ο Ν. Κιτσίκης.

Προσεγγίζοντας τα ερωτήματα αυτά, μια πρώτη επισήμανση που μπορούμε να

κάνουμε είναι ότι η δημιουργία μιας συνεκτικής αφήγησης που να συνδέει τα δύο

εγχειρήματα, τις πρωτοβουλίες δηλαδή του ΤΕΕ στις αρχές της δεκαετίας του 1930

με την ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ το 1945, εδράζεται σε μια πραγματικότητα και ταυτόχρονα

την αναδεικνύει. Η πραγματικότητα αυτή δεν είναι άλλη από το ότι η ΕΠ-ΑΝ και ο

λόγος που αυτή άρθρωσε υπήρξαν τα ιστορικά παράγωγα μιας ευρύτερης διαδικασίας:

της σταδιακής διάρρηξης των σχέσεων που διατηρούσαν ορισμένοι επιστήμονες,

μηχανικοί και τεχνικοί με τους παραδοσιακούς αστικούς πολιτικούς σχηματισμούς

-πρωτίστως με την βενιζελική παράταξη- και της συνάντησης τους με την πολιτική

γραμμή του ΚΚΕ. Η συνάντηση αυτή συντελέστηκε μέσα στις καινοφανείς συνθήκες

που διαμόρφωσε η Κατοχή και χρωματίστηκε από αυτές. Πράγματι, ο πόλεμος και η

Κατοχή, που τον διαδέχτηκε, λειτούργησαν ως καταλύτης κοινωνικών και πολιτικών

διεργασιών που είχαν ξεκινήσει να συντελούνται στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας

ήδη από τον Μεσοπόλεμο.

Αναλυτικότερα, πολλοί από αυτούς τους μηχανικούς και τεχνικούς, που

συμμετείχαν στις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ, μαζί με ορισμένες ακόμα ομάδες

επιστημόνων (γεωπόνοι, δάσκαλοι κ.λπ) προσέβλεπαν στην βενιζελική παράταξη

προκειμένου να δουν να υλοποιούνται τα οράματα τους για έναν ριζικό αστικό

εκσυγχρονισμό των δομών της ελληνικής κοινωνίας. Κάτι τέτοιο φαντάζει απολύτως

λογικό, αφού, όπως σημειώνει κι ο Γ. Αντωνίου, η βενιζελική πρόταση ενσωμάτωνε

στη Μεγάλη Ιδέα τον οικονομικό και τεχνικό εκσυγχρονισμό της χώρας στα πλαίσια

ενός κεντρικά καθοδηγούμενου σχεδίου. Το γεγονός, μάλιστα, ότι οι επιχειρούμενες

εκσυγχρονιστικές τομές νομιμοποιούνταν στη βάση μιας ρητορείας, που ταύτιζε την

αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητά των μεταρρυθμίσεων µε την

αντικειμενικότητα της επιστήμης και το ιδεώδες της τεχνικής προόδου καθιστούσε

ακόμα πιο θελκτική την συγκεκριμένη πρόταση στα μάτια των εν λόγω
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κοινωνικοεπαγγελματικών ομάδων.49 Οι παλινωδίες, όμως, από ένα σημείο κι έπειτα,

στην πολιτική των Φιλελευθέρων και η σταδιακή μεταστροφή τους σε

συντηρητικότερες επιλογές, με το πρόσχημα του κομμουνιστικού κινδύνου και κάτω

από την πίεση των κοινωνικών τριγμών και των πολιτικών αναστατώσεων που

προκάλεσε η διεθνής οικονομική κρίση του 1929, δημιούργησαν ρήγματα στην σχέση

αυτή.50 Τα ρήγματα έγιναν εντονότερα και επεκτάθηκαν καλύπτοντας όλο το φάσμα

των σχέσεων πολιτικής διαμεσολάβησης όταν μερικά χρόνια αργότερα ο αστικός

πολιτικός κόσμος δεν μπόρεσε να αποτρέψει την επιβολή της δικτατορίας.51 Την ίδια

στιγμή η κατάλυση του κοινοβουλευτισμού επέφερε καίριο πλήγμα στα παλαιά

κόμματα αφού τα απογύμνωσε από την κυρίαρχη έως τότε λειτουργία τους ως δίκτυα

πελατειακών σχέσεων. Η κατάργηση των εκλογών, του μοναδικού πεδίου

επικοινωνίας των πολιτικών με τους οπαδούς/ψηφοφόρους τους, οδήγησε σε μια

σχετική απομάκρυνση των πρώτων από τους δεύτερους.52 Αυτή η «πολλαπλή ρήξη

του δεσμού “εκπροσωπούντες-εκπροσωπούμενοι”», όπως την χαρακτηρίζει ο Ά.

Ελεφάντης, είχε ως αποτέλεσμα οι αστικές πολιτικές δυνάμεις τόσο της βενιζελικής

όσο και της αντιβενιζελικής παράταξης να μην είναι σε θέση να επιβάλλουν την

ηγεμονία τους με τα δικά τους μέσα πολιτικής οργάνωσης και την δική τους

ιδεολογία.53 Όταν, λοιπόν, αυτό το πολιτικό προσωπικό όχι μόνο δεν μπόρεσε να

διαχειριστεί την πρόσκαιρη νίκη που είχε πετύχει ο ελληνικός στρατός στα βουνά της

Αλβανίας αλλά έφυγε αφήνοντας τον λαό να αντιμετωπίσει μόνος του τον εφιάλτη

του θανάτου και της πείνας, τις εκτελέσεις και τα βασανιστήρια,54 το ρήγμα

μεγεθύνθηκε και συνδεόμενο πλέον με τον αγώνα για εθνική απελευθέρωση αλλά και

ατομική επιβίωση μετατράπηκε σε κενό εξουσίας, απροσπέλαστο από τις παλιές

πολιτικές δυνάμεις με τα παραδοσιακά μέσα διαμόρφωσης συναινέσεων.55

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες γενικευμένης αποσάθρωσης νέες πολιτικές

δυνάμεις αναδείχθηκαν επιχειρώντας να καλύψουν το υπάρχον πολιτικό κενό.

Κεντρική θέση μεταξύ αυτών κατέχει το ΚΚΕ. Η σχετική ευκολία με την οποία

49 Γ. Αντωνίου, «Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Μεσοπόλεμο και την περίοδο της Κατοχής», Η
Αυγή, 10/6/2007. Βλ. επίσης Δ. Σωτηρόπουλος, Δ. Παναγιωτόπουλος, «“Ειδικοί” διανοούμενοι», ό.π.,
σ. 129-131.
50 Δ. Σωτηρόπουλος, Δ. Παναγιωτόπουλος, «“Ειδικοί” διανοούμενοι», ό.π., σ. 135.
51 Μ. Χαραλαμπίδης, Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης, ό.π., σ. 138-139.
52 Ι. Παπαθανασίου, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της ιστορίας», ό.π., σ. 100.
53 Ά. Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης, ό.π., σ. 161.
54 Για περισσότερα σχετικά με αυτό το γενικευμένο αίσθημα προδοσίας και εγκατάλειψης κατά την
διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου και μετά από αυτόν, βλ. Γ. Μαργαρίτης, Προαγγελία θυελλωδών
ανέμων..., ό.π., σ. 139-156.
55 Μ. Χαραλαμπίδης, Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης, ό.π., σ. 139-140.
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μπόρεσε το ΚΚΕ να αναγνωριστεί ως κέντρο πρωτοβουλιών και βασικός πόλος της

Αντίστασης, ήδη από τους πρώτους μήνες της Κατοχής, είναι, όπως επισημαίνει και ο

Γ. Μαργαρίτης, απότοκο της κληρονομιάς που άφησε πίσω της η μεταξική περίοδος.

Η διαρκής επίκληση του «κομμουνιστικού κινδύνου» ως βάσης για την νομιμοποίηση

του νέου πολιτικού συστήματος που επιχειρούσε να θεμελιώσει ο Μεταξάς και το

Παλάτι έθετε το κομμουνιστικό κίνημα στο επίκεντρο, ανάγοντας το ως την μόνη

αντισυστημική δύναμη. Αυτός ο παντοιοτρόπως προωθούμενος αντικομμουνισμός σε

συνδυασμό και με την μανιχαϊστική ρητορική που τον συνόδευε κατέληγαν στην

περιγραφή ενός διπολικού συστήματος στα πλαίσια του οποίου το ΚΚΕ εμφανιζόταν

ως ο μοναδικός αντιθετικός πόλος που μπορούσε να αμφισβητήσει ευθέως το

καθεστώς.56 Παράλληλα, όπως σημειώνει και η Ιωάννα Παπαθανασίου, η εικόνα

εξαθλίωσης που παρουσίαζαν οι κομμουνιστές στις αρχές της Κατοχής -εξαιτίας των

διώξεων που είχαν υποστεί και της έτσι κι αλλιώς ταπεινής κοινωνικής καταγωγής

τους- αλλά και το γεγονός ότι έμειναν να αγωνιστούν, εν αντιθέσει με τους

παραδοσιακούς αστούς πολιτικούς που επέλεξαν τον δρόμο της φυγής, είχε ως

αποτέλεσμα να καταγραφούν ως αναπόσπαστο κομμάτι του λαού. Για τους

πληθυσμούς των πόλεων, τα μέλη του κόμματος και η ηγεσία του κόμιζαν ένα ήθος

ριζικά διαφορετικό από αυτό του απαξιωμένου πολιτικού κόσμου του Μεσοπολέμου.

Την ίδια στιγμή η επιμονή και η ανθεκτικότητα που είχαν επιδείξει στην διάρκεια της

δικτατορίας παρείχαν την εγγύηση για την αγωνιστική και ανυποχώρητη διεκδίκηση

των λαϊκών αιτημάτων και την αποφασιστική διαχείριση του εθνικοαπελευθερωτικού

αγώνα.57 Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τον πατριωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα της

αντιστασιακής δράσης του ΚΚΕ ανέτρεψαν πλήρως τα επιχειρήματα του

προπολεμικού αντικομμουνιστικού λόγου και το κλίμα καχυποψίας που υπήρχε

απέναντι στους κομμουνιστές επιτρέποντας τους να προσεγγίσουν πιο εύκολα

πλατύτερα ακροατήρια.58

Οι κομμουνιστές κατά την πολιτική τους παρέμβαση το πρώτο διάστημα της

Κατοχής αξιοποίησαν, σύμφωνα με την Ι. Παπαθανασίου, οργανωτικές δεξιότητες

και πλεονεκτήματα που είχαν αποκτήσει από τις εμπειρίες του Μεσοπολέμου

56 Γ. Μαργαρίτης, Προαγγελία θυελλωδών ανέμων..., ό.π., σ. 119-122.
57 Ι. Παπαθανασίου, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της ιστορίας», ό.π., σ. 110.
Ο Γ. Μαργαρίτης μιλώντας για το ζήτημα της ανθεκτικότητας που επέδειξαν οι κομμουνιστές στην
διάρκεια του Μεσοπολέμου στέκεται ιδιαίτερα στο θέμα των δηλώσεων ισχυριζόμενος ότι η άρνηση
δύο χιλιάδων στελεχών του ΚΚΕ να υποκύψουν κράτησε το κόμμα ζωντανό. Βλ. Γ. Μαργαρίτης,
Προαγγελία θυελλωδών ανέμων..., ό.π., σ. 121.
58 Μ. Χαραλαμπίδης, Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης, ό.π., σ. 107.



«Οι πρόγονοι της ΕΠ-ΑΝ»

- 37 -

(συγκρότηση μετωπικών σχημάτων και οργανώσεων ανά χώρους παρέμβασης,

κανόνες συνωμοτικότητας, διοργάνωση σύντομων προπαγανδιστικών

συγκεντρώσεων, έκδοση παράνομου τύπου, κ.λπ.).59 Οι οργανωτικές αυτές

δεξιότητες, όμως, δεν θα ήταν αρκετές να φέρουν σε επαφή το ΕΑΜ και το ΚΚΕ με

τον αστικό χώρο και τις τοπικές κοινωνίες αν δεν συνδυάζονταν με την κατάλληλη

για τις περιστάσεις πολιτική γραμμή. Η ενσωμάτωση στον πολιτικό τους λόγο

πατριωτικών και εθνικοαπελευθερωτικών στοιχείων συνδυασμένων με το αίτημα για

επιβίωση ανταποκρινόταν στις άμεσες ανάγκες που επίτασσε η πραγματικότητα.60

Την ίδια στιγμή, πιο ειδικά ακροατήρια, όπως αυτά των τεχνικών και των

οικονομολόγων, και γενικότερα πολλοί από όσους μελετούσαν επισταμένα τα

ζητήματα της ελληνικής οικονομίας είχαν αρχίσει να βλέπουν το σοβιετικό μοντέλο

της κεντρικά σχεδιασμένης εκβιομηχάνισης, ως ένα πολύ θελκτικό υπόδειγμα για

χώρες όπως η Ελλάδα με σχετικά περιορισμένες δυνατότητες επένδυσης κεφαλαίων

και απουσία μεγάλης ιδιωτικής κερδοφόρας βιομηχανίας. Ως αδιάψευστο τεκμήριο

για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου εκλαμβανόταν το γεγονός

ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η μόνη μεγάλη οικονομία που βγήκε σχεδόν αλώβητη

από την οικονομική κρίση της δεκατίας του ‘30. Παράλληλα, η πρόταση του ΚΚΕ,

έτσι όπως είχε αποτυπωθεί πρώτη φορά στις αποφάσεις του 6ου Συνεδρίου του, το

1935, για εγκαθίδρυση ενός λαϊκοδημοκρατικού καθεστώτος που θα έχει ως στόχο

του να ολοκληρώσει τον αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας

δημιουργούσε έναν κοινό τόπο με όλους εκείνους τους διανοούμενους, ακόμα και του

Κέντρου, που μοιράζονταν τον ίδιο στόχο και που είχαν δει τις προσδοκίες τους κατά

τον Μεσοπόλεμο να διαψεύδονται από τον βενιζελικής έμπνευσης εκσυγχρονισμό.61

Η πλαισίωση του ΕΑΜ από αυτούς τους διανοούμενους αλλά και από τις τοπικές

κοινωνικές ελίτ, η προβολή και η ενεργοποίηση τους, ενίσχυε την πειστικότητα του

γιατί επιβεβαίωνε ότι στο δρόμο που χάραζαν οι κομμουνιστές δεν ήταν μόνοι. Είχαν

την συμπαράσταση εκείνων που γνώριζαν το «δέον γενέσθαι».62

Την ίδια στιγμή μέσα από την σύνδεση της ΕΠ-ΑΝ με τις διαλέξεις του ΤΕΕ

δηλώνεται η ύπαρξη ενός κοινού τόπου ανάμεσα στην προβληματική που

συμπυκνώθηκε στις διαλέξεις αυτές και την πρόταση περί βιωσιμότητας και

59 Ι. Παπαθανασίου, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της ιστορίας», ό.π., σ.
106-109.
60 Στο ίδιο, σ. 110.
61 Γ. Αντωνίου, «Η μεταρρύθμιση στο ΕΜΠ το 1943-44», ό.π., σ. 204.
62 Ι. Παπαθανασίου, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της ιστορίας», ό.π., σ. 110.
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κεντρικού σχεδιασμού που αποτελεί το βασικό πρόταγμα της εταιρείας.

Δημιουργείται έτσι η αίσθηση της συνέχειας ενός προβληματισμού και της

μετεξέλιξης του επί το ριζοσπαστικότερο. Εξάλλου είναι η περίοδος που το ΚΚΕ

ακολουθεί παρόμοια τακτική και σε μια σειρά άλλα ζητήματα προσπαθώντας να

διαμορφώσει μια ηγεμονική αφήγηση μέσα από την επανανοηματοδότηση γεγονότων

ή/και προσώπων και την προσαρμογή τους σε μια ιστορική προοπτική

αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού της χώρας.63

Παράλληλα, μια τέτοια αφήγηση εξυπηρετεί και τις ανάγκες συγκρότησης μιας

πλατιάς συμμαχίας, τακτική που αποτελεί προτεραιότητα του ΚΚΕ την περίοδο αυτή.

Η γραμμή του αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού έχει ως πολιτικό της

υποκείμενο, σύμφωνα με τις επίσημες κομματικές αναλύσεις, ένα πλατύτατο μέτωπο

το οποίο εκκινώντας από τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, τους εργάτες και τους

αγρότες, και φτάνοντας έως τις παρυφές της αστικής τάξης, την «μεσαία

κεφαλαιοκρατία», όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σιάντος, θα κινητοποιούσε

όλες εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που θα είχαν συμφέρον από μια

τέτοια εξέλιξη.64 Στα πλαίσια αυτά η αναφορά του Ν. Κιτσίκη στη δράση του ΤΕΕ

63 Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η μετατόπιση της επίσημης οπτικής του κόμματος για την
επανάσταση του 1821 που επιχειρεί ο Γιάννης Ζέβγος αρχής γενομένης από το 1933 τονίζοντας τον
λαϊκό της χαρακτήρα, εν αντιθέσει με την έως τότε κυρίαρχη στους κόλπους του ελληνικού
κομμουνιστικού κινήματος ανάλυση του Γιάννη Κορδάτου που την χαρακτήριζε «αποκλειστικώς
έργον» της αστικής τάξης. Το σχήμα που προτείνει ο Γ. Ζέβγος ανταποκρίνεται πολύ περισσότερο στα
προαπαιτούμενα που έθετε η γραμμή της αστικοδημοκρατικής επανάστασης και που υιοθετήθηκε μετά
το 6ο Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 1935. Για περισσότερα σχετικά με το θέμα των διαφορετικών
μαρξιστικών προσεγγίσεων της επανάστασης του 1821 στην ελληνική ιστοριογραφία βλέπε Δημήτρης
Δημητρόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης (επιμ.), Οι αναγνώσεις του 1821 και η Αριστερά, Αρχεία
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας-Αυγή, Αθήνα 2014. Εκεί, όμως, που συστηματοποιείται η
προσπάθεια δημιουργίας μιας συνεκτικής αφήγησης η οποία να συνδέει το παρελθόν του 1821 με τους
αγώνες του παρόντος στα πλαίσια της πάλης για ολοκλήρωση του αστικοδημοκρατικού
μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας είναι στην διάρκεια της Κατοχής. Το «τσαρούχι» του ΕΑΜ
τον Οκτώβριο του 1941, οι Μορφές του 1821 που εκδίδει ο Γιώργος Λαμπρινός το 1942, τα πορτρέτα
του Κολοκοτρώνη, του Μιαούλη και των άλλων αγωνιστών της επανάστασης που κοσμούσαν την
αίθουσα του Εθνικού Συμβουλίου στους Κορυσχάδες μαζί με την επιγραφή «1821-1944» στον τοίχο
πίσω από προεδρείο, συνιστούν ορισμένες από τις πιο παραστατικές αποτυπώσεις της προσπάθειας
αυτής. Υπό το πρίσμα της επανανοηματοδότησης προσώπων και γεγονότων θα μπορούσε να δει κανείς
και την συγγραφή του δοκιμίου Ο άλλος Παλαμάς που ξεκίνησε ο Ν. Ζαχαριάδης το 1937 και που
δημοσιεύτηκε ολόκληρο πρώτη φορά το 1944. Πολύ κατατοπιστική για την τακτική αυτή του ΚΚΕ
είναι και η λεπτομέρεια που σχολιάζει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος σχετικά με το βιβλίο του Γ.
Λαμπρινού Μορφές του 1821. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι ενώ ο Τσακάλωφ αρχικά δεν είχε
συμπεριληφθεί στην πρώτη γραφή του βιβλίου, το 1939, καθ’ ομολογία του ίδιου του συγγραφέα,
προστέθηκε αργότερα παρουσιαζόμενος μάλιστα ως «διανοούμενος», που, αν και γιος πλούσιου
εμπόρου, συνέβαλε όσο μπορούσε στο μεγάλο κίνημα της εθνικής Επανάστασης του 1821. Οι
αναλογίες με τους διάφορους διανοούμενους της εποχής που παρά την ταξική τους θέση καλούνταν να
κάνουν την υπέρβαση και να ενταχθούν στο εαμικό κίνημα είναι κάθε άλλο παρά προφανείς. Βασίλης
Παναγιωτόπουλος, «Τι είναι και τι θέλει το 1821», Τα Ιστορικά, 19/36, 2002, σ. 211.
64 Αρχείο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α): Πρακτικά συνεδριάσεων, επιμ.
Φένια Παρασκευά, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1990, σ. 157.
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τόσο κατά τον Μεσοπόλεμο όσο και στην διάρκεια της Κατοχής θα μπορούσε να

εκληφθεί ως ένα κάλεσμα στους μηχανικούς και τεχνικούς της χώρας να λάβουν

μέρος σε αυτήν την κοινή προσπάθεια και μάλιστα από θέση ευθύνης.65

Όσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επισημάνσεις του Ν. Κιτσίκη σχετικά με την

προϊστορία της ΕΠ-ΑΝ άλλο τόσο προκαλεί εντύπωση η σιωπή του γύρω από την

σχέση της εταιρείας με το ΚΚΕ. Κι όμως, η σχέση αυτή πιστοποιείται από πλήθος

στοιχείων. Η μελέτη του αρχειακού υλικού και των πηγών μπορεί βάσιμα να

οδηγήσει κάποιον στο συμπέρασμα ότι η ΕΠ-ΑΝ κι ο Ανταίος αποτέλεσαν τρόπον

τινά «μετωπικά» σχήματα που είχε συγκροτήσει το ΚΚΕ επιδιώκοντας αφενός να

δημιουργήσει έναν οργανωτικό χώρο που θα του επέτρεπε να διατηρήσει και να

βαθύνει τις σχέσεις του με όλους εκείνους τους διανοούμενους, επιστήμονες και

τεχνικούς με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή στα πλαίσια του αντιστασιακού

κινήματος και αφετέρου να εμπλουτίσει και να τεκμηριώσει την πρόταση του περί

λαϊκής δημοκρατίας ενισχύοντας την επιχειρηματολογία του και με πρακτικά μέτρα

οικονομικής πολιτικής.

Πράγματι και μόνο μια απλή, παράλληλη ανάγνωση των διακηρυκτικών

κειμένων της ΕΠ-ΑΝ και του ΚΚΕ της περιόδου εκείνης -ειδικά της εισήγησης του Ν.

Ζαχαριάδη στο 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ τον Οκτώβριο του 1945- μπορεί να αναδείξει

την ιδεολογική ταύτιση που υπάρχει ανάμεσα στον λόγο που αρθρώνει η εταιρεία και

εκείνον του κόμματος σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ευρύτερης προοπτικής.

Και στις δύο περιπτώσεις περιγράφεται ο ίδιος στόχος -εγκαθίδρυση της λαϊκής

δημοκρατίας- και τα ίδια μέσα για την επίτευξη του -ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες,

ανοικοδόμηση της χώρας πάνω σε συγκεκριμένα πρότυπα κ.λπ. Επί της ουσίας η

δουλειά που παράγεται στους κόλπους της ΕΠ-ΑΝ συνιστά αναλυτική εξειδίκευση

και τεχνοκρατική θεμελίωση της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ. Όπως, άλλωστε,

δηλώνεται και στο κείμενο της πολιτικής απόφασης του 7ου Συνεδρίου του κόμματος

«το πρωταρχικό για την κατάκτηση των μαζών με το μέρος της Λαϊκής Δημοκρατίας

είναι η επιστημονική απόδειξη για τη δυνατότητα δημιουργίας στην Ελλάδα βαριάς

βιομηχανίας, που θα αλλάξει την όψη της οικονομίας». Αυτήν ακριβώς την

65 Τον κεντρικό/διευθυντικό ρόλο που κατά τη γνώμη του οφείλουν να παίξουν οι τεχνικοί στη
διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας τον αναλύει ο Ν. Κιτσίκης περαιτέρω στην πρυτανική του
ομιλία προς τους νεοεισαχθέντες σπουδαστές του Πολυτεχνείου, στις 13/11/1943, και στο άρθρο του
με τίτλο «Η τεχνική παιδεία στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης», που δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη στο 1ο
και το 2ο τεύχος του Ανταίου, το 1945.
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επιστημονική θεμελίωση αναζητά το ΚΚΕ μέσα από το έργο της ΕΠ-ΑΝ.66

Η διάδραση αυτή θα επιβεβαιωθεί, άλλωστε, με τον πλέον επίσημο τρόπο, δια

στόματος Νίκου Ζαχαριάδη, όταν, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΚΚΕ για την Λαϊκή

Δημοκρατία από το βήμα του 7ου Συνεδρίου τον Οκτώβριο του 1945, ευχαρίστησε

ονομαστικά τους Ν. Κιτσίκη, Δ. Μπάτση και Δ. Μέξη, μέλη και οι τρεις της ΕΠ-ΑΝ,

για την πολύτιμη συμβολή τους στην κατάρτιση της σχετικής εισήγησης. Πέραν

αυτού όλα σχεδόν τα στοιχεία που επικαλείται στο συγκεκριμένο σημείο της ομιλίας

του είναι παρμένα από τον Ανταίο.67

Και πριν, όμως, από το 7ο Συνέδριο, στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής

Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου του 1945, για να συζητήσει τις

κατευθύνσεις και τον τρόπο οργάνωσης και δράσης του ΚΚΕ στο μεταδεκεμβριανό

τοπίο, ο Βασίλης Μπαρτζιώτας θέτοντας τους άξονες της νέας οργανωτικής πολιτικής,

που θα έπρεπε να υιοθετήσει το ΚΚΕ, κάνει συχνές αναφορές στον ρόλο των

διανοουμένων και την σχέση τους με το κόμμα. Αφού επισημαίνει κι αυτός ότι

προϋπόθεση για την κινητοποίηση του λαού είναι όχι οι γενικολογίες αλλά η

διατύπωση συγκεκριμένων, πρακτικών λύσεων, που θα προέκυπταν μέσα από την

επιστημονική επεξεργασία των εκάστοτε προβλημάτων, προτείνει την δημιουργία

«επιτελείων συνεργατών» γύρω από τα καθοδηγητικά όργανα. Τα επιτελεία αυτά,

αποτελούμενα από επιστήμονες και ειδικούς, θα βοηθήσουν το κόμμα, όπως τονίζει,

να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανοικοδόμησης.68 Επί της ουσίας

αυτή η τριάδα των μελών της ΕΠ-ΑΝ που αναφέρθηκε προηγουμένως θα πρέπει να

ιδωθεί ακριβώς ως ένα τέτοιο «επιτελείο συνεργατών». Ο Β. Μπαρτζιώτας,

επανερχόμενος στην ομιλία του στην σημασία του ρόλου των ειδικών και των

επιστημόνων υποστηρίζει ότι εφόσον το ΚΚΕ είχε πλέον μετατραπεί σε κόμμα

εξουσίας έπρεπε να εξοπλιστεί με τα στελέχη εκείνα που θα του επέτρεπαν μέσα από

τις γνώσεις και την κατάρτιση τους να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας69 ενώ

σε άλλο σημείο τονίζει την σημασία που είχε η στρατολόγηση τεχνικών καθώς

κρίνονταν αναγκαίοι για το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της χώρας.70

Πέρα από όλα τα παραπάνω, ένα ακόμα στοιχείο που νομιμοποιεί την

διατύπωση της υπόθεσης ότι τα υπό εξέταση εγχειρήματα προέκυψαν κατόπιν

66 ΚΚΕ, Επίσημα κείμενα: Τόμος έκτος, 1945-1949, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1987, σ. 82.
67 Το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Τέυχος Γ΄ - Εισήγηση και τελικός λόγος του σ. Ν. Ζαχαριάδη, Εκδόσεις της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αθήνα 1945, σ. 33.
68 ΚΚΕ, Επίσημα κείμενα: Τόμος πέμπτος, 1940-1945, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981, σ. 441.
69 Στο ίδιο, σ. 443-444.
70 Στο ίδιο, σ. 436-437.
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πρωτοβουλίας του ΚΚΕ είναι μια καταγραφή που συναντάμε στην προσωπική

ατζέντα του Π. Κόκκαλη από το 1946 και που σχετίζεται με το ζήτημα της

«στρατολογίας» που θέτει και ο Β. Μπαρτζιώτας. Πρόκειται για διάφορες σημειώσεις

που έχει κρατήσει κάτω από τον τίτλο «Αχτ. Επ.». Τόσο ο τίτλος όσο και το

περιεχόμενο μαρτυρούν ότι πρόκειται για εισήγηση που είχε σκοπό να παρουσιάσει

στην συνεδρίαση κάποιας αχτιδικής επιτροπής. Η καταγραφή αυτή έχει ενδιαφέρον

γιατί συμπυκνώνει την τακτική που ακολουθούσε το ΚΚΕ την περίοδο εκείνη στην

προσπάθεια του να μπορέσει να προσεγγίσει διάφορους επιστήμονες και

διανοούμενους. Γράφει χαρακτηριστικά ο Π. Κόκκαλης: «Το πρόβλημα της

στρατολογίας επιστημόνων: Τον επιστήμονα τον κερδίζουμε σε διαδοχικές φάσεις. Η

πρώτη είναι η συνεργασία στον πρακτικό τομέα της δουλειάς». Κι αμέσως από κάτω

παραθέτει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΠ-ΑΝ να

συγκαλέσει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ένα επιστημονικό συνέδριο για το

ζήτημα της ανοικοδόμησης. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η ΕΠ-ΑΝ και οι πρωτοβουλίες

που παίρνονται μέσω αυτής συνιστούν μια πρακτική εφαρμογή της βασικής αρχής

που περιέγραψε ακριβώς από πάνω ο Π. Κόκκαλης για την «στρατολογία

επιστημόνων» από πλευράς ΚΚΕ.71

Ενδιαφέρον έχει και η προσωπική μαρτυρία του Κ. Σωτηρίου, εκ των βασικών

συντελεστών της εταιρείας και του περιοδικού, στα απομνημονεύματα του. Σύμφωνα

με αυτήν «το κόμμα» οργάνωσε συλλογική διεύθυνση του Ανταίου μετά την

παραίτηση του έως τότε διευθυντή του, καθηγητή Φιλοσοφίας Χαράλαμπου

Θεοδωρίδη. Μάλιστα, στο ίδιο σημείο υπονοεί ότι υπήρχε και κάποιος κομματικός

υπεύθυνος από τον οποίο έπρεπε υποχρεωτικά να εγκριθεί κάθε κείμενο προτού

δημοσιευτεί.72

Δηλωτική της σχέσης ΕΠ-ΑΝ/ΚΚΕ είναι και η αντιπαράθεση που ξέσπασε από

τις στήλες του Ριζοσπάστη ανάμεσα στον Ν. Ζαχαριάδη και τον Αλέξανδρο Σβώλο,

καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου και πρόεδρο του ΕΛΔ-ΣΚΕ -πολιτικού

σχηματισμού που συγκρότησαν οι σοσιαλιστές που αποχώρησαν από το ΕΑΜ τον

Απρίλιο του 1945- σχετικά με τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει μια

επιστημονική εταιρεία. Όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, λίγο πριν την

ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ, και συγκεκριμένα στις 28 Ιουλίου 1945, ο Α. Σβώλος, πήρε την

71 Αρχείο Πέτρου Κόκκαλη, Ίδρυμα Κόκκαλη.
72 Κώστας Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, επιμ. Ολυμπία Παπαδουκά, Επικαιρότητα,
Αθήνα 1987, σ. 80-81.
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πρωτοβουλία να συγκαλέσει μια σύσκεψη επιστημόνων, τεχνικών και καθηγητών

πανεπιστημίου από την οποία προέκυψε η «Επιστημονική Εταιρεία Σοσιαλιστικής

Έρευνας ελληνικών προβλημάτων». Μάλιστα, στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

της εταιρείας συμμετείχαν πολλοί επιστήμονες από τον κύκλο του Ανταίου οι οποίοι

αργότερα θα έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην ΕΠ-ΑΝ. Μεταξύ αυτών ήταν οι

Α. Αγγελόπουλος, Δ. Μπάτσης, Ν. Κιτσίκης και Π. Κόκκαλης.

Η πρωτοβουλία Σβώλου προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ν. Ζαχαριάδη ο

οποίος έσπευσε να την καταγγείλει από τις στήλες του Ριζοσπάστη θέτοντας τις

προδιαγραφές που θα έπρεπε κατά την γνώμη του να πληροί μια επιστημονική

εταιρεία. Στην βάση αυτών ακριβώς των προδιαγραφών ιδρύθηκε ένα μήνα αργότερα

η ΕΠ-ΑΝ. Την ίδια στιγμή η κίνηση Σβώλου ατόνησε ενώ κανένας από τους

διανοούμενους που ανήκαν στον σκληρό πυρήνα του ΕΛΔ-ΣΚΕ, όπως ο Α. Σβώλος ή

ο Κώστας Σκλάβος, δεν συμμετείχε σε κάποια δράση της ΕΠ-ΑΝ ούτε

αρθρογράφησε ποτέ στον Ανταίο, δηλωτικό κι αυτό της ιδιαίτερης σχέσης

ΕΠ-ΑΝ/ΚΚΕ και της κατοχύρωσης -τουλάχιστον στους κόλπους της Αριστεράς- της

πρώτης ως μιας πρωτοβουλίας του δεύτερου καθώς και της ρήξης που είχε

συντελεστεί στους χώρους της διανόησης μεταξύ σοσιαλιστών και κομμουνιστών.

Τέλος, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι ένα ανυπόγραφο δακτυλογραφημένο

κείμενο δέκα σελίδων που βρέθηκε στο προσωπικό αρχείο του Κ. Σωτηρίου και το

οποίο συνιστά κατά πάσα πιθανότητα, δεδομένου του ύφους, της γλώσσας και του

περιεχομένου του, ένα είδος εσωτερικού σημειώματος που συντάχθηκε από κάποιο

μέλος –πιθανότατα από τον ίδιο τον Κ. Σωτηρίου- ή μέλη του ΚΚΕ που συμμετείχαν

στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ-ΑΝ και απευθυνόταν σε κάποιο κομματικό όργανο

προκειμένου να μεταφερθεί μια εικόνα για την δράση της εταιρείας. Το κείμενο, που

φέρει τον τίτλο «Ίδρυση-Καταστατικό-Σκοποί-Μέλη», πρέπει να συντάχθηκε αμέσως

μετά την πρώτη γενική συνέλευση των μελών της ΕΠ-ΑΝ, τον Ιούλιο του 1946. Ως

εκ τούτου, οι πληροφορίες που περιέχει, και τις οποίες θα δούμε αναλυτικά παρακάτω,

καλύπτουν μια μικρή σχετικά περίοδο της ζωής της εταιρείας –τους πρώτους δέκα

μήνες- είναι, όμως αρκετά κατατοπιστικές τόσο για την δράση της όσο, κυρίως, για

την σχέση της ΕΠ-ΑΝ με το ΚΚΕ. Ενδεικτικά σε κάποιο σημείο αναφέρεται το εξής:

«Συμπέρασμα είναι ότι για τα βασικά κ[ομματικά] στελέχη της ΕΠ-ΑΝ πρέπει να

γίνει με σ[υντρόφους] δασκάλους της Σχ[ολής] και άλλα ανώτερα κ[ομματικά]

στελέχη [συζήτηση] στα προβλήματα της Λ[αϊκής] Δ[ημοκρατίας] για να μην

παρατηρείται αδυναμία σωστής εφαρμογής της γραμμής και στα επιστημονικά
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ζητήματα».

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ΕΠ-ΑΝ κι ο Ανταίος βρίσκονται σε

οργανική σχέση με το ΚΚΕ. Η σχέση αυτή δεν αφορά μόνο το οργανωτικό σκέλος

αλλά εκτείνεται, όπως είναι λογικό, και στο πεδίο των αντιλήψεων. Οι πεποιθήσεις

και οι πολιτικές απόψεις των συντελεστών της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου, τουλάχιστον

σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανοικοδόμησης, είναι κοινές. Η διαπίστωση αυτή έχει

ιδιαίτερη αξία γιατί μας επιτρέπει να φωτίσουμε καλύτερα την φυσιογνωμία των υπό

εξέταση εγχειρημάτων εντάσσοντας τα στα ευρύτερα ιστορικά συμφραζόμενα τους.

Μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε στις συσχετίσεις εκείνες που θα βοηθήσουν να

αναδειχθεί πληρέστερα το περιεχόμενο της πρότασης που διατυπώνουν και οι

ιδεολογικές προκείμενες στις οποίες αυτή βασίζεται.

Την ίδια στιγμή έχει αξία και για έναν ακόμα λόγο: η έως τώρα διαμορφωμένη

αντίληψη ήταν ότι πρόκειται για πρωτοβουλίες με μια σχετική αυτοτέλεια,

οργανωτική και πολιτική, από το ΚΚΕ. Μάλιστα, ο βαθμός αυτής της αυτοτέλειας

προβάλλεται με ένταση ανάλογη της αφετηρίας και των κινήτρων όποιου την

επικαλείται κάθε φορά. Έτσι, η Ε. Παππά στην εισαγωγή της επανέκδοσης του

Ανταίου που έγινε από το ΕΛΙΑ το 2001 φτάνει να μιλά για «πισώπλατα πυρά» που

δέχεται το περιοδικό από «ορισμένους συντρόφους».73 Το συμπέρασμα αυτό το

εξάγει από δύο κείμενα που δημοσιεύονται στο περιοδικό, το πρώτο μετά τις εκλογές

του Μαρτίου του 1946 και το δεύτερο μετά το δημοψήφισμα της ίδιας χρονιάς, και

που φέρουν την υπογραφή «Ανταίος». Το κείμενο του Μαρτίου, που έχει τίτλο «Νέες

προσπάθειες», το διαβάζει ως μια «ανοιχτή, και οξύτατη, επίθεση» του συντάκτη του

προς τους επιστήμονες της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Η Ε. Παππά βλέπει στο κείμενο

αυτό μια προσπάθεια να δοθεί μέσα από τον θριαμβευτικό τόνο που το χαρακτηρίζει

μια «αποστομωτική απάντηση» σε όσους αμφισβητούσαν την απόφαση για αποχή

από τις εκλογές. Μάλιστα, προχωρά ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως ο τόσο

έντονος υπερτονισμός της «λαϊκής νίκης» που σηματοδότησε η μεγάλη αποχή από τις

εκλογές -55% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ- γίνεται επειδή «στους κύκλους

των επιστημόνων και των διανοούμενων πρέπει να ήταν πιο έντονες οι αντιδράσεις

για την απόφαση της αποχής». Η κρίση αυτή φαίνεται λίγο βεβιασμένη γιατί πολύ

απλά το πανηγυρικό ύφος για το οποίο μιλά η Ε. Παππά δεν συνιστά ιδιοτυπία του εν

λόγω κειμένου ούτε είναι προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου

73 Ε. Παππά, «Εισαγωγή», ό.π., σ. κθ΄.
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ακροατηρίου αλλά απαντάται σε όλη την σχετική κομματική φιλολογία της

περιόδου.74 Εκτός αυτού δεν μπορεί το ύφος από μόνο του να θεωρηθεί ως πειστήριο

μιας υφέρπουσας διαφωνίας στους κόλπους των επιστημόνων και των διανοούμενων

παρά μόνο αν ξεκινά κανείς παίρνοντας την διαφωνία αυτή ως δεδομένη και

αυταπόδεικτη. Για να στοιχειοθετηθεί το αν υπάρχει ταύτιση ή απόκλιση απόψεων

των μελών της ΕΠ-ΑΝ με την απόφαση του ΚΚΕ για αποχή από τις εκλογές θα

πρέπει να μελετήσει κανείς το τι λένε τα ίδια τα μέλη της ΕΠ-ΑΝ, τι σκέφτονται και

πως τοποθετούνται πάνω στο θέμα αυτό την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και

τονίζεται το ζήτημα της στιγμής γιατί πολύ απλά η θεώρηση ενός γεγονότος από την

απόσταση του χρόνου -ειδικά όταν πρόκειται για κάτι τόσο κομβικό και φορτισμένο-

μπορεί δικαιολογημένα, κάτω από το βάρος της επίγνωσης των συνεπειών ή/και

εξαιτίας των ιδεολογικών αναπροσανατολισμών, ατομικών και συλλογικών, να

οδηγήσει κάποιον σε εκ των υστέρων αναθεώρηση της αρχικής τοποθέτησης του.

Δυστυχώς, διατρέχοντας τις πηγές της εποχής, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί

κάπου κάτι που να δηλώνει την αρχική αυτή τοποθέτηση των πρωταγωνιστών της

ΕΠ-ΑΝ πάνω στο φλέγον ζήτημα της αποχής. Συνεχίζοντας την ανάγνωση του

πρώτου αυτού κειμένου η Ε. Παππά βρίσκει ακόμα κι απειλές να εξαπολύονται σε

βάρος των επιστημόνων της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου στο σημείο όπου γίνεται λόγος

για «φιλοσοφική αργοσχολία και διανοητικό εκλεκτικισμό». Η Ε. Παππά παίρνει ως

δεδομένο ότι οι κατηγορίες αυτές στρέφονται εναντίον της εταιρείας

παραγνωρίζοντας ότι κι άλλες φορές είχαν χρησιμοποιηθεί από τις στήλες του

περιοδικού ανάλογες διατυπώσεις προκειμένου να ασκηθεί κριτική σε όσα

θεωρούνταν παθογένειες της ελληνικής διανόησης.75

Το στοιχείο του δεύτερου άρθρου -έχει τίτλο «Που θα στηριχθεί η

ανοικοδόμηση»- που πιστοποιεί, σύμφωνα με την Ε. Παππά, ότι πρόκειται για

κείμενο που έχει συντάξει κάποιος εκ μέρους του ΚΚΕ προκειμένου να καταφερθεί

74 Βλέπε για παράδειγμα τα πρωτοσέλιδα του Ριζοσπάστη των ημερών εκείνων: «Γελοιοποίηθηκαν οι
εκλογές του Μπέβιν! Παρ’ όλο το όργιο της τρομοκρατίας και της νοθείας η αποχή σε όλες σχεδόν τις
πόλεις ξεπέρασε τα 50%. Εξευτελισμός του δολοφόνου Παπανδρέου και εκμηδενισμός του
μισθοφόρου Ζέρβα και των Χιτών», Ριζοσπάστης, 1/4/1946· «Η συντριπτική αποχή, θρίαμβος της
δημοκρατίας», Ριζοσπάστης, 2/4/1946· «Ο λαός απαιτεί ακύρωση των ψευτοεκλογών!», Ριζοσπάστης,
3/4/1946 κ.ο.κ.
75 Ενδεικτικά: Ανταίος, «Στους προοδευτικούς επιστήμονες!», Ανταίος, Α΄, 6, 1945, σ. 141· Σ.
Μάξιμος, «Η κρίση της επιστήμης στην Ελλάδα», Ανταίος, Α΄, 6, 1945, σ. 152-153· Ηλίας Σαράντος,
«Οι επιστήμονες και τα προβλήματα της ζωής χωρίς μεταφυσική», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 169-172·
Ηπς, «Το επιστημονικό προλεταριάτο», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 190-191· Ηπς, «Στην ανώτερη
παιδεία», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 191· Κ. Μακρής, «Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα», Ανταίος, Β΄,
10-12, 1947, σ. 277-278· Ανταίος, «Οι εργάτες της επιστήμης και τα προβλήματα τους», Ανταίος, Β΄,
10-12, 1947, σ. 273-274.
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εναντίον της εταιρείας και των μελών της είναι ο απαισιόδοξος τόνος του. Ο τόνος

αυτός μοιάζει «με την άρνηση όλης της ως τότε προσπάθειας του Ανταίου και της

ΕΠ-ΑΝ, όλης της χαρούμενης αισιοδοξίας των επιστημόνων». Η αλλαγή στο ύφος

του άρθρου σε σχέση με αυτό των πρώτων κειμένων μόνο αν αποδοθεί σε άλλον

συγγραφέα μπορεί να ερμηνευθεί, όπως υποστηρίζει η Ε. Παππά. Μέσα σε αυτό το

πλαίσιο η φράση «είναι αυταπάτη να νομίζουμε ότι μπορεί ο επιστήμονας να

εργάζεται “αθόρυβα” στο εργαστήριο του, όταν ο εργάτης αναγκάζεται να καταφύγει

στο όπλο» διαβάζεται από την Ε. Παππά ως μια επίθεση αυτού του άλλου συγγραφέα

σε βάρος των μελών της ΕΠ-ΑΝ. Η ανάγνωση αυτή, ενώ εντοπίζει σωστά την

αλλαγή στον τόνο, παραβλέπει πολύ εύκολα -προς χάρη του προαποφασισμένου

συμπεράσματος;- την επιδείνωση που έχει επέλθει στις αντικειμενικές και

υποκειμενικές συνθήκες μέσα στον ενάμιση χρόνο που μεσολάβησε από την έναρξη

της κυκλοφορίας του περιοδικού μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1946, που δημοσιεύεται

το συγκεκριμένο κείμενο. Η ένταση των ξένων επεμβάσεων στις ελληνικές υποθέσεις,

η ραγδαία κλιμάκωση των διώξεων και της καταστολής σε βάρος των αγωνιστών της

Αντίστασης και της Αριστεράς, τα απανωτά κρούσματα βίας και νοθείας που

στιγμάτισαν τις δύο πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, η επιστροφή του βασιλιά

Γεωργίου και η παλινόρθωση του αστικού καθεστώτος στην πιο μαύρη εκδοχή του,

όλα αυτά είναι λογικό να προκαλούν συναισθήματα απογοήτευσης και απαισιοδοξίας,

ακόμα και σε αυτούς τους πολύ αισιόδοξους επιστήμονες της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου.

Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό αυτή η αγωνία και η ένταση που γεννά η κρισιμότητα των

στιγμών να τους κάνει να στηλιτεύουν όλους εκείνους τους συναδέλφους τους -όπως

άλλωστε το έχουν ήδη κάνει πολλές φορές- που επιλέγουν την μακαριότητα των

αποκομμένων από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα επιστημονικών τους

αναζητήσεων.

Για μια ακόμα φορά η Ε. Παππά επιλέγει μια ρητορική, στην οποία βλέπουμε

να καταφεύγουν πολλές φορές τα μέλη της ΕΠ-ΑΝ, να την παρουσιάσει ως επίθεση

κάποιου τρίτου προς τους επιστήμονες της εταιρείας. Και αυτός ο τρίτος δεν είναι

άλλος σύμφωνα με την ίδια από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Ν. Ζαχαριάδη. Τον

αφορισμό αυτό τον στηρίζει αφενός στο ύφος και το λεξιλόγιο των κειμένων και

αφετέρου στο γεγονός ότι και τα δύο έχουν την υπογραφή «Ανταίος» και όχι το

όνομα κάποιου από την συντακτική ομάδα του περιοδικού. Ωστόσο, και τα δύο αυτά

επιχειρήματα στερούνται πειστικότητας. Κατά πρώτον, το ύφος των συγκεκριμένων

άρθρων, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό
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που συναντά κανείς σε πολλές σελίδες του περιοδικού και γενικά στην κομματική

φιλολογία της εποχής εκείνης. Κατά δεύτερον, υπάρχουν κι άλλα κείμενα με την ίδια

υπογραφή. Για την ακρίβεια, στα τεύχη που εκδίδονται κατά τα δύο πρώτα χρόνια

κυκλοφορίας του περιοδικού, δηλαδή το διάστημα 1945-1947, υπάρχουν άλλα έξι

κείμενα που φέρουν την υπογραφή «Ανταίος»76 χωρίς να υπάρχει κάτι σε αυτά που

να υποδηλώνει ότι έχουν γραφτεί από κάποιον έξω από την συντακτική ομάδα του

περιοδικού, πόσο δε μάλλον από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ.77 Δεν ήταν δηλαδή

μια πρακτική ασυνήθιστη ώστε να εγείρει υπόνοιες για το ποιόν ή τις σκοπιμότητες

του συντάκτη. Ίσα ίσα που είναι αρκετά σύνηθες σε πολλά έντυπα όχι μόνο της

Αριστεράς αλλά και γενικότερα, τα άρθρα που συμπυκνώνουν την κεντρική θέση της

εκάστοτε συντακτικής ομάδας πάνω σε ένα ζήτημα της επικαιρότητας να

δημοσιεύονται στην πρώτη σελίδα είτε ανυπόγραφα, είτε με την χαρακτηριστική

υπογραφή «Της σύνταξης». Μάλιστα, ορισμένα από τα άρθρα αυτά που είναι

υπογεγραμμένα ως «Ανταίος» όταν παρατίθενται στα περιεχόμενα του πρώτου

ημι-τόμου, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1945, κατατάσσονται κάτω από την

υπογραφή «Της σύνταξης», γεγονός που επιβεβαιώνει τρόπον τινά ότι η

συγκεκριμένη τακτική βρίσκει εφαρμογή και στον Ανταίο και ότι όσα φέρουν αυτήν

την υπογραφή είναι κατά πάσα πιθανότητα κείμενα που εκφράζουν την γνώμη των

βασικών συντελεστών του περιοδικού. Τώρα το αν τα δύο συγκεκριμένα άρθρα που

αναφέρει η Ε. Παππά είχαν όντως γραφεί από τον Ν. Ζαχαριάδη, ή κάποιο άλλο

μέλος της κομματικής ηγεσίας, και επιβλήθηκε η δημοσίευση τους με την υπογραφή

«Ανταίος» ώστε να φαίνονται ως επίσημη θέση του περιοδικού είναι κάτι το οποίο

δύσκολα μπορεί να ανιχνευθεί. Μένοντας, λοιπόν, στα όσα υποδεικνύουν τα

υπάρχοντα δεδομένα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα επίμαχα κείμενα

εκφράζουν πράγματι τις απόψεις όσων αποτελούν την βασική ομάδα του Ανταίου και

συνακόλουθα και της ΕΠ-ΑΝ. Αν ισχύει το συμπέρασμα αυτό τότε επιβεβαιώνεται

και με αυτόν τον τρόπο η ιδεολογική και πολιτική ταύτιση των δύο αυτών

εγχειρημάτων με τις θέσεις του ΚΚΕ.

Μένει ένα ακόμα ερώτημα να αποσαφηνιστεί: τι είναι αυτό που κινητοποιεί την

76 Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα: «Στους προοδευτικούς επιστήμονες!», Ανταίος, Α΄, 6, 1945, σ.
141· «Σταθμός για την επιστήμη του τόπου», Ανταίος, Α΄, 8, 1945, σ. 181· «Πανελλήνιο αίτημα»,
Ανταίος, Α΄, 10, 1945, σ. 221· «Η νέα εκτρωματική λύση», Ανταίος, Α΄, 11, 1945, σ. 241· «Η
“ανοικοδόμηση” του κεφαλαίου», Ανταίος, Α΄, 21-22, 1946, σ. 441· «Οι εργάτες της επιστήμης και τα
προβλήματα τους», Ανταίος, Β΄, 10-12, 1947, σ. 273-274.
77 Στεκόμαστε μόνο στα δύο πρώτα χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού γιατί η πολιτική ανωμαλία
και η ένταση των διώξεων μετά τον Δεκέμβρη του 1947 έκαναν αρκετά συχνό το φαινόμενο να
δημοσιεύονται στον Ανταίο κείμενα είτε ανυπόγραφα είτε υπογεγραμμένα με κάποιο ψευδώνυμο.
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Ε. Παππά και την κάνει να διαβάζει με τόσο υποκειμενικό τρόπο τα συγκεκριμένα

κείμενα δίνοντας τους προεκτάσεις που μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις

μπορούν να ευσταθήσουν; Είναι σαφές ότι το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί

με απόλυτη βεβαιότητα. Δηλωτικό ίσως των προθέσεων της είναι αυτό που λέει η

ίδια στην εισαγωγή της επανέκδοσης που επιμελήθηκε το ΕΛΙΑ ότι, δηλαδή, η

συγκεκριμένη ανάγνωση «έχει πολλά να πει για τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας

των αριστερών κομμάτων στις δύο πιο αποφασιστικές στιγμές για το μέλλον του

τόπου». Είναι, λοιπόν, σαφές ότι για την Ε. Παππά αυτή η υποτιθέμενη επίθεση προς

τους επιστήμονες και τους διανοούμενους της ΕΠ-ΑΝ εντάσσεται στον μακρύ

κατάλογο των λανθασμένων αποφάσεων και επιλογών της ηγεσίας του

κομμουνιστικού κόμματος και στην προσπάθεια της να καταπνίξει κάθε ελεύθερο,

κριτικό πνεύμα.78

Κλείνοντας την αναφορά σε αυτό το θέμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας

ασφαλής τρόπος για να απαντήσει κανείς το αν όντως υπάρχει σχέση μεταξύ ΚΚΕ

και ΕΠ-ΑΝ καθώς και το ποιο είναι το βάθος της σχέσης αυτής θα ήταν να δει αν τα

μέλη της δεύτερης -τουλάχιστον ο βασικός τους πυρήνας- είναι οργανωμένα στο

πρώτο κατά την περίοδο λειτουργίας της εταιρείας και του περιοδικού, δηλαδή το

διάστημα 1945-1951. Εδώ όμως υπάρχουν μια σειρά από δυσκολίες που καθιστούν

προβληματική την όποια απόπειρα διατύπωσης ασφαλών συμπερασμάτων. Η πρώτη

78 Στην ανάγνωση αυτή της Ε. Παππά αντανακλώνται κατά τη γνώμη μου ορισμένες από τις
παθογένειες που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που υπάρχει σχετικά με την
περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. Η πολιτική φόρτιση που συνοδεύει αυτά τα τόσο καθοριστικά
για το μέλλον του τόπου και της Αριστεράς γεγονότα καθιστά την ανάλυση τους προνομιακό πεδίο για
την δημιουργία εντάσεων και την προώθηση σκοπιμοτήτων πέραν αυτών που υποτίθεται ότι καλείται
να εξυπηρετήσει η ιστορική έρευνα. Παράλληλα, το γεγονός ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος της
βιβλιογραφικής παραγωγής καλύπτεται από ή/και βασίζεται σε έργα ανθρώπων που είχαν ενεργό
πολιτική ανάμειξη στα γεγονότα εκείνα, και μάλιστα από θέση ευθύνης, εύλογα δημιουργεί αμφιβολίες
για την αξιοπιστία της εκάστοτε μαρτυρίας και για το κατά πόσο αυτή δίνεται με τρόπο αντικειμενικό
ή υπό το βάρος παθών και επιδιώξεων ανάλογων με τις ανάγκες που γεννούσε η εκάστοτε τροπή της
εσωκομματικής πάλης. Είναι σαφές ότι αυτό που αναζητείται πολλές φορές με αυτές τις μαρτυρίες
είναι όχι η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας αλλά η εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπιμοτήτων
(αυτοπροβολή, αποσιώπηση, αποποίηση ευθυνών, πολιτική εξόντωση αντιπάλων, κλπ). Μάλιστα είναι
τόσο σχιζοειδής η κατάσταση που πολλές φορές το ίδιο άτομο για το ίδιο θέμα τοποθετείται με
διαφορετικό τρόπο, ακυρώνοντας τον ίδιο του τον εαυτό. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή
του Ν. Ζαχαριάδη και των αυτοαναιρούμενων τοποθετήσεων του σχετικά με το πότε και πως πάρθηκε
η απόφαση για μετάβαση από την πολιτική της δημοκρατικής μετάβασης σε αυτή του αγώνα με
ένοπλα μέσα. Αντίστοιχα, στην προκείμενη περίπτωση εύλογα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο
υποκειμενικός τρόπος που διαβάζει η Ε. Παππά τα δύο αυτά κείμενα του Ανταίου αν δεν υποκρύπτει
πολιτικά κίνητρα σίγουρα είναι επηρεασμένος από τον τρόπο που ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής
Αριστεράς τοποθετείται πολιτικά απέναντι στον Ν. Ζαχαριάδη και γενικότερα την ηγεσία του ΚΚΕ της
εποχής εκείνης. Ανάλογη φαίνεται να είναι η μεταχείριση που επιφυλάσσει στα ιστορικά γεγονότα και
στο τελευταίο της βιβλίο, Μαρτυρίες μιας διαδρομής, που εκδόθηκε μετά τον θάνατο της, σύμφωνα
τουλάχιστον με όσα λένε εννιά συγκρατούμενες της σε επιστολή τους που δημοσιεύθηκε στην
εφημερίδα Αυγή στις 23/01/2011 με τίτλο: «Η Έλλη Παππά έγραψε μια ιστορία κομμένη και ραμμένη
στα μέτρα της».
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και πιο σημαντική προκύπτει από το γεγονός ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τα μέλη

της ΕΠ-ΑΝ είναι ελάχιστα. Από τα 242 μέλη που αριθμούσε τον Ιούλιο του 1946

γνωρίζουμε ονομαστικά μόνο τα 64. Κι από αυτά τα 64 τα μέλη για τα οποία οι

γνώσεις μας πάνε πέρα από το ονοματεπώνυμο και την επαγγελματική τους ιδιότητα

είναι ελάχιστα. Μόνο για τον βασικό πυρήνα της εταιρείας και του περιοδικού έχουμε

καταφέρει να συλλέξουμε ορισμένα στοιχεία παραπάνω χωρίς όμως να μπορούμε να

πούμε με βεβαιότητα ποια ήταν η οργανωτική τους σχέση με το ΚΚΕ κατά την υπό

εξέταση περίοδο.

Την ίδια στιγμή πολλές μαρτυρίες και πηγές σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα

χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα προκαλώντας περαιτέρω σύγχυση. Έτσι, στην

περίπτωση του Ν. Κιτσίκη η Ε. Παππά ισχυρίζεται ότι ήταν μέλος του ΚΚΕ ενώ η

κόρη του Μπεάτα σε συνέντευξη της λέει ότι δεν ήταν.79 Αντίστοιχα, στην περίπτωση

του Δ. Μπάτση φαίνεται να υπάρχει ένας ανάλογος διχασμός. Ο Β. Μπαρτζιώτας

όταν περιγράφει τις διαδικασίες της 5ης συνδιάσκεψης της Κομματικής Οργάνωσης

Αθήνας του ΚΚΕ που συνήλθε τον Απρίλιο του 1944 παραθέτει το όνομα του Δ.

Μπάτση στον κατάλογο των εκλεγμένων από τις αχτιδικές συνδιασκέψεις

αντιπροσώπων. Το γεγονός αυτό βεβαιώνει ότι τουλάχιστον την δεδομένη χρονική

στιγμή, ο Δ. Μπάτσης ήταν όχι απλά μέλος αλλά στέλεχος του ΚΚΕ. Διαφορετικά δεν

θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια εσωκομματική διαδικασία και μάλιστα τέτοιας

βαρύτητας ως ένας από τους μόλις 41 εκλεγμένους εκπροσώπους μιας οργάνωσης

που την εποχή εκείνη αριθμούσε 15.000 μέλη.80 Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, το

1952 ο ίδιος ο Δ. Μπάτσης δηλώνει στην διάρκεια της δίκης του ότι δεν ανήκει στο

ΚΚΕ, πληροφορία που επαναλαμβάνει και η σύζυγος του Δ. Μπάτση, Λίλιαν

Καλαμάρο, στο βιβλίο της Βαρύτατο Τίμημα.

Ενδεικτική της ασάφειας που χαρακτηρίζει την ιστορική έρευνα σχετικά με το

θέμα είναι και η αναφορά της Κ. Τέντα-Λατίφη στην βιογραφία του Π. Κόκκαλη.

Σύμφωνα με την συγγραφέα «ο Κόκκαλης δεν ήταν μέλος του ΚΚΕ. Το ΠΓ του ΚΚΕ

με πρόταση του Πέτρου Ρούσσου και του Γιάννη Ιωαννίδη τον αναγνώρισε

“αριστίνδην” μέλος του χωρίς να το ανακοινώσει δημόσια».81 Φαντάζει εξαιρετικά

δύσκολο ο Π. Κόκκαλης να βρέθηκε στο ανώτατο κλιμάκιο της ηγεσίας του ΚΚΕ, το

Πολιτικό Γραφείο, έστω και αριστίνδην, χωρίς να ήταν από πριν μέλος του κόμματος.

79 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 25.
80 Βασίλης Μπαρτζιώτας, Η Εθνική Αντίσταση στην αδούλωτη Αθήνα: Μερικοί βασικοί σταθμοί στην
ιστορία της ΚΟΑ του ΚΚΕ, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1984, σ. 177-178.
81 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 109.
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Ακόμα, όμως, κι αν όντως συνέβη αυτό, η τοποθέτηση του τόσο ψηλά στην

κομματική ιεραρχία αυτόματα τον καθιστούσε κανονικό μέλος, με όλα τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις που συνόδευαν αυτή την ιδιότητα. Εκτός αυτού η καταγραφή

στην προσωπική ατζέντα του Π. Κόκκαλη στην οποία αναφερθήκαμε και

προηγουμένως αποδεικνύει την συμμετοχή του σε εσωκομματικές διαδικασίες,

τουλάχιστον το καλοκαίρι του 1946.82

Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι το κομμουνιστικό κόμμα,

στην πλαίσια της τακτικής του για διεκδίκηση της εξουσίας με νόμιμα μέσα, πήρε,

μετά τα Δεκεμβριανά, την πρωτοβουλία να συγκροτήσει τον Ανταίο και την ΕΠ-ΑΝ

ευελπιστώντας αφενός να συσπειρώσει και οργανωτικά όλους εκείνους του

επιστήμονες που το είχαν πλησιάσει πολιτικά στην διάρκεια της Κατοχής και

αφετέρου να αξιοποιήσει την ειδημοσύνη και την κατάρτιση τους για την

διαμόρφωση ενός αναλυτικού και επιστημονικά τεκμηριωμένου προγράμματος

διακυβέρνησης της χώρας. Η τεχνικο-οικονομική θεμελίωση του συνθήματος της

Λαϊκής Δημοκρατίας κρίθηκε από την ηγεσία του ΚΚΕ ως αναγκαία προϋπόθεση για

την δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που

θα ετίθετο επικεφαλής της όλης προσπάθειας. Σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της

οργανικής σχέσης που συνδέει το ΚΚΕ με την ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο δεν αναιρεί τον

ανοικτό χαρακτήρα των δύο εγχειρημάτων. Για την ακρίβεια η «ανοικτότητα»

αποτέλεσε βασική επιδίωξη όσων κλήθηκαν να υλοποιήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες

επειδή ακριβώς θεωρήθηκε ως αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία τους. Υπό αυτό το

πρίσμα θα πρέπει να ιδωθεί και το γεγονός ότι ο Ν. Κιτσίκης στην διάλεξη του δεν

αναφέρεται καθόλου στην σχέση του ΚΚΕ με την ΕΠ-ΑΝ, για να ξαναγυρίσουμε εκεί

από όπου ξεκινήσαμε. Η αποσιώπηση αυτή γίνεται προκειμένου να δοθεί ο χώρος

82 Υπάρχουν αρκετές ερμηνείες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτήν την ασάφεια. Μια πρώτη
σχετίζεται με το κλίμα διώξεων της εποχής εκείνης και τον στιγματισμό, όχι μόνο διοικητικό αλλά και
κοινωνικό, που συνόδευε για πολλά χρόνια όσους είχαν υπάρξει μέλη του ΚΚΕ και τους οικείους τους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι λογικό κάποιος να αποκρύπτει την κομματική του ιδιότητα ακόμα κι
από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον για λόγους συνωμοτικότητας και προστασίας. Μάλιστα,
ήταν τέτοιο το κλίμα, τουλάχιστον μέχρι το 1974, που ακόμα κι ένα απλό, βραχύβιο πέρασμα από τους
οργανωτικούς καταλόγους του ΚΚΕ ήταν αρκετό για να προκαλέσει την καχυποψία των δυνάμεων
ασφαλείας. Εκτός αυτού συγχύσεις μπορούν να προκύψουν κι από τον τρόπο που επιλέγουν οι
απόγονοι ή οι διαχειριστές της κληρονομιάς και της υστεροφημίας κάποιου να ανασυνθέσουν την
αφήγηση για την ζωή και την δράση του. Έτσι για παράδειγμα, στο βιογραφικό σημείωμα για τον Π.
Κόκκαλη που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ιδρύματος που φέρει το όνομα του, οι όροι «ΚΚΕ» και
«κομμουνιστής» αναφέρονται από μια φορά. Είναι τέτοια η αγωνία του συντάκτη του συγκεκριμένου
σημειώματος να αποσυνδέσει τον Π. Κόκκαλη από οποιαδήποτε οργανωτική σχέση με το ΚΚΕ που
όταν αναφέρεται στο ζήτημα της αριστίνδην εκλογής του στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος
καταφεύγει σε μια μικρή νοητική και λεκτική ακροβασία σημειώνοντας ότι «έγινε αριστίνδην
κομμουνιστής». Τέλος, σε ό,τι αφορά ειδικά την δήλωση του Δ. Μπάτση κατά την δίκη του αυτή ίσως
να έγινε στα πλαίσια της υπερασπιστικής γραμμής που ακολούθησε.
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στον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για το εν λόγω εγχείρημα να μπορέσει να το

προσεγγίσει ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης. Η παρουσία προσωπικοτήτων

όπως του Χ. Ευελπίδη και του Ανδρέα Ζάκκα που ανήκαν στον ευρύτερο

δημοκρατικό χώρο και είχαν διατελέσει υπουργοί κυβερνήσεων του Κέντρου83

πιστοποιεί το εύρος των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Θα πρέπει, βέβαια, σε αυτό

το σημείο να διευκρινιστεί ότι αυτός ο «ανοικτός χαρακτήρας», τον οποίο

προσπαθούν να προσδώσουν οι θεμελιωτές της ΕΠ-ΑΝ, υπόκειται σε ορισμένους

περιορισμούς. Φιλοδοξία του ΚΚΕ -όπως, άλλωστε, δηλώνεται ξεκάθαρα και στην

περίπτωση του συνεδρίου για την ανοικοδόμηση που θα δούμε παρακάτω- είναι να

δημιουργήσει έναν μαζικό χώρο που θα του επιτρέψει να συσπειρώσει γύρω του

δυνάμεις, επιβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, την υπεροχή της πολιτικής του πρότασης.

83 Ο Α. Ζάκκας υπήρξε Υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης Σοφούλη την περίοδο 1945-1946 ενώ ο
Χρυσός Ευελπίδης ήταν Υπουργός Γεωργίας στην ίδια κυβέρνηση.
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2. ΕΠ-ΑΝ και Ανταίος: Τα πρόσωπα

Επειδή η ιστορία της ΕΠ-ΑΝ είναι και οι ιστορίες των ανθρώπων της, σε αυτό

το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ξεχωριστά τις διαδρομές

ορισμένων εκ των βασικότερων συντελεστών τόσο της εταιρείας όσο και του

περιοδικού. Η λογική δεν είναι να καταρτίσουμε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα

για τον καθένα αλλά να εστιάσουμε στις πτυχές και τις στιγμές εκείνες που

σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα. Οι περισσότερες από τις ιστορίες αυτές έρχονται,

όπως θα δούμε, να επιβεβαιώσουν αυτό που περιγράφτηκε και στο προηγούμενο

κεφάλαιο ως γενική τάση: διανοούμενοι, επιστήμονες και τεχνικοί, εκκινώντας από

διαφορετικές αφετηρίες, συναντιόνται μέσα στην κοσμογονία της Κατοχής και της

Αντίστασης με τις ιδέες της κομμουνιστικής Αριστεράς, στρατεύονται στα οράματα

της και συγκροτούν εγχειρήματα όπως ήταν η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος προκειμένου να

τα υλοποιήσουν.

α) Άγγελος Αγγελόπουλος

Γεννήθηκε στο Βλαχοράφτι Αρκαδίας το 1904. Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή

Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και πήρε το πτυχίο του

το 1926. Το επόμενο έτος ανακηρύχθηκε διδάκτορας της ίδιας σχολής. Το 1929

ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας το διδακτορικό του πάνω στις

Κοινωνικές Επιστήμες και στην συνέχεια συμπλήρωσε τις σπουδές του στο Παρίσι

και το Πουατιέ. Γυρνώντας στην Ελλάδα διορίστηκε οικονομικός επιθεωρητής στο

Υπουργείο Οικονομικών. Το 1932 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου του ανέθεσε την

διεύθυνση του νεοσύστατου Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου, θέση την οποία

διατήρησε μέχρι το 1945. Το 1935 έγινε έκτακτος Καθηγητής και το επόμενο έτος

τακτικός Καθηγητής της Δημόσιας Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.1

Όταν ξέσπασε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, θέλοντας να συμβάλει με τις γνώσεις

του στην πολεμική προσπάθεια, προσφέρθηκε να συμμετάσχει εθελοντικά σε κάποια

από τις αρμόδιες υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης του στρατού, όμως το καθεστώς

αγνόησε το αίτημα του.2 Με την έναρξη της Κατοχής στάθηκε στο πλευρό των

φοιτητών συμμετέχοντας στην επιτροπή που ήταν αρμόδια για την οργάνωση των

φοιτητικών συσσιτίων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται

1 Ά. Αγγελόπουλος, Από την Κατοχή στον Εμφύλιο, ό.π., σ. 11.
2 Στο ίδιο, σ. 23.
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ενεργά στην Σοσιαλιστική Ένωση, μια ομάδα επιστημόνων και διανοούμενων που

σκοπό της είχε την προετοιμασία της ανασυγκρότησης της χώρας.3 Τον Απρίλιο του

1944, ύστερα από παρότρυνση του Αλέξανδρου Σβώλου, με τον οποίο διατηρούσε

στενές σχέσεις, ανέβηκε στο βουνό προκειμένου να ενταχθεί στην ΠΕΕΑ ως

Γραμματέας Οικονομικών.4 Μάλιστα πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις που έγιναν

στον Λίβανο ανάμεσα στο ΕΑΜ και τα αστικά κόμματα για τον σχηματισμό

κυβέρνησης εθνικής ενότητας5 ενώ διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας στην

κυβέρνηση Παπανδρέου, που προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτών των

διαπραγματεύσεων, θέση από την οποία παραιτήθηκε, μαζί με τους υπόλοιπους

εαμικούς υπουργούς, την 1η Δεκεμβρίου 1944.6

Τον Νοέμβριο του 1946 ξεκίνησε την κυκλοφορία του περιοδικού Νέα

Οικονομία που εκδιδόταν ανελλιπώς μέχρι την επιβολή της δικτατορίας των

συνταγματαρχών, το 1967, και εξέφραζε θέσεις που κινούνταν ιδεολογικά και

πολιτικά στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.7 Τον Οκτώβριο του 1946

απομακρύνθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξαιτίας των πολιτικών του

πεποιθήσεων και λίγους μήνες αργότερα έφυγε για την Ελβετία όπου συνέχισε την

συγγραφική του δραστηριότητα, διδάσκοντας παράλληλα σε διάφορα ευρωπαϊκά

πανεπιστήμια. Το 1959 επέστρεψε στην Ελλάδα και ίδρυσε την «Ελληνική Εταιρεία

Προγραμματισμού» της οποίας υπήρξε πρόεδρος μέχρι το 1967, εταιρεία που

ανέπτυξε σημαντική επιστημονική δραστηριότητα και μεταξύ άλλων κατάρτισε το

«Πρώτο Δεκαετές Οικονομικό Πρόγραμμα της Ελλάδος (1961-1970)». Το 1961

εξελέγη τακτικός καθηγητής της Εφαρμοσμένης Οικονομικής στην Πάντειο Σχολή

Πολιτικών Επιστημών στην οποία χρημάτισε και πρύτανης κατά το ακαδημαϊκό έτος

1967-1968. Με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου παραιτήθηκε από τα καθήκοντα

του, ενώ διέκοψε και την έκδοση του περιοδικού Νέα Οικονομία. Το 1974 μετά την

πτώση του δικτατορικού καθεστώτος, ανέλαβε διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, θέση

3 Ά. Αγγελόπουλος, Από την Κατοχή στον Εμφύλιο, ό.π., σ. 43-45.
4 Στο ίδιο, σ. 54.
5 Τα υπόλοιπα μέλη της εαμικής αντιπροσωπείας ήταν οι: Α. Σβώλος και Ν. Ασκούτσης, που, όπως και
ο Α. Αγγελόπουλος, εκπροσωπούσαν την ΠΕΕΑ, Μ. Πορφυρογένης, Σ. Σαράφης και Δ. Στρατής εκ
μέρους του ΕΑΜ και Π. Ρούσος εκ μέρους του ΚΚΕ.
6 Για περισσότερα σχετικά με την στάση που κράτησε ο Α. Αγγελόπουλος κατά τις κρίσιμες αυτές
περιόδους της ελληνικής ιστορίας, βλ. Ά. Αγγελόπουλος, Από την Κατοχή στον Εμφύλιο, ό.π., σ. 72-112,
σ. 127-130 και σ. 155-157.
7 Για περισσότερα σχετικά με το περιοδικό Νέα Οικονομία, βλ. Σταύρος Ιωαννίδης, Γιάννης
Καλογήρου, Αντιγόνη Λυμπεράκη, «Το αίτημα της ανάπτυξης μέσα από το περιοδικό Νέα Οικονομία,
1946-1967», στο Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), ό.π., σ.
333-359 και Σ. Ιωαννίδης, «Οικονομική ανάπτυξη και Νέα Οικονομία», στο Μ. Ψαλιδόπουλος (επιμ.),
Άγγελος Αγγελόπουλος: σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης, ό.π., σ. 29-36.
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που διατήρησε ως το 1979. Το 1975 η Ακαδημία Αθηνών τον εξέλεξε τακτικό μέλος

της. Συμμετείχε ενεργά στην πολιτική και πνευματική ζωή της χώρας μέχρι το τέλος

της ζωής του καταρτίζοντας μελέτες και καταθέτοντας προτάσεις στις εκάστοτε

κυβερνήσεις. Χαρακτηριστική είναι η «Έκθεση για την σταθεροποίηση και ανάπτυξη

της ελληνικής οικονομίας» που επεξεργάστηκε το 1990 ύστερα από εντολή του τότε

πρωθυπουργού Ξ. Ζολώτα. Πέθανε το 1995 στην Αθήνα.8

Ο Α. Αγγελόπουλος, ήδη από τα πρώτα βήματα της ακαδημαϊκής του

σταδιοδρομίας, τήρησε αποστάσεις από τα κυρίαρχα έως τότε σχήματα περί

ελεύθερης αγοράς θέτοντας επιτακτικά την ανάγκη οικονομικού προγραμματισμού

και συντονισμένης κρατικής παρέμβασης για την κάλυψη των διαφόρων συλλογικών

αναγκών. Όπως σημειώνει ο Θ. Γκιούρας, η θέση αυτή του Α. Αγγελόπουλο απέναντι

στον οικονομικό φιλελευθερισμό εφορμάται όχι από την μαρξιστική κριτική της

πολιτικής οικονομίας αλλά από μια μακρόπνοη ακαδημαϊκή παράδοση -γνωστή και

ως «από καθέδρας σοσιαλισμός»- η οποία έχει την αρχική θεμελίωση της σε μια

συγκεκριμένη ερμηνεία της αριστοτελικής ηθικό-πολιτικής φιλοσοφίας και

αντιμετωπίζει τον κοινωνικό σχηματισμό -άρα και τις σύγχρονες κεφαλαιοκρατικές

κοινωνίες- κατ’ αρχήν ως ένα σύστημα αναγκών στην ικανοποίηση των οποίων

συμβάλουν τόσο η ιδιωτική οικονομία όσο και το κράτος. Η αντίληψη αυτή, που

καλλιεργείται συστηματικά στα γερμανικά πανεπιστήμια επί έναν αιώνα και βρίσκει

την κορύφωση της στον Μεσοπόλεμο, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση τόσο των

φιλελεύθερων, ατομικιστικών περί της οικονομικής αγοράς απόψεων, όσο και την

απόρριψη ή τον ριζικό μετριασμό των σοσιαλιστικών αιτημάτων του ιστορικού

υλισμού. Κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της αντίληψης στο πεδίο της

δημοσιονομικής θεωρίας ήταν ο Adolph Wagner, ο οποίος επηρέασε καθοριστικά την

σκέψη του Α. Αγγελόπουλου.9 Το στίγμα της βαγκνερικής ανάλυσης φαίνεται πολύ

έντονα, σύμφωνα με τον Θ. Γκιούρα, στην ομιλία που εκφώνησε ο Α. Αγγελόπουλος

κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ως έκτακτος καθηγητής Δημόσιας

Οικονομίας. Εκεί γίνεται λόγος για την ύπαρξη «κοινωνικών αναγκών», για την

ικανοποίηση των οποίων πρέπει να μεριμνήσει η δημόσια οικονομία αφού η ιδιωτική

πρωτοβουλία και η ελεύθερη αγορά δεν είναι σε θέση να τις καλύψουν. Όπως τονίζει

8 Γεώργιος Δονάτος, «Για τη ζωή και το έργο του Άγγελου Αγγελόπουλου», στο Μ. Ψαλιδόπουλος
(επιμ.), Άγγελος Αγγελόπουλος: σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης, ό.π., σ. 12.
9 Θ. Γκιούρας, «Δημόσια οικονομία και σοσιαλισμός στο έργο του Αγγέλου Αγγελόπουλου», στο Μ.
Ψαλιδόπουλος (επιμ.), Άγγελος Αγγελόπουλος: σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης, ό.π., σ.
18.
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ο Θ. Γκιούρας, η ρητή στροφή του Α. Αγγελόπουλου προς τον σοσιαλισμό ξεκινά

από το 1941 και κορυφώνεται μέσα από τις εμπειρίες της Κατοχής και της

Αντίστασης. Μια πρώτη αποκρυστάλλωση των νέων του προσανατολισμών θα

επιχειρήσει το 1944 με το βιβλίο του με τίτλο Ο Σοσιαλισμός, όπου πλέον συνηγορεί

ανοικτά υπέρ της έμπρακτης εφαρμογής του σοσιαλιστικού αιτήματος.10

β) Ηλίας Ηλιού

Γεννήθηκε το 1904 στην Λήμνο. Ο πατέρας του, Φίλιππος, ήταν ευκατάστατος

έμπορος και η μητέρα του, Ευθαλία Ζάννα (ή Ζάννου), δασκάλα στο Παντελίδειο

Παρθεναγωγείο. Ο ίδιος αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια θα πει: «μεγάλωσα σε

μια οικογένεια που δύο πράγματα μας απασχολούσαν, τα γράμματα και η

πολιτική».11 Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Χίο το 1921 και την ίδια

χρονιά γράφτηκε στην Νομική. Αμέσως μόλις εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ήρθε σε

επαφή με το κίνημα του δημοτικισμού και τον κύκλο του Νουμά, ενώ από τον Μάιο

του 1922 το όνομα του θα προστεθεί στους έξι έως τότε τακτικούς συντάκτες του

περιοδικού. Η συνεργασία του με τον Νουμά μέχρι και τον Ιούνιο του 1923 υπήρξε

αδιάλειπτη, με κείμενα του να περιλαμβάνονται σε όλα τα τεύχη. Οι προοδευτικές

αναζητήσεις του στο γλωσσικό ζήτημα συνδυάστηκαν από το 1923 με την ένταξη του

στην Δημοκρατική Νεολαία του κόμματους του Α. Παπαναστασίου, η οποία

διακρινόταν για τον σαφή και έντονα αντιμοναρχικό προσανατολισμό της. Οι δύο

αυτοί ιδεολογικοί άξονες, δημοτικισμός και αντιμοναρχισμός, συνδυάζονταν και με

ορισμένες πρωτόλειες προεκτάσεις στο κοινωνικό ζήτημα που τροφοδοτούσαν οι

κατά καιρούς συζητήσεις του με διάφορους κομμουνιστές συμφοιτητές του.12 Το

1926 αποφοίτησε από την Νομική και λίγο αργότερα επέστρεψε στην Λήμνο όπου

ενεπλάκη στην τοπική πολιτική: εκλέγεται κοινοτικός σύμβουλος στο Κάστρο, την

σημερινή Μύρινα, αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Παλλημνιακού Αθλητικού Ομίλου

και γραμματέας του Παλλημνιακού Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας. Τον

Σεπτέμβριο του 1932 συμμετείχε για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές με το

Αγροτικό Εργατικό Κόμμα (ΑΕΚ) του Α. Παπαναστασίου, γύρω από το οποίο είχε

συσπειρωθεί η αριστερή πτέρυγα του βενιζελισμού, και ήρθε δεύτερος σε σταυρούς.

Το 1935 εγκαθίσταται στην Αθήνα ανοίγοντας δικό του δικηγορικό γραφείο, του

10 Θ. Γκιούρας, «Δημόσια οικονομία και σοσιαλισμός στο έργο του Αγγέλου Αγγελόπουλου», ό.π., σ.
22-25.
11 Η. Νικολακόπουλος, Ηλίας Ηλιού: Πολιτική βιογραφία, ό.π., σ. 2.
12 Στο ίδιο, σ. 6-11.
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οποίου η λειτουργία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σημαντικά αναλαμβάνοντας την

εκπροσώπηση πολλών μεγάλων επιχειρήσεων. Στις εκλογές του 1936 έθεσε και πάλι

υποψηφιότητα στον νομό Λέσβου με τον Δημοκρατικό Συνασπισμό, συμμαχία

τεσσάρων μικρών βενιζελογενών κομμάτων, μεταξύ των οποίων και το Αγροτικό

Εργατικό Κόμμα του Α. Παπαναστασίου. Λίγους μήνες αργότερα, η δικτατορία της

4ης Αυγούστου ήρθε να αναστείλει οποιαδήποτε δημόσια πολιτική εκδήλωση. Την

περίοδο αυτή ο Η. Ηλιού απέκτησε μια έμμεση επαφή με το Κομμουνιστικό Κόμμα

Γαλλίας μέσω ενός νεαρού Γάλλου δικηγόρου, του Ζοέ Νορμάν, ο οποίος τον

επισκέφτηκε στο γραφείο του και του ζήτησε να τους ενημερώνει με συνθηματικό

τρόπο για τις διώξεις που γίνονταν στην Ελλάδα. Η επαφή αυτή ήταν η μύηση του

στην κομμουνιστική παρανομία, όπως θα πει ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά κάποια

στιγμή αργότερα. Δεν διατηρήθηκε όμως για πολύ καιρό καθώς οι δίκες της Μόσχας

του δημιούργησαν αρκετές επιφυλάξεις ωθώντας τον να διακόψει την αλληλογραφία

του με τους Γάλλους κομμουνιστές.13 Σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει πολλά

χρόνια αργότερα, αναφερόμενος στην περίοδο αυτή θα σημειώσει ότι βρισκόταν «σ’

ένα ασυνεχές έλξεων και απώσεων» από τον κομμουνισμό. «Ήμουν ένας

προοδευτικός άνθρωπος» έλεγε χαρακτηριστικά «χωρίς να έχω κατασταλάξει».14

Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου ο Η. Ηλιού επιστρατεύτηκε

αμέσως αλλά παρέμεινε, λόγω ηλικίας, στην Αθήνα στην διάθεση του Α΄ Σώματος

Στρατού, έως την κατάρρευση του μετώπου. Η ένταξη του στο ΕΑΜ έγινε στις αρχές

του 1942: «Άφησε, είπα μέσα μου, Ηλία τις ταλαντεύσεις και τις αντιρρήσεις. Μπήκα

στο ΕΑΜ των δικηγόρων. Έβλεπα τον Γληνό, τον Πορφυρογένη με τον οποίο

ήμασταν φίλοι από το 1933 και άλλους. Αλησμόνητη η επαναστατική και πατριωτική

έξαρση».15 Στα Δεκεμβριανά συλλαμβάνεται και κρατείται για περίπου ένα μήνα.

Μετά την απελευθέρωση του εντάσσεται στο ΚΚΕ. Όπως δηλώνει ο ίδιος «στην

Αντίσταση γνώρισα την μια όψη του ΚΚΕ, την ηρωική, την οργανωτική». Έτσι,

«μετά τον Δεκέμβρη, τον καιρό δηλαδή που πολλοί φεύγανε από το ΚΚ, τότε δέχομαι

πρόταση του Πορφυρογένη, με τον οποίο είχαμε στο ίδιο μέγαρο γραφεία,16 και

γίνομαι μέλος του κομμουνιστικού κόμματος». «Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είχα και

τότε τις αντιρρήσεις μου. Τις είχα και τις συζητούσα». Και συνεχίζει: «μπήκα στο

13 Η. Νικολακόπουλος, Ηλίας Ηλιού: Πολιτική βιογραφία, ό.π., σ. 20-30.
14 Στο ίδιο, σ. 29.
15 Στο ίδιο, σ. 33.
16 Στο ίδιο κτίριο, στην οδό Αριστείδου 3, μερικούς μήνες αργότερα θα εγκατασταθούν και τα γραφεία
του Ανταίου.
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κομμουνιστικό κόμμα μετά τον Δεκέμβρη όταν είδα την επέμβαση και την

εγκληματική δραστηριότητα του νεοφασισμού στην Ελλάδα με τους “Χίτες” κ.λπ.

Οπωσδήποτε εκείνο τον καιρό, και από τη σκοπιά μου ως δικηγόρου και υπερασπιστή

κομμουνιστών, φούντωνε μέσα μου η αγανάκτηση και είπα: “Δεν υπάρχει άλλος

δρόμος παρά να πολεμήσουμε”. Παράλληλα και σε διεθνή κλίμακα είδα στο

πρόσωπο της ισχυρής πολεμικής μηχανής που χρησιμοποιούσε ο Στάλιν (δεν ξέραμε

ακόμα όσα αποκαλύφθηκαν αργότερα), μια εγγύηση πως θα τσακιζόταν ο γερμανικός,

ο ιταλικός και ο βουλγαρικός φασισμός καθώς και οι άλλοι φασισμοί [...] που είχαν

λερώσει την Ευρώπη».17 Ο Η. Ηλιού εντασσόμενος στο ΚΚΕ ανέλαβε ενεργά την

δικηγορική υποστήριξη διωκόμενων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

Παράλληλα συνεργάστηκε στενά με ένα κύκλο διανοούμενων στην ίδρυση του

Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου, την λειτουργία της εταιρείας «Νέα Βιβλία»

(1945-1947), της σημαντικότερης, σύμφωνα με τον Η. Νικολακόπουλο, εκδοτικής

προσπάθειας της αριστερής διανόησης έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960 -η οποία

πραγματοποίησε πληθώρα προσεγμένων εκδόσεων μαρξιστικής φιλολογίας- και

βέβαια στην συγκρότηση της ΕΠ-ΑΝ και την κυκλοφορία του Ανταίου

συμμετέχοντας τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της πρώτης όσο και στην συντακτική

επιτροπή του δεύτερου.18

Στις 3 Μαρτίου του 1947 συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Ικαρία.

Επέστρεψε στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου και στο σύντομο διάλειμμα ελευθερίας

αποκατέστησε τη συνεργασία του με τον Ανταίο. Τον Μάρτιο του 1948 εκτοπίζεται

ξανά στην Ικαρία ενώ στις αρχές του 1949 μεταφέρθηκε στην Μακρόνησο. Τον

Ιούλιο του 1950 μετά στην σταδιακή εκκένωσή της μεταφέρεται στον Άη Στράτη.

Στις εκλογές του 1951 και ενώ είναι ακόμα εξορία εκλέχθηκε βουλευτής Λέσβου με

την νεοϊδρυθείσα ΕΔΑ. Το γεγονός αυτό επέτρεψε την απελευθέρωση του παρόλο

που το Εκλογοδικείο μετά από λίγο ακύρωσε την εκλογή του.19

Γυρνώντας στην Αθήνα παίρνει ενεργά μέρος στην λειτουργία της ΕΔΑ και το

1955 εκλέγεται στην 11μελή Διοικούσα Επιτροπή. Από τις εκλογές του 1956 και μετά

εκλέγεται συνεχόμενα βουλευτής, αρχικά στην εκλογική περιφέρεια της Λέσβου και

από το 1964 και έπειτα στην Αθήνα, ενώ από το 1958 αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος της ΕΔΑ μέχρι και την επιβολή της δικτατορίας, το 1967. Με την

17 Η. Νικολακόπουλος, Ηλίας Ηλιού: Πολιτική βιογραφία, ό.π., σ. 36.
18 Στο ίδιο, σ. 37-43.
19 Στο ίδιο, σ. 43-58.
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επιβολή της δικτατορίας τον Απρίλιο του 1967 συλλαμβάνεται και αφού κρατείται

για μερικές μέρες στον Ιππόδρομο όπου βασανίζεται, στέλνεται εξορία στην Γυάρο.

Η κατάσταση όμως της υγείας του επιβάλει την επιστροφή του στην Αθήνα για

νοσηλεία όπου μένει φυλακισμένος μέχρι τον Ιούνιο του 1970. Ο εγκλεισμός του στις

φυλακές Αβέρωφ σε συνθήκες απομόνωσης είχε ως αποτέλεσμα να κρατηθεί μακριά

από τις διεργασίες που συντελούνταν στο εσωτερικό του ελληνικού κομμουνιστικού

κινήματος το 1968. Παρόλο που η πολιτική και η ιδεολογική του διαμόρφωση τον

τοποθετούσαν εγγύτερα στο ΚΚΕ εσωτερικού, κράτησε αποστάσεις και από τα δύο

τμήματα που προέκυψαν μετά την διάσπαση του κομμουνιστικού κόμματος,

συγκλίνοντας περισσότερο προς την τρίτη τάση που είχε συγκροτηθεί με

πρωτοβουλία του Μ. Γλέζου και διαφόρων στελεχών της Νεολαίας Λαμπράκη και η

οποία υποστήριζε ότι το πολιτικό κεκτημένο και η πολυτασική λειτουργία της ΕΔΑ

έπρεπε να διατηρηθούν και μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έτσι, μετά την

πτώση της δικτατορίας ανέλαβε την προεδρία της ΕΔΑ με την οποία κατάφερε να

εκλεγεί βουλευτής άλλες δύο φορές. Το 1981 αποσύρεται από την πολιτική δράση.

Θα πεθάνει τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1985.20

γ) Χαράλαμπος Θεοδωρίδης

Γεννήθηκε το 1883 στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Το 1900 ολοκλήρωσε

τις εγκύκλιες σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη όπου στο μεταξύ είχε

μετακομίσει με την οικογένεια του. Το διάστημα 1901-1907 εργάστηκε ως

σχολάρχης σε διάφορα ελληνικά σχολεία της Μικράς Ασίας ενώ παράλληλα πήρε

ενεργό μέρος στην πνευματική κίνηση της ομογένειας υποστηρίζοντας σταθερά τις

θέσεις του δημοτικιστικού κινήματος.21 Το 1908 γράφτηκε στην Φιλοσοφική Σχολή

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την αποφοίτηση του, το 1913, γύρισε στην

Κωνσταντινούπολη και έπιασε δουλειά ως καθηγητής σε διάφορα σχολεία. Το 1915

έφυγε για την Γερμανία όπου συνέχισε τις σπουδές του για δύο χρόνια στο

Πανεπιστήμιο της Λειψίας, κοντά στο διάσημο φιλόσοφο και ψυχολόγο καθηγητή

Wilhelm Wundt, και ύστερα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Το 1918

20 Η. Νικολακόπουλος, Ηλίας Ηλιού: Πολιτική βιογραφία, ό.π., σ. 76, σ. 119, σ. 215-225 και σ.
255-257.
21 Γ. Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής», ό.π., σ. 121.
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ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλοσοφίας.22 Το διάστημα της παραμονής του στην

Λειψία ήρθε σε επαφή με κύκλους της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας.23

Το 1919 επέστρεψε στην Αθήνα και αμέσως εντάχθηκε στον Εκπαιδευτικό

Όμιλο αναπτύσσοντας στενή συνεργασία με τους Δ. Γληνό, Κ. Σωτηρίου, Ρ.

Ιμβριώτη, τους οποίους και ακολούθησε στην διάσπαση του 1927. Την ίδια χρονιά

διορίστηκε καθηγητής στην Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή ενώ από το 1922 παρέδιδε

μαθήματα και στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης. Το διάστημα 1923-1925

συμμετείχε στην συγγραφή των σχολικών βιβλίων Ιστορίας για όλες τις τάξεις του

Γυμνασίου και των Εμπορικών Σχολών. Το 1926 διορίστηκε στο νεοσύστατο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου πήρε την έδρα της Ιστορίας της Φιλοσοφίας.24 Το

1935 απομακρύνθηκε προσωρινά από την θέση του στα πλαίσια των εκκαθαρίσεων

που εξαπέλυσε ο Γεώργιος Κονδύλης μετά το αποτυχημένο βενιζελικό πραξικόπημα

του Μαρτίου. Κατά την διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας ήταν υπό διαρκή

παρακολούθηση, ενώ το βιβλίο του Εισαγωγή στην Φιλοσοφία ήταν μεταξύ εκείνων

που απαγόρευσε το καθεστώς.25 Στην διάρκεια της Κατοχής συνδέθηκε με το ΕΑΜ

Θεσσαλονίκης μέσω μιας παλιάς του φοιτήτριας, της Κατερίνας Βάρκα, η οποία ήταν

μέλος του ΚΚΕ,26 ενώ παράλληλα προσπάθησε να σταθεί στο πλευρό των φοιτητών

του οργανώνοντας και εποπτεύοντας το φοιτητικό συσσίτιο.27 Τα μαθήματά του

συγκέντρωναν πυκνό ακροατήριο που ξεσπούσε συχνά σε πατριωτικές εκδηλώσεις.

Κορύφωση των εκδηλώσεων αυτών υπήρξε ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1943,

κατά τον οποίο ο Χ. Θεοδωρίδης απηύθυνε λόγο στην πορεία των φοιτητών που

περνούσε κάτω από το σπίτι του. «Τα γεγονότα εκείνα ήταν καθοριστικά για το

22 Γ. Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής», ό.π., σ. 122.
23 Χ. Θεοδωρίδης, Ο χειμώνας του 1941-42, ό.π., σ. 144.
24 Γ. Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής», ό.π., σ.
122-123.
25 Για την στάση του Χ. Θεοδωρίδη απέναντι στο καθεστώς Μεταξά, βλ. Χ. Θεοδωρίδης, Ο χειμώνας
του 1941-42, ό.π., σ. 18-42.
26 Η επαφή του με την Κ. Βάρκα έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 1941. Αναφερόμενος ο Χ. Θεοδωρίδης
στην συνάντηση αυτή θα πει: «ένιωθα μπροστά της θαυμασμό για εκείνη και ντροπή για μένα. Αυτά τα
παιδιά είχαν δώσει το όλο τους, ενώ εμείς δεν είχαμε πάρει καν είδηση από τα μαρτύρια τους. [...] Ένα
μου απόμεινε τώρα, να τη σέβουμαι και να την τιμώ. [...] Ύστερα μου μίλησε για την κίνηση ανάμεσα
στους φοιτητές. Με τράβηξε πιο πέρα και μου είπε ψιθυριστά: Θα έρθουν να σας μιλήσουν. Σύνθημα
θα είναι “Επίκουρος” που τον λατρεύετε». Βλ. Χ. Θεοδωρίδης, Ο χειμώνας του 1941-42, ό.π., σ. 94.
Πράγματι λίγες μέρες αργότερα επισκέφτηκαν τον Χ. Θεοδωρίδη στο σπίτι του δύο μέλη του ΕΑΜ.
Περιγράφοντας την νέα αυτή συνάντηση στο ημερολόγιο του θα σημειώσει: «Τα απλά τους λόγια,
απεριποίητα, άγγιζαν την ψυχή σου. Δεν είχα καλοκοιτάξει τα χαρακτηριστικά τους. Η μορφή τους
έπαιρνε περίεργες γραμμές και διαστάσεις, τα λόγια τους έρχονταν σα βουητό από πλήθος ανθρώπων
σε αντάρα. Δεν μπορούσα να αρνηθώ στην πρόσκληση αυτή. Αντί να ξεψυχήσεις σε ένα κρεβάτι
φαφούτης, πράσινος, με μάτια ρουφηγμένα, καλύτερα μπρος σ’ ένα πολυβόλο». Βλ. Χ. Θεοδωρίδης, Ο
χειμώνας του 1941-42, ό.π., σ. 97-98.
27 Γ. Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής», ό.π., σ. 126.
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φούντωμα της Εθνικής Αντίστασης», όπως διαβεβαιώνει ο Α. Χατζηανθίμου, εκ των

βασικών στελεχών της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης την εποχή εκείνη.28

Το 1946 ακολούθησε η οριστική απόλυση του από το πανεπιστήμιο και μαζί

και η οριστική επιστροφή στην Αθήνα. Παρά την σοβαρά κλονισμένη υγεία του

εξακολούθησε να εργάζεται εντατικά. Ανέλαβε την διεύθυνση του Ανταίου,

τουλάχιστον κατά τους δύο πρώτους μήνες κυκλοφορίας του περιοδικού, και

πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία του Εκπαιδευτικού Ομίλου, στον οποίο,

μάλιστα, εκλέχθηκε Πρόεδρος. Η σταδιακή όξυνση των μέτρων καταστολής δεν τον

άφησε ανεπηρέαστο. Τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα και το σπίτι του βρισκόταν υπό

διαρκή παρακολούθηση.29 Μετά τον Εμφύλιο, αφοσιώθηκε στο κύριο έργο της ζωής

του, τον Επίκουρο,30 ενώ παράλληλα επεξεργάστηκε και μια δεύτερη έκδοση της

Εισαγωγής στην Φιλοσοφία, αξιοποιώντας πιο συστηματικά τόσο την σχετική

μαρξιστική βιβλιογραφία όσο και τα εργαλεία του διαλεκτικού και ιστορικού

υλισμού.31 Πέθανε το 1957.

δ) Νίκος Κιτσίκης

Γεννήθηκε το 1887 στο Ναύπλιο. Ο πατέρας του Δημήτριος, ήταν πρόεδρος

Εφετών ενώ η μητέρα του, Κασσάνδρα Χατσοπούλου, προερχόταν από σημαντική

πολιτική οικογένεια της Ευρυτανίας. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Μετσόβιο

Πολυτεχνείο από όπου αποφοίτησε το 1907.32 Στα τέλη του 1908 πήγε στο

εξωτερικό προκειμένου να συνεχίσει ως υπότροφος τις σπουδές του στο Βερολίνο και

το Παρίσι. Εκεί, παράλληλα με την εξειδίκευση του στις τεχνικές επιστήμες,

παρακολούθησε και μαθήματα φιλοσοφίας. Με το τέλος των σπουδών του, το 1911,

ξεκίνησε να εργάζεται ως μηχανικός σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Βερολίνο.33

Παρόλο που την περίοδο εκείνη μεσουρανούσε στους χώρους της διανόησης το

άστρο της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας και πολλοί Έλληνες που σπούδαζαν στην

Γερμανία είχαν έρθει κοντά στο εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα ο ίδιος ο Ν.

28 Γ. Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής», ό.π., σ. 127.
29 Στο ίδιο, σ. 128.
30 Ο πλήρης τίτλος της μελέτης είναι Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου. Σε αυτήν ο Χ.
Θεοδωρίδης δεν εκθέτει μόνο τις φιλοσοφικές θέσεις του Επίκουρου, που τον θεωρεί ως τον
ευγενέστερο και πιο ολοκληρωμένο Έλληνα, αλλά κάνει και μια διαγώνια ανατομία όλης της
ελληνικής αρχαιότητας. Βλ. Χ. Θεοδωρίδης, Ο χειμώνας του 1941-42, ό.π., σ. 282.
31 Γ. Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής», ό.π., σ. 129.
32 Μάλιστα υπήρξαν συμφοιτητές με τον Γεώργιο Γεωργαλά, μετέπειτα πρόεδρο της ΕΠΟΝ.
33 Χαρά Μαμαλάκη, «Νίκος Κιτσίκης: Σύντομες βιογραφικές σημειώσεις», Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ,
1000, 1978, σ. 16.



ΕΠ-ΑΝ και Ανταίος: Τα πρόσωπα

- 60 -

Κιτσίκης έμεινε «απλός παρατηρητής».34 Περισσότερο τον συγκίνησαν οι

επιστημονικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις του Έρνστ Μαχ, ενός από τους

σημαντικότερους εμπειριοκριτικούς και διαμορφωτές της θετικιστικής

γνωσιολογίας.35

Το 1913 επέστρεψε στην Ελλάδα και κατατάχθηκε ως εθελοντής στους

βαλκανικούς πολέμους. Το 1916 διορίστηκε τακτικός καθηγητής στην έδρα Σιδηρών

Γεφυρών, Στεγών και Έργων Σιδηρού Κονιάματος του ΕΜΠ. Την περίοδο αυτή

συνδέεται και με τον κύκλο των Κοινωνιολόγων. Μάλιστα, όταν το 1917 ο Α.

Παπαναστασίου ανέλαβε το Υπουργείο Συγκοινωνιών διόρισε τον Ν. Κιτσίκη Γενικό

Διευθυντή Δημοσίων Έργων. Μετά την ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων στις

εκλογές του 1920 απομακρύνθηκε από τη θέση του και ξεκίνησε να εργάζεται για μια

δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός σύμβουλος σε αγγλικές και αμερικανικές

κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα.36 Την ίδια εποχή

εκλέγεται δύο φορές συνεχόμενα Γερουσιαστής εκπροσωπώντας τον τεχνικό κόσμο

(1929 και 1932). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανάληψη της προεδρίας του

ΤΕΕ το 1931, τον ανέδειξε σε εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο των

μηχανικών.37 Τον Μάρτιο του 1935 παύτηκε από την θέση του προέδρου μετά το

αποτυχημένο πραξικόπημα του Ν. Πλαστήρα εξαιτίας της συμμετοχής του στο κόμμα

των Φιλελευθέρων και των στενών δεσμών του με τον ίδιο τον Ε. Βενιζέλο. Για τον

λόγο αυτό απολύθηκε κι από το Πολυτεχνείο, στο οποίο, όμως, θα επανέλθει τον

Ιανουάριο του 1936 μετά από την έντονη αντίδραση όλων των καθηγητών του

ιδρύματος. Τον ίδιο χρόνο το Πολυτεχνείο του Βερολίνου τον ανακήρυξε επίτιμο

διδάκτορα για τις πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες του. Το 1937 εκλέγεται

Αντιπρύτανης και παρέμεινε στην κορυφή της διοίκησης του ΕΜΠ, πότε ως

Πρύτανης και πότε ως Αντιπρύτανης, μέχρι το 1945.38

Στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας πίεσε ώστε να εξαιρεθούν οι σπουδαστές

του Πολυτεχνείου από την υποχρεωτική εγγραφή τους στην ΕΟΝ, όπως γινόταν σε

όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.39 Επιπλέον, δημιούργησε την

34 Ν. Κιτσίκης, Πως έφτασα στο μαρξισμό, ό.π., σ. 5.
35 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 62-63.
36 Όπως λέει ο ίδιος ο Ν. Κιτσίκης, σε μια επιστολή προς τον γιο του Δημήτρη το 1951, μέχρι την
έναρξη του πολέμου ήταν ο πιο καλοπληρωμένος μηχανικός στην Ελλάδα. Βλ. Ε. Παππά, Νίκος
Κιτσίκης, ό.π., σ. 80.
37 Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 233-234.
38 Χ. Μαμαλάκη, «Νίκος Κιτσίκης: Σύντομες βιογραφικές σημειώσεις», ό.π., σ. 16-18.
39 Το συγκεκριμένο γεγονός επανέρχεται πολύ συχνά στην βιβλιογραφία την σχετική με τον Ν.
Κιτσίκη και αποτελεί σταθερή αναφορά στις κατά καιρούς μαρτυρίες για την συμβολή και τον ρόλο
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φοιτητική Λέσχη, που όμως θα λειτουργήσει μετά το 1941, αφού με την κήρυξη του

πολέμου ο χώρος μετατράπηκε σε νοσοκομειακό θάλαμο.40 Το διάστημα της

Κατοχής ο Ν. Κιτσίκης πρωτοστάτησε στο αντιστασιακό κίνημα που αναπτύχθηκε

στους κόλπους του Πολυτεχνείου και αξιοποιώντας το κύρος και την δύναμη που του

έδινε η θέση του μπόρεσε να στηρίξει τους αγωνιζόμενους σπουδαστές αλλά και να

προστατέψει πολλούς από αυτούς από τις διώξεις. Ορισμένες στιγμές από την στάση

του την περίοδο αυτή που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα είναι ο πρυτανικός του λόγος στην

υποδοχή των νέων σπουδαστών το 1943, η ενεργή συμμετοχή του στις Ομάδες

Μελέτης -και στις δύο αυτές στιγμές αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο- και

η άρνηση του, τον Μάιο του 1942, να αναλάβει για λογαριασμό των γερμανικών

δυνάμεων κατοχής την κατασκευή ενός πλοίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μάλιστα,

όπως σημειώνει ο ίδιος ο Ν. Κιτσίκης, του προσέφεραν για τον σκοπό αυτό το ποσό

των χιλίων λιρών σε μια περίοδο που αναγκαζόταν να πουλήσει τα υπάρχοντα του για

να επιβιώσει.41 Για την δράση του πιάστηκε και φυλακίστηκε δύο φορές ενώ

χρειάστηκε η επέμβαση του τότε Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού προκειμένου να

ματαιωθεί η μεταφορά του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.42

του. Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που πιστοποιούν την λειτουργία φάλαγγας της
ΕΟΝ εντός του Πολυτεχνείου. Ο Γ. Αντωνίου μελετώντας τα πρακτικά της Συγκλήτου επισημαίνει ότι
στην συνεδρία της 27ης Δεκεμβρίου εγκρίθηκε κονδύλιο για την αγορά στολών και εξοπλισμού για την
ΕΟΝ του ΕΜΠ, ενώ στην συνεδρία του Μαΐου του 1939 εγκρίθηκε ξανά νέο κονδύλιο, αυτή τη φορά
για προμήθεια κυπέλλου που αθλοθετήθηκε στους αγώνες της ΕΟΝ. Μαζική παρουσία της φάλαγγας
της ΕΟΝ του ΕΜΠ καταγράφεται και στον εορτασμό της Εκατονταετηρίδας του ιδρύματος τον
Οκτώβριο του 1938 (βλ. Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 205), ενώ σύμφωνα με το
περιοδικό Νεολαία, επίσημο έντυπο της οργάνωσης, στο Πολυτεχνείο είχαν συγκροτηθεί πρότυπες
ομάδες ειδικοτήτων ασυρμάτου, τηλεπικοινωνίας και χημικού πολέμου. Βλ. Ελένη Πασπαλιάρη,
«Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Σπουδαστικό κίνημα 1934-1940. Πρώτες διαπιστώσεις», στο Μ.
Ασημακόπουλος, Γ. Καλογήρου, Ν. Μπελαβίλας, Θ. Π. Τάσιος (επιμ.), 170 χρόνια Πολυτεχνείο: Οι
μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα, τόμος Α΄, ό.π., σ. 217. Ο δε Λ. Ελευθερίου, που φοιτούσε στο
ίδρυμα την συγκεκριμένη περίοδο, αναφέρει ότι σχεδόν το σύνολο των σπουδαστών μετείχε στην ΕΟΝ.
Βλ. Λ. Ελευθερίου, Το Πολυτεχνείο και η ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, ό.π., σ. 15. Ανάλογη είναι η εικόνα που
παρατίθεται και στον Οδηγό Σπουδών του ΕΜΠ που εκδόθηκε το 1940. Βλ. Μ. Ασημακόπουλος, «Οι
γενικές συνελεύσεις των καθηγητών του ΕΜΠ, 1941-1955», ό.π., σ. 149. Όλα τα παραπάνω δεν
αναιρούν κατ’ ανάγκη τον ισχυρισμό ότι ο Ν. Κιτσίκης είχε καταφέρει πράγματι να ακυρώσει την
υποχρεωτική εγγραφή των σπουδαστών στην ΕΟΝ. Τυπικά, η εγγραφή ήταν προαιρετική. Γινόταν,
όμως, επί της ουσίας υποχρεωτική εξαιτίας των πολλαπλών πιέσεων που δέχονταν οι φοιτητές του
ιδρύματος. Όπως σημειώνει ο Σ. Λιναρδάτος «στο Πολυτεχνείο χρησιμοποιήθηκε ανοικτά η ωμή βία.
Η ΕΟΝ στην αρχή είχε μόνο 10 μέλη. Αυτή λοιπόν η φασιστική δεκαρχία οργάνωνε ενέδρες και
επιθέσεις. Απομόνωνε στο προαύλιο σπουδαστές, τους έσερνε με τη βία στα γραφεία της ΕΟΝ, που
ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, και τους υποχρέωνε να υπογράψουν “εθελοντικά” αίτηση ότι θέλουν να
γίνουν μέλη της “Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας”». Το χωρίο παρατίθεται στο Ε. Πασπαλιάρη, «Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Σπουδαστικό κίνημα 1934-1940», ό.π., σ. 217.
40 Χ. Μαμαλάκη, «Νίκος Κιτσίκης: Σύντομες βιογραφικές σημειώσεις», ό.π., σ. 18.
41 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 61.
42 Χ. Μαμαλάκη, «Νίκος Κιτσίκης: Σύντομες βιογραφικές σημειώσεις», ό.π., σ. 18.
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Μετά την Απελευθέρωση πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ και του

Ανταίου, προσδίδοντας τους με την παρουσία του κύρος και παρακινώντας πολλούς

επιστήμονες και τεχνικούς να στηρίξουν τα δύο αυτά εγχειρήματα,43 ενώ συνέταξε

μαζί με τον Δ. Μπάτση τις θέσεις που παρουσίασε ο Ν. Ζαχαριάδης στο 7ο Συνέδριο

του ΚΚΕ αναφορικά με την οικοδόμηση της Λαϊκής Δημοκρατίας. Συμμετείχε,

επίσης, στην ίδρυση του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου του οποίου διετέλεσε

πρόεδρος την περίοδο 1945-1949.

Εξαιτίας της πλούσιας δράσης του βρέθηκε γρήγορα στο στόχαστρο του

μεταδεκεμβριανού καθεστώτος. Τον Μάιο του 1945 τέθηκε σε διαθεσιμότητα και

λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1946, απολύθηκε από την θέση του στο

Πολυτεχνείο. Το 1948 συνελήφθη για την κομμουνιστική της δράση η σύζυγος του

Μπεάτα, η οποία πέρασε από στρατοδικείο και καταδικάστηκε σε θάνατο με την

κατηγορία της προδοσίας. Αμέσως ο Ν. Κιτσίκης ξεκίνησε έναν αγώνα για τη

αθώωση της που κράτησε μέχρι το 1951 οπότε και πέτυχε την απελευθέρωσή της.

Από το 1951 έως το 1956, η οικογένεια Κιτσίκη έζησε στο Παρίσι, αυτοεξόριστη.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Ν. Κιτσίκης ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική από

τις γραμμές της ΕΔΑ. Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής και της Διοικούσας Επιτροπής

της επί σειρά ετών, ενώ με το ψηφοδέλτιο της εκλέχτηκε βουλευτής Αθηνών σε πέντε

συνεχείς αναμετρήσεις: το 1956, το 1958, το 1961 και το 1964. Ακόμη, στις

δημοτικές εκλογές του 1964 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και πλειοψήφησε

έναντι των αντιπάλων του, χωρίς, όμως, να μπορέσει να εκλεγεί απευθείας. Έτσι,

στην έμμεση εκλογή που επακολούθησε, έχασε το αξίωμα από τον υποψήφιο της ΕΡΕ,

Γ. Πλυτά.44 Ταυτόχρονα με την ενεργό παρουσία του στην κεντρική πολιτική σκηνή

της χώρας αναπτύσσει πολύπλευρη δράση αρθρογραφώντας για θέματα

αναπτυξιακής πολιτικής και συμμετέχοντας στην κίνηση των μαρξιστικών ιδεών

-διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Μαρξιστικών Μελετών και Ερευνών-, ενώ το 1956

πρωτοστάτησε μαζί με την σύζυγο του, Μπεάτα, στην ίδρυση της «Ένωσης Φίλων

της Νέας Κίνας». Λίγες μέρες μετά το απριλιανό πραξικόπημα, τον Μάιο του 1967,

συνελήφθη και στάλθηκε εξορία στην Γυάρο παρά την μεγάλη ηλικία του - είχε

φτάσει 80 ετών. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου αφέθηκε ελεύθερος εξαιτίας των

προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και με την αποφυλάκιση του αυτοεξορίστηκε

43 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 54.
44 Χ. Μαμαλάκη, «Νίκος Κιτσίκης: Σύντομες βιογραφικές σημειώσεις», ό.π., σ. 18.
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στο Παρίσι από όπου επέστρεψε μετά την πτώση της χούντας, το 1974. Πέθανε το

1978 σε ηλικία 91 ετών.45

Ο Γ. Αντωνίου σχολιάζοντας την διαδρομή του Ν. Κιτσίκη την παραλληλίζει με

την τροχιά που κατέγραψαν οι τεχνοκρατικές ιδέες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.

Μετριοπαθής κορπορατιστής46, στα αριστερά του φιλελεύθερου κόμματος την

δεκαετία του 1920, θα ταυτιστεί ιδεολογικά µε τον βενιζελικής έμπνευσης

εκσυγχρονισμό και υπερασπίζοντας σταθερά την τεχνοκρατική συνιστώσα του θα

αναδειχθεί σε παραδειγματικό εκπρόσωπο των οργανικών διανοουμένων του

ελληνικού αστισμού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, στα χρόνια της κρίσης, όταν

πλέον η σχετική αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτισμού αμφισβητείται από

πολλές διαφορετικές πλευρές, θα μεταμορφωθεί σε εκφραστή της τεχνοκρατικής

ορθοδοξίας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ως πρόεδρος του ΤΕΕ την αναγκαιότητα

εγκαθίδρυσης του «Τεχνικού Κράτους», μιας ορθολογικής δικτατορίας των

μηχανικών ως το μοναδικό αντίδοτο στην κρίση της οικονομίας και του πολιτικού

συστήματος. Η εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου θα βάλει τέλος στην

επιδίωξη της τεχνοκρατικής του ουτοπίας και ο ίδιος θα αναγκαστεί να υποχωρήσει

μπροστά στην ιδιότυπη σύνθεση «πνεύματος και μηχανής»47 που αποτέλεσε την

ιδεολογική βάση της συμμαχίας ανάμεσα στο επάγγελμα των μηχανικών και το ΕΜΠ

με το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά.48

Από την άλλη, ο ίδιος ο Ν. Κιτσίκης, περιγράφοντας την προσωπική του

πορεία και κυρίως την διαδικασία μέσα από την οποία προσέγγισε το κομμουνιστικό

κίνημα, δηλώνει: «Γεννήθηκα το 1945! Δεν είμαι παλιός μαρξιστής. Δεν πήρα μέρος

στη γένεση του σοσιαλισμού στην Ελλάδα, στους αγώνες της εργατικής τάξεως για

την απελευθέρωση της. Απορροφημένος από τις τεχνικές μου μελέτες καθυστέρησα.

Δεν ανήκω στην πρωτοπορία της ελληνικής μαρξιστικής σκέψης. Μόνο το 1945,

ύστερα από την απόλυση μου από καθηγητής και πρύτανης του Πολυτεχνείου για τα

45 Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 99-102.
46 Για μια συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των κορπορατιστικών ιδεών στην Ελλάδα του
Μεσοπολέμου, βλ. Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 232-233 και Spyridon G. Ploumidis,
«Corporatist ideas in inter-war Greece: From theory to practice (1922-1940)», European History
Quarterly, 44/1, 2014, σ. 55-79.
47 Για την σύνθεση «πνευμάτων» και «μηχανών» που επιχειρείται στα πλαίσια του καθεστώτος της 4ης
Αυγούστου, βλ. Γ. Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, ό.π., σ. 295-301. Επίσης, για την γενικότερη
συζήτηση που αναπτύσσεται καθόλη την διάρκεια του Μεσοπολέμου μεταξύ πολιτικών και
διανοούμενων σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας, βλ. Βασίλειος Μπογιατζής, «Συζητήσεις και
διαμάχες για την τεχνολογία στον ελληνικό Μεσοπόλεμο», στο Μ. Ασημακόπουλος, Γ. Καλογήρου, Ν.
Μπελαβίλας, Θ. Π. Τάσιος (επιμ.), 170 χρόνια Πολυτεχνείο: Οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην
Ελλάδα, τόμος Α΄, ό.π., σ. 572-581.
48 Γ. Αντωνίου, «Η μεταρρύθμιση στο ΕΜΠ το 1943-44», ό.π., σ. 193-194.
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κοινωνικά και πολιτικά μου φρονήματα… απέκτησα φρονήματα. Ή για νάμαι

περισσότερο ακριβής, κοινωνικές διαπιστώσεις, επιστημονικές πεποιθήσεις, λογικές

ανακατατάξεις και πατριωτικά αισθήματα, που αναπτύχθηκαν στα χρόνια της

Κατοχής με συνισταμένη την Αντίσταση, μπήκαν σιγά σιγά, ύστερα από διανοητική

επεξεργασία, ύστερα από μελέτη των κειμένων του μαρξισμού, σε ιδεολογικό

πλαίσιο». Και συνεχίζει παρακάτω λέγοντας πως εκτός από την Αντίσταση τον

μύησαν ακόμα στον μαρξισμό «τα υπέροχα παιδιά του Πολυτεχνείου» που υπήρξαν

μέλη της ΕΠΟΝ και η σύζυγος του, Μπεάτα Κιτσίκη.49

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του αναφέρει: «Έφθασα αργά στον Μαρξισμό.

Προηγήθηκαν περιπλανήσεις σε διάφορες φιλοσοφίες ωσότου μπήκα στο λιμάνι και

αγκυροβόλησα. Κατάλαβα τότε ότι ο Μαρξισμός ήταν το τέλος του ταξιδιού.

Ολοκλήρωνε τους στόχους των πνευματικών μου αναζητήσεων, ικανοποιούσε τις

ανησυχίες μου, δημιουργούσε ατράνταχτο θεμέλιο του επιστημονικού στοχασμού,

αποτελεσματική μέθοδο ερεύνης ιστορικών, πολιτικών, επιστημονικών προβλημάτων

[...]».50

Οι προβληματισμοί του Ν. Κιτσίκη πριν τον πόλεμο για τον ρόλο της Τεχνικής

ως δύναμης αλλαγής της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας βρήκαν,

λοιπόν, την ολοκλήρωση τους στον μαρξισμό αφού, όπως υποστηρίζει, μόνο αυτός

επιτρέπει την ορθολογική διερεύνηση των επιστημονικών προβλημάτων και την

αποκάλυψη των αντικειμενικών νόμων που διέπουν τον κόσμο. Όπως λέει παρακάτω,

ο μαρξισμός «υποβοηθεί την απρόσκοπτη, τολμηρή, επιστημονική δημιουργία,

δυναμώνει την πεποίθηση στην επιτυχία γιατί την απαλλάσσει από ανασταλτικές της

προόδου φιλοσοφίες. Της ανοίγει τον δρόμο για την κατάκτηση της φύσεως και

παρεμβαίνει όχι μόνο για την εξήγηση των φαινομένων της αλλά και για την

δημιουργία τους».51 Η σύζευξη Τεχνικής και Μαρξισμού δημιουργεί, για τον Ν.

Κιτσίκη, μια μετασχηματιστική δυναμική που επιτρέπει την αέναη πρόοδο: «η

θριαμβευτική διαλεκτική πορεία συνεχίζεται προς καινούργιες επιστημονικές και

49 Ν. Κιτσίκης, Πως έφτασα στο μαρξισμό, ό.π., σ. 1-2. Όπως πολύ χαρακτηριστικά σημειώνει η ίδια η
Μπεάτα Κιτσίκη, «τέτοια αλλαγή που έπαθε μαζί μου, ήταν καταπληκτικό, δεν τον αναγνωρίζανε. Όχι
μόνο με τις γυναίκες. Πρώτα έπαιζε πολύ. Χαρτί, χρηματιστήριο. Όταν τον παντρεύτηκα δεν είχε
τίποτα. [...] Τα είχε χάσει όλα στο Χρηματιστήριο». Βλ. Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 12. Σε άλλη
συνέντευξή της αναφέρει ότι η ίδια αποφάσισε να ξεκόψει από τους κύκλους της υψηλής κοινωνίας
από τότε που πήγε εθελοντικά νοσοκόμα στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και είδε την «πραγματική
κατάσταση στην Ελλάδα». Βλ. Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 22.
50 Ν. Κιτσίκης, Πως έφτασα στο μαρξισμό, ό.π., σ. 2.
51 Στο ίδιο, σ. 8.
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κοινωνικές κατακτήσεις προς καινούργιους μετασχηματισμούς που έχουν στόχους

αλλά όχι τέρμα».52

Στην βάση όλων αυτών των προβληματισμών βρίσκεται επί της ουσίας η 11η

θέση του Κ. Μαρξ για τον Λ. Φόιερμπαχ, με την οποία άλλωστε κλείνει ο Ν.

Κιτσίκης την ομιλία του: «οι φιλόσοφοι» -και «οι επιστήμονες» θα προσθέταμε

προσπαθώντας να διερμηνεύσουμε καλύτερα την σκέψη του Ν. Κιτσίκη- «δεν κάνουν

τίποτα άλλο παρά να εξηγούν τον κόσμο με διάφορους τρόπους, αλλά δεν αρκεί αυτό,

σκοπός είναι να τον αλλάξουν».53

ε) Πέτρος Κόκκαλης

Γεννήθηκε στην Λιβαδειά το 1896. Γονείς του ήταν η Πολυξένη Νάκου και ο

Σωκράτης Κόκκαλης. Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα, στο Βερολίνο, στη Ζυρίχη και

στη Βέρνη. Έμεινε στο εξωτερικό συνολικά 15 χρόνια κατά τα οποία είχε την

ευκαιρία να μαθητεύσει και να εργαστεί πλάι σε ορισμένους από τους

σημαντικότερους χειρουργούς της Ευρώπης. Το 1928 επιστρέφει στην Ελλάδα κι ένα

χρόνο αργότερα ανακηρύχθηκε υφηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου

Αθηνών. Την ίδια περίοδο αναλαμβάνει την διεύθυνση του χειρουργικού τμήματος

του δημοτικού νοσοκομείου Ελπίς και της Αστυκλινικής Αθηνών. Το 1935

διορίστηκε διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής του Ευαγγελισμού και τακτικός

καθηγητής της Εγχειρητικής και Τοπογραφικής Ανατομικής στο Πανεπιστήμιο

Αθηνών, στην θέση του Νικόλαου Αλιβιζάτου που απολύθηκε από το καθεστώς

Κονδύλη εξαιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων και της σχέσης του με το κόμμα

των Φιλελευθέρων. Το 1939 εκλέχτηκε πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής

Εταιρείας. Μέσα σε μόλις 10 χρόνια, ο Π. Κόκκαλης, γιος ενός απλού Γυμνασιάρχη

από την επαρχία, είχε καταφέρει να αναρριχηθεί στα υψηλότερα στρώματα της

κοινωνικής ιεραρχίας έχοντας, λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, συναναστροφές με

ορισμένους από τους σημαντικότερους παράγοντες της πνευματικής, πολιτικής και

οικονομικής ζωής της χώρας.54

Η έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940 αποτέλεσε

σημείο καμπή για την μετέπειτα πορεία της ζωής του. Θέλοντας να προσφέρει όσο

περισσότερο μπορούσε έφυγε εθελοντικά για την πρώτη γραμμή και έχοντας τον

52 Ν. Κιτσίκης, Πως έφτασα στο μαρξισμό, ό.π., σ. 8-9.
53 Στο ίδιο, σ. 9.
54 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 17-35.
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βαθμό του έφεδρου αρχιάτρου ανέλαβε την οργάνωση των χειρουργικών τμημάτων

που βρίσκονταν στο μέτωπο. Με την συνθηκολόγηση γυρνά πίσω στην Αθήνα όπου

συνεχίζει τον αγώνα ενάντια στις δυνάμεις κατοχής από νέες πλέον θέσεις και με

άλλες μορφές. Αρνείται αρχικά να δηλώσει υποταγή στις ιταλικές αρχές κατοχής

υπογράφοντας μαζί με ορισμένους ακόμα πανεπιστημιακούς σχετική επιστολή,55 ενώ

λίγο αργότερα, όταν ο κατοχικός Υπουργός Παιδείας, Κ. Λογοθετόπουλος, του ζητά

να μπει επικεφαλής της Επιτροπής Ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής, που ήθελαν να

δημιουργήσουν οι Γερμανοί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκείνος αρνήθηκε. Για

αυτή του τη στάση εκδιώχθηκε και τον Φεβρουάριο του 1942 έχασε τόσο την έδρα

του όσο και όλες τις άλλες θέσεις που είχε έως τότε στις διάφορες πανεπιστημιακές

κλινικές. Παράλληλα, συμμετείχε στην Εθνική Αλληλεγγύη και το ΕΑΜ από την

πρώτη στιγμή της ίδρυσης τους, αναλαμβάνοντας αφιλοκερδώς την θεραπεία

τραυματιών που είχαν βασανιστεί από τους κατακτητές, άπορων ασθενών και

παράνομων αντιστασιακών. Αναζητώντας έναν πολιτικό προσανατολισμό, έρχεται,

από κοινού με άλλους γιατρούς και καθηγητές πανεπιστημίου, σε επαφές με

διάφορους αστούς πολιτικούς, όπως τον Γεώργιο Καφαντάρη, τον Γεώργιο

Παπανδρέου και τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, αλλά και με πολιτικούς παράγοντες

του ΕΑΜ, ενώ παράλληλα συμμετείχε και στην Σοσιαλιστική Ένωση, μια από τις πιο

αξιόλογες ομάδες διανοούμενων που είχαν συγκροτηθεί στην διάρκεια της Κατοχής

και που είχε ως στόχο την προετοιμασία της ανασυγκρότησης της χώρας.56

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Π. Κόκκαλης μετά από χρόνια στην βοηθό του στο

Βερολίνο, τη χειρούργο Ursula Schiller, αναφερόμενος στις διεργασίες αυτής της

περιόδου, στο αριστερό κίνημα βρέθηκε όχι λόγω των ιδεολογικών του καταβολών ή

μιας προγενέστερης σχέσης του με τον σοσιαλισμό, αλλά εξαιτίας των βιωμάτων του

στην διάρκεια της Κατοχής. Ξεκινούσε μεν από ένα αντιφασιστικό αντανακλαστικό,

αλλά στην πορεία συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό και ότι έπρεπε να

αναλάβει περαιτέρω δράση «προσχωρώντας σε ένα μάχιμο κόμμα». Σύμφωνα με την

βιογράφο του, Κατίνα Τέντα-Λατίφη, η εμπειρία που είχε αποκτήσει από την

συνεργασία του με την Εθνική Αλληλεγγύη και το ΕΑΜ στον τομέα της περίθαλψης

των θυμάτων της Κατοχής του έδωσαν την ευκαιρία «να διαπιστώσει στην πράξη ότι

ο χώρος αυτός ενέπνεε εμπιστοσύνη για σοβαρή και αποτελεσματική δράση για την

55 Εκτός από τον Π. Κόκκαλη ανάλογη δήλωση έκαναν και οι Κωνσταντίνος Χωρέμης, Ιωάννης
Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Λεωνίδας Ζέρβας, Ιωάννης Κακριδής, Ι. Βέλλας,
Αλέξανδρος Σβώλος και Δημήτριος Χόνδρος. Βλ. Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 50.
56 Στο ίδιο, σ. 36-66.
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απελευθέρωση της πατρίδας και τη σωτηρία του λαού της».57 Κι έτσι στην αρχή της

άνοιξης του 1944 ο Π. Κόκκαλης έκανε το μεγάλο άλμα και ανέβηκε στο βουνό

συμμετέχοντας στην ΠΕΕΑ ως Γραμματέας Κοινωνικής Πρόνοιας. Έχει αξία η

μαρτυρία του Σταμάτη Κρητικά που γνώρισε τον Π. Κόκκαλη στο βουνό: «Όταν

έφυγε από την Αθήνα εγκατέλειψε μια τεράστια πελατεία. Συναναστρέφετο την

υψηλή κοινωνία των λογίων και προσκαλείτο στα μεγάλα σαλόνια των Αθηνών.

Αφού χειρούργησε το Γεώργιο Βλάχο [σ.σ. εκδότης της εφημερίδας Καθημερινή] στο

γραφείο του οποίου ανέβαιναν και έπεφταν κυβερνήσεις. Θα μπορούσε να ήταν στο

Κάιρο σαν περιζήτητος στην Μ. Ανατολή και να ζει πλουσιοπάροχα. Αυτός όμως

αποφάσισε ότι η θέση του ήταν στην μαχόμενη Ελλάδα, ανεξάρτητα από την

επικρατούσα αβεβαιότητα».58

Το 1945 παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην συγκρότηση της ΕΠ-ΑΝ και του

Ανταίου συμμετέχοντας τόσο στο ΔΣ της εταιρείας όσο και στην συντακτική

επιτροπή του περιοδικού. Μετά την Απελευθέρωση, τον Μάιο του 1945, απολύθηκε

εκ νέου από το Πανεπιστήμιο, εξαιτίας της πολιτικής του δράσης. Στον Εμφύλιο ήταν

μέλος της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης ως Υπουργός Υγιεινής και

Πρόνοιας και προσωρινά της Παιδείας. Ήταν, όπως παρατηρεί κι ο Γ. Σκαλιδάκης, το

μόνο μέλος της ΠΕΕΑ που συμμετείχε και στην Προσωρινή Δημοκρατική

Κυβέρνηση. Από το 1948 ανέλαβε καθήκοντα προέδρου στην Επιτροπή Βοήθειας

στο Παιδί (ΕΒΟΠ). Το 1950 αναδείχτηκε μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου

Ειρήνης. Από το 1955 εργάστηκε στην Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου, ενώ το

διάστημα 1957-1962 διατέλεσε πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικών

Προσφύγων Ελλάδας (ΚΕΠΠΕ). Πέθανε το 1962 στην Ανατολική Γερμανία.59

στ) Σεραφείμ Μάξιμος

Γεννήθηκε το 1899 στο χωριό Γάνος της Ανατολικής Θράκης. Από νεαρή

ηλικία συμμετείχε ενεργά στο σοσιαλιστικό και εργατικό κίνημα που αναπτύσσεται

στην Κωνσταντινούπολη στην οποία είχε πάει για σπουδές. Το 1922 έρχεται στην

Ελλάδα, οργανώνεται στο ΣΕΚΕ και αναδεικνύεται σχεδόν αμέσως σε ηγετική

φυσιογνωμία του. Τον Σεπτέμβριο του 1923 εκλέγεται μέλος της Κεντρικής

Επιτροπής, το 1924 εκπροσωπεί το κόμμα μαζί με τους Π. Πουλιόπουλο και Θ.

57 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 68.
58 Στο ίδιο, σ. 68-70.
59 Γ. Σκαλιδάκης, Η ελεύθερη Ελλάδα, ό.π., σ. 348.
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Μάγγο στο 5ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ενώ το 1926 εκλέχτηκε

βουλευτής και αρχηγός της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Στις

εσωκομματικές διαμάχες της περιόδου 1926-1927 τάχθηκε με την πλευρά Π.

Πουλιόπουλου, παραιτήθηκε από μέλος του Πολιτικού Γραφείου και συγκρότησε

μαζί με τους Π. Πουλιόπουλο, Κ. Σκλάβο, Τ. Χαΐνογλου κ.λπ. την «Ενωμένη

Αντιπολίτευση» που ασκούσε κριτική στις πολιτικές επιλογές του ΚΚΕ. Στο 4ο

Συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1928 διαγράφεται

παμψηφεί μαζί με άλλα επτά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής (Κ. Σκλάβος, Τ.

Χαΐνογλου, Π. Χατζησταύρος, Β. Νικολινάκος, Γ. Παπανικολάου, Ν. Νικολαΐδης και

Β. Πολυχρονάκης). Το γεγονός αυτό υπήρξε, σύμφωνα με τον Λ. Αξελό,

συστηματικό μελετητή της ζωής και του έργου του Σ. Μάξιμου, των βιβλίων του

οποίου έχει επιμεληθεί την επανέκδοση, από τα αποφασιστικότερα της ζωής του,

αφού «δε μπόρεσε να συνέλθει ποτέ».60

Παρά τον κλονισμό που του προκάλεσε η διαγραφή του συνέχισε την πολιτική

του δράση συμμετέχοντας στις διάφορες αριστερές αντιπολιτευτικές ομάδες που

συγκροτούνται την περίοδο αυτή, ενώ το 1930 εκδίδει και το πρώτο του βιβλίο με

τίτλο Κοινοβούλιο ή Δικτατορία. Η σταδιακή όξυνση της αντιπαράθεσης στους

κόλπους του κομμουνιστικού κινήματος με τις εκατέρωθεν πολώσεις και την

δημιουργία ενός ιδιαίτερα εχθρικού κλίματος τον ωθεί στην αποστασιοποίηση. Το

1933 έρχεται σε σύγκρουση με την πλειοψηφία της «Ενωμένης Αντιπολίτευσης»

διαφωνώντας με τον ανοικτά τροτσκιστικό προσαναλοτισμό που ακολουθεί. Το ίδιο

διάστημα αρθρογραφεί ή στέλνει ανταποκρίσεις σε διάφορες εφημερίδες και

περιοδικά (Πολιτεία, Πρωία, Βραδυνή) με το ψευδώνυμο «Βόρειος». Στην διάρκεια

της δικτατορίας του Μεταξά παρέμεινε στο Παρίσι ως ανταποκριτής της Βραδυνής,

φοιτώντας παράλληλα στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της

Σορβόνης και ασχολούμενος συστηματικά με την μελέτη της ελληνικής οικονομικής

ιστορίας. Καρπός των μελετών αυτών υπήρξαν τα βιβλία Το ελληνικό εμπορικό

ναυτικό κατά τον XVIII αιώνα, που εκδόθηκε το 1940, και Η Αυγή του Ελληνικού

Καπιταλισμού, που κυκλοφόρησε το 1945. Το 1939 επιστρέφει στην Αθήνα,

συλλαμβάνεται από την Ασφάλεια αλλά μετά από λίγο αφήνεται ελεύθερος αφού

πρώτα υπέγραψε δήλωση. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον Λ. Αξελό, έριξε τον Σ.

60 Σ. Μάξιμος, Η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού, Στοχαστής, Αθήνα 1973, σ. ζ΄-θ΄.
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Μάξιμο «σε ένα νέο κύκλο απελπισίας, απογοήτευσης και αποδοκιμασίας του ίδιου

του εαυτού».61

Η ιταλική εισβολή και η ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού συγκλόνισαν

τον Σ. Μάξιμο και αναπτέρωσαν το ηθικό του, ωθώντας τον αναλάβει ξανά ενεργό

πολιτική δράση. Συμμετέχει στο ΕΑΜ και δραστηριοποιείται κυρίως στον παράνομο

αντιστασιακό τύπο. Το 1943, με αφορμή το πανεπιστημιακό σύγγραμμα του Ξ.

Ζολώτα Θεωρητική Οικονομική, δημοσιεύει το βιβλίο «Θεωρητική Οικονομική» και

Οικονομική Ακρισία, στο οποίο ασκεί κριτική όχι μόνο στην αδιέξοδη, όπως την

χαρακτηρίζει, οικονομική σκέψη του Ξ. Ζολώτα αλλά και σε όλη την από καθέδρας

ακαδημαϊκή επιστήμη.62

Μετά την Απελευθέρωση παίζει κεντρικό ρόλο στην ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ και

του Ανταίου, στην κυκλοφορία του οποίου συνεισφέρει με πλήθος εργασιών. Το 1947

μεταβαίνει στην Πράγα για να καλύψει δημοσιογραφικά το 1ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ

Νεολαίας και Φοιτητών, ωστόσο η ανώμαλη πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην

Ελλάδα και η ένταση των διώξεων σε βάρος του εαμικού κινήματος δεν του

επιτρέπουν να γυρίσει πίσω. Αρχικά εγκαθίσταται στο Παρίσι, αλλά μετά από έξι

μήνες η γαλλική κυβέρνηση τον απελαύνει αναγκάζοντας τον να καταφύγει στην

Πράγα και λίγο αργότερα στην Βιέννη, όπου θα ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής

του κάτω από άθλιες οικονομικές συνθήκες. Όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει να

συνεργάζεται με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά (Νέα Οικονομία, Αρχείον

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Επιθεώρηση

Τέχνης, Αυγή). Παράλληλα επιμένει στην προσπάθεια του να αποκαταστήσει τις

σχέσεις του με το ΚΚΕ, στέλνοντας επιστολές τόσο στην Κεντρική Επιτροπή του

κόμματος όσο και στον ίδιο τον Ν. Ζαχαριάδη, οι οποίες, όμως, μένουν αναπάντητες.

Τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει και οι κακουχίες της πολιτικής

υπερορίας, σε συνδυασμό με την ήδη βεβαρημένη ψυχολογία του εξαιτίας της

κομματικής απομόνωσης, τον οδηγούν στον αλκοολισμό και τελικά στον θάνατο τον

Ιανουάριο του 1962.63

ζ) Δημήτρης Μπάτσης

Γεννήθηκε το 1916 στην Αθήνα. Ο πατέρας του, Αντώνιος, ήταν ναύαρχος του

πολεμικού ναυτικού, φιλοβασιλικών πεποιθήσεων και κατά καιρούς είχε υποστεί

61 Σ. Μάξιμος, Η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού, ό.π., σ. ια΄.
62 Στο ίδιο, σ. ιβ΄.
63 Λουκάς Αξελός, «Βιογραφικό», Αντί, 75, 1977, σ. 27.
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διώξεις από την βενιζελική παράταξη. Μάλιστα, το 1920 ήταν κυβερνήτης του

θωρηκτού Γεώργιος Αβέρωφ που μετέφερε την βασιλική οικογένεια πίσω στην

Ελλάδα μετά το δημοψήφισμα του Νοεμβρίου. Η μητέρα του, Κατερίνα Πρίντεζη,

προερχόταν από μια από τις ευπορότερες καθολικές οικογένειες της Σύρου. Ο Δ.

Μπάτσης έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια μέσα σε αριστοκρατικό

περιβάλλον και γαλουχήθηκε με τους κανόνες της αστικής ευπρέπειας.64 Το 1933

γράφτηκε στην Νομική και πήρε το πτυχίο του το 1938. Προς το τέλος των

πανεπιστημιακών του σπουδών, επηρεαζόμενος από την μαχητική αντιδιδακτορική

ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου, συναναστρέφεται

σπουδαστές που ανήκαν σε πυρήνες της κομμουνιστικής νεολαίας. Αρχικά

συμμετείχε σε νεολαιίστικους ομίλους κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού και

μαρξιστικής παιδείας, αλλά πολύ σύντομα κατέληξε στην οργανωμένη -εναντίον του

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου- δράση. Εντάχθηκε το 1937 στο Αντιδικτατορικό

Μέτωπο Νέων (ΑΜΝ), όπου ανέλαβε δουλειά στην προπαγανδιστική δραστηριότητα

συντάσσοντας αιτήματα, διαμαρτυρίες και προκηρύξεις και αρθρογραφώντας με

ψευδώνυμο στην εφημερίδα Φλόγα, επίσημο όργανο του μετώπου, που κυκλοφόρησε

από τον Οκτώβριο του 1937 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1938.65

Περί τα τέλη του 1940 συνδέθηκε με την παράνομη κομμουνιστική οργάνωση

«Αλήθεια» του Ν. Καρβούνη, η οποία δεν είχε διαβρωθεί από τις υπηρεσίες

ασφαλείας. Γύρω από την ομάδα αυτή συσπειρώθηκαν αρκετοί φοιτητές

πανεπιστημίου, σπουδαστές του Πολυτεχνείου, επιστήμονες και νέοι διανοούμενοι,

μεταξύ των οποίων ήταν και οι Κ. Φιλίνης και Β. Μπρίκας, ιδρυτικά μέλη της

ΕΠ-ΑΝ. Ο Δ. Μπάτσης σχεδόν αποκλειστικά ενεργοποιείται στην «πλατειά» δράση

της οργάνωσης καθώς μετείχε σε κύκλους αυτομόρφωσης και διαλέξεων

πολιτικού-κοινωνικού προβληματισμού και συντόνιζε ομάδες θεωρητικών

συζητήσεων και επιστημονικών μελετών κυρίως σε κοινωνιολογικά και οικονομικά

θέματα.66

64 Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Γιάννη Αγγέλου, γραμματέα αχτίδας του ΚΚΕ στην διάρκεια
της Κατοχής, που παραθέτει η Ολυμπία Σελέκου: «[...] με τον Μίμη τον Μπάτση, ήμαστε συμμαθητές
στο Γυμνάσιο. [...] Ήταν θυμάμαι ένα συγκροτημένο παιδί. Ο Μπάτσης ήταν ένα παιδί από
αριστοκρατική οικογένεια, με τρόπους, ο πατέρας του ήταν ναύαρχος. [...] Ήταν πάντα ο πιο
καλοντυμένος στην τάξη». Το χωρίο παρατίθεται στο Ολυμπία Σελέκου, «Δημήτρης Μπάτσης
(1916-1952): Ψηφίδες ζωής», στο Θ. Μαριόλης, (επιμ.), Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η
Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, ό.π., σ. 20. Η φιλία αυτή από ό,τι φαίνεται μετεξελίχθηκε και σε
συναγωνιστική σχέση αφού ο Γ. Αγγέλου υπήρξε ένας από τους πιο τακτικούς και σταθερούς
συνεργάτες του Ανταίου καθόλο το διάστημα της κυκλοφορίας του.
65 Ο. Σελέκου, «Δημήτρης Μπάτσης (1916-1952): Ψηφίδες ζωής», ό.π., σ. 19-21.
66 Στο ίδιο, σ. 21.
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Παράλληλα με τα παραπάνω κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και

σταδιακά κατοχυρώνεται ως ένας ταλαντούχος δικηγόρος αστικών και ποινικών

υποθέσεων και έγκριτος νομικός σύμβουλος ανώνυμων εταιρειών.67 Το ίδιο

διάστημα παντρεύτηκε την Λίνα Αιλιανού, κόρη του πολιτευόμενου με το Λαϊκό

Κόμμα Μιχάλη Αιλιανού, ο οποίος, μάλιστα, θα διατελέσει Υπουργός και

Υφυπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις από το 1946 μέχρι το 1950. Στην διάρκεια της

Κατοχής οργανώνεται στο ΕΑΜ και στην Εθνική Αλληλεγγύη στελεχώνοντας το

νομικό της τμήμα. Την άνοιξη του 1943 συνδέεται με την διαφώτιση της Επιτροπής

Πόλης της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ και συμμετέχει μαζί με άλλους

διανοούμενους στις προσπάθειες που ξεκινούν την περίοδο αυτή να καταρτιστεί ένα

πρώτο κατευθυντήριο σχέδιο στην προοπτική της επικείμενης και κατεπείγουσας

μεταπολεμικής ανασυγκρότησης. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς η αρμόδια

επιτροπή της ΚΟΑ του αναθέτει τον οικονομικό έλεγχο και τον απολογισμό του

πανελλαδικού εράνου που διοργανώνεται από όλες τις εαμικές οργανώσεις.

Παράλληλα, αναδεικνύεται σε πρωτεργάτη των Ομάδων Μελέτης και της ΟΜΣΑ που

συγκροτήθηκε τον Μάιο του 1944.68

Μετά την Απελευθέρωση ο Δ. Μπάτσης πρωτοστατεί στην ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ

και την έκδοση του Ανταίου. Ειδικά στο περιοδικό ο ρόλος του θα είναι καταλυτικός,

αφού όχι μόνο ανέλαβε την διεύθυνση του μετά την αποχώρηση του Χ. Θεοδωρίδη

αλλά σήκωσε σχεδόν εξολοκλήρου μόνος του το βάρος -οικονομικό και συγγραφικό-

της έκδοσης του στην δύσκολη περίοδο 1947-1951. Παράλληλα εκδίδει το 1947 το

βιβλίο Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, σημείο αναφοράς για τον αριστερό λόγο

περί οικονομικής ανάπτυξης, στο οποίο συμπύκνωσε τα συμπεράσματα των μελετών

και των αναλύσεων που είχαν γίνει στα πλαίσια της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου μέχρι

τότε.

Τον Οκτώβριο του 1951 συλλαμβάνεται εξαιτίας της συμμετοχής του στο ΚΚΕ

και ύστερα από μια δίκη παρωδία καταδικάστηκε σε θάνατο την 1η Μαρτίου του

1952. Εκτελέστηκε μερικές μέρες αργότερα, στις 30 του ίδιου μήνα, μαζί με τους

Νίκο Μπελογιάννη, Νίκο Καλούμενο και Ηλία Αργυριάδη, παρά τις έντονες

αντιδράσεις της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δ.

Μπάτσης στην δίκη είχε κρατήσει διαφορετική στάση από τους υπόλοιπους

67 Μάλιστα το γραφείο του βρισκόταν στην Αριστείδου 3 στο ίδιο κτίριο που στεγάζονταν τα
δικηγορικά γραφεία του Ηλία Ηλιού και του Μιλτιάδη Πορφυροφένη και που αργότερα έμελλε να
στεγαστούν και τα γραφεία του Ανταίου.
68 Ο. Σελέκου, «Δημήτρης Μπάτσης (1916-1952): Ψηφίδες ζωής», ό.π., σ. 21-22.
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συγκατηγορούμενους του. Έχοντας αποσπάσει διαβεβαιώσεις από τον τότε Υπουργό

Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ρέντη και τον διευθυντή της Αστυνομίας Ιωάννη

Πανόπουλο ότι δεν υπάρχουν στοιχειοθετημένες κατηγορίες εις βάρος του κι ότι αν

συνεργαστεί θα τον απαλλάξουν, οι συνήγοροι του μαζί με την σύζυγο του Λίλιαν

του άσκησαν πιέσεις ώστε να εμφανιστεί στο δικαστήριο μετανιωμένος. Ο Δ.

Μπάτσης τελικά ενέδωσε φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κλείσει την απολογία

του, ύστερα από υπόδειξη των συνηγόρων του, σύμφωνα πάντα με την σύζυγο του,

ζητώντας από το δικαστήριο να του επιτρέψει να πάει ως εθελοντής στην Κορέα και

να πολεμήσει κατά του κομμουνισμού σε ένδειξη μεταμέλειας.69 Ακόμα, όμως, κι

αυτός ο εξευτελισμός δεν στάθηκε ικανός για να αποτρέψει την καταδικαστική

απόφαση, παρά τις περί αντιθέτου υποσχέσεις. Η τόση επιμονή στην εκτέλεση του Δ.

Μπάτση μετά από όλα αυτά και παρόλο που ο ίδιος τήρησε τα όσα είχαν συμφωνηθεί

δεν θα ήταν παράλογο να αποδοθεί στην προσπάθεια του αστικού καθεστώτος να

σταλεί ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται στο μέλλον να συγχωρεθούν ανάλογες

συμπεριφορές. Όποιος τολμούσε να εγκαταλείψει την αστική τάξη, γιατί σε αυτήν

ανήκε ο Δ. Μπάτσης, για να προσχωρήσει στο κομμουνιστικό στρατόπεδο, ακόμα και

αν μετά το μετάνιωνε, θα υφίστατο τις συνέπειες. Αν για κάτι μπορούμε να είμαστε

σίγουροι, βασιζόμενοι στην μαρτυρία της συζύγου του, είναι ότι σημαντικό ρόλο

στην καταδίκη του έπαιξε το πλούσιο συγγραφικό του έργο.70

η) Κώστας Σωτηρίου

Γεννήθηκε το 1889 στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο πατέρας του, Δημήτριος,

διετέλεσε για πολλά χρόνια δήμαρχος της περιοχής. Φοίτησε στη Ριζάρειο Σχολή και

στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο από όπου πήρε το απολυτήριο του. Το 1906 γράφτηκε στην

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφερόμενος πολλά χρόνια

αργότερα στους γλωσσικούς και ευρύτερα ιδεολογικούς προσανατολισμούς που είχε

κατά τα δύο πρώτα χρόνια της φοίτησης του, θα πει χαρακτηριστικά: «Ήμουν

φανατικός καθαρευουσιάνος, τσιράκι του Μιστριώτη και μπορούσα να ξεριζώσω τα

μαλλιά κάθε μαλλιαρού. [...] Πώς λοιπόν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν

69 Λ. Μπάτση, Βαρύτατο τίμημα 1941-1952, ό.π., σ. 142-155.
70 Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που μεταφέρει η Λίλιαν Μπάτση από την πρώτη της
συνάντηση με τον Δ. Μπάτση, μετά την σύλληψη του: «Κοίταξα τον δεξιό του ώμο που ήταν πολύ
πρησμένος και το χέρι του χωμένο μέσα σ’ ένα βρωμερό μαντίλι που κρεμόταν από το λαιμό του γιατί
κάποιος χαφιές της Ασφάλειας του είχε πει: Μ’ αυτό δε γράφεις; ε, δε θα ξαναγράψεις πια!!! Και του
εξάρθρωσε το χέρι συνοδεύοντας την πράξη του αυτή με μερικά χαστούκια». Βλ. Λ. Μπάτση,
Βαρύτατο τίμημα 1941-1952, ό.π., σ. 142.
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άκουγα πως οι μαλλιαροί βεβηλώνουν την θρησκεία, διασπάνε την συνέχεια του

Ελληνικού Κράτους και διαλύουν την οικογένεια και πως παίρνουν ρούβλια από τους

Πανσλαυιστές; [...] Σε κάθε ομιλία του -κι έκανε συχνά δημόσιες ομιλίες, ιδιαίτερα

ομιλίες στους φοιτητές- πρώτος και καλύτερος εγώ. Χειροκροτούσα με φανατισμό».71

Ο «ανιαρός», όμως, όπως τον χαρακτηρίζει, τρόπος διδασκαλίας όσων καθηγητών

τάσσονταν υπέρ της καθαρεύουσας τον έκανε γρήγορα να σταματήσει να πηγαίνει

στα μαθήματα τους. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον του τράβηξαν οι παραδόσεις του

γλωσσολόγου Γεώργιου Χατζηδάκι, του οποίου η θέση ότι η δημοτική γλώσσα είναι

η μόνη φυσική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής επέδρασε καθοριστικά στην

τοποθέτηση του πάνω στο γλωσσικό ζήτημα, ωθώντας τον τελικά να ταχθεί με το

στρατόπεδο των δημοτικιστών. Μάλιστα, το 1910 συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση

τόσο της Φοιτητικής Συντροφιάς όσο και του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Το διάστημα

1912-1913 φοιτά στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης με διευθυντή τον Δ. Γληνό.

Η προσωπικότητα του μεγάλου παιδαγωγού και διανοητή άσκησε καταλυτική

επίδραση στον τρόπο σκέψης του νεαρού ακόμα Σωτηρίου. Η γνωριμία τους την

περίοδο αυτή εξελίχθηκε σε μια πολύχρονη και πολυεπίπεδη συνεργασία. Ο ίδιος ο Κ.

Σωτηρίου, στα απομνημονεύματα του, τον αναγνωρίζει ως δάσκαλο του

χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «πιστό μαθητή του».72

Το 1916 φεύγει στην Ελβετία για μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία,

πρώτα στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (1916-1919) και

έπειτα στο Ινστιτούτο Ζαν Ζακ Ρουσσώ στη Γενεύη (1919-1920). Γυρνώντας

επιδίδεται στην διδασκαλία σε διάφορες σχολές: Ανώτερη Γυναικεία Σχολή,

1921-1923, Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, 1924, Β΄ Μονοτάξιο Διδασκαλείο

Αθηνών, 1925-1926, Διδασκαλείο Θηλέων Πειραιώς, 1928-1935. Εκτελεί, μάλιστα,

στις περισσότερες από αυτές χρέη διευθυντή εφαρμόζοντας καινοτόμες παιδαγωγικές

μεθόδους. Την περίοδο 1923-1925 ανέλαβε την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

στο Υπουργείο Παιδείας. Το ίδιο διάστημα ήταν μέλος της διοικητικής επιτροπής του

Εκπαιδευτικού Ομίλου (1921-1927), αρχισυντάκτης στο περιοδικό Αναγέννηση και

διευθυντής στο παράρτημα του Σχολική Πράξη (1926-1928).73 Παρά την στενή τους

συνεργασία ο Κ. Σωτηρίου δεν συμμερίστηκε ευθύς εξαρχής τις πολιτικές απόψεις

του Δ. Γληνού. Όπως σημειώνει ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά, «o Γληνός κάνει τώρα

71 Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ. 28-29.
72 Στο ίδιο, σ. 17-42.
73 Στο ίδιο, σ. 114.
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[σ.σ. το 1920-1921] τα πρώτα βήματα προς τον σοσιαλισμό και τα εφαρμόζει στην

πράξη. Εγώ εξακολουθώ να είμαι φιλελεύθερος. Ο ριζοσπαστικός φιλελεύθερος

αστός».74 Αργότερα, βέβαια, στην διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1927

τάσσεται με τον Δ. Γληνό.

Το 1935 απολύεται από την κυβέρνηση Κονδύλη λόγω των πολιτικών του

πεποιθήσεων - είναι η τρίτη φορά μέσα σε δεκαπέντε χρόνια. Παρόλα αυτά δεν

πτοείται και επιχειρεί μαζί με τον Μ. Παπαμαύρο να εκδώσει την Σχολική Εφημερίδα,

η οποία, όμως, πολύ γρήγορα έκλεισε εξαιτίας της έντονης αντίδρασης διάφορων

συντηρητικών κύκλων. Από το 1936 γίνεται διευθυντής του περιοδικού Παιδαγωγική

που λειτούργησε μέχρι το 1940 και που παρά τις δυσκολίες αποτέλεσε εστία

έκφρασης του αντιδικτατορικού πνευματικού κόσμου.75

Όταν ξέσπασε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ο Κ. Σωτηρίου έφυγε από την Αθήνα

και πήγε να μείνει στο Πόρτο Ράφτη. Εκεί, κατά δήλωση του ιδίου, χωρίς να έχει

επαφή με οποιαδήποτε πολιτική οργάνωση, ανέλαβε αυτόβουλα όποτε καθίστατο

ανάγκη, να προφυλάσσει τους χωρικούς των Μεσογείων από τις δυνάμεις κατοχής.

Κάποια στιγμή, πιθανότατα στις αρχές του 1943, επέστρεψε στην Αθήνα, όπου,

ύστερα κι από παρότρυνση του Δ. Γληνού, εντάχθηκε στο ΕΑΜ και άρχισε να παίζει

πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθοδήγηση της ΕΠΟΝ, συμμετέχοντας στην συντακτική

επιτροπή του περιοδικού Νέα Γενιά, επίσημου εντύπου της οργάνωσης,

συντάσσοντας μαζί με την Ρ. Ιμβριώτη τον «Δωδεκάλογο της Νεολαίας της Ελλάδας»

και δίνοντας ομιλίες σε παράνομες συγκεντρώσεις. Παράλληλα ανέλαβε, όπως είδαμε

και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από κοινού με την Ρ. Ιμβριώτη και τον Μ.

Παπαμαύρο, την εκπόνηση ενός σχεδίου εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ενός

καταστατικού χάρτη για την επαναθεμελίωση της παιδείας πάνω σε σοσιαλιστικές

βάσεις. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 1944, ανέβηκε στο βουνό για να

στελεχώσει την Γραμματεία Παιδείας στα πλαίσια της νεοσύστατης ΠΕΕΑ.

Συμμετείχε ως αντιπρόσωπος Αττικοβοιωτίας στο Εθνικό Συμβούλιο των

Κορυσχάδων που έγινε τον Μάιο του 1944 όπου και παρουσίασε, όπως είδαμε, μαζί

με τον Π. Κόκκαλη το «Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας». Ανέλαβε μαζί με τους Ρ.

Ιμβριώτη και Μ. Παπαμαύρο την οργάνωση και διεύθυνση των δύο Παιδαγωγικών

Φροντιστηρίων που είχαν συγκροτηθεί ύστερα από απόφαση της ΠΕΕΑ καθώς και

74 Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ. 41.
75 Χ. Μπαμπούνης, «Ο μαθητής του Δ. Γληνού, παιδαγωγός της Αντίστασης Κώστας Δ. Σωτηρίου»,
ό.π., σ. 737.
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την συγγραφή των νέων αναγνωστικών για την τρίτη-τετάρτη και την πέμπτη-έκτη

τάξη του δημοτικού.76

Μετά την Απελευθέρωση συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ και

του Ανταίου συμμετέχοντας τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της πρώτης όσο και στην

συντακτική επιτροπή του δεύτερου. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στην ανασύσταση

του Εκπαιδευτικού Ομίλου αναλαμβάνοντας, μάλιστα, χρέη Αντιπροέδρου. Το 1948

συλλαμβάνεται και εκτοπίζεται για ένα χρόνο περίπου στο Μαρούσι. Όταν ιδρύθηκε

η ΕΔΑ, εντάχθηκε σε αυτήν και δραστηριοποιήθηκε μέσα από τους κόλπους της. Το

1958 εκλέχθηκε βουλευτής, ενώ από το 1959 μέχρι και το 1965 συμμετείχε στην

Διοικητική Επιτροπή του κόμματος. Στις εκλογές του 1961 εναντιώθηκε στην γραμμή

της ΕΔΑ στο ζήτημα των εκλογικών συμμαχιών, εκφράζοντας την γνώμη για

συμπόρευση με το Κέντρο αφού, όπως υποστήριζε, μόνο ενωμένες όλες οι

δημοκρατικές δυνάμεις μπορούσαν να αποτρέψουν την διαιώνιση της Δεξιάς στην

εξουσία. Στις εκλογές του 1963 και 1964 έρχεται σε ανοικτή σύγκρουση με το κόμμα

και τάσσεται υπέρ της Ένωσης Κέντρου.77

Κλείνοντας αυτό το σύντομο βιογραφικό, έχει μια αξία να δούμε πώς ο ίδιος ο

Κ. Σωτηρίου, λίγο πριν πεθάνει το 1966, ανακεφαλαιώνει την πολιτική του διαδρομή:

«Ξεκίνησα φανατικός καθαρευουσιάνος, τσιράκι του Μιστριώτη. Το πρώτο άλμα

ήταν να γίνω δημοτικιστής και δημοτικιστής δραστήριος. Το δεύτερο είναι το άλμα

που έκανα έπειτα από την απόλυση μου από το Διδασκαλείο, [σ.σ. το 1935] όταν

λεηλατήθηκαν γραφομηχανές, ραπτομηχανές, πίνακες, όργανα Φυσικής και Χημείας

κ.λπ. Με το άλμα αυτό έφτασα, συνειδητά πλέον, στο σοσιαλισμό. Όχι στον

κομμουνισμό. Κι έρχεται το τρίτο άλμα. Το τρίτο άλμα έγινε στην διάρκεια της

Κατοχής, που εργαζόμουνα κι εγώ στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ. Όπως θα

ιδείτε καθαρά, η πορεία που βάδισα ήταν πορεία βασανιστική και ολοένα προς τ’

αριστερά. Και βγαίνει ακόμα κι ένα άλλο συμπέρασμα. Το άλμα που έκανα για το

σοσιαλισμό, το άλμα που έκαμα για τον κομμουνισμό δεν έγιναν από θεωρητική

μελέτη. Αυτή η στυγνή πραγματικότητα, η συντηρητικότητα, που έδειχνε η αστική

τάξη ενάντια σε κάθε προοδευτικό, με έπεισαν πως η αστική τάξη δεν θέλει να μάθει

ο λαός γράμματα. Το τρίτο άλμα έγινε μέσα στην ηρωική αντίσταση του λαού και

των παιδιών του. Έτσι δεν έγινα κoμμουνιστής από θεωρητική μελέτη. Αυτή η ίδια η

σκληρή πραγματικότητα μου έθεσε τα πρoβλήματα. Αυτή η ίδια μου έδειχνε πως έχω

76 Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ. 42-68.
77 Στο ίδιο, σ. 81-93.
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υποχρέωση απέναντι στον αδούλωτο Ελληνικό Λαό και στην Ελληνική Νεολαία που

είχε καταπλήξει με τον ηρωισμό της όλο τον κόσμο, αυτή η σκληρή πραγματικότητα

μου άνοιξε τα μάτια και είπα: Πώς μπορεί να σταθεί κανείς στο Σοσιαλισμό! Πρέπει

να πάει στο τέρμα. Αλλιώς ή δεν έχει καταλάβει καλά τα πράγματα ή φοβάται τη

λέξη Κομμουνισμός, μην του κολλήσουν την ετικέτα αυτή ή έγινε σοσιαλιστής

συντηρητικός. Θέλω να πω για να ευχαριστήσει την κυρίαρχη τάξη, την αστική, και

να μην δυσαρεστήσει και τους κομμουνιστές. Έδειξε δηλαδή πως κάποια

υστερόβουλη σκέψη επικρατεί μέσα του. Ενώ όλοι οι άλλοι, που έκαμαν το τρίτο

άλμα, όλοι αυτοί, κι ανάμεσα τους κι εγώ, προχωρήσαμε προς το τέρμα, γιατί

νιώσαμε πως δεν φτάνει η φιλελεύθερη δημοκρατική Παιδεία ούτε την εφαρμόζει η

αστική τάξη. Αυτή θα την εφαρμόσει ο Λαός, όταν πάρει την εξουσία».78

Φέρνοντας κανείς στο μυαλό του τις ιστορίες των βασικότερων συντελεστών

της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου που εκτέθηκαν παραπάνω, μένει με την αίσθηση ότι

αυτές οι διαπιστώσεις του Κ. Σωτηρίου αποτυπώνουν με έναν τρόπο και τις δικές

τους εμπειρίες.

78 Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ. 77-78.
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3. Η «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική Εταιρεία για τη

Μελέτη των Νεοελληνικών Προβλημάτων»

α) Ίδρυση και τρόπος λειτουργίας

Στο πρώτο κεφάλαιο προσπαθήσαμε, περιγράφοντας την προϊστορία της

ΕΠ-ΑΝ, να αναδείξουμε τις δυναμικές εκείνες που οδήγησαν στην δημιουργία της.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή φέρει πάνω της το στίγμα όχι μόνο των προγενέστερων

εμπειριών αλλά και των πολιτικών και ιδεολογικών ζυμώσεων που συντελούνταν στο

εσωτερικό της Αριστεράς κατά την στιγμή γέννησης της εταιρείας και που δεν θα

μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και το χώρο των αριστερών επιστημόνων και

διανοούμενων. Ενδεικτικό αυτών των ζυμώσεων είναι και το περιστατικό που έχει

ήδη αναφερθεί σχετικά με την προσπάθεια του Α. Σβώλου να ιδρύσει κι αυτός μια

ανάλογη επιστημονική εταιρεία. Στην σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις

28 Ιουλίου 1945 αποφασίστηκε η συγκρότηση της «Επιστημονικής Εταιρείας

Σοσιαλιστικής Έρευνας ελληνικών προβλημάτων», που σαν στόχο της είχε την

μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της χώρας υπό το πρίσμα των σοσιαλιστικών

ιδεών. Στην συνάντηση αυτή όχι μόνο παραβρέθηκαν, όπως πληροφορούμαστε από

ρεπορτάζ της Σοσιαλιστικής Επιθεώρησης, πολλά επιφανή επιστημονικά στελέχη του

ΕΑΜ και του ΚΚΕ που είχαν κεντρικό ρόλο στον Ανταίο αλλά ορισμένα εξ αυτών -Α.

Αγγελόπουλος, Δ. Μπάτσης, Ν. Κιτσίκης και Π. Κόκκαλης- εκλέχτηκαν και στο

προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του εγχειρήματος του Α. Σβώλου.1 Λίγες μέρες

μετά την σύσκεψη, την 1η Αυγούστου, δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα του

Ριζοσπάστη ανυπόγραφο ένα μικρό ρεπορτάζ, στο οποίο, αφού ανακοινώνεται η

ίδρυση της εταιρείας του Α. Σβώλου, διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις για το αν

και κατά πόσο θα μπορέσει το εν λόγω εγχείρημα να συμβάλει στην υπαγωγή της

επιστήμης στην υπηρεσία του λαού και της δημοκρατίας. Ειδικότερα κατηγορείται ότι

φαίνεται να είναι συγκεχυμένο τόσο ως προς τις θεωρητικές του βάσεις όσο και ως

προς τους σκοπούς του. Την αφορμή για αυτήν την κριτική την παίρνει ο συντάκτης

από μια φράση που υπάρχει στην ανακοίνωση της εταιρείας και σύμφωνα με την

οποία καλούνται όσοι πιστεύουν στον σοσιαλισμό «ανεξάρτητα κοσμοθεωρητικής

θεμελίωσης» να ενταχθούν στους κόλπους της. Η επισήμανση, λοιπόν, που γίνεται

από τον ανώνυμο συντάκτη του ρεπορτάζ είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί σοσιαλισμοί,

1 «Επιστημονική Σοσιαλιστική Εταιρεία», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, Α΄, 3, 1945, σ. 140.
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«παρά μόνο ένας, αυτός του Μαρξ».2

Την αμέσως επόμενη μέρα, δημοσιεύεται στον Ριζοσπάστη επιστολή του ίδιου

του Ν. Ζαχαριάδη με την οποία ασκεί δριμεία κριτική στην κίνηση Σβώλου. Όχι μόνο

επικροτεί το σχόλιο περί ασάφειας στο περιεχόμενο της έννοιας «σοσιαλισμός», αλλά

τονίζει ότι η στοχοθεσία της εταιρείας την τοποθετεί εκτός της ελληνικής

πραγματικότητας καθώς, αντιβαίνοντας στην επικρατούσα στο τότε κομμουνιστικό

κίνημα λογική των σταδίων, προτάσσει ως άμεσο καθήκον όχι την ολοκλήρωση του

αστικού μετασχηματισμού της χώρας μέσα από την θεμελίωση ενός

λαϊκοδημοκρατικού καθεστώτος, αλλά την απευθείας μετάβαση στο σοσιαλισμό.

Παράλληλα, ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει, κατά την γνώμη του, να πληροί μια

επιστημονική κίνηση στη συγκεκριμένη συγκυρία. Πιο αναλυτικά, για τον Γενικό

Γραμματέα του ΚΚΕ μια επιστημονική εταιρεία θα πρέπει αφενός να πάρει

δραστήρια μέρος στο έργο για την οικοδόμηση της Λαϊκής Δημοκρατίας και

αφετέρου να περιλάβει όλους τους δημοκράτες επιστήμονες που δεν είναι

σοσιαλιστές αλλά όμως συμφωνούν με το λαϊκοδημοκρατικό πρόταγμα.3

Όπως ήταν φυσικό στην επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη απάντησε άμεσα ο Α.

Σβώλος. Στο κείμενο του, που έχει τίτλο «Η “Επιστημονική Εταιρεία” και ο

σοσιαλισμός» και που δημοσιεύτηκε στις στήλες του Ριζοσπάστη στις 5 Αυγούστου, ο

Α. Σβώλος υποστηρίζει, επικαλούμενος ορισμένα ιστορικά παραδείγματα, ότι

υπάρχει πληθώρα ρευμάτων πέραν του μαρξισμού-λενινισμού-σταλινισμού που

αυτοπροσδιορίζονται ως σοσιαλιστικά και πως θα ήταν δογματικό άνθρωποι

προερχόμενοι από τα ρεύματα αυτά να αποκλειστούν από μια εταιρεία που ως στόχο

της έχει θέσει την επεξεργασία λύσεων για τα ελληνικά προβλήματα. Όσο για τον

χαρακτήρα της εταιρείας, δηλώνει ξεκάθαρα ότι η δική του πρωτοβουλία «αφορά την

ίδρυση εταιρείας σοσιαλιστών κι όχι δημοκρατών», καθώς επιδίωξή του είναι να

υπάρξει μια μελέτη των ελληνικών οικονομικών προβλημάτων με την προοπτική

«των πρακτικών σοσιαλιστικών λύσεων, των εφαρμοσμένων σοσιαλιστικών σκοπών»,

αφού αυτό επιτάσσει η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο, όπως

σημειώνει, δεν αποκλείεται στο εσωτερικό μιας τέτοιας εταιρείας να υπάρξουν

επεξεργασίες και αναφορικά με τα θέματα της λαϊκής δημοκρατίας.4

Ο διάλογος αυτός έκλεισε με ένα σύντομο σημείωμα του Ν. Ζαχαριάδη που

2 «Από την άποψη μας: Οι επιστήμονες», Ριζοσπάστης, 1/8/1945.
3 Νίκος Ζαχαριάδης, «Για την επιστημονική εταιρεία», Ριζοσπάστης, 2/8/1945.
4 «“Η Επιστημονική Εταιρεία” και ο σοσιαλισμός», Ριζοσπάστης, 5/8/1945.
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συνόδευε την επιστολή του Α. Σβώλου. Σε αυτό, αφού επισημάνει πως υπάρχει ένας

μόνο επιστημονικός σοσιαλισμός, αυτός που βασίζεται στον διαλεκτικό και ιστορικό

υλισμό, δηλώνει πως, μετά και την άρνηση του Α. Σβώλου να υπάρξει μια ευρύτερη

συσπείρωση όχι μόνο των σοσιαλιστών αλλά και όσων δημοκρατικών επιστημόνων

αναγνωρίζουν την ανάγκη ενός ριζικού αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού της

χώρας, είναι σαφές ότι η επιστημονική εταιρεία λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και

βλάπτει τον αγώνα για την Λαϊκή Δημοκρατία αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση

κομματικών επιδιώξεων.5

Στην διαφωνία αυτή γύρω από τον χαρακτήρα που όφειλε να έχει μια

επιστημονική εταιρεία αντανακλώνται γενικότερες διεργασίες που συντελούνταν

στον χώρο της εαμικής αριστεράς την περίοδο εκείνη. Καταλύτης αυτών των

ζυμώσεων ήταν η προσπάθεια διαφόρων σοσιαλιστικών δυνάμεων του μεγάλου

μετωπικού σχήματος να διατηρήσουν την πολιτική, ιδεολογική και κυρίως

οργανωτική τους αυτονομία, προσπάθεια που κορυφώθηκε τον Ιούλιο και τον

Αύγουστο του 1945. Οι σοσιαλιστές που συμμετείχαν στο ΕΑΜ ήταν διασπασμένοι

σε δύο κυρίως πτέρυγες: το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΚΕ) με επικεφαλής τον

Δ. Στρατή και την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ) στην οποία ηγείτο ο Η.

Τσιριμώκος. Στην διάρκεια της Κατοχής οι δύο αυτές οργανώσεις, όπως και οι

υπόλοιποι μικρότεροι εταίροι του ΚΚΕ εντός του ΕΑΜ, κατάφερναν, ανεξάρτητα

από τις όποιες προθέσεις και κατά καιρούς πιέσεις του μεγαλύτερου «αδελφού»

κόμματος, να διατηρούν μία σχετική αυτοτέλεια. Ωστόσο, τα Δεκεμβριανά και οι

συνθήκες πόλωσης που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του κλίματος διώξεων και

τρομοκρατίας που ακολούθησε την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, άσκησαν

πιέσεις στις μη κομμουνιστικές δυνάμεις του ΕΑΜ. Οι αποσχιστικές τάσεις που είχαν

ήδη διαφανεί κατά την ένοπλη σύρραξη του Δεκέμβρη έγιναν εντονότερες όταν το

ΚΚΕ προτείνει τον μετασχηματισμό του ΕΑΜ από απελευθερωτικό μέτωπο σε ενιαίο

πολιτικό συνασπισμό κομμάτων. Με την πρόταση αυτή διαφώνησαν τόσο το ΣΚΕ

όσο και η ΕΛΔ, που μάλιστα θεωρούσαν ότι το ΕΑΜ έπρεπε να διαλυθεί, καθώς είχε

επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίο είχε συσταθεί, την απελευθέρωση δηλαδή της

χώρας από τους κατακτητές. Έτσι, στις 2 Απριλίου 1945 τα δύο αυτά κόμματα, μαζί

με το μικρότερο ΕΣΚΕ (Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας), αποχώρησαν από το

5 «“Η Επιστημονική Εταιρεία” και ο σοσιαλισμός», Ριζοσπάστης, 5/8/1945.
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ΕΑΜ.6 Σε ανακοίνωση της, που δημοσιεύεται την επόμενη μέρα στον Ριζοσπάστη, η

ΕΛΔ δήλωνε ότι αποχωρεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ καθώς επιθυμεί να

έχει «πλήρη ανεξαρτησία πολιτικής γραμμής και τακτικής».7

Τρεις μέρες αργότερα, στις 5 Απιρλίου 1945, οι γραμματείς της ΕΛΔ και του

ΣΚΕ, Η. Τσιριμώκος και Δ. Στρατής, σύμφωνησαν μαζί με τους Α. Σβώλο και Ν.

Ασκούτση στην συγκρότηση ενός νέου, ενιαίου κομματικού φορέα με το όνομα

ΕΛΔ-ΣΚΕ που ως στόχο του έθετε τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Εκκινώντας από ένα σώμα εκτιμήσεων για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει

το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με την τεράστια

καταστροφή παραγωγικών μέσων και υποδομών, τη δραματική πτώση του βιοτικού

επιπέδου, τον κλονισμένο οικονομικό και διοικητικό μηχανισμό των ευρωπαϊκών

κρατών κλπ., η διακήρυξη του νέου κόμματος κατέληγε στην θέση ότι ο

καπιταλισμός αδυνατούσε να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων, γεγονός που καθιστούσε αντικειμενικά ώριμη τη μετάβαση στο

σοσιαλισμό.8

Η δημιουργία του νέου φορέα προκάλεσε αρκετή κινητικότητα στους χώρους

της σοσιαλιστικής Αριστεράς, η οποία κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 1946, οπότε

και η ΕΛΔ-ΣΚΕ συγχωνεύθηκε με το ΕΣΚΕ και την Σοσιαλιστική Εργατική Ένωση

(ΣΕΕ) του Νίκου Καζαντζάκη. Το νέο σχήμα ονομάστηκε ΣΚ ΕΛΔ και στην ηγεσία

του επανεκλέχτηκαν οι Α. Σβώλος (Πρόεδρος) και Η. Τσιριμώκος (Γραμματέας).9 Οι

προεργασίες για την συγχώνευση είχαν ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου του 1945,

όταν και συστάθηκε η Επιτροπή Συνεργασίας Σοσιαλιστικών και Αγροτικών

Κομμάτων (ΕΣΣΑΚ). Η δημιουργία της ΕΣΣΑΚ αποτέλεσε σημείο καμπή στις

σχέσεις των σοσιαλιστών με το ΚΚΕ. Μέχρι τότε η ηγεσία του κομμουνιστικού

κόμματος τηρούσε στάση αναμονής, αποφεύγοντας τους συλλήβδην αφορισμούς και

προσπαθώντας να διατηρήσει γέφυρες επικοινωνίας με τον νέο φορέα.

Χαρακτηριστική αυτού του πνεύματος είναι η ανάλυση του Γ. Ζέβγου για την

διακήρυξη της ΕΛΔ-ΣΚΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση

6 Χ. Φλάισερ, «Ο “τρίτος παράγοντας”: Προσπάθειες για ανεξάρτητη σοσιαλιστική πολιτική στις
συνθήκες του Εμφυλίου», στο L. Boerentzen, Γ. Ιατρίδης, O. Smith (επιμ.), Μελέτες για τον Εμφύλιο
Πόλεμο 1945-1949, ό.π., σ. 197-200.
7 «Ανακοίνωση της ΕΛΔ», Ριζοσπάστης, 3/4/1945.
8 Γρηγόρης Ψαλλίδας, «Το ΣΚ-ΕΛΔ και ο “τρίτος παράγοντας” των ευρωπαίων σοσιαλιστών
(1945-1947)», στο Η. Νικολακόπουλος, Ά. Ρήγος, Γ. Ψαλλίδας (επιμ.), Ο εμφύλιος πόλεμος: Από τη
Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949, Θεμέλιο, Αθήνα 2002, σ. 104-105.
9 Χ. Φλάισερ, «Ο “τρίτος παράγοντας”: Προσπάθειες για ανεξάρτητη σοσιαλιστική πολιτική στις
συνθήκες του Εμφυλίου», ό.π., σ. 205-206.
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τον Ιούνιο του 1945. Αρχικά ασκεί κριτική σε ήπιο τόνο στην ανάλυση του κόμματος

περί Λαϊκής Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντας την «τολμηρή και υπεραριστερή», καθώς

τοποθετείται σε πλαίσια σοσιαλιστικά και όχι αστικο-δημοκρατικά. Στην συνέχεια

καυτηριάζει τις θέσεις του αναφορικά με τα Δεκεμβριανά και τις εθνικές διεκδικήσεις

λέγοντας ότι χύνουν «νερό στον ιδεολογικό μύλο των εχθρών της λαϊκής

δημοκρατίας και του σοσιαλισμού». Παρόλα αυτά, οι κοινοί δεσμοί και αγώνες του

παρελθόντος αλλά και οι κοινοί σκοποί του μέλλοντος επιβάλλουν την συνεργασία

των δύο πολιτικών χώρων -ΕΑΜ και ΕΛΔ-ΣΚΕ- κατά τα πρότυπα της συνεργασίας

των κομμουνιστικών και σοσιαλιστικών κομμάτων στις υπόλοιπες χώρες της

Ευρώπης.10 Όμως, η ηγεσία του ΚΚΕ εξέλαβε την ίδρυση της ΕΣΣΑΚ ως μια

προσπάθεια της σοσιαλιστικής Αριστεράς να συγκροτήσει ένα αντι-ΕΑΜ, έναν νέο

δηλαδή πόλο συσπείρωσης αντιπαραθετικό προς αυτόν του ΕΑΜ, γεγονός που

οδήγησε σε κατακόρυφη όξυνση της μεταξύ τους αντιπαράθεσης. Στις 8 Αυγούστου ο

Ν. Ζαχαριάδης με άρθρο του στον Ριζοσπάστη κατήγγειλε ανοικτά το ΕΛΔ-ΣΚΕ ότι

προσπαθεί να διασπάσει το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης για καθαρά

μικροπολιτικούς λόγους. Μάλιστα, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η ηγεσία των

σοσιαλιστών ελπίζει πως θα μπορέσει να προσεταιριστεί τους διανοούμενους του

ΚΚΕ, καθώς εκτιμά ότι είναι απογοητευμένοι ύστερα από την απόφαση της 12ης

Ολομέλειας για αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης του κόμματος και ενίσχυση των

προλεταριακών του χαρακτηριστικών.11 Στις αιτιάσεις αυτές απάντησε λίγες μέρες

αργότερα ο Η. Τσιριμώκος, ο οποίος με επιστολή του, που δημοσιεύτηκε στον

Ριζοσπάστη της 12ης Αυγούστου, υποστηρίζει ότι το ΚΚΕ, επιδιώκοντας να

μονοπωλήσει το χώρο της Αριστεράς, προσπαθεί απεγνωσμένα, με χυδαίες επιθέσεις

και συκοφαντίες, να υπονομεύσει την διαμόρφωση ενός μαζικού σοσιαλιστικού

κόμματος.12 Στην ανταπάντηση του ο Ν. Ζαχαριάδης σήκωσε ακόμη περισσότερο

τους τόνους, εγκαλώντας το ΕΛΔ-ΣΚΕ για λιποταξία από την μάχη που δίνει το ΕΑΜ

για δημοκρατία και κατηγορώντας το ότι με την διασπαστική του στάση ταυτίζεται με

τους πιο αντιδραστικούς κύκλους της ελληνικής πολιτικής σκηνής.13 Μάλιστα, την

κριτική αυτή την υιοθέτησε και επίσημα το ΚΚΕ με ομόφωνη απόφαση του πολιτικού

10 Γιάννης Ζέβγος, «Η διακήρυξη της ΕΛΔ-ΣΚ Ελλάδας», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 38, 1945, σ.
31-34.
11 Ν. Ζαχαριάδης, «Με δημοκρατική ειλικρίνεια», Ριζοσπάστης, 8/8/1945.
12 «Η απάντηση του συν. Τσιριμώκου», Ριζοσπάστης, 12/8/1945.
13 «Εμπρός λοιπόν για τη μάχη: Απάντηση του σ. Ν.Ζ. σε γράμμα του συν. Τσιριμώκου», Ριζοσπάστης,
12/8/1945.
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του γραφείου στις 15 Αυγούστου.14 Το ρήγμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων

οριστικοποιήθηκε ύστερα κι από την συζήτηση που έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου στα

πλαίσια του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και η οποία

κατέληξε στην εκτίμηση ότι «η ΕΛΔ-ΣΚΕ συνεχίζει την αντιλαϊκή αντιεαμική

προδοσία που άρχισε ύστερα από το Δεκέμβρη με τη διάσπαση του ΕΑΜ και την

ολοκληρώνει σήμερα δημιουργώντας τον αντιλαϊκό-αντιεαμικό συνασπισμό ΕΣΣΑΚ»,

ενώ παράλληλα η ηγεσία των σοσιαλιστών κατηγορείται για συνεργασία με την Δεξιά

και για προώθηση ξένων και αντιλαϊκών συμφερόντων.15

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της επιστημονικής εταιρείας, είναι σαφές ότι τόσο η

πρωτοβουλία Σβώλου στις 28 Ιουλίου όσο και η ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ περίπου ένα

μήνα αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, συνιστούν οργανωτικά και πολιτικά παράγωγα

των διεργασιών που συντελούνταν στο χώρο της Αριστεράς εκείνον τον κρίσιμο

Αύγουστο του 1945. Αν παραβλέψουμε τις αλληλοκατηγορίες περί μικροκομματικών

σκοπιμοτήτων και μείνουμε μόνο στις διαφορές που εγγράφονται στο διακηρυκτικό

επίπεδο αναφορικά με την ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας, τότε θα

μπορούσε να ειπωθεί πως το κεντρικό σημείο τριβής μεταξύ του ΚΚΕ και της

ΕΛΔ-ΣΚΕ αφορά τον χαρακτήρα της μετάβασης. Για το μεν ΚΚΕ, και άρα και για το

ελεγχόμενο από αυτό ΕΑΜ, η επανάσταση στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχει

χαρακτήρα αστικοδημοκρατικό που, οδηγώντας στην συγκρότηση Λαϊκής

Δημοκρατίας, θα δημιουργεί τους όρους μετάβασης στον σοσιαλισμό. Αντίθετα, για

την ΕΛΔ-ΣΚΕ και τον Α. Σβώλο οι συνθήκες στη χώρα ήταν τέτοιες που έθεταν το

στόχο του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού στην ημερήσια διάταξη. Οι τόσο

αποκλίνουσες μεταξύ τους εκτιμήσεις και στοχοθεσίες ορίζουν μια τελείως

διαφορετική τακτική στο ζήτημα των συμμαχιών, καθορίζοντας άμεσα και την

φυσιογνωμία πλατιών εγχειρημάτων όπως αυτών ενός περιοδικού ή μιας

επιστημονικής εταιρείας. Η γραμμή του ΚΚΕ δημιουργεί -σε ένα θεωρητικό

τουλάχιστον επίπεδο- το έδαφος για ευρύτερες συγκλίσεις, καθώς απευθύνεται όχι

μόνο σε όσους ανήκουν στην κομμουνιστική και σοσιαλιστική Αριστερά αλλά και σε

εκείνους που προέρχονται από τον χώρο του δημοκρατικού κέντρου και που

συμφωνούν με το πρόταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας.

Ο πλατύς αυτός χαρακτήρας αποτυπώνεται και στο κάλεσμα που απευθύνει ο

Ανταίος προς τους προοδευτικούς επιστήμονες της χώρας να στηρίξουν την

14 ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα: Τόμος έκτος, 1945-1949, ό.π., σ. 57.
15 Στο ίδιο, σ. 59.
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προσπάθεια της ανοικοδόμησης μέσα από την δημιουργία ενός «ενιαίου

επιστημονικού οργανισμού». Το κάλεσμα αυτό, που δημοσιεύτηκε στην πρώτη

σελίδα του περιοδικού, στις 15 Αυγούστου, λίγες μόνο μέρες μετά την αντιπαράθεση

Ζαχαριάδη-Σβώλου, και που συνιστά επί της ουσίας μία εξαγγελία της ίδρυσης της

ΕΠ-ΑΝ, αποτυπώνει πολύ παραστατικά το πνεύμα του εκκολαπτόμενου φορέα καθώς

και τις οριοθετήσεις του από την αντίστοιχη πρωτοβουλία του Α. Σβώλου. Έτσι,

τονίζεται ότι κάθε πολιτικά μονόπλευρη προσπάθεια δεν θα εξυπηρετούσε την

υπόθεση της ανοικοδόμησης, καθώς και ότι είναι χρέος όλων των προοδευτικών

επιστημόνων που θέλουν πραγματικά να αγωνιστούν για τα συμφέροντα του λαού και

όχι απλά να καταπιαστούν με θεωρητικές συζητήσεις, να παραμερίσουν τις οποίες

ιδεολογικές τους διαφορές και να στρατευθούν στον κοινό αγώνα.16

Πριν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες της ίδρυσης της ΕΠ-ΑΝ, αξίζει να σημειωθεί

ότι η εταιρεία του Α. Σβώλου, από την στιγμή που εκφράστηκε η διαφωνία του ηγέτη

του ΚΚΕ, ατόνησε εντελώς. Μελετώντας κανείς την Σοσιαλιστική Επιθεώρηση της

περιόδου 1945-1947 δεν θα συναντήσει καμία άλλη αναφορά στο όλο εγχείρημα,

πέρα από εκείνο το ρεπορτάζ στο τεύχος 3 του Σεπτεμβρίου 1945. Δεν είναι σαφές τι

ακριβώς ήταν αυτό που ώθησε τους επιστήμονες του Ανταίου να συμμετάσχουν

αρχικά στην «Επιστημονική Εταιρεία Σοσιαλιστικής Έρευνας» ούτε αν το διάστημα

που ο Σβώλος σχεδίαζε την ίδρυση της εταιρείας του στο ΚΚΕ γίνονταν συζητήσεις ή

υπήρχαν σκέψεις για κάτι αντίστοιχο. Η πρωτοβουλία Σβώλου ενδέχεται να επιτάχυνε

τις σχετικές διεργασίες, αναγκάζοντάς το να επισπεύσει την συγκρότηση της δικής

του εταιρείας. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι η ίδρυση της

ΕΠ-ΑΝ είναι πιθανό να προέκυψε όχι ως προϊόν μιας σχεδιασμένης και από τα πριν

αποφασισμένης κίνησης –έστω και βεβιασμένης- αλλά ως αντίδραση, ως μια

αμυντική προσπάθεια προκειμένου να εμποδιστεί το ΕΛΔ-ΣΚΕ από το να

προσεταιριστεί τους επιστήμονες και τους διανοούμενους του ΕΑΜ. Ωστόσο, αν

ληφθεί υπόψη η εμπειρία των Ομάδων Μελέτης και της ΟΜΣΑ κατά την περίοδο της

Κατοχής, σε συνδυασμό με την λειτουργία και την έκδοση του Ανταίου, τότε εύλογα

μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπήρχαν και στο εσωτερικό του ΚΚΕ και του ΕΑΜ

ανάλογοι προβληματισμοί και διεργασίες. Πάντως το γεγονός ότι η επιστημονική

εταιρεία, όπως την περιέγραψε ο Ν. Ζαχαριάδης στο πρώτο του κείμενο στις 2

Αυγούστου, μπόρεσε να συγκροτηθεί τόσο γρήγορα δείχνει ότι οπωσδήποτε πρέπει

16 Ανταίος, «Στους προοδευτικούς επιστήμονες», Ανταίος, Α΄, 6, 1945, σ. 141.
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να είχε υπάρξει κάποια προεργασία.

Πράγματι, στις 3 Σεπτεμβρίου, σχεδόν δύο βδομάδες μετά το κάλεσμα του

Ανταίου προς τους προοδευτικούς επιστήμονες κι ένα μήνα μετά την παρέμβαση

Ζαχαριάδη, πραγματοποιείται σύσκεψη επιστημόνων με πρωτοβουλία των Δ.

Καββάδα, Γ. Κολόμβου, Χ. Παπάζογλου, Σ. Σταυρόπουλου17 και Π. Κόκκαλη. Μια

επισήμανση που ίσως έχει ένα ενδιαφέρον: η πρώτη αυτή συνάντηση έγινε μάλλον σε

έναν κλειστό κύκλο «μυημένων» κατόπιν προσκλήσεως, και όχι ύστερα από κάποιο

ανοιχτό κάλεσμα, καθώς ούτε ο Ανταίος αλλά ούτε και ο Ριζοσπάστης έχουν

δημοσιεύσει τις μέρες που προηγήθηκαν της σύσκεψης κάποια σχετική αναγγελία. Κι

αν για τον Ανταίο μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως είναι λογικό, δεδομένου ότι

πρόκειται για περιοδικό και όχι για ημερήσια έκδοση, στην περίπτωση του

Ριζοσπάστη προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς ήταν πάγια τακτική της εφημερίδας

να δημοσιεύει σε καθημερινή βάση καλέσματα σε συνελεύσεις - συναντήσεις -

συσκέψεις διαφόρων σωματείων ή/και μετωπικών σχημάτων του ΚΚΕ.

Στην πρώτη αυτή σύσκεψη, στην οποία παραβρέθηκαν πάνω από 70

επιστήμονες και τεχνικοί από διάφορους κλάδους,18 μίλησαν, όπως

πληροφορούμαστε από σχετικό ρεπορτάζ του Ανταίου στις 20 Σεπτεμβρίου, εκ

μέρους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας που απηύθυνε το αρχικό κάλεσμα οι Π.

Κόκκαλης, Σ. Σταυρόπουλος και Χ. Παπάζογλου. Και οι τρεις ομιλητές τόνισαν την

ανάγκη να συγκροτηθεί μια επιστημονική εταιρεία που συνδέοντας την θεωρία με την

17 Για τους Γ. Κολόμβο, Χ. Παπάζογλου και Σ. Σταυρόπουλο δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε
κάποια πληροφορία πέρα από το ότι ο δεύτερος είχε διατελέσει πρόεδρος της «Επιτροπής Επιβιώσεως
λαού Αθηνών» κατά την Κατοχή και ο τρίτος ήταν μηχανικός. Μια παρατήρηση που ίσως έχει
ενδιαφέρον: «Σταύρος Σταυρόπουλος» ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ήδη από την περίοδο
της μεταξικής δικτατορίας ο Σπύρος Κωτσάκης (βλ. Σπύρος Κωτσάκης, Εισφορά στο χρονικό της
Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1986, σ. 34) ο οποίος πριν
οριστεί καπετάνιος του Α΄ Σώματος Στρατού του ΕΛΑΣ, ήταν, σύμφωνα με την Ε. Παππά,
γραμματέας της οργάνωσης διανοουμένων του ΚΚΕ. Δεδομένης, λοιπόν, της πολιτικής και
οργανωτικής σχέσης που φαίνεται να είχε ο Σ. Κωτσάκης με τους κύκλους της διανόησης κατά την
πρώτη φάση της Κατοχής δεν θα ήταν παράλογο να υποθέσει κανείς ότι είναι αυτός που κρύβεται πίσω
από το όνομα «Σ. Σταυρόπουλος». Ο δε Δ. Καββάδας (1893 – 1971) ήταν τακτικός καθηγητής
Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην διάρκεια της Κατοχής ανέπτυξε σημαντική
αντιστασιακή δράση για την οποία συνελήφθη στις 23 Ιουνίου 1944 και κλείστηκε στην φυλακή μέχρι
λίγο πριν την Απελευθέρωση. Βλ. Γιώργος Καφταντζής, Το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο καιρό της
Κατοχής, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 19-20.
18 Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ιδρυτικών μελών της ΕΠ-ΑΝ είναι αντικρουόμενες. Ο
Ριζοσπάστης σε ρεπορτάζ του στις 5/9/1945 κάνει λόγο για περισσότερους από 70 επιστήμονες που
παραβρέθηκαν στην σύσκεψη. Αντίστοιχα, ο Ν. Κιτσίκης, στην ομιλία του κατά την πρώτη δημόσια
εκδήλωση της εταιρείας στο θέατρο «Βρεττάνια» στις 30/12/1945 αναφέρει ότι «εβδομήντα περίπου
επιστήμονες όλων των κλάδων αποφάσισαν την ίδρυση της επιστημονικής εταιρείας». Ωστόσο, όταν
δημοσιεύεται η ιδρυτική διακήρυξη τον Μάρτιο του 1946, συνοδεύεται από 59 υπογραφές. Είναι πολύ
πιθανό ο αριθμός που δίνει ο Ριζοσπάστης και ο Ν. Κιτσίκης να είναι όσων παρακολούθησαν την
πρώτη σύσκεψη, εκ των οποίων οι 59 τελικά συμφώνησαν με το πλαίσιο που παρουσιάστηκε και
προχώρησαν στην ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ.
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πράξη θα αναλάβει να επεξεργαστεί ένα συνεκτικό σχέδιο για την συνολικότερη

ανοικοδόμηση της ελληνικής κοινωνίας. Στην συζήτηση που ακολούθησε

τοποθετήθηκαν, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Ανταίου, οι Σ. Καλογερέας,19 Α.

Αγγελόπουλος, Σ. Μάξιμος και Ν. Κιτσίκης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ άλλων έχει

η αναφορά του Α. Αγγελόπουλου στις διαφορές της υπό διαμόρφωση εταιρείας με την

«Επιστημονική Εταιρεία Σοσιαλιστικής Έρευνας» του Α. Σβώλου, στην οποία

μάλιστα ο ίδιος ήταν Γενικός Γραμματέας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Α. Αγγελόπουλο,

η νέα εταιρεία θα έχει έναν ευρύτερο προσανατολισμό, καθώς πρόκειται να επεκταθεί

και σε άλλα θέματα πλην της οικονομίας.20

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας κατέθεσε στην σύσκεψη κι ένα ιδρυτικό ψήφισμα,

το οποίο, αφού τροποποιήθηκε ύστερα από πρόταση του Α. Αγγελόπουλου έτσι ώστε

να καθίσταται σαφές ότι η υπό ίδρυση εταιρεία δεν αποκλείει τις διεθνείς οικονομικές

συνεργασίες, υιοθετήθηκε ομόφωνα. Σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, βασικοί στόχοι

της ΕΠ-ΑΝ είναι η έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θετικών λύσεων πάνω στα

προβλήματα της ανοικοδόμησης της χώρας, η ενημέρωση και προετοιμασία όχι μόνο

των επιστημόνων και των διανοούμενων αλλά και των πλατύτερων λαϊκών

στρωμάτων γύρω από τα προβλήματα αυτά, ο συντονισμός και η ενοποίηση όλων

των προσπαθειών των επιστημόνων που ατομικά ή συλλογικά ασχολούνται με τα

συγκεκριμένα θέματα και τέλος η διαμόρφωση ενός ενιαίου τεχνικού, κοινωνικού και

οικονομικού προγράμματος, που θα αποτελέσει την βάση ανοικοδόμησης της χώρας

με απώτερο σκοπό την μετάβαση στον σοσιαλισμό. Συγκροτήθηκε, επίσης

προσωρινή διοικητική επιτροπή εξουσιοδοτημένη να συντάξει το καταστατικό της

εταιρείας και να συγκαλέσει την πρώτη γενική συνέλευση των ιδρυτικών μελών από

την οποία θα εκλεγόταν και το τακτικό διοικητικό συμβούλιο. Η προσωρινή

διοικητική επιτροπή αποτελούνταν από τους: Δ. Καββάδα, καθηγητή Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, (Πρόεδρος), Ι. Δεσποτόπουλο, καθηγητή Μετσόβιου Πολυτεχνείου

(Αντιπρόεδρος), Π. Κόκκαλη, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών (Αντιπρόεδρος), Ν.

Κιτσίκη, καθηγητή Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Γενικός Γραμματέας), Δ. Μπάτση,

οικονομολόγο (Ταμίας), Α Αγγελόπουλο, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Θ.

Γιαννόπουλο, γεωπόνο, Χ. Ευελπίδη, καθηγητή Παντείου, Η. Ηλιού, δικηγόρο, Σ.

19 Για τον Σ. Καλογερέα μαθαίνουμε από τον Ανταίο ότι είχε διατελέσει Διευθυντής του Σταθμού
Έρευνας και Γεωργικής Τεχνολογίας του Υπουργείου Γεωργίας πριν αναλάβει θέση καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο. Βλ. Σωκράτης Καλογερέας, «Σύγχρονα
προβλήματα διατροφής», Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ. 312
20 «Η ίδρυση της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», Ανταίος, Α΄, 8, 1945, σ. 182-183.
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Καλογερέα, διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Π. Κερασσώτη, γραμματέα

Υπουργείου Εφοδιασμού, Σ. Μάξιμο, οικονομολόγο, Β. Μίρνα, Γ. Πάγκαλο, γιατρό,

Χ. Παπάζογλου, Σ. Σταυρόπουλο, μηχανικό, Κ. Σωτηρίου, παιδαγωγό.21

Ο Ανταίος στο ίδιο τεύχος, σχολιάζοντας την ίδρυση της ΕΠ-ΑΝ με κείμενο του

στην πρώτη σελίδα, τη χαρακτηρίζει σταθμό στην επιστήμη του τόπου καθώς, όπως

υποστηρίζει, είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η αποκατάσταση της οργανικής

ενότητας μεταξύ των επιμέρους επιστημών καθώς και η σύνδεση τους με τα

πραγματικά προβλήματα και τις άμεσες ανάγκες του ελληνικού λαού.22 Στην ίδρυση

της ΕΠ-ΑΝ κάνει αναφορά και ο Ριζοσπάστης με ρεπορτάζ του στις 5 Σεπτεμβρίου,

στο οποίο μάλιστα παρατίθεται αυτούσιο το ιδρυτικό ψήφισμα της εταιρείας.23

Δύο μήνες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου, δημοσιεύτηκε μια εκτενέστερη

διακήρυξη,24 που έφερε την υπογραφή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της

εταιρείας. Στο κείμενο αυτό εκτίθεται πιο αναλυτικά το περιεχόμενο που δίνεται στην

έννοια της ανοικοδόμησης. Έτσι, για την ΕΠ-ΑΝ, άρα και για τον Ανταίο, η

ανοικοδόμηση δεν αφορά την αναστήλωση της κατάστασης που επικρατούσε πριν

τον πόλεμο, αλλά είναι άμεσα συνυφασμένη με τις πιο βαθιές και ριζοσπαστικές

μεταβολές στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας και «την

αποκατάσταση της σε ανώτερα επίπεδα υλικού και πνευματικού βίου, γιατί μόνο μέσ’

απ’ αυτές τις μεταβολές μπορεί να φτάσει η χώρα σ’ ένα πραγματικά σοσιαλιστικό

καθεστώς».25

Στις 8 Δεκεμβρίου 1945 η εταιρεία απέκτησε και επίσημα υπόσταση, καθώς με

την υπ’ αριθμό 5768/45 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το

καταστατικό της. Το καταστατικό αυτό μαζί με ορισμένα ακόμα βασικά

κείμενα –Ιδρυτική Πράξη, Ιδρυτική Διακήρυξη, Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας,

21 «Η ίδρυση της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», ό.π., σ. 184. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
πληροφορίες αναφορικά με την σύσταση της προσωρινής διοικητικής επιτροπής είναι αντικρουόμενες.
Έτσι, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ανταίου συμμετείχαν όσοι αναφέρονται παραπάνω, στην
διακήρυξη της εταιρείας που δημοσιεύεται στις 30 Νοεμβρίου 1945, λείπουν τα ονόματα των Χ.
Ευελπίδη, Π. Κερασσώτη και Β. Μίρνα. Τα ίδια ονόματα απουσιάζουν κι από την σχετική αναφορά
που κάνει κατά την εισήγηση του ο Ν. Κιτσίκης στην πρώτη δημόσια διάλεξη της ΕΠ-ΑΝ, στις 30
Δεκεμβρίου 1945. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, στην γενική συνέλευση της εταιρείας, ο Π.
Κόκκαλης, όταν παρουσιάσει τα μέλη της προσωρινής διοικητικής επιτροπής θα συμπεριλάβει τους Χ.
Ευελπίδη και Π. Κερασσώτη, αφήνοντας εκτός μόνο τον Β. Μίρνα. Τα ίδια ονόματα σημειώνονται και
στην ειδική έκδοση που κυκλοφόρησε η ΕΠ-ΑΝ τον Μάρτιο του 1946 με την Ιδρυτική Πράξη της
εταιρείας.
22 Ανταίος, «Σταθμός για την επιστήμη του τόπου», ό.π., σ. 181.
23 «Ιδρύεται εταιρεία για την ανοικοδόμηση», Ριζοσπάστης, 5/9/1945.
24 Η διακήρυξη παρατίθεται αυτούσια στο Παράρτημα 3.
25 ΕΠ-ΑΝ, «Διακήρυξη της επιστημονικής εταιρείας για τη μελέτη των νεοελλην. προβλημάτων:
“Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», Ανταίος, Α΄, 12, 1945, σ. 262.
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Κανονισμός λειτουργίας επαρχιακών παραρτημάτων και γραφείων- δημοσιεύτηκαν

σε ειδική έκδοση της ΕΠ-ΑΝ το 1946. Πέρα από τις διάφορες τυπικές προβλέψεις

που περιλαμβάνονται σε αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο 4 όπου

εκτίθενται τα μέσα με τα οποία η ΕΠ-ΑΝ θα επιδιώξει την υλοποίηση των σκοπών

της. Το συγκεκριμένο άρθρο αποτυπώνει τις φιλοδοξίες και το όραμα των μελών της

εταιρείας για την δημιουργία ενός επιστημονικού φορέα τόσο ανεπτυγμένου, ώστε να

είναι σε θέση να οργανώσει ειδικές υπηρεσίες για μεταφράσεις, να καταρτίσει

συνεργεία για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικού υλικού,26 να στέλνει

επιστήμονες ως υπότροφους σε άλλες χώρες, να ιδρύσει δικά του ερευνητικά

εργαστήρια και πειραματικούς σταθμούς κ.λπ.27

Σε ό,τι αφορά την διεύθυνση της ΕΠ-ΑΝ, το καταστατικό ορίζει ότι ανατίθεται

σε ένα δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο

φορές το μήνα και η θητεία του είναι ετήσια.28 Κυρίαρχο σώμα θεωρείται η Γενική

Συνέλευση των μελών· συγκαλείται τακτικά μία φορά τον χρόνο, συγκεκριμένα κάθε

Ιανουάριο, κι από αυτήν εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική

Επιτροπή.29

Στις 21 Δεκεμβρίου του 1945 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

ΕΠ-ΑΝ ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα,

προβλεπόταν η δημιουργία επτά Τομέων: α) Οικονομικά, β) Αγροτική και αλιευτική

οικονομία, γ) Τεχνικά έργα-οικισμός-συγκοινωνίες, δ) Βιομηχανία, ε)

Υγεία-Κοινωνική πρόνοια, στ) Δίκαιο-Οργάνωση πολιτείας, ζ)

Εκπαίδευση-Πνευματική αγωγή. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε για κάθε Τομέα

ένα μέλος του που μαζί με μια τριμελή επιτροπή, την Τομεακή Επιτροπή, που θα

εκλεγόταν από την ολομέλεια του κάθε Τομέα, θα είχαν την ευθύνη λειτουργίας του.

Η Τομεακή Ολομέλεια προβλεπόταν να συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά

στους τρεις μήνες. Παράλληλα προβλεπόταν ο θεσμός της Διατομεακής Ολομέλειας

που θα περιλάμβανε τα μέλη δύο ή περισσότερων τομέων. Όλες αυτές οι ολομέλειες

θα συζητούσαν επιστημονικά ζητήματα και δεν θα διέθεταν καμία διοικητική

26 Όπως μας ενημερώνει ο Ανταίος από τις στήλες του τεύχους Β΄/10-12, στις 31/12/1947, ο
οικονομικός τομέας της ΕΠ-ΑΝ πράγματι, περί τα τέλη του 1947, σύστησε ένα γραφείο στατιστικής
και οικονομικών πληροφοριών υπό την εποπτεία των Δ. Καλιτσουνάκη και Μ. Τσιμάρα. Βλ. «Η
εταιρία “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», Ανταίος, Β΄, 10-12, 1947, σ. 285.
27 «Καταστατικό της “Επιστημονικής Εταιρείας για την μελέτη των νεοελληνικών προβλημάτων:
Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική εταιρεία μελέτης
νεοελληνικών προβλημάτων, Αθήνα 1946, σ. 7-8.
28 Στο ίδιο, σ. 10.
29 Στο ίδιο, σ. 12.
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αρμοδιότητα.30

Ο καταρτισμός του προγράμματος εργασίας θα γινόταν από το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΕΠ-ΑΝ και μια επταμελή επιτροπή στην οποία θα συμμετείχε ένα

μέλος ανά Τομέα, ορισμένο από τα μέλη του Τομέα αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μαζί με την επταμελή επιτροπή προγράμματος και σε συνεργασία με την επιτροπή

του κάθε Τομέα θα κατένειμε τα θέματα σε Κύκλους Μελέτης με κοινό περιεχόμενο

και μελετητές από μία ή περισσότερες ειδικότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του υπό

εξέταση θέματος.31 Έτσι, ο Τομέας Υγείας-Κοινωνικής πρόνοιας, για παράδειγμα,

είχε χωριστεί σε έξι κύκλους (για την αξιοποίηση υγειονομικών υπηρεσιών και

ιδρυμάτων, για τα κοινωνικά νοσήματα, για την μητέρα και το παιδί, για τις

κοινωνικές ασφαλίσεις, για το βιοτικό επίπεδο και το υγειονομικό πρόβλημα, για την

συμμαχική βοήθεια και ιατροφαρμακευτική αντίληψη), ενώ αυτός της

Εκπαίδευσης-Πνευματικής αγωγής σε έντεκα (για την καταπολέμηση του

αναλφαβητισμού, για την προσχολική αγωγή, για την παιδεία α΄ βαθμού, για την

μέση παιδεία, για την ανώτερη παιδεία, για την διοίκηση της παιδείας, για το παιδικό

βιβλίο, για την μόρφωση του διδακτικού προσωπικού, για την ηθική και κοινωνική

διαπαιδαγώγηση, για την σχολική πρόνοια, για τα άμεσα ζητήματα).32 Κάθε ένας

κύκλος θα αποτελούνταν από ένα ή και περισσότερα Συνεργεία Μελέτης Θέματος

(ΣΜΘ) που συνιστούσαν και τα κύτταρα της ΕΠ-ΑΝ.33

Οι κύκλοι διακρίνονταν σε κάθετους και οριζόντιους. Οι πρώτοι θα

ασχολούνταν με θέματα που ανήκαν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα ενός Τομέα

ενώ οι δεύτεροι με θέματα που ενέπιπταν σε περισσότερους Τομείς, οπότε

στελεχώνονταν διατομεακά. Τέλος, ο εσωτερικός κανονισμός προέβλεπε ότι ανάλογα

με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας θα μπορούσε να συγκροτηθεί μια μόνιμη

Επιτροπή Σχεδίου και Συντονισμού, που θα αποτελούσε ξεχωριστό Τομέα,

στελεχωμένο διατομεακά, και θα έχει ως στόχο του να εντάσσει τις επιμέρους μελέτες

σε ένα ενιαίο σχέδιο, συντονίζοντας την δουλειά των Τομέων στην κατεύθυνση

διαμόρφωσης ενός συνολικού προγράμματος ανοικοδόμησης.34

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδινε ο εσωτερικός κανονισμός στον τρόπο οργάνωσης της

30 «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική εταιρεία
μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων, ό.π., σ. 15-17.
31 Στο ίδιο, σ. 17.
32 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 44.
33 «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική εταιρεία
μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων, ό.π., σ. 17.
34 Στο ίδιο, σ. 18.
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συζήτησης και της διαχείρισης των όποιων διαφωνιών μπορεί να προέκυπταν στο

εσωτερικό της εταιρείας. Ενδεικτικό είναι ότι από τα δώδεκα άρθρα τα έξι (Άρθρα 6

και 8-12) ασχολούνται με το θέμα αυτό, γεγονός που υποδεικνύει μια προσπάθεια να

διασφαλιστεί ο έλεγχος των απόψεων που διακινεί η ΕΠ-ΑΝ. Πιο συγκεκριμένα,

οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να είχε ένα μέλος ή ένας κύκλος μελέτης αναφορικά με

οργανωτικά θέματα, όπως ο προγραμματισμός δράσεων της εταιρείας, η κατάρτιση

των θεμάτων, η συγκρότηση και στελέχωση των κύκλων ή των συνεργείων μελέτης

κ.λπ., θα έπρεπε να υποβάλλεται στην αρμόδια Τομεακή Επιτροπή. Αν αυτή έκανε

δεκτές τις αντιρρήσεις, τότε το θέμα θα μεταβιβαζόταν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε

αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να συνέλθει η Τομεακή Ολομέλεια η οποία θα

συζητούσε τις διαφωνίες και είτε θα τις απέρριπτε είτε θα τις αποδεχόταν,

παραπέμποντας τις στο Δ.Σ. Αν η διαφωνία ήταν επιστημονικού χαρακτήρα και

αφορούσε τα πορίσματα μιας μελέτης που είχε εγκρίνει ένας κάθετος ή ένας

οριζόντιος κύκλος, τότε συγκαλούταν η αντίστοιχη Τομεακή ή Διατομεακή

Ολομέλεια. Στην περίπτωση που υπήρχε διάσταση απόψεων ανάμεσα στο Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας και έναν τομέα σχετικά με τα πορίσματα μιας έρευνας που

είχε υποβληθεί προς έγκριση, τότε αρμόδια να επιληφθεί του θέματος ήταν η Γενική

Συνέλευση της ΕΠ-ΑΝ. Βέβαια, όπως σημειώνεται και στο άρθρο 12, όλες οι

παραπάνω διατάξεις ήταν δυνητικού χαρακτήρα, αφού οποιοδήποτε μέλος είχε το

δικαίωμα να φέρει την διαφωνία του απευθείας στην Γενική Συνέλευση των μελών.35

Σε κάθε περίπτωση, όπως προέβλεπε ο εσωτερικός κανονισμός, θα έπρεπε να

καταβάλλεται προσπάθεια, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όσο κι

από τα διάφορα επιμέρους όργανα της, ώστε να αποφεύγεται η συχνή δημιουργία

διαφωνιών μέσα από την οργάνωση της συζήτησης κατά τρόπο διεξοδικό. Για αυτό το

Διοικητικό Συμβούλιο, προτού αποφανθεί για τις όποιες διαφορές, έπρεπε πρώτα να

εξετάσει αν τα μέλη της εταιρείας ή τα όργανα που διαφωνούσαν μεταξύ τους είχαν

συνεργαστεί στενά και είχαν εξαντλήσει κάθε μέσο ανταλλαγής απόψεων. Σε

αντίθετη περίπτωση υποδείκνυε να ξανασυζητηθεί η διαφορά ανάμεσα στους

διαφωνούντες, κάνοντας μάλιστα σχετικές προτάσεις για την κατά το δυνατόν

καλύτερη οργάνωση του διαλόγου.36

Τα πορίσματα, λοιπόν, των μελετών της ΕΠ-ΑΝ προέκυπταν ύστερα από

35 «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική εταιρεία
μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων, ό.π., σ. 19- 21.
36 Στο ίδιο, σ. 20.
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διεξοδική εσωτερική συζήτηση, ενώ για να θεωρηθεί ότι εκφράζουν επίσημα τις

απόψεις της εταιρείας έπρεπε, πριν ανακοινωθούν δημόσια, να πάρουν την έγκριση

του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, δεν επιτρεπόταν η δημοσίευση στοιχείων

και συμπερασμάτων μιας εργασίας πριν την τελική της έγκριση. Εξαίρεση γινόταν

μόνο για τις περιπτώσεις που υπήρχε ειδική απόφαση του Δ.Σ. και του αρμόδιου

κύκλου καθώς και για τις περιπτώσεις που επρόκειτο για ατομικές γνώμες. Κάτι

ανάλογο ίσχυε και με τις διαλέξεις που οργανώνονταν από την ΕΠ-ΑΝ και που δεν

αποτελούσαν ανακοινώσεις πορισμάτων μελετών συνεργείων ή κύκλων, καθώς,

σύμφωνα με το άρθρο 6, μπορούσαν να γίνουν μόνο κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ και με

την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου κύκλου και της αντίστοιχης τομεακής επιτροπής.

Τέλος, προβλεπόταν ότι σε περίπτωση που εξακολουθούσε να υφίσταται διάσταση

απόψεων γύρω από τα τελικά πορίσματα μιας μελέτης, η μειοψηφούσα άποψη

μπορούσε να δημοσιευτεί μαζί με το σκεπτικό της απόρριψης της, αρκεί, όπως

σημειώνεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 11, να «συγκεντρώνει τα προσόντα μιας

παράλληλης λύσης ή παραλλαγής της μελέτης». Στο ίδιο άρθρο τονίζεται ότι

δικαίωμα κριτικής και διαφωνίας με τα πορίσματα μιας μελέτης είχε κάθε μέλος,

ακόμα κι αν δεν συμμετείχε στην εκπόνηση της.37

Μαζί με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας εγκρίθηκε κι ένας κανονισμός

εργασίας γραφείων ο οποίος προέβλεπε την λειτουργία Γραμματείας, Λογιστηρίου,

Τεχνικού Στατιστικού Γραφείου και Βιβλιοθήκης. Την εποπτεία όλων αυτών των

υπηρεσιών όπως και τον συντονισμό των τομεακών επιτροπών και των τμημάτων

επαρχιών (για τα οποία θα γίνει αναλυτικότερα λόγος παρακάτω) είχε ο Ειδικός

Γραμματέας που οριζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.38

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλα τα παραπάνω συνιστούν αποτύπωση του

οργανωτικού σχήματος που προτεινόταν από το καταστατικό και τον εσωτερικό

κανονισμό της ΕΠ-ΑΝ. Το αν και κατά πόσο εφαρμόστηκαν στην πράξη κατά

γράμμα και συστηματικά, ειδικά όλες εκείνες οι διατάξεις που αφορούσαν τον τρόπο

οργάνωσης της εσωτερικής συζήτησης, την τακτικότητα των συνεδριάσεων και την

διαχείριση των όποιων διαφωνιών ανέκυπταν, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε

με απόλυτη βεβαιότητα δεδομένου ότι δεν έχει σωθεί παρά ελάχιστο μέρος από το

αρχείο και την εσωτερική αλληλογραφία της εταιρείας. Ωστόσο, από την έκθεση

37 «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική εταιρεία
μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων, ό.π., σ. 18- 20.
38 «Κανονισμός εργασίας γραφείων», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική εταιρεία μελέτης
νεοελληνικών προβλημάτων, ό.π., σ. 21-23.
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λογοδοσίας που παρουσίασε ο Π. Κόκκαλης στα μέλη της ΕΠ-ΑΝ κατά την πρώτη

γενική τους συνέλευση, στις 18 Ιουλίου 1946,39 σε συνδυασμό με κάποιες αναφορές

που εντοπίστηκαν στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου,40 διαπιστώνουμε ότι υπήρξε μια

προσπάθεια να τηρηθούν οι βασικές γραμμές που ορίζονταν σε ό,τι αφορά

τουλάχιστον στο οργανωτικό σχήμα της εταιρείας. Έτσι, σύμφωνα με τον Π.

Κόκκαλη, μέσα στους πρώτους 10 μήνες ζωής της ΕΠ-ΑΝ είχαν συγκροτηθεί οι επτά

βασικοί τομείς και σχεδόν όλα τα μέλη είχαν ενταχθεί σε κύκλους και Συνεργεία

Μελέτης Θέματος (ΣΜΘ). Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα είχαν συνεδριάσει οι

ολομέλειες των τομέων και είχαν συγκροτηθεί οι διάφορες επιτροπές που

προβλέπονταν από τον εσωτερικό κανονισμό (Τομεακές Επιτροπές και Επιτροπή

Προγράμματος).41

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα σχήμα αρκετά πολύπλοκο, με πολλά

διαφορετικά όργανα και επίπεδα. Η πολυπλοκότητα αυτή αντανακλά ως ένα βαθμό τα

οργανωτικά μοντέλα που υιοθετούσε την περίοδο εκείνη η κομμουνιστική

Αριστερά.42 Τυπικά, βέβαια, δεν ισχύει η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού

και της «κομματικής μονολιθικότητας», αφού όπως είδαμε και παραπάνω η

μειοψηφούσα άποψη μπορούσε υπό προϋποθέσεις να δημοσιευτεί. Εκτός αυτού

όποιο μέλος της εταιρείας επιθυμούσε να εκφράσει δημόσια μια θέση πάνω σε ένα

ζήτημα μπορούσε να το κάνει ελεύθερα αρκεί να μην μιλούσε εξ ονόματος της

ΕΠ-ΑΝ. Μάλιστα, όπως θα δούμε παρακάτω, υπήρξαν περιπτώσεις που αυτό συνέβη.

Παρόλα αυτά είναι εμφανής η διάθεση των συντακτών του εσωτερικού κανονισμού

να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις όποιες διαφωνίες προκειμένου να ελέγξουν το

περιεχόμενο των προτάσεων που διατυπώνονται, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εις

βάθος, ορισμένες, ίσως, φορές εξαντλητική, συζήτηση. Από την άλλη, δεν μπορεί

κανείς να παραβλέψει ότι το σχήμα με τους Κύκλους και τα Συνεργεία Μελέτης

Θέματος επέτρεπε την αναλυτική και εξειδικευμένη προσέγγιση ενός ζητήματος και

δημιουργούσε τους όρους ώστε πράγματι να υπάρξει μια συλλογική, πολυπρισματική

και διεπιστημονική επεξεργασία του.

39 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 42-47.
40 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάσταση του προγράμματος εργασίας και Επιστολή 20/09/1946:
Σε όλες τις επιτροπές της εταιρείας «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», Αρχείο Κ. Σωτηρίου,
http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html, ανακτήθηκε και προσπελάστηκε
τελευταία φορά στις 29/12/2019.
41 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 43.
42 Αντιπαρέβαλε για παράδειγμα τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΠ-ΑΝ με το καταστατικό του ΚΚΕ
που ψηφίστηκε στο 7ο Συνέδριο, το 1945. Βλ. ΚΚΕ, Επίσημα κείμενα: Τόμος έκτος, 1945-1949, ό.π., σ.
101-112.

http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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β) Η δράση και το έργο της ΕΠ-ΑΝ

Αμέσως μετά την έγκριση του καταστατικού της ΕΠ-ΑΝ από το Πρωτοδικείο

Αθηνών και την διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, το Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές ενός πρώτου

προγράμματος δράσης.43 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στάλθηκαν με την μορφή

εγκυκλίου στους διάφορους τομείς για να τις επεξεργαστούν και να στείλουν τις

απόψεις τους στην Επιτροπή Προγράμματος, αφού αυτή ήταν επιφορτισμένη με την

τελική κατάρτιση του προγράμματος εργασίας και την οργάνωση των αναγκαίων

κάθετων και οριζόντιων κύκλων. Στην εγκύκλιο τα προβλήματα με την μελέτη των

οποίων θα έπρεπε να ασχοληθεί η εταιρεία διακρίνονταν σε επείγοντα και σε

προβλήματα ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης. Τα πρώτα σχετίζονταν με τις

τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού λαού αλλά και με τις άμεσες ανάγκες

και τους βραχυπρόθεσμους στόχους που οι συνθήκες αυτές δημιουργούν. Η ΕΠ-ΑΝ,

όπως σημειώνεται, αν ήθελε πράγματι να λειτουργήσει ως ένας οργανισμός ζωντανής

επιστημονικής μελέτης που να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον λαό, όφειλε να

ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα και να προτείνει δημόσια λύσεις. Επιπλέον, από

τον τρόπο που αυτά θα επιλύονταν θα εξαρτιόταν η διαμόρφωση ευνοϊκών ή όχι

προϋποθέσεων για την ανοικοδόμηση. Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε την μελέτη

των θεμελιωδών μεταβολών που έπρεπε να συντελεστούν μεσομακροπρόθεσμα –σε

βάθος πενταετίας όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- σε όλους τους τομείς της

κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής της χώρας και που κρίνονταν

αναγκαίες για την ανοικοδόμηση της σε πραγματικά νέες βάσεις.44

Παράλληλα, με τα παραπάνω, η ΕΠ-ΑΝ όφειλε, σύμφωνα με την σχετική

εγκύκλιο, να δίνει ανά τακτά διαστήματα δημόσιες διαλέξεις που θα της επέτρεπαν να

έρχεται σε επαφή όχι μόνο με τον επιστημονικό κόσμο αλλά και με τους

εργαζόμενους που βίωναν άμεσα τα προβλήματα και τις ανάγκες της ανοικοδόμησης.

Τονιζόταν, μάλιστα, ότι οι διαλέξεις αυτές θα έπρεπε να ήταν οργανωμένες με τέτοιο

τρόπο ώστε να διευκολύνουν την συζήτηση των θεμάτων με την συμμετοχή και του

ακροατηρίου. Στο ίδιο πνεύμα που αναφέρθηκε πριν για την κατάρτιση μελετών

43 Η σχετική εγκύκλιος βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου και δεν συνοδεύεται από κάποια
ημερομηνία, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια το πότε συντάχθηκε.
Μπορούμε, όμως, με βάση ορισμένες αναφορές που υπάρχουν σε αυτήν, να υποθέσουμε ότι στάλθηκε
μετά την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας, δηλαδή στα τέλη
Δεκεμβρίου του 1945.
44 Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάσταση του προγράμματος εργασίας, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ.
1-2.
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προτείνονταν τρεις κατηγορίες θεμάτων: α) επείγοντα προβλήματα, β) θέματα

ανοικοδόμησης-ανασυγκρότησης και γ) γενικού χαρακτήρα επιστημονικά και

μορφωτικά θέματα. Τέλος, στα πλαίσια, ενδεχομένως, της προσπάθειας να

διασφαλιστεί η αποφυγή τυχόν παρεκκλίσεων από όσα όριζε η γραμμή του

λαϊκοδημοκρατικού μετασχηματισμού, σημειωνόταν για μια ακόμη φορά, ότι κάθε

διάλεξη, παρόλο που δεν αποτελούσε αναγκαστικά επίσημη θέση της εταιρείας, θα

έπρεπε να εγκριθεί από τον αρμόδιο κάθε φορά τομέα και από το Διοικητικό

Συμβούλιο.45

Η παραπάνω εγκύκλιος αποτυπώνει το πνεύμα που διέτρεχε το έργο της

ΕΠ-ΑΝ. Ένα έργο, που παρά την σύντομη ζωή της εταιρείας, μπορεί να

χαρακτηριστεί ιδιαίτερα πλούσιο και πολυδιάστατο τόσο από την άποψη των

θεμάτων στα οποία επεκτάθηκε όσο κι ως προς τις μορφές που πήρε. Προκειμένου να

αναδειχθεί πιο αποτελεσματικά το έργο αυτό, επιλέχθηκε η παρουσίασή του να γίνει

σε έξι επίπεδα: α) διαλέξεις, β) ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον Ανταίο, γ)

συμμετοχή σε συνέδρια και συσκέψεις σωματείων και μαζικών οργανώσεων, δ)

τοπικά παραρτήματα, ε) σχέσεις της ΕΠ-ΑΝ με το εξωτερικό, στ) η πρωτοβουλία για

την διεξαγωγή ενός Πανελλαδικού Συνέδριου Επιστημόνων για την Ανοικοδόμηση.

Πριν, όμως, από αυτά θα γίνει μια σύντομη αναφορά στους σημαντικότερους

σταθμούς της πορείας της εταιρείας.

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ΕΠ-ΑΝ πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά

την έγκριση του εσωτερικού της κανονισμού, στις 30 Δεκεμβρίου του 1945 στο

θέατρο «Βρεττάνια» με ομιλητή τον Ν. Κιτσίκη. Τις μέρες πριν την διάλεξη υπήρχε

στον Ριζοσπάστη και την Ελεύθερη Ελλάδα αναγγελία όπου ξεκαθαριζόταν ότι η

είσοδος θα επιτρεπόταν μόνο σε όσους είχαν πρόσκληση, την οποία μπορούσε

κάποιος να προμηθευτεί από τα γραφεία του Ανταίου.46 Στην εκδήλωση αυτή ο Ν.

Κιτσίκης, ως Γενικός Γραμματέας της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, αρχικά

ασκεί δριμεία κριτική στην επιστημονική κίνηση στην Ελλάδα και κυρίως σε ό,τι

αποκαλεί «αναχρονιστική σύνθεση» και «προβληματική λειτουργία» της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επισημαίνει πως η ΕΠ-ΑΝ φιλοδοξεί να αναμετρηθεί

με αυτές τις παθογένειες φέρνοντας την επιστήμη κοντά στις ανάγκες του λαού.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι τα αρχικά ΕΠ-ΑΝ αναφέρονται στην επανάσταση που θέλει

45 Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάσταση του προγράμματος εργασίας, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ.
2.
46 Ριζοσπάστης, 28/12/1945 και 29/12/1945 όπως και Ελεύθερη Ελλάδα, 28/12/1945.
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να επιφέρει η εταιρεία ενάντια στον «πολιτικαντισμό», την «προχειρολογία» και «τον

αντιεπιστημονικό χειρισμό των προβλημάτων της ανοικοδόμησης». Στη συνέχεια,

αφού παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΠ-ΑΝ, στάθηκε στις

δυνατότητες άμεσης ίδρυσης και λειτουργίας βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα,

δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, το στίγμα της κατεύθυνσης πάνω στην οποία

επρόκειτο να κινηθούν ο προβληματισμός και οι μελέτες της εταιρείας.47Αξίζει να

σημειωθεί ότι αναλυτική αναφορά στην εκδήλωση κάνει και ο Ριζοσπάστης της 1ης

Ιανουαρίου 1946. Μάλιστα, από το σχετικό ρεπορτάζ γινόταν σαφές ότι η συνάντηση

είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς παραβρέθηκαν σε αυτήν ορισμένα από τα πιο

επιφανή στελέχη του ΕΑΜ όπως ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, οι στρατηγοί Σ.

Σαράφης, Μ. Μάντακας και Π. Καρασεβδάς, ο Κ. Θέος, τότε Γραμματέας της ΓΣΕΕ,

και βέβαια πλήθος επιστημόνων και τεχνικών, μεταξύ των οποίων αναφέρονται

ονομαστικά οι Ν. Βέης, Βυζαντινολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και

μέλος της Ακαδημίας έως το 1941 και Κ. Δεσποτόπουλος, υφηγητής Φιλοσοφίας στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών.48

Επόμενος σημαντικός σταθμός στην ζωή της ΕΠ-ΑΝ είναι η πρώτη γενική

συνέλευση των μελών της, η οποία θα γίνει όχι δύο μήνες μετά την δικαστική της

αναγνώριση, όπως αρχικά προβλεπόταν, αλλά δέκα μήνες αργότερα, στις 18 Ιουλίου

του 1946. Από την έκθεση λογοδοσίας που παρουσίασε ο Π. Κόκκαλης στα μέλη της

εταιρείας αντλούνται αρκετές πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική συγκρότηση

και την δράση της αυτό το πρώτο διάστημα της ύπαρξης της. Σε ό,τι αφορά το πρώτο,

ο Π. Κόκκαλης σημειώνει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας

παθητικών μελών χωρίς κάποιο περιεχόμενο δουλειάς, προτιμήθηκε, σε μια πρώτη

φάση, να μην γίνουν βιαστικές εγγραφές νέων μελών, παρά μόνο αφού πρώτα

δημιουργούνταν οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την ένταξη τους σε κάποια

«συνεργεία πρακτικής επιστημονικής μελέτης». Με δεδομένο αυτό, ο αριθμός των

μελών αυξήθηκε σημαντικά, και από 59 που ήταν τα ιδρυτικά μέλη, σύμφωνα με τον

Π. Κόκκαλη, είχε φτάσει τον Ιούλιο του 1946 τα 242.49 Αυτός, εξάλλου, ήταν κι ο

47 Ν. Κιτσίκης, «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», ό.π., σ. 284-285.
48 «“Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”: Η χθεσινή διάλεξη του συν. Κιτσίκη», Ριζοσπάστης, 1/1/1946
49 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 43. Στον εσωτερικό
απολογισμό που βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου και που απευθύνεται σε κάποιο κομματικό
κλιμάκιο του ΚΚΕ, σημειώνεται ότι από τα 242 μέλη, ενεργά την περίοδο εκείνη ήταν περίπου τα 180.
Βλ. Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου,
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/e9-HZO5pca, ανακτήθηκε και προσπελάστηκε τελευταία
φορά στις 4/6/2018. Σε ό,τι αφορά πάντως την σύσταση της εταιρείας ενδιαφέρον έχει και μια
αναφορά του Γ. Φαράκου σύμφωνα με την οποία φοιτητές μέλη της ΕΠΟΝ, ιδιαίτερα του

https://www.4shared.com/web/preview/pdf/e9-HZO5pca
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μέγιστος αριθμός των μελών της εταιρείας.50 Ο ρυθμός οργανωτικής ανάπτυξης της

ΕΠ-ΑΝ γίνεται καλύτερα αντιληπτός αν λάβουμε υπόψη μας την σχετική αναφορά

του Δήμου Μέξη, Ειδικού Γραμματέα της εταιρείας, ο οποίος σε ενημερωτικό του

σημείωμα που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄/19-20 του Ανταίου στις 31/3, σημειώνει

ότι ο αριθμός των μελών της ΕΠ-ΑΝ ξεπερνούσε τα 200 μέλη, ήδη από τον Μάρτιο

του 1946, επτά μόλις μήνες μετά την ίδρυση της.51

Με βάση την εικόνα που μεταφέρει ο Π. Κόκκαλης, τα μέλη της εταιρείας, τον

Ιούλιο του 1946, ήταν κατανεμημένα σε Τομείς ως εξής: Οικονομικός 25, Αγροτικής -

Αλιευτικής οικονομίας 50, Τομέας τεχνικών έργων - οικισμού - συγκοινωνίας 35,

Βιομηχανικός τομέας 21, Υγείας και Κοινωνικής πρόνοιας 46, Δικαίου και

Οργάνωσης της Πολιτείας 37, Εκπαίδευσης και Πνευματικής αγωγής 28. Από όλους

τους Τομείς, αυτός που κρίνεται πιο αδύνατος, παρά την ιδιαίτερη βαρύτητα του,

είναι αυτός της βιομηχανίας, καθώς εκεί εντοπίζονται, σύμφωνα με τον Π. Κόκκαλη

τα περισσότερα κενά.52 Η λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

ολοκληρώθηκε με μια πολύ αναλυτική καταγραφή της δράσης της ΕΠ-ΑΝ σε ό,τι

αφορούσε τόσο το επίπεδο της εσωτερικής συζήτησης και επεξεργασίας θέσεων ανά

Τομέα όσο και των δημόσιων παρεμβάσεων της εταιρείας. Στις αρχαιρεσίες που

ακολούθησαν εκλέχτηκαν, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε

στον Ανταίο στο τεύχος Β΄/1, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1946, οι: Α.

Αγγελόπουλος, Θ. Γιαννόπουλος, Ι. Δεσποτόπουλος, Κ. Δημάκης, Χ. Ευελπίδης, Η.

Ηλιού, Π. Κερασσώτης, Ν. Κιτσίκης, Π. Κόκκαλης, Σ. Μάξιμος, Δ. Μπάτσης, Α.

Παπαπέτρου, Ν. Ρουσσόπουλος, Σ. Σταυρόπουλος και Κ. Σωτηρίου.

Μια ακόμα αξιόλογη στιγμή στην ζωή της ΕΠ-ΑΝ υπήρξε η συνάντηση

αντιπροσωπείας του Διοικητικού της Συμβουλίου με τον επικεφαλής της

Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής P. Porter. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το

σχετικό ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη53, στις 8/3/1947, επιτροπή του Διοικητικού

Πολυτεχνείου, είχαν σχηματίσει βοηθητικές ομάδες για να συμβάλουν στις μελέτες της ΕΠ-ΑΝ.
Μάλιστα, ο ίδιος, όπως λέει, συμμετείχε σε αυτές. Βλ. Γ. Φαράκος, Μαρτυρίες και στοχασμοί, ό.π., σ.
75. Το αν και κάτα πόσο οι φοιτητές αυτοί συμπεριλαμβάνονται μέσα στα 242 μέλη για τα οποία κάνει
λόγο ο Π. Κόκκαλης δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε.
50 Η «Δημοκρατία της δεξιάς» καταπνίγει την ελευθερία στην επιστημονική έρευνα, Απόκομμα
εφημερίδας με άρθρο για την διάλυση της ΕΠ-ΑΝ που βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου, στο
https://www.4shared.com/office/KgG9HjClba/11_online.html, ανακτήθηκε και προσπελάστηκε
τελευταία φορά στις 4/6/2018.
51 Δήμος Μέξης, «Από την ζωή της ΕΠ-ΑΝ», Ανταίος¸ Α΄, 19-20, 1946, σ. 438.
52 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 43.
53 Αναφορά στην συνάντηση κάνει και η Νέα Οικονομία στο τεύχος Μαρτίου 1947 δημοσιεύοντας τα
βασικότερα σημεία του υπομνήματος που κατέθεσε η ΕΠ-ΑΝ.

https://www.4shared.com/office/KgG9HjClba/11_online.html
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Συμβουλίου της ΕΠ-ΑΝ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Χρ. Ευελπίδη και τους

Ν. Κιτσίκη, Α. Αγγελόπουλο και Σ. Μάξιμο, είχε συνάντηση με τον P. Porter, κατά

την οποία του επέδωσε υπόμνημα σχετικά με τα προβλήματα της ελληνικής

οικονομίας. Ο Χ. Ευελπίδης εξέθεσε με συντομία το ιστορικό της εταιρείας και τις

επιδιώξεις της και παρακάλεσε τον P. Porter, αφού μελετήσει το υπόμνημα, να δεχθεί

μια διεξοδική συζήτηση επί των ζητημάτων που περιλαμβάνει. Ο P. Porter δέχθηκε

την πρόσκληση, ωστόσο, η συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.54 Το υπόμνημα

αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συμπυκνώνει πολύ επιγραμματικά τα

βασικότερα σημεία της ανάλυσης της ΕΠ-ΑΝ αναφορικά με τον χαρακτήρα της

ελληνικής οικονομίας. Όπως σημειώνεται και στην αρχή, η άποψη των συντακτών

του είναι ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι πρόβλημα διαρθρωτικό και

όχι απλά ανασύστασης της οικονομίας στα προπολεμικά της επίπεδα κι αυτό γιατί η

ελληνική οικονομία δεν γνώρισε ποτέ τα θετικά αποτελέσματα μιας ανάπτυξης

«αστικού προοδευτικού χαρακτήρα». Θεωρούν ότι η χαμηλή παραγωγικότητα

συνοδεύτηκε από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του λαού και οι πολιτικές

μονοπωλιακών προνομίων και δασμολογικής προστασίας δεν επέτρεψαν την

ανάπτυξη ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι

η άνιση κατανομή των φόρων εξαντλεί την αγοραστική δυνατότητα του πληθυσμού,

χωρίς να αποτρέπει τα δημοσιονομικά ελλείμματα που αντιμετωπίζονται μέσω του

εξωτερικού δανεισμού. Κι ενώ καταγράφονται σημαντικά βιομηχανικά και εμπορικά

κέρδη, αυτά δεν επανεπενδύονται στην παραγωγή.55

Σύμφωνα με το υπόμνημα της ΕΠ-ΑΝ, στον τομέα της αγροτικής παραγωγής,

τα τρία τέταρτα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων «δεν αναπαράγουν παρά τους όρους

μιας άθλιας ζωής». Κυριαρχούσε το μοντέλο της αυτοκατανάλωσης, ενώ όσες

παραγωγικές μονάδες ήταν ενταγμένες στον οικονομικό κύκλο συνθλίβονταν υπό το

βάρος των υψηλών επιτοκίων και την υποχρεωτική διάθεση των προϊόντων τους

στους διάφορους αυτόνομους οργανισμούς σε εξευτελιστικές τιμές. Οι συντάκτες

υποστηρίζουν ότι η ενεργητικότερη συμμετοχή των αγροτών στην οικονομική ζωή

προϋπέθετε αφενός την εκβιομηχάνιση, μέσα από την οποία θα απορροφούνταν

μεγάλες εφεδρείες διαθέσιμων εργατικών χεριών από την ύπαιθρο, και αφετέρου την

βελτίωση των γαιών, την συνεταιριστική ανάπτυξη της μηχανικής καλλιέργειας, την

54 «Η ανασυγκρότηση: Το υπόμνημα της ΕΠ-ΑΝ προς τον κ. Πόρτερ», Ριζοσπάστης, 8/3/1947.
55 ΕΠ-ΑΝ, «Υπόμνημα της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση” στον αρχηγό της αμερικανικής
οικονομικής αποστολής κ. Πόρτερ», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 162-163.
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τυποποίηση των προϊόντων από συνεταιριστικές γεωργικές βιομηχανίες και την

εισαγωγή νέων καλλιεργειών. Από όλα τα παραπάνω, συνάγουν το συμπέρασμα, ότι η

υπέρβαση των δομικών ανεπαρκειών της ελληνικής οικονομίας περνούσε μέσα από

την εκβιομηχάνιση της και την παράλληλη εκμετάλλευση των διαθέσιμων

υδατοπτώσεων. Δυστυχώς, όμως, όπως τονίζουν, η δημιουργία βαριάς ή ελαφριάς

βιομηχανίας εξέρχεται των δυνατοτήτων και των βλέψεων της ελληνικής

επιχειρηματικής δράσης, η οποία διαχρονικά είχε χαρακτήρα αμιγώς κερδοσκοπικό.

Έτσι δημιουργείται μια αντίφαση δομική, η υπέρβαση της οποίας προϋπέθετε την

παράκαμψη της ατομικής πρωτοβουλίας μέσα από τον έλεγχο και την κινητοποίηση

των δυνάμεων της παραγωγής για την εκτέλεση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης και

ανοικοδόμησης της χώρας. Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου σχεδίου θα μπορούσε,

σύμφωνα με το υπόμνημα, να προκύψει αφενός μέσα από μια γενναία και δίκαιη

φορολογική μεταρρύθμιση και αφετέρου με την καταφυγή στον εξωτερικό δανεισμό

χωρίς όμως να αναπαράγονται σχέσεις εκμετάλλευσης όπως συνέβαινε κατά το

παρελθόν.56

Προχωρώντας στην πιο αναλυτική παρουσίαση του έργου της ΕΠ-ΑΝ θα

ξεκινήσουμε με τις διαλέξεις που αυτή διοργάνωσε στο σύντομο διάστημα της ζωής

της. Επιδιώκοντας να έρθει σε αντιπαράθεση με αυτό που περιγράφεται στις διάφορες

τοποθετήσεις της ως «παράδοση του αριστοκρατικού ακαδημαϊσμού»57 και

φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως «επιστημονικός οδηγητής» του ελληνικού λαού,58

η ΕΠ-ΑΝ πολύ συχνά κατά το πρώτο διάστημα της ύπαρξης της προσπάθησε να

οργανώσει ανοικτές διαλέξεις προκειμένου να κατατοπίσει το κοινό με έναν τρόπο

εκλαϊκευτικό γύρω από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και τις ανάγκες της

ανοικοδόμησης. Οι διαλέξεις αυτές είναι ενδεικτικές του πνεύματος που διέτρεχε την

εταιρεία σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο της επιστήμης και την ανάγκη ενεργοποίησης

του «λαϊκού παράγοντα» και συμμετοχής του στις προσπάθειες επίλυσης των

διαφόρων προβλημάτων. Την ίδια στιγμή και μόνο οι τίτλοι –βλέπε σχετικούς πίνακες

που ακολουθούν καθώς και όσους παρατίθενται στο Παράρτημα 4- αναδεικνύουν το

εύρος των θεμάτων με τα οποία καταπιάστηκε. Ο Ανταίος ανακοινώνοντας την

έναρξη των διαλέξεων με σχετικό σημείωμα του στο τεύχος Α΄/15-16, στις 31/1/1946,

δήλωνε ότι θα διαθέσει τις στήλες του για την δημοσίευση τους. Πράγματι, αρκετές

56 ΕΠ-ΑΝ, «Υπόμνημα της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση” στον αρχηγό της αμερικανικής
οικονομικής αποστολής κ. Πόρτερ», ό.π., σ. 163.
57 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 43.
58 Δ. Μέξης, «Από την ζωή της ΕΠ-ΑΝ», ό.π., σ. 438.
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από τις διαλέξεις αυτές δημοσιεύθηκαν σε διάφορα τεύχη, δίνοντας έτσι την

δυνατότητα και σε όσους δεν μπορούσαν να παραβρεθούν να παρακολουθήσουν τον

προβληματισμό που ανέπτυσσε η ΕΠ-ΑΝ.59 Όπως θα δούμε και παρακάτω από όσα

στοιχεία δημοσιεύτηκαν στον Ανταίο, την Νέα Οικονομία, τον Ριζοσπάστη και την

Ελεύθερη Ελλάδα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι προγραμματίστηκαν συνολικά

48 διαλέξεις, είτε δημόσιες -ανοικτές στο ευρύ κοινό- είτε ενδοεταιρικές -που

απευθύνονταν μόνο στα μέλη της ΕΠ-ΑΝ. Από αυτές πραγματοποιήθηκαν, μέσα σε

ένα διάστημα 18 μηνών, από τις 30/12/1945, που έγινε η πρώτη, μέχρι τις 23/6/1947,

ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας, μόνο οι 17 -9 δημόσιες και 8 ενδοεταιρικές.

Δυστυχώς, οι πηγές δεν δίνουν μια σαφή εικόνα του πόσοι συμμετείχαν κάθε φορά σε

αυτές τις συναντήσεις. Σύμφωνα, πάντως, με τα κατά καιρούς ρεπορτάζ, τις

παρακολουθούσαν σημαίνουσες προσωπικότητες του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Ενδεικτικά,

στην διάλεξη του Α. Αγγελόπουλου στις 5 Μαΐου 1946 παραβρέθηκαν σύμφωνα με

τον Ριζοσπάστη ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, ο Γ. Σιάντος, ο Δ. Παρτσαλίδης

και ο Μ. Πορφυρογένης.60

Πιο αναλυτικά οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:
Τίτλος διάλεξης/Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία

διεξαγωγής
Δημόσια/
Ενδοεται-
ρική

Δημοσίευση

1. Οι δυνατότητες βαριάς
βιομηχανίας

Ν. Κιτσίκης 30/12/1945 Δημόσια Ανταίος61

2. Το πρόβλημα του
ελληνικού αστικού κώδι-
κα

Κ. Δημάκης
3/2/1946 Δημόσια Ανταίος62

3. Η παιδεία μας σήμερα Κ. Σωτηρίου 10/2/1946 Δημόσια Ανταίος63
4. Τα σημερινά άμεσα
προβλήματα της αγροτικ-
ής μας οικονομίας

Θ. Γιαννό-
πουλος 28/2/1946 Δημόσια Ανταίος+Ριζοσπά-

στης64

5. Αυτοδιοίκηση και α-
νασυγκρότηση

Σ. Μάξιμος
Δεν προσδιορί-
ζεται σαφής ημε-
ρομηνία. Κάποια
στιγμή μέσα στον
Απρίλιο του 1946

Δημόσια Ανταίος65

6. Η ελληνική οικονομία
και οι σχέσεις της με το

Ά.Αγγελόπ-
ουλος 5/5/1946 Δημόσια

Σοσιαλιστική
Επιθεώρηση

59 «Οι διαλέξεις της ΕΠ-ΑΝ», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ. 360.
60 «Η διάλεξη του συν. Αγγελόπουλου», Ριζοσπάστης, 7/5/1946.
61 Ν. Κιτσίκης, «Οι δυνατότητες βαρειάς βιομηχανίας», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ. 333-337.
62 Κώστας Δημάκης, «Το πρόβλημα του ελληνικού αστικού κώδικα», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ.
323-326 και Α΄, 17-18, 1946, σ. 376-381 και Α΄, 19-20, 1946, σ. 420-422.
63 Κ. Σωτηρίου, «Η παιδεία μας σήμερα», Ανταίος, Α΄, 17-18, 1946, σ. 367-368.
64 Θεόδωρος Γιαννόπουλος, «Τα σημερινά άμεσα προβλήματα της αγροτικής μας οικονομίας»,
Ανταίος, Α΄, 17-18, 1946, σ. 364-367 και Α΄, 19-20, 1946, σ. 424-429 και Α΄, 21-22, 1946, σ. 466-470
και «Τα άμεσα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας», Ριζοσπάστη, 7/4/1946.
65 Σ. Μάξιμος, «Αυτοδιοίκηση και ανασυγκρότηση (πρώτο μέρος)», Ανταίος, Α΄, 21-22, 1946, σ.
457-459.
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εξωτερικό (απόσπασμα)66
7. Τα ξένα σχέδια ανοι-
κοδόμησης Σ. Μάξιμος 30/10/1946 Ενδοεταιρική

Ανταίος+Νέα
Οικονομία
(περίληψη)67

8. Ενεργειακές διαπιστώ-
σεις και προοπτικές

Σ. Σταυρό-
πουλος

Δεν προσδιορί-
ζεται σαφή ημε-
ρομηνία. Κάποια
στιγμή μέσα στον
Απρίλιο του 1946

Ενδοεταιρική Ανταίος68

9. Τα κεφάλαια των
ασφαλιστικών οργανι-
σμών και η «ανασυγκρό-
τηση»

Χ. Αγαλό-
πουλος

28/4/1947 Ενδοεταιρική Νέα Οικονομία
(περίληψη)69

10. Οι πρόοδοι της
επιστήμης -της Φυσικής-
και η Μεταφυσική

Ν. Κιτσίκης 2/5/1947 Δημόσια
Νέα Οικονομία
(περίληψη)+
Ανταίος

11. Επιστήμη και διαλε-
κτική Ν. Κιτσίκης 9/5/1947 Δημόσια

Νέα Οικονομία
(περίληψη)+
Ανταίος70

12. Ο παρασιτικός πλη-
θωρισμός των εμπορικών
επαγγελμάτων

Μ. Τσιμά-
ρας 12/5/1947 Ενδοεταιρική Νέα Οικονομία71

13. Για την βαριά βιο-
μηχανία στην Ελλάδα

Δ. Μπάτσης 19/5/1947 Ενδοεταιρική -

14. Η γεωργική ανασυ-
γκροτηση της Ελλάδος
και τα σχέδια της FAO

Θ. Γιαννό-
πουλος 23/5/1947 Δημόσια Νέα Οικονομία

(περίληψη)72
15. Για την βαριά βιο-
μηχανία στην Ελλάδα

Δ. Μπάτσης 26/5/1947 Ενδοεταιρική -

16. Το B.C.G και ο αντι-
φυματικός αγώνας στην
Ελλάδα73

Γ. Σπηλιό-
πουλος 29/5/1947 Ενδοεταιρική -

17. Παρατηρήσεις επί
της άμεσης φορολογίας

Γ. Νέζης 23/6/1947 Ενδοεταιρική Νέα Οικονομία
(περίληψη)74

66 Ά. Αγγελόπουλος, «Οι κατευθύνσεις της εξωτερικής οικονομικής μας πολιτικής», Σοσιαλιστική
Επιθεώρηση, Α΄, 12, 1946, σ. 388-390. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μόνη φορά που το εν λόγω
έντυπο κάνει αναφορά, έστω και κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην δράση της ΕΠ-ΑΝ.
67 Σ. Μάξιμος, «Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας: τα ξένα σχέδια ανοικοδόμησης», Ανταίος, Β΄, 3,
1946, σ. 81-85 και Νέα Οικονομία, Α΄, 2, 1946, σ. 109-110.
68 Σταύρος Σταυρόπουλος, «Ενεργειακές διαπιστώσεις και προοπτικές», Ανταίος, Β΄, 4, 1946, σ. 132
και σ. 157-160. Την συζήτηση παρακολούθησαν, σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα που συνοδεύει
την εισήγηση, οι καθηγητές Ν. Κιτσίκης, Γ. Γεωργαλάς, Δ. Καλιτσουνάκης, Χ. Ευελπίδης, Α.
Αγγελόπουλος, Ι. Δεσποτόπουλος, Ν. Ρουσσόπουλος, Μ. Αναστασιάδης, ο Σ. Μάξιμος, ο Δ. Μπάτσης,
ο γεωφυσικός Δ. Κισκύρας και άλλοι ακόμα επιστήμονες.
69 Χρήστος Αγαλόπουλος, «Τα κεφάλαια των ασφαλιστικών οργανισμών και η “ανασυγκρότηση”»,
Νέα Οικονομία, Α΄, 8, 1947, σ. 451.
70 Περίληψη των δύο διαλέξεων του Ν. Κιτσίκη δημοσιεύτηκε στην Νέα Οικονομία, Α΄, 8, 1947, σ.
451. Επίσης στον Ανταίο, Β΄, 9, 1947, σ. 250-254 δημοσιεύεται άρθρο του Ν. Κιτσίκη υπό τον τίτλο
«Η σημασία της φυσικής για τη φιλοσοφία» που συνιστά επί της ουσίας μια αναλυτική σύνοψη των
δύο εισηγήσεων.
71 Μάριος Τσιμάρας, «Ο παρασιτικός πληθωρισμός των εμπορικών επαγγελμάτων», Νέα Οικονομία,
Α΄, 11, 1947, σ. 569-572.
72 Θ. Γιαννόπουλος, «Η γεωργική ανασυγκρότηση της Ελλάδος και τα σχέδια της FAO», Νέα
Οικονομία, Α΄, 9, 1947, σ. 515-516.
73 Το περιεχόμενο των δύο διαλέξεων του Δ. Μπάτση όπως κι εκείνης του Γ. Σπηλιόπουλου δεν
δημοσιεύτηκε κάπου. Η μόνη αναφορά που γίνεται σε αυτές είναι σε ένα ενημερωτικό σημείωμα που
δημοσιεύτηκε στον Ανταίο, Β΄, 9, 1947, σ. 265 με τίτλο «Η κίνηση της “ΕΠ-ΑΝ”».
74 Γ. Νέζης, «Παρατηρήσεις επί της άμεσης φορολογίας», Νέα Οικονομία, Α΄, 9, 1947, σ. 515.
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Η αρχή, όπως φαίνεται και στον πίνακα έγινε με την διάλεξη του Ν. Κιτσίκη

στις 30 Δεκεμβρίου 1945 γύρω από τις δυνατότητες ανάπτυξης βαριάς βιομηχανίας

στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 1946 πραγματοποιήθηκαν άλλες

τρεις διαλέξεις. Η έντονη αυτή δραστηριότητα δυστυχώς δεν είχε ανάλογη συνέχεια.

Η εκλογική αναμέτρηση της 31ης Μαρτίου του 1946 επέβαλε την, έστω και

προσωρινή, αναδιάταξη δυνάμεων και την μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο πεδίο

της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Έτσι, τον Μάρτιο η εταιρεία δεν πραγματοποίησε

καμία επιστημονική διάλεξη. Η περαιτέρω όξυνση της πολιτικής κατάστασης που

ακολούθησε την νίκη του Λαϊκού Κόμματος και την αποχή του ΕΑΜ, η ένταση της

καταστολής και τα εμπόδια που έθεταν οι αστυνομικές αρχές στην εύρεση χώρου για

την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνάθροισης της Αριστεράς, ακόμα και μιας

απλής επιστημονικής συζήτησης, δημιούργησαν ακόμα περισσότερα προβλήματα

στην δράση της ΕΠ-ΑΝ. Ενδεικτικό είναι ότι ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1946

είχαν προγραμματιστεί δώδεκα διαλέξεις75 πραγματοποιήθηκαν τελικά μόλις δύο: η

πρώτη στα μέσα Απριλίου με τίτλο «Αυτοδιοίκηση και Ανασυγκρότηση» και ομιλητή

τον Σ. Μάξιμο και η δεύτερη στις 5/5 με τίτλο «Η ελληνική οικονομία και οι σχέσεις

της με το εξωτερικό» και ομιλητή τον Α. Αγγελόπουλο.76 Η τελευταία είναι και η

μόνη από τις διαλέξεις αυτού του κύκλου που δεν δημοσιεύτηκε στον Ανταίο. Πιθανά,

η εξέλιξη αυτή να οφειλόταν στο ότι οι θέσεις του Α. Αγγελόπουλου στο

συγκεκριμένο ζήτημα απέκλιναν, όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο, από

εκείνες του ΚΚΕ.

Έξι μήνες μετά την τελευταία δημόσια διάλεξη της η ΕΠ-ΑΝ, στην προσπάθεια

της να υπερβεί τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι αρχές ασφαλείας, αποφάσισε

να γίνονται κάθε Τετάρτη στα γραφεία της ενδοεταιρικές συζητήσεις για τα μεγάλα

θέματα της επικαιρότητας. Στόχος αυτών των συζητήσεων, όπως σημειώνει και ο Σ.

Μάξιμος, ήταν η προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των μελών της

εταιρείας μέσα από την συζήτηση θεμάτων που «αν και φαίνονται να αφορούν έναν

τομέα επιστημόνων, ενδιαφέρουν ωστόσο όλους μαζί τους τομείς».77 Η πρώτη τέτοια

εσωτερική διάλεξη δόθηκε στις 30 Οκτωβρίου από τον Σ. Μάξιμο, με θέμα «Τα ξένα

σχέδια ανοικοδόμησης» ενώ μέσα στον Νοέμβριο δόθηκε άλλη μια με θέμα

75 Βλ. Δ. Μέξης, «Από την ζωή της ΕΠ-ΑΝ», ό.π., σ. 438 και ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση
των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 45.
76 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 44.
77 Σ. Μάξιμος, «Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας: τα ξένα σχέδια ανοικοδόμησης», ό.π., σ. 81.
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«Ενεργειακές διαπιστώσεις και προοπτικές» και ομιλητή τον μηχανικό Σ.

Σταυρόπουλο. Ακολουθεί ξανά ένα νεκρό διάστημα, πέντε μηνών αυτή την φορά, το

οποίο διαδέχεται ένα δίμηνο εντυπωσιακής κινητικότητας. Πράγματι, από τα τέλη

Απριλίου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου 1947 διοργανώθηκαν 9 διαλέξεις, 3 δημόσιες και

6 ενδοεταιρικές.

Το κενό που υπάρχει στην κυκλοφορία του Ανταίου από τον Ιούλιο έως τα τέλη

Δεκεμβρίου του 1947 δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια εικόνα των διαλέξεων της

ΕΠ-ΑΝ το διάστημα αυτό. Το γεγονός δε ότι ούτε στον Ριζοσπάστη ούτε στην

Ελεύθερη Ελλάδα αλλά ούτε και στη Νέα Οικονομία συναντάμε κάποια σχετική

αναφορά μας ωθεί να υποθέσουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποια διάλεξη, είτε

δημόσια είτε εσωτερική. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι το επόμενο

τεύχος του περιοδικού κυκλοφορεί στις 31/12/1947 και στο σχετικό σημείωμα για την

κίνηση της εταιρείας δεν υπάρχει απολογισμός ούτε κάποιας δημόσιας διάλεξης ούτε

κάποιας εσωτερικής ανακοίνωσης. Αντ’ αυτών, βρίσκουμε ένα πολύ πλούσιο και

φιλόδοξο πρόγραμμα με είκοσι μία διαλέξεις -βλέπε Παράρτημα 4- στο οποίο

ανακοινώνονται αναλυτικά ο τίτλος και ο ομιλητής αλλά όχι και οι ημερομηνίες

διεξαγωγής οι οποίες «θα αναγγελθούν από τον τύπο».78 Ωστόσο, σε κανένα από τα

τεύχη του Ανταίου και της Νέας Οικονομίας που ακολουθούν δεν θα δούμε να γίνεται

λόγος για το πώς πήγαν οι διαλέξεις αυτές ή για το αν οργανώθηκαν άλλες. Την ίδια

στιγμή η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε σε όλα τα έντυπα της Αριστεράς

από τις 18 Οκτωβρίου του 1947 μας στερεί μια βασική πηγή από την οποία θα

μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την τύχη αυτών ή άλλων ανάλογων

πρωτοβουλιών της ΕΠ-ΑΝ. Τέλος, ούτε στην κεντρώα εφημερίδα Ελευθερία, της

οποίας η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά, και που κατά καιρούς στο παρελθόν είχε

ανακοινώσει από τις στήλες της την διεξαγωγή αντίστοιχων διαλέξεων της εταιρείας,

υπάρχει κάποια αναφορά. Μπορούμε, λοιπόν, πολύ εύλογα να υποθέσουμε ότι ο

φιλόδοξος σχεδιασμός του Δεκεμβρίου του 1947 έμεινε ανεφάρμοστος.

Παράλληλα με τα παραπάνω η ΕΠ-ΑΝ επεδίωκε να παρεμβαίνει στον δημόσιο

διάλογο και με την δημοσίευση ανακοινώσεων μέσα από τις στήλες του Ανταίου. Οι

ανακοινώσεις αυτές αποτελούσαν, βάσει και του εσωτερικού κανονισμού της

εταιρείας, προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και αφορούσαν ζητήματα επιστημονικού

αλλά και ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα της επικαιρότητας.

78 «Η σειρά διαλέξεων της “ΕΠ-ΑΝ”», Ανταίος, Β΄, 10-12, 1947, σ. 285.
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Η πρώτη τέτοια ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄/19-20, στις

31/3/1946 με αφορμή την συγκρότηση της «Επιτροπής Διεκδικήσεων δια την

Ανασυγκρότησιν της Ελλάδος». Την περίοδο 1945-1946 ο αστικός πολιτικός κόσμος,

εν όψει της επικείμενης Συνδιάσκεψης Ειρήνης των Παρισίων όπου θα διευθετούταν

το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων, συναγωνιζόταν σε εθνικές πλειοδοσίες

διεκδικώντας αφενός την ενσωμάτωση της Βόρειας Ηπείρου και των Δωδεκανήσων

και αφετέρου μια ευνοϊκότερη ρύθμιση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Σε αυτά

ακριβώς τα πλαίσια συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Διεκδικήσεων». Βασικό επιχείρημα

της ήταν ότι η Ελλάδα εξαιτίας του μικρού της μεγέθους δεν είναι βιώσιμη, δεν

μπορεί να στηρίξει την ανοικοδόμηση της στις δικές της περιορισμένες δυνάμεις και

ως εκ τούτου οι Σύμμαχοι έπρεπε να την βοηθήσουν ικανοποιώντας τις εδαφικές της

διεκδικήσεις. Οι θέσεις αυτές βρίσκονταν σε πλήρη αντιδιαστολή με την ανάλυση της

ΕΠ-ΑΝ περί βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο

της εταιρείας εξέδωσε στις 28/3/1946 μια ανακοίνωση με την οποία αφενός ασκεί

κριτική στις κινήσεις του αστικού πολιτικού κόσμου, προσάπτοντας του πολιτικό

καιροσκοπισμό, και αφετέρου υπογραμμίζει ότι μια δημοκρατική λαϊκή κυβέρνηση

θα μπορούσε να συμπεριλάβει στις άμεσες επιδιώξεις της το ζήτημα των

επανορθώσεων σε συνάρτηση με την προώθηση της ανοικοδόμησης της χώρας κατά

τρόπο τέτοιο ώστε να υπηρετείται το γενικό συμφέρον και όχι ο πλουτισμός των

προνομιούχων. Την ίδια στιγμή, βέβαια, τονίζεται πως αναγκαία προϋπόθεση για την

διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή είναι όχι μόνο η στενή συνεργασία με τους

Συμμάχους, αλλά και με όλες τις γειτονικές χώρες, ακόμα και με αυτές του

σοσιαλιστικού στρατοπέδου.79

Στο ίδιο τεύχος του Ανταίου εκδίδεται και μια δεύτερη ανακοίνωση της ΕΠ-ΑΝ,

με την οποία απορρίπτεται ο Αστικός Κώδικας που είχε ψηφιστεί στις 23/2/1946. Η

εταιρεία οδηγήθηκε σε αυτήν της τη στάση επειδή, όπως επισημαίνεται και στην

ανακοίνωση, ο νέος κώδικας συντάχθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση και την έγκριση

του ελληνικού λαού και διατηρεί πολλές αναχρονιστικές και φασιστικές διατάξεις –ο

προηγούμενος Αστικός Κώδικας είχε συνταχθεί κατά την περίοδο της μεταξικής

δικτατορίας- αναφορικά με τις συμβάσεις εργασίας, την θέση της γυναίκας, τα

79 ΕΠ-ΑΝ, «Ανακοίνωση της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση” για το ζήτημα των διεκδικήσεων
για τις επανορθώσεις», Ανταίος, Α΄, 19-20, 1946, σ. 437. Για περισσότερα σχετικά με το θέμα των
εθνικών διεκδικήσεων και την στάση του ΚΚΕ βλέπε: Περικλής Χριστίδης, Διπλωματία του ανέφικτου:
Η Ελλάδα στην συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946, University Studio Press, 2009 και Μ.
Λυμπεράτος, «Η διαμόρφωση του ιδεολογικού υποστρώματος του εμφυλίου πολέμου», Τα Ιστορικά,
34, 2001, σ. 197-220.
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σωματεία κ.λπ. Έτσι, έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές που έχουν

διατυπωθεί στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα θέματα αυτά. Την ίδια

στιγμή ήταν αντιγραφή παλαιότερων ξενόφερτων κωδίκων και δεν επέτρεπε την

απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που ήταν αναγκαία για την προώθηση

της ανοικοδόμησης. Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση καταλήγει στην διαπίστωση ότι θα

έπρεπε να συνταχθεί νέος κώδικας με την συμμετοχή του λαού, ο οποίος,

λαμβάνοντας υπόψη του την καθυστέρηση της ελληνικής οικονομίας και την

εξάρτηση της από το εξωτερικό, θα εισήγαγε θεσμούς που θα συνέβαλαν στην

ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.80 Δεν μπαίνει όμως σε περαιτέρω λεπτομέρειες

για το ποιοι θα μπορούσαν να ήταν οι θεσμοί αυτοί.81

Η επόμενη ανακοίνωση της ΕΠ-ΑΝ σχετίζεται με το ζήτημα της αγροτικής

στέγης και φέρει ημερομηνία 10/5/1946, αν και δημοσιεύτηκε στον Ανταίο ένα μήνα

αργότερα. Οι καταστροφές του πολέμου και της Κατοχής, όπως σημειώνεται, είχαν

δημιουργήσει μείζον ζήτημα στέγης στην ύπαιθρο. Οι καθυστερήσεις στην

αντιμετώπιση του προβλήματος οφείλονταν, σύμφωνα με τους συντάκτες, στην

πολιτική ανωμαλία που δεν επέτρεπε στο κράτος να μπορέσει να προσανατολιστεί

στα κατεπείγοντα προβλήματα της ανασυγκρότησης και στην προσπάθεια να

μετατραπεί το έργο της ανοικοδόμησης από υπόθεση του λαού σε πεδίο

κερδοσκοπικής δράσης ξένων και ελληνικών κεφαλαίων. Κι όλα αυτά, όπως τονίζεται,

τη στιγμή που οι μνήμες από την προηγούμενη εμπειρία της αποκατάστασης των

αγροτών προσφύγων από την Μικρά Ασία, με την διασπάθιση του δημόσιου

χρήματος και τα πενιχρά αποτελέσματα, ήταν ακόμα νωπές.82 Η ανακοίνωση

συνεχίζει εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Αγροτική Τράπεζα, που είχε αναλάβει το

έργο της στέγασης, δεν διέθετε την απαραίτητη εμπειρία ενώ την ίδια στιγμή δεν

μπορούσε η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού να γίνει στην Αθήνα δεδομένου

ότι οι εκεί αρχιτέκτονες δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις συνθήκες ζωής, δουλειάς και

κατοικίας των αγροτικών πληθυσμών. Επίσης, κρίνεται λάθος να μην συμμετάσχουν

στην διαδικασία του σχεδιασμού γεωπόνοι, καθώς μόνο αυτοί ήταν σε θέση να

γνωρίζουν τις προσαρμογές που είναι αναγκαίο να γίνουν στο εκάστοτε φυσικό,

80 ΕΠ-ΑΝ, «Ανακοίνωση πορίσματος μελέτης της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση” για το ζήτημα
του Αστικού Κώδικα», Ανταίος, Α΄, 19-20, 1946, σ. 437-438.
81 Αυτό το κάνει ο Κ. Δημάκης στην διάλεξη που δίνει στα πλαίσια της ΕΠ-ΑΝ, μερικές βδομάδες
νωρίτερα, στις 3 Φεβρουαρίου, το περιεχόμενο της οποίας θα δημοσιευθεί στον Ανταίο σε τρία μέρη.
Βλ. Κ. Δημάκης, «Το πρόβλημα του ελληνικού αστικού κώδικα», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ.
323-326 και Α΄, 17-18, 1946, σ. 376-381 και Α΄, 19-20, 1946, σ. 420-422.
82 ΕΠ-ΑΝ, «Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση” για
την αγροτική στέγαση», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 514.
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γεωοικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον. Όσο για το οικονομικό σκέλος,

απορρίπτεται η ανάθεση του έργου σε ιδιωτικά κεφάλαια και προτείνεται η

χρηματοδότηση του από το δημόσιο με πόρους που θα συγκεντρώνονταν από την

φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και την αξιοποίηση των επανορθώσεων. Τέλος

τονίζεται ότι η εκτέλεση του έργου θα έπρεπε να γίνει με βάση την κινητοποίηση της

ελληνικής εργασίας, την συμμετοχή των ίδιων των αγροτών και την συμβουλευτική

καθοδήγηση των Ελλήνων τεχνικών.83

Η τελευταία ανακοίνωση της ΕΠ-ΑΝ δημοσιεύτηκε στον Ανταίο, στο τεύχος

Β΄/10-12, στις 31/12/1947. Με αφορμή τους φόβους για μετάδοση της χολέρας από

την Αίγυπτο, μετά την επιδημία που ξέσπασε εκεί τον Σεπτέμβριο του 1947, ο

Υγειονομικός Τομέας της εταιρείας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προτείνονταν

μια σειρά από προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της και

στην Ελλάδα. Πέρα από την αυστηρή υγειονομική επίβλεψη σε όλες τις εισόδους της

χώρας, προτεινόταν η ορθή συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου καθώς και του

δικτύου υδροδότησης, η συστηματική καταπολέμηση των εντόμων, η εξασφάλιση

επάρκειας σε φάρμακα, ο εμβολιασμός του πληθυσμού και η ενημέρωση της κοινής

γνώμης προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα πανικού.84

Εκτός των ανακοινώσεων, πολύ συχνά η ΕΠ-ΑΝ επιλέγει να δημοσιεύσει στον

Ανταίο και διάφορες εισηγήσεις και εκθέσεις που παρουσιάζονται σε κάποιον κύκλο ή

τομέα στα πλαίσια της μελέτης ενός θέματος. Τα κείμενα αυτά δεν συνιστούν

ολοκληρωμένες εργασίες της εταιρείας αλλά μέρος της εσωτερικής συζήτησης που

γίνεται μεταξύ των μελών της. Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι απηχούν

απόψεις της ΕΠ-ΑΝ καθώς, σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό, κάθε τέτοια

δημοσίευση έπρεπε πρώτα να έχει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικότερα, οι δημοσιεύσεις τέτοιου τύπου που συναντάμε στον Ανταίο

είναι οι εξής:

1. «Σκέψεις για την οργάνωση των νοσοκομείων» - Εισήγηση του Π. Κόκκαλη

83 ΕΠ-ΑΝ, «Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση” για
την αγροτική στέγαση», ό.π., σ. 520. Βλ. επίσης την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που είχε καταθέσει
την ίδια περίπου περίοδο σχετικά με το θέμα ο Σ. Μακράκης: Σταύρος Μακράκης, Η ανοικοδόμηση
των καμένων χωριών μας στο πλαίσιο της μεταπολεμικής μας ανασυγκρότησης: μερικά προβλήματα,
ΑΤΕ, Αθήνα 1983.
84 ΕΠ-ΑΝ, «Ο κίνδυνος της χολέρας», Ανταίος, Β΄, 10-12, 1947, σ. 292. Σχετικά με τις διαστάσεις που
πήρε η εν λόγω επιδημία χολέρας στην Αίγυπτο βλέπε: Aly Tewfik Shousha, «Cholera Epidemic in
Egypt (1947)», Bulletin of the World Health Organization, 1/2, 1948, σ. 353 - 381 και Liat Kozma,
Diane Samuels, «Beyond borders: the Egyptian 1947 epidemic as a regional and international crisis»,
British Journal of Middle Eastern Studies, 46, 2019, σ. 50-67.
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στον Υγειονομικό Τομέα της ΕΠ-ΑΝ,

2. «Το λιμάνι του Πειραιά-Σκέψεις για την ανοικοδόμηση του-Το ενδιαφέρον των

Άγγλων» - Εισήγηση του Ν. Κιτσίκη, που έγινε στις 4 Μαΐου 1946 στον «Κύκλο

των λιμενικών ζητημάτων» του Τεχνικού Τομέα της ΕΠ-ΑΝ,

3. «Η Σύμβαση Κούπερ ολοκλήρωση της βιομηχανικής μας εξάρτησης από το ξένο

κεφάλαιο» - Εισήγηση του Δ. Μπάτση, στον Οικονομικό Τομέα,

4. «Απόψεις για το στεγαστικό πρόβλημα» - Κεντρικά σημεία εισήγησης του Κ.

Σακαντάνη, γεωπόνου, σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής προγράμματος και

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ-ΑΝ,85

5. «Το σχολικό βιβλίο» - Πόρισμα του «Κύκλου για τα άμεσα αιτήματα της

παιδείας», που έγινε δεκτό από τον Τομέα Εκπαιδευτικών της ΕΠ-ΑΝ,

6. «Το ξένο κεφάλαιο στην εκτέλεση των τεχνικών έργων» - Εισήγηση που έγινε

από τον Ν. Λάιο, πολιτικό μηχανικό, στον «Κύκλο συγκοινωνιών» του Τεχνικού

Τομέα της ΕΠ-ΑΝ,

7. «Η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών μας συγκοινωνιών» -

Εισήγηση που έγινε από τον Π. Κουρκουμέλη, πολιτικό μηχανικό, στον «Κύκλο

συγκοινωνιών» του Τεχνικού Τομέα της ΕΠ-ΑΝ και συμπληρώθηκε από τα μέλη

του κύκλου,

8. «Κριτική των δημοσιονομικών κατευθύνσεων και άμεσες δημοσιονομικές

επιδιώξεις» - Εισήγηση από τον Ι.Τ. Ευαγγελίδη, πρώην επιθεωρητή του

Υπουργείου Οικονομικών, στην Ολομέλεια του Οικονομικού Τομέα της ΕΠ-ΑΝ,

9. «Η μόρφωση του διδακτικού προσωπικού» - Έκθεση του ειδικού συνεργείου της

ΕΠ-ΑΝ στον Εκπαιδευτικό Τομέα,

10. «Η προστασία της βρεφικής ηλικίας» - Εισήγηση στον Υγειονομικό Τομέα της

ΕΠ-ΑΝ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Δ.

Μέξη στο τεύχος Α΄/23-24 του Ανταίου86 και την λογοδοσία του Διοικητικού

85 Το εισαγωγικό σημείωμα που συνοδεύει την συγκεκριμένη εισήγηση και που έχει συνταχθεί από
την Γραμματεία της ΕΠ-ΑΝ είναι αρκετά ενδεικτικό του τρόπου που λειτουργούσε η εταιρεία. Πιο
συγκεκριμένα, η εισήγηση παρουσιάζεται από τον Κ. Σακαντάνη αλλά δεν είναι αποκλειστικά
προσωπικές του απόψεις καθώς έχει βασιστεί στην ομαδική εργασία του κύκλου των γεωπόνων της
εταιρείας και πιο ειδικά στην συνεργασία των Θ. Γιαννόπουλου και Π. Τσαμπάση. Η εισήγηση αυτή,
σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα, θα εμπλουτιστεί από την συζήτηση που θα γίνει στην κοινή
συνεδρίαση της Επιτροπής προγράμματος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ-ΑΝ και τα
βασικότερα της σημεία θα κωδικοποιηθούν με την μορφή ανακοίνωσης της εταιρείας προς τον Τύπο,
όπως κι έγινε άλλωστε. Βλ. Κυριάκος Σακαντάνης, «Απόψεις για το στεγαστικό πρόβλημα», Ανταίος,
Α΄, 21-22, 1946, σ. 473.
86 Δ. Μέξης, «Από τη ζωή της “ΕΠ-ΑΝ”», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 513.
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Συμβουλίου της ΕΠ-ΑΝ, στην πρώτη της γενική συνέλευση,87 εκτός των παραπάνω

είχαν ετοιμαστεί 25 ακόμα εισηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων που άπτονταν της

ανοικοδόμησης -βλέπε Παράρτημα 5. Δυστυχώς, καμία από αυτές τις εισηγήσεις δεν

δημοσιεύτηκε αυτούσια στον Ανταίο, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε

άρθρα και μελέτες με παρεμφερή θεματολογία.88

Αν επιχειρήσουμε να συνθέσουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με τις

διαλέξεις (είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε έμειναν απλά στο επίπεδο του

προγραμματισμού), τις ανακοινώσεις και τις εισηγήσεις (δημοσιευμένες και

αδημοσίευτες) τότε θα έχουμε μια χαρτογράφηση των ενδιαφερόντων της ΕΠ-ΑΝ και

των θεμάτων με τα οποία επιχείρησε να καταπιαστεί. Πράγματι, ταξινομώντας όλους

αυτούς τους τίτλους σε θεματικές τότε παίρνουμε την εξής εικόνα:89

Ο ορισμός των θεματικών έγινε λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις συνάφειες

μεταξύ των τίτλων και αφετέρου την εσωτερική οργάνωση της ΕΠ-ΑΝ σε τομείς.

Έτσι για παράδειγμα, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει μια ξεχωριστή κατηγορία για τον

87 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 43-44.
88 Πράγματι υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις στον Ανταίο που οι τίτλοι και η θεματολογία τους είναι
πολύ κοντά στους τίτλους των εισηγήσεων που αναφέρουν οι Δ. Μέξης και Π. Κόκκαλης. Για
παράδειγμα είναι σαφές ότι η εισήγηση του νομικού τομέα με θέμα την διοικητική οργάνωση του
λαϊκού κράτους σχετίζεται με το άρθρο του Η. Ηλιού «Η οργάνωση της διοίκησης του λαϊκού
κράτους» που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄/8. Αντίστοιχα η εισήγηση του εκπαιδευτικού τομέα για τον
αναλφαβητισμό είχε λογικά άμεση συνάφεια με το άρθρο του Κ. Σωτηρίου «Ο αναλφαβητισμός και η
αγραμματοσύνη» που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄/13-14. Ωστόσο, επειδή πουθενά στα κείμενα αυτά
δεν δηλώνεται με σαφήνεια ότι πρόκειται για ατομικές εισηγήσεις που κατατέθηκαν στα πλαίσια της
ΕΠ-ΑΝ ή για θέσεις της, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, κρίθηκε σκόπιμο να μην
προσμετρηθούν στις επίσημες δημοσιεύσεις της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο κατάλογος των
αδημοσίευτων εισηγήσεων αντιστοιχίζεται σχεδόν απόλυτα με τα θέματα που ανέδειξε ο Ανταίος από
τις στήλες του επιβεβαιώνοντας και με αυτό τον τρόπο την άμεση συνάφεια μεταξύ των δύο
εγχειρημάτων.
89 Στην θεματική «Οικονομικά» περιλαμβάνονται τίτλοι σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, τα
χρηματοοικονομικά, την ξένη βοήθεια, το εμπόριο, τους μισθούς, κ.λπ., στην θεματική «Βιομηχανία»
τίτλοι σχετικά με ενεργειακά ζητήματα, ορυκτό πλούτο, πρώτες ύλες, βιομηχανία κ.λπ. και στην
θεματική «Επιστήμες-Φιλοσοφία» τίτλοι σχετικά με φυσική, βιολογία, ψυχανάλυση κ.λπ.
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ορυκτό πλούτο και την ενέργεια και μια άλλη για την βιομηχανία προτιμήθηκε η από

κοινού παρουσίαση των σχετικών τίτλων αφού η μελέτη των θεμάτων αυτών ήταν

αρμοδιότητα του ίδιου τομέα, αυτού της Βιομηχανίας. Η μόνη θεματική που δεν

αντιστοιχίζεται άμεσα σε κάποιον τομέα είναι αυτή με τίτλο «Επιστήμες-Φιλοσοφία»

καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται τίτλοι και δημοσιεύσεις που αποδίδονται σε μέλη

της εταιρείας τα οποία ανήκαν σε διαφορετικούς τομείς.90 Η μέθοδος αυτή όχι μόνο

μας επιτρέπει να καταγράψουμε τις θεματικές γύρω από τις οποίες περιστράφηκε το

έργο της ΕΠ-ΑΝ αλλά και να αποκτήσουμε μια εικόνα του ποιοι τομείς της ήταν

περισσότερο δραστήριοι.

Τέλος, αν ομαδοποιήσουμε τις παραπάνω θεματικές ανάμεσα σε αυτές που

καταπιάνονται με θέματα περισσότερο οικονομικά και σε εκείνες που είναι ευρύτερου

ενδιαφέροντος τότε η εικόνα που παίρνουμε είναι η εξής:

Με βάση και το διάγραμμα 2 καθίσταται σαφές ότι η ΕΠ-ΑΝ προσπάθησε να

αναπτύξει τον προβληματισμό της σε θέματα όχι μόνο οικονομικά αλλά και

γενικότερου ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη ούτε από τον

χαρακτήρα της εταιρείας ως ευρύτερης επιστημονικής ομάδας, που κινητοποιεί

ειδικούς από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όχι μόνο οικονομολόγους και

τεχνικούς, ούτε από το περιεχόμενο που έδιναν οι επιστήμονες αυτοί στην έννοια της

ανοικοδόμησης, ταυτίζοντας την με μια σειρά αλλαγών σε όλες τις πτυχές της

δημόσιας ζωής.

Μια ακόμα σημαντική διάσταση της δημόσιας παρέμβασης της ΕΠ-ΑΝ ήταν η

συμμετοχή της σε διάφορα συνέδρια, συσκέψεις, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις

σωματείων και λαϊκών οργανώσεων. Ήταν αρκετοί οι φορείς που ζήτησαν από την

90 Για παράδειγμα στην θεματική αυτή έχουμε συμπεριλάβει την διάλεξη «Επιστήμη και διαλεκτική»
του Ν. Κιτσίκη που ανήκει -λογικά- στον τεχνικό τομέα της ΕΠ-ΑΝ και αυτήν με τίτλο «Η σημερινή
θέση της ψυχανάλυσης» του Κ. Σωτηρίου ο οποίος λογικά ανήκει στον εκπαιδευτικό τομέα.
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εταιρεία να παραστεί στις συναντήσεις και να συμβάλει στις διεργασίες τους

λειτουργώντας ως ένας άτυπος επιστημονικός σύμβουλος. Από την μεριά της η

ΕΠ-ΑΝ ανταποκρινόταν πάντα σε αυτά τα καλέσματα, επειδή ακριβώς, όπως

αναφέρθηκε και προηγούμενα, είχε την πεποίθηση ότι η επιστήμη θα πρέπει να είναι

συνδεδεμένη με τις άμεσες ανάγκες του λαού, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση

καθημερινών πρακτικών προβλημάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Δ.

Μέξης, Ειδικός Γραμματέας της ΕΠ-ΑΝ, σε σχετικό του σημείωμα στον Ανταίο

«όπου το λαϊκό συμφέρον εκεί κι η επιστημονική φωνή της ΕΠ-ΑΝ».91 Πιο

συγκεκριμένα, στον Ανταίο και τον Ριζοσπάστη εντοπίστηκαν έντεκα τέτοιες

περιπτώσεις συνεδρίων και συσκέψεων μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών, από τον

Δεκέμβριο του 1945 έως τον Μάιο του 1946. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για

συναντήσεις είτε οργανώσεων και σχημάτων που έχουν δημιουργηθεί με

πρωτοβουλία του ΚΚΕ είτε φορέων στους οποίους το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει

μεγάλη επιρροή την περίοδο εκείνη.

Η πρώτη σύσκεψη στην οποία έλαβε μέρος η ΕΠ-ΑΝ ήταν αυτή της

Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης της Αθήνας και του

Πειραιά στις 23/11/1945. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, στην

συγκέντρωση παραβρέθηκαν οι Σ. Σταυρόπουλος εκ μέρους του Ανταίου και Ν.

Κιτσίκης από την ΕΠ-ΑΝ. Ο πρώτος μίλησε για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης

των υδατοπτώσεων του Αχελώου, όπως και άλλων προνομιακών εκμεταλλεύσεων, σε

ξένες εταιρείες με αποικιακούς, όπως τους χαρακτήρισε, όρους, ενώ ο δεύτερος, αφού

τόνισε την τεράστια συμβολή των εργαζομένων της εταιρείας Πάουερ στην Μάχη της

Ηλεκτρικής, στις 13 Οκτωβρίου 1944, επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής

εκπαίδευσης, προκειμένου να στελεχωθεί ο εγχώριος τομέας παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας με ικανούς τεχνικούς.92 Από την συγκέντρωση εγκρίθηκε σχετικό ψήφισμα,

στην επιτροπή επίδοσης του οποίου κλήθηκε να συμμετάσχει και ο Σ. Σταυρόπουλος

εκπροσωπώντας τον Ανταίο.93

Επόμενη συμμετοχή ήταν αυτή στο Παμπειραϊκό Συνέδριο.94 Περισσότεροι

από 600 αντιπρόσωποι πειραϊκών οργανώσεων και σωματείων πραγματοποίησαν στις

9 Δεκεμβρίου 1945 συνέδριο για τα προβλήματα της ανοικοδόμησης του Πειραιά με

κεντρικό σύνθημα «Όλοι και όλα για την ανοικοδόμηση». Την ΕΠ-ΑΝ εκπροσώπησε

91 Δ. Μέξης, «Από την ζωή της ΕΠ-ΑΝ», ό.π., σ. 438.
92 «Η Πάουερ υπεύθυνη για τους περιορισμούς στο φώς», Ριζοσπάστης, 24/11/1945.
93 «Το συνέδριο για το ηλεκτρικό ρεύμα», Ανταίος, Α΄, 12, 1945, σ. 279-280.
94 Ε.Π., «Οι εργασίες της ΕΠ-ΑΝ», Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ. 320.
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ο Ν. Κιτσίκης, ο οποίος, σχολιάζοντας την συμμετοχή της εταιρείας στο συνέδριο,

σημείωσε ότι η Κατοχή έφερε τους επιστήμονες στο πλευρό του λαού, ενώ

χαρακτήρισε την άμεση αποκατάσταση των καταστροφών που είχε υποστεί ο

Πειραιάς στην διάρκεια του πολέμου ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση

όλης της χώρας.95

Η ΕΠ-ΑΝ εκπροσωπήθηκε και στην σύσκεψη της «Επιτροπής Επιβιώσεως

λαού Αθηνών»,96 στις 16/12/1945. Από τον Σεπτέμβριο του 1945 το ΕΑΜ είχε

αναγγείλει τη λειτουργία μιας μεγάλης Επιτροπής που θα αναλάμβανε δράση για την

επίλυση των προβλημάτων επιβίωσης των κατοίκων της Αθήνας και θα αποτελούνταν

από εκπροσώπους όλων των παραγωγικών τάξεων, των επιστημονικών και

καταναλωτικών συνεταιρισμών και των μεταφορών. Η πρώτη σύσκεψη της επιτροπής

έγινε στις 16/12/1945 παρουσία 500 αντιπροσώπων των εργατοϋπαλληλικών και

επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων της Αθήνας καθώς και εκπρόσωπων των

Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Τύπου.97 Η ΕΠ-ΑΝ εκπροσωπήθηκε στην

σύσκεψη αυτή από τον Σ. Καλογερέα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα και

Διευθυντή του Σταθμού Έρευνας και Γεωργικής Τεχνολογίας του Υπουργείου

Γεωργίας, ο οποίος έδωσε διάλεξη με θέμα «Σύγχρονα προβλήματα διατροφής».98 Ο

Σ. Καλογερέας στην ομιλία του, που δημοσιεύτηκε και στον Ανταίο, στο τεύχος

Α΄/13-14, αφού επισήμανε τα διατροφικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός

λαός, πρότεινε την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών που

σχετίζονταν με ζητήματα εφοδιασμού και την συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα στην

διανομή μέσω των καταναλωτικών ενώσεων και των παραγωγικών συνεταιρισμών.99

Παρουσία είχε η ΕΠ-ΑΝ και στο 8ο Συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας

Εργατών Ελλάδας, την σημαντικότερη στιγμή του συνδικαλιστικού κινήματος μετά

95 «Το Παμπειραϊκό Συνέδριο σαλπίζει: Εμπρός για την ανοικοδόμηση της χώρας», Ριζοσπάστης,
11/12/1945.
96 Η συγκεκριμένη επιτροπή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς κεντρικό ρόλο σε αυτήν
φαίνεται να διαδραματίζουν επιστήμονες που δραστηριοποιούνται και στην ΕΠ-ΑΝ. Ενδεικτικό είναι
ότι ο Χ. Παπάζογλου, που σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη στις 18/12/1945 είναι
πρόεδρος της Επιτροπής Επιβίωσης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΠ-ΑΝ και μάλιστα προήδρευσε στην
πρώτη σύσκεψη της. Σε άλλο ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, στις 26/3/1946, αναφορικά με την δεύτερη
σύσκεψη της Επιτροπής Επιβίωσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου, σημειώνεται ότι νέος
πρόεδρος ορίστηκε ο Δ. Καλιτσουνάκης, κι αυτός ενεργό μέλος της ΕΠ-ΑΝ. Να διευκρινιστεί, βέβαια,
ότι οι εν λόγω επιστήμονες συμμετέχουν ως μεμονωμένα άτομα στις εργασίες της επιτροπής και όχι
εκπροσωπώντας την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται εμφανές ότι το διάστημα αυτό πολλά
επιφανή στελέχη του ΕΑΜ και του ΚΚΕ αναπτύσσουν έντονη και πολυεπίπεδη δραστηριότητα
συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε πολλούς διαφορετικούς συλλόγους και επιτροπές.
97 «Για την επιβίωση του λαού-Για την ανοικοδόμηση», Ριζοσπάστης, 18/12/1945.
98 Δ. Μέξης, «Από την ζωή της ΕΠ-ΑΝ», ό.π., σ. 438.
99 Σωκράτης Καλογερέας, «Σύγχρονα προβλήματα διατροφής», Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ. 312-314.
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την Απελευθέρωση, που διεξήχθη στις 1-7/3/1946.100 Στο συνέδριο η ΕΠ-ΑΝ

εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Κιτσίκη, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού

ανακοινώνει την ίδρυση της εταιρείας, θέτει το ζήτημα της διαμόρφωσης τεχνικών

ικανών να επανδρώσουν την βαριά βιομηχανία που θα πρέπει να αναπτυχθεί στα

πλαίσια της Λαϊκής Δημοκρατίας.101 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ομιλία

του Β. Νεφελούδη -δημοσιεύτηκε στον Ανταίο στις 31/3/1946, στο τεύχος Α΄/19-20-,

με την οποία έθεσε την ανάγκη η εργατική τάξη να παρουσιάσει ένα δικό της

πρόγραμμα για την ανοικοδόμηση της χώρας.102 Μάλιστα, ύστερα από σχετική

ψηφοφορία, η εισήγηση υιοθετήθηκε στο σύνολο της, με την εντολή η νέα διοίκηση

της συνομοσπονδίας να επιδιώξει την υλοποίηση της.103

Αντιπρόσωποι της εταιρείας παραβρέθηκαν και στο 3ο συνέδριο της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φυματικών (ΠΟΦ) στις 17/5/1946.104 Οι φυματιολόγοι

Λαμέρας και Τσινίκας, μέλη του Υγειονομικού Τομέα της ΕΠ-ΑΝ, στην τοποθέτηση

τους υποστήριξαν ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση της φυματίωσης προϋποθέτει την

αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου συνολικά της κοινωνίας.105

Η ΕΠ-ΑΝ συμμετείχε ακόμη: α) στο 12ο συνέδριο εργατών και υπαλλήλων της

Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, στις 9/12/1945,106 β)

στη σύσκεψη των εργατοϋπαλλήλων της Εταιρείας Υπονόμων, στις 10/2/1946, γ) στο

7ο Πανσιδηροδρομικό Συνέδριο, στις 22/2/1946, δ) στο συνέδριο της Ομοσπονδίας

Οικοδόμων, στις 25/2/1946 και ε) στο συνεργείο για την έρευνα των βλαβών της

Ηλεκτρικής107 Δυστυχώς, παρόλο που υπάρχουν για όλες αυτές τις συναντήσεις

σχετικά ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη, δεν γίνεται σε αυτά κάποια συγκεκριμένη

100 «Το 8ο πανεργατικό συνέδριο», Ανταίος, Α΄, 17-18, 1946, σ. 400.
101 «Μιλάνε οι αντιπρόσωποι των επαρχιών», Ριζοσπάστης, 3/3/1946.
102 Βασίλης Νεφελούδης, «Η μεταπολεμική κατάσταση και τα προβλήματα της ανασυγκρότησης:
Εισήγηση στο 8ο πανελλαδικό εργατικό συνέδριο», Ανταίος, Α΄, 19-20, 1946, σ. 431-436.
103 «Ο ρόλος των εργατών στην ανοικοδόμηση», Ριζοσπάστης, 6/3/1946. Για την κατάσταση του
εργατικού κινήματος στην υπό εξέταση περίοδο και τον ρόλο του ΚΚΕ σε αυτό, βλ.: Γιώργος
Κουκουλές, Για μια ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος: εισαγωγή στην παιδαγωγική της
ιστορικής έρευνας, Οδυσσέας, Αθήνα 1983· Αδαμαντία Πόλλις, «Επέμβαση των ΗΠΑ στα ελληνικά
εργατικά σωματεία, 1947-1950», στο Γ. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950, ό.π., σ.
461-486· Γρηγόρης Παντελόγλου, «Η αποτυχία του εκδημοκρατισμού του ελληνικού συνδικαλιστικού
κινήματος στη μεταπολεμική περίοδο και η θεσμοθέτηση των παρεμβάσεων: Το ελληνικό
συνδικαλιστικό κίνημα στην περίοδο 1945-1960», στο Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη
Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), ό.π., σ. 519-530· Γ. Κουκουλές, Το ελληνικό συνδικαλιστικό
κίνημα και οι ξένες επεμβάσεις, 1944-1948, Οδυσσέας, Αθήνα 1995· Κώστας Καρπόζηλος, «Συνδικάτα
και πολιτική στην Ελλάδα του Εμφυλίου», στο Χ. Χατζηιωσήφ, (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου
αιώνα: Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση, 1945-1952, τόμος Δ1, ό.π., σ. 63-103.
104 Δ. Μέξης, «Από τη ζωή της “ΕΠ-ΑΝ”», ό.π., σ. 513.
105 Γ. Λαμέρας, «Εισήγηση στο συνέδριο Π.Ο. Φυματικών», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 491-492.
106 Ε.Π., «Οι εργασίες της ΕΠ-ΑΝ»,ό.π., σ. 320.
107 Δ. Μέξης, «Από την ζωή της ΕΠ-ΑΝ», ό.π., σ. 438.
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αναφορά στην παρουσία της ΕΠ-ΑΝ και το περιεχόμενο της παρέμβασης της.

Τέλος, η ΕΠ-ΑΝ συμμετείχε σε «όλες τις οργανωμένες προσπάθειες που

γίνονταν για την προστασία του παιδιού».108 Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση του

Γ. Σπηλιόπουλου, υφηγητή της Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο

Συνέδριο για την Προστασία του Παιδιού που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της

Ιατρικής Εταιρείας από τα Υπουργεία Πρόνοιας, Υγιεινής και Παιδείας κι από το

Πατριωτικό Ίδρυμα.109 Στην ομιλία του, που δημοσιεύτηκε στον Ανταίο, ο Γ.

Σπηλιόπουλος αναφέρθηκε στα τραγικά ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας στην

Ελλάδα την περίοδο 1927-1938 – μόνο στην Αθήνα πέθαιναν 127 βρέφη ανά 1000

γεννήσεις, ποσοστό που διπλασιαζόταν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγχρόνως

άσκησε κριτική στις ανεπάρκειες της κρατικής πολιτικής και πρότεινε, επικαλούμενος

και τις εμπειρίες από τον επιτυχημένο αγώνα κατά της ελονοσίας προπολεμικά,110

την ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα για την προστασία της λαϊκής υγείας.111

Δυστυχώς, οι καταγραφές που υπάρχουν στον Ανταίο αναφορικά με τις

διάφορες συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε η ΕΠ-ΑΝ καλύπτουν μόνο την περίοδο

από την ίδρυση της έως τον Μάιο του 1946. Από εκεί κι έπειτα δεν γίνεται πουθενά

μέσα στο περιοδικό κάποια σχετική αναφορά, παρόλο που κατά

καιρούς –τουλάχιστον μέχρι και τον Δεκέμβρη του 1947- δημοσιεύονταν σημειώματα

σχετικά με τις δράσεις της εταιρείας. Η έλλειψη στοιχείων οφείλεται κατά πάσα

πιθανότητα, όχι σε παραλείψεις όσων συνέτασσαν τα ενημερωτικά σημειώματα, αλλά

στο γεγονός ότι μετά τον Μάρτιο του 1946, κάτω κι από την πίεση των πολιτικών

εξελίξεων, υποχωρούν οι διάφορες διεργασίες που συντελούνταν σε συνδικαλιστικό

επίπεδο το προηγούμενο διάστημα. Μετά τα Δεκεμβριανά, και ειδικότερα την

περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 1945 έως και τον Μάρτιο του 1946, καταγράφεται

έντονη κινητικότητα στους συνδικαλιστικούς χώρους, η οποία αντανακλά τις

προσπάθειες ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο

Πόλεμο, εν όψει και της διεξαγωγής του 8ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ. Την ίδια στιγμή οι

108 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 45.
109 Σχετικά με την λειτουργία του Πατριωτικού Ιδρύματος μέχρι το 1945, βλ. Βασιλική Θεοδώρου,
«Μεταβαλλόμενα πλαίσια συνάφειας μεταξύ εθελοντών, ειδικών και κράτους: το παράδειγμα του
Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας του Παιδιού», στο Έφη Αβδελά, Χάρης Εξερτζόγλου, Χρήστος
Λυριντζής (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Ανάγραμμα,
Αθήνα 2015, σ. 82-100.
110 Για το πρόβλημα της ελονοσίας στην Ελλάδα, βλ. Katerina Gardikas, Landscapes of Disease:
Malaria in Modern Greece, Central European University Press, Budapest, New York 2018.
111 Γ. Σπηλιόπουλος, «Κρίσεις και σκέψεις για την προστασία του παιδιού και της μητέρας», Ανταίος,
Β΄, 3, 1946, σ. 127-128.
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διεργασίες αυτές, αλλά και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες, όπως αυτή της «Επιτροπής

Επιβιώσεως λαού Αθηνών» ή του Συνεδρίου για την ανοικοδόμηση του Πειραιά, δεν

μπορούν να ιδωθούν ξεκομμένα από την πολιτική νομιμότητας που ακολουθεί το

ΚΚΕ και την προσπάθεια του να μετατραπεί σε ένα κόμμα μαζών με πλατιά μετωπικά

σχήματα και με ερείσματα σε όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής. Η όξυνση, όμως,

της πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τις εκλογές του Μαρτίου του 1946 και

αργότερα το δημοψήφισμα, η ένταση της τρομοκρατίας και η προσπάθεια του

αστικού μπλοκ δυνάμεων να ανακτήσει τον έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος,

εντείνοντας τις κρατικές παρεμβάσεις σε αυτό, είχαν ως αποτέλεσμα να ανακοπεί η

όποια δυναμική είχε καταγραφεί το φθινόπωρο του 1945 και τον χειμώνα του 1946.

Το πολιτικό κλίμα της περιόδου, υπό το βάρος του εμφυλίου πολέμου, δεν ευνοούσε

την ανάπτυξη διαδικασιών βάσης, όπως είναι η διεξαγωγή συνεδρίων και συσκέψεων

ούτε την ανάληψη ανοικτών, μετωπικών πρωτοβουλιών.

Ενδεικτικό της δυναμικής που αναπτύχθηκε γύρω από την ΕΠ-ΑΝ κατά το

πρώτο διάστημα της λειτουργίας της είναι το γεγονός ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του

1945 είχαν ιδρυθεί παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη (στις 25/11/1945), στο Βόλο

(στις 20/12/1945) και στο Ηράκλειο (στις 25/12/1945), ενώ σύμφωνα με την

εισήγηση του Π. Κόκκαλη στην πρώτη γενική συνέλευση της ΕΠ-ΑΝ, στις 18/7/1946,

προωθούταν η δημιουργία τριών ακόμα παραρτημάτων σε Χανιά, Κόρινθο,

Τρίπολη.112 Τα παραρτήματα αυτά λειτουργούσαν με βάση τον σχετικό κανονισμό

που είχε εγκριθεί στη συνεδρίαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στις 12

Απριλίου 1946.113 Σύμφωνα με αυτόν, κάθε παράρτημα αποτελούνταν από 25

τουλάχιστον μέλη και διέθετε σχετική αυτοτέλεια, καθώς εξέλεγε τα δικά του όργανα

και μπορούσε να καταρτίσει το δικό του πρόγραμμα εργασιών, το οποίο, όμως, θα

έπρεπε να διαβιβάσει στο κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. Την

ίδια στιγμή προβλεπόταν η δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας και δικτύωσης

μεταξύ των διαφόρων κύκλων και συνεργείων μελέτης που δραστηριοποιούνταν στα

112 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 45. Στον εσωτερικό
απολογισμό που βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου σημειώνεται σχετικά με το θέμα των
παραρτημάτων ότι «η εργασία προχωρεί μάλλον ικανοποιητικά ανάλογα με τις δυνάμεις που
διαθέτουμε».
113 Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό στις πόλεις που υπήρχαν πάνω από 10 μέλη ιδρύονταν τοπικά
γραφεία και παραρτήματα σε εκείνες που τα μέλη ξεπερνούσαν τα 25. Στις περιοχές όπου τα μέλη
ήταν λιγότερα από 10, υπήρχε η δυνατότητα να συγκροτήσουν μια ομάδα η οποία υπαγόταν στο
πλησιέστερο παράρτημα ή γραφείο. Βλ. «Κανονισμός λειτουργίας επαρχιακών παραρτημάτων και
γραφείων», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική εταιρεία μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων,
ό.π., σ. 24.
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ανά την Ελλάδα παραρτήματα και γραφεία, ενώ υπήρχε μέριμνα ώστε οι εργασίες

τους να μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο, πανελλαδικό σχέδιο.114

Από τις πληροφορίες που παραθέτει ο Π. Κόκκαλης στην εισήγηση του κατά

την πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΠ-ΑΝ, διαπιστώνουμε ότι τα παραρτήματα

ασχολούνταν με τοπικά κυρίως θέματα, αναπτύσσοντας πλούσια δράση. Για

παράδειγμα, το παράρτημα του Ηρακλείου, που ήταν κι από τα πιο δραστήρια, είχε

ετοιμάσει έως τον Ιούλιο του 1946 μελέτες για το διατροφικό, το πολεοδομικό, το

σταφιδικό πρόβλημα καθώς και το πρόβλημα της μοναστηριακής γης, ενώ

συνεχίζονταν οι εργασίες για την εκπόνηση δύο ακόμα μελετών, για το πρόβλημα του

αναλφαβητισμού στο νομό καθώς και για την κατάσταση των μινωικών και ενετικών

μνημείων.115 Δυστυχώς η μελέτη της Ελεύθερης Κρήτης καθώς και της Μαχόμενης

Κρήτης, των δύο βασικών εντύπων του ΕΑΜ και του ΚΚΕ αντίστοιχα στην περιοχή,

δεν μας επέτρεψε, όπως είπαμε και στην Εισαγωγή, να εντοπίσουμε κάποια

πληροφορία σχετικά με το τοπικό παράρτημα της ΕΠ-ΑΝ και την δράση του. Η

ανυπαρξία σχετικών αναφορών ίσως να είναι ενδεικτική της δυναμικής του

παραρτήματος και της εμβέλειας που είχαν στην πραγματικότητα οι όποιες

παρεμβάσεις του.

Από την άλλη, η ΕΠ-ΑΝ Θεσσαλονίκης, πριν τον Ιούλιο του 1946, είχε

ετοιμάσει μελέτες για τα τοπικά αγροτικά ζητήματα, για τις συγκοινωνίες και τον

επισιτισμό, ενώ παράλληλα διοργάνωσε στις 17 Φεβρουαρίου 1946 την πρώτη

δημόσια διάλεξη της στην πόλη με ομιλητή τον Δ. Καββάδα, πρόεδρο του

προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ-ΑΝ και καθηγητή στο πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης.116 Στην εισήγηση του ο Δ. Καββάδας, αφού πρώτα παρουσίασε τους

σκοπούς και το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, ανέλυσε τις πλουτοπαραγωγικές

δυνατότητες που διέθετε η Μακεδονία. Αρχικά, έκανε λόγο για τα περιθώρια

βελτίωσης της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μέσα από την αύξηση των

καλλιεργούμενων εκτάσεων, την κατασκευή αρδευτικών και αντιπλημμυρικών έργων,

την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την συστηματικότερη εκμετάλλευση των

δασών και την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε, επίσης,

στην αξιοποίηση των ορυκτών που βρίσκονται στο υπέδαφος της Μακεδονίας καθώς

και στον ενεργειακό πλούτο που της εξασφάλιζαν τα ποτάμια και τα αποθέματα

114 «Κανονισμός λειτουργίας επαρχιακών παραρτημάτων και γραφείων», στο Επιστήμη-Ανοικοδόμηση:
Επιστημονική εταιρεία μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων, ό.π., σ. 24-27.
115 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 45.
116 Στο ίδιο.
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λιγνίτη, στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν όχι μόνο στην ανάπτυξη βαριάς

βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην συνολικότερη βελτίωση του

εθνικού εισοδήματος.117

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μετά τον Ιούλιο του 1946 δεν απαντάται

μέσα στο περιοδικό καμιά άλλη πληροφορία σχετικά με την λειτουργία των τοπικών

παραρτημάτων. Έτσι, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ούτε τις άλλες

πρωτοβουλίες που μπορεί να πήραν αλλά ούτε και το εάν τελικά ιδρύθηκαν νέα

παραρτήματα, όπως αυτά που είχαν εξαγγελθεί για τα Χανιά, την Κόρινθο και την

Τρίπολη. Μια υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι οι αριστεροί επιστήμονες,

τεχνικοί και διανοούμενοι στην επαρχία, όντας περισσότερο έκθετοι στο κλίμα

τρομοκρατίας και διώξεων, όχι μόνο αντιμετώπιζαν μεγαλύτερους περιορισμούς στην

δράση τους αλλά αναγκάζονταν και πολλοί από αυτούς να αναζητούν καταφύγιο στην

ανωνυμία ενός μεγαλύτερου αστικού κέντρου, όπως ήταν η Αθήνα.

Αξιοσημείωτες υπήρξαν, επίσης, οι διεθνείς επαφές της ΕΠ-ΑΝ. Επιδιώκοντας

την «σύσφιξη των πνευματικών δεσμών με τους επιστήμονες όλων των χωρών σε

δημοκρατική βάση»,118 η εταιρεία ανέπτυξε σχέσεις με πολλές επιστημονικές

οργανώσεις του εξωτερικού. Μάλιστα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της World Federation

of Scientific Workers (Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργατών της Επιστήμης, WFSW), της

σημαντικότερης προσπάθειας συντονισμού όσων επιστημόνων ανά τον κόσμο

αναφέρονταν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Σοβιετική Ένωση και τον

σοσιαλισμό.119

Η αρχή των επαφών αυτών έγινε με την πρόσκληση που δέχτηκε η εταιρεία να

λάβει μέρος στις εργασίες της διεθνούς συνάντησης που διοργάνωσε η αγγλική

επιστημονική εταιρεία Association of Scientific Workers (Ένωση Εργατών της

Επιστήμης, AScW) στο Λονδίνο, στις 15 Φεβρουαρίου 1946, με θέμα «Η επιστήμη

για την εξυπηρέτηση του καλού της ανθρωπότητας» και τη συμμετοχή σημαντικών

προσωπικοτήτων της αριστερής και ευρύτερα προοδευτικής διανόησης, όπως ο Julian

Huxley, βιολόγος και πρώτος γενικός διευθυντής της UNESCO, ο φυσικός Mark

Oliphant, ο ερευνητής και φιλόσοφος John Bernal κ.λπ. Η ΕΠ-ΑΝ, λόγω οικονομικής

117 Δημήτρης Καββάδας, «Δυνατότητες πλουτοπαραγωγικής ανάπτυξης της Μακεδονίας», Ανταίος, Α΄,
19-20, 1946, σ. 402-406.
118 «Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Λονδίνου», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 507.
119 Για περισσότερα σχετικά με την WFSW βλ. Lawrence Wittner, The Struggle against the Bomb.
One World or None: A History of the World Nuclear Disarmament Movement through 1953, Stanford
University Press, Stanford, 1993 και William Styles, «The World Federation of Scientific Workers, a
case study of a Soviet Front Organisation: 1946–1964», Intelligence and National Security, 33, 2018, σ.
116-129.
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αδυναμίας, δεν κατάφερε να συμμετάσχει με κάποιον αντιπρόσωπο και αντί αυτού

έστειλε χαιρετιστήριο τηλεγράφημα.120

Στην συνάντηση αυτή αποφασίστηκε, ύστερα από πρόταση της AScW, να

συγκληθεί στις 20-21 Ιουλίου του 1946, ξανά στο Λονδίνο, διεθνής συνδιάσκεψη

προκειμένου να ιδρυθεί ένας παγκόσμιος οργανισμός επιστημόνων. Στην

συνδιάσκεψη κλήθηκαν να συμμετάσχουν 24 επιστημονικές οργανώσεις και ιδιώτες

από 18 χώρες. Μεταξύ αυτών ήταν και η ΕΠ-ΑΝ.121 Μάλιστα, ο Ανταίος θα

δημοσιεύσει στις 10/6/1946 την σχετική πρόσκληση μαζί με το προτεινόμενο

καταστατικό του υπό ίδρυση φορέα.122

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι το περιοδικό να δημοσιεύσει στο

τεύχος Β΄/5-6, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1947, ένα εκτενές ρεπορτάζ για την

WFSW, της οποίας η ίδρυση είχε αποφασιστεί στην διεθνή συνδιάσκεψη του

προηγούμενου Ιουλίου. Σκοπός της ομοσπονδίας ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η

εφαρμογή και η ανάπτυξη της επιστήμης για την προαγωγή της ανθρώπινης

ευημερίας και την διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, η προώθηση της συνεργασίας

μεταξύ φυσικών και κοινωνικών επιστημών, η προάσπιση των δικαιωμάτων των

επιστημόνων και η ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στα επιστημονικά ζητήματα

προκειμένου να μπορεί να επηρεάσει πιο αποτελεσματικά την πολιτική της κάθε

κυβέρνησης. Για την καλύτερη προώθηση των σκοπών αυτών η ομοσπονδία

αποφάσισε την συμμετοχή της στην UNESCO ως παρατηρητής, παρά τις ενστάσεις

των ΗΠΑ, που ανησυχούσαν για την επιρροή την οποία πιθανά ασκούσαν οι

Βρετανοί και οι Γάλλοι κομουνιστές στην WFSW.123 Παράλληλα, στο δημοσίευμα

γίνεται αναφορά και στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου της

ομοσπονδίας, στις 24 Ιουλίου 1946, όπου μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η συμμετοχή

120 «Ένα επιστημονικό γεγονός με διεθνής σημασία», Ανταίος, Α΄, 17-18, 1946, σ. 400.
121 Τελικά στην ίδρυση της WSFW θα πάρουν μέρος επιστημονικές εταιρείες από δέκα μόνο κράτη.
Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αρχικά τήρησαν επιφυλακτική στάση και εντάχθηκαν μόλις το
1952. Βλ. Patrick Petitjean, «The WFSW and Unesco in the late 1940s», στο P. Petitjean, V. Zharov, G.
Glaser, J. Richardson, B. de Padirac και G. Archibald (επιμ.), Sixty Years of Sciences at Unesco,
1945-2005, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00166625/document, ανακτήθηκε και
προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 4/6/2018.
122 «Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Λονδίνου», ό.π., σ. 507-509.
123 Η αρχική σύλληψη των ιδρυτών τόσο της WFSW όσο και της UNESCO ήταν οι δύο αυτοί φορείς,
που μοιράζονταν τους ίδιους περίπου σκοπούς, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ο ένας προς τον
άλλο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο J. Bernal στην επιστολή του προς την ΕΠ-ΑΝ, που
δημοσιεύτηκε στον Ανταίο, στο τεύχος Β΄/7-8, αρμοδιότητα της UNESCO, ως επίσημου, διακρατικού
φορέα, είναι «να ενεργεί για να πραγματοποιούνται αιτήματα» για τα οποία «σώματα πιο ανεπίσημα
και δραστήρια σαν την Ομοσπονδία πρέπει να παλέψουν για να εξασφαλίσουν την λαϊκή υποστήριξη».
Τελικά, τον Ιούνιο του 1950 η WFSW έχασε το δικαίωμα του παρατηρητή ως απόρροια της
κλιμάκωσης του ψυχροπολεμικού κλίματος. Βλ. P. Petitjean, «The WFSW and Unesco in the late
1940s», ό.π.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00166625/document
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της στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η διεξαγωγή ενός μεγάλου

δημόσιου διαλόγου σχετικά με την στρατιωτικοποίηση της επιστήμης και την

πολεμική χρήση της ατομικής ενέργειας και η αποστολή διαβημάτων διαμαρτυρίας

για τις πολιτικές διώξεις σε βάρος ακαδημαϊκών και επιστημόνων στην Ελλάδα και

την Πορτογαλία. Από το ίδιο ρεπορτάζ πληροφορούμαστε ότι η ΕΠ-ΑΝ επικύρωσε το

καταστατικό της ομοσπονδίας και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί της λαμβάνοντας

τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τα πρακτικά των συνεδριάσεων κ.λπ.124 Μάλιστα,

στο επόμενο τεύχος του Ανταίου, τον Μάιο του 1947, δημοσιεύεται επιστολή του J.

Bernal, αντιπροέδρου της WFSW, προς την ΕΠ-ΑΝ, με την οποία χαιρετίζεται η

απόφαση της εταιρείας να συμμετάσχει στην ομοσπονδία και εκτίθεται εν συντομία

το ιστορικό της ίδρυσης της AScW και οι επιδιώξεις της WFSW.125

Παράλληλα, η ΕΠ-ΑΝ διατηρούσε διμερείς επαφές και με άλλες επιστημονικές

οργανώσεις, όπως ήταν η τσεχοσλοβακική Ένωση Εργατών της Επιστήμης,126 η

Atomic Scientists of Chicago, που εξέδιδε το δεκαπενθήμερο περιοδικό Bulletin of

the Atomic Scientists, το οποίο μάλιστα έστελνε στην ΕΠ-ΑΝ τακτικά, και η γαλλική

Union Française Universitaire (UFU), που εξέδιδε το περιοδικόUniversité Libre.127

Όλες αυτές οι επαφές βοήθησαν σημαντικά στην διεθνοποίηση των

προβλημάτων και των διώξεων που υφίσταντο οι προοδευτικοί επιστήμονες της

Ελλάδας. Έτσι, εκτός από το διάβημα διαμαρτυρίας του εκτελεστικού συμβουλίου

της WSWF, το οποίο αναφέρθηκε και προηγούμενα, η αμερικανική Ένωση Εργατών

της Επιστήμης έστειλε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ανταίου, επιστολή στον Υπουργό

Εξωτερικών των ΗΠΑ, G. Marshall, προκειμένου να καταγγείλει την καταπίεση των

επιστημόνων στην Ελλάδα και να ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση να

αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ακαδημαϊκής

ελευθερίας.128

Σύμφωνα με τον Π. Κόκκαλη, σημαντικό ρόλο στην δημιουργία αυτού του

δικτύου διεθνών επαφών έπαιξε, τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση, ο Γ. Γεωργαλάς,

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της ΕΠΟΝ, όσο διάστημα

βρισκόταν στο εξωτερικό. Η ΕΠ-ΑΝ, στην προσπάθεια της να συστηματοποιήσει τις

σχέσεις της με τις ξένες επιστημονικές οργανώσεις, αποφάσισε τον Ιούλιο του 1946

124 «Παγκόσμια επιστημονική κίνηση», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 195-196.
125 John D. Bernal, «Οργανώσεις επιστημονικών εργατών», Ανταίος, Β΄, 7-8, 1947, σ. 216-128.
126 «Παγκόσμια επιστημονική κίνηση», ό.π., σ. 195-196.
127 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π.,σ. 45-46.
128 «Η παγκόσμια ομοσπονδία επιστημονικών εργατών», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 268.
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να ιδρύσει ένα ειδικό γραφείο επαφής και επικοινωνίας με το εξωτερικό,

προτεραιότητα του οποίου θα ήταν –όπως περιγραφόταν τότε- τόσο η προώθηση

άμεσης διασύνδεσης με τις επιστημονικές οργανώσεις της Σοβιετικής Ένωσης και της

Γιουγκοσλαβίας όσο και η αξιοποίηση των νέων επιστημόνων που είχαν φύγει το

1945 στο Παρίσι με υποτροφίες του Γαλλικού Ινστιτούτου,129 προκειμένου να

συμβάλουν στην εμβάθυνση των σχέσεων της εταιρείας με τον επιστημονικό κόσμο

της Γαλλίας.130 Ωστόσο, πέρασε αρκετός καιρός έως ότου υλοποιηθεί αυτή η

απόφαση –ένα ακόμα δείγμα των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετώπιζε η ΕΠ-ΑΝ-

και χρειάστηκε να φτάσουμε στον Οκτώβριο του 1947 προκειμένου να ιδρυθεί αυτό

το ειδικό γραφείο διεθνών σχέσεων. Σκοπός του, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ

στο τεύχος Β΄/10-12 του Ανταίου, ήταν να διατηρεί τακτική αλληλογραφία με την

WFSW αλλά και με άλλες επιστημονικές οργανώσεις και προσωπικότητες από το

χώρο των επιστημών, προκειμένου αφενός να τους ενημερώνει για την δράση της

εταιρείας και αφετέρου να συγκεντρώνει βοηθητικό υλικό για την

αποτελεσματικότερη μελέτη των ζητημάτων με τα οποία καταπιανόταν.131

Ωστόσο, και σε αυτό το πεδίο, των διεθνών επαφών, η όξυνση της κρατικής

καταστολής σε βάρος της Αριστεράς έθετε σημαντικά όρια στην δράση της ΕΠ-ΑΝ.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να παραχωρήσει τα

αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα στους αντιπροσώπους της εταιρείας προκειμένου να

συμμετάσχουν στο πρώτο συνέδριο της WFSW που διεξήχθη στην Πράγα, στις 21-26

Σεπτεμβρίου 1948.132 Έτσι, η όποια ενημέρωση έχουμε για αυτήν την συνάντηση

είναι από ένα άρθρο του E. Kahane στο περιοδικό Lettres françaises, το οποίο

δημοσιεύει μεταφρασμένο ο Ανταίος στο τεύχος Δ΄/5-6, στη 1/2/1949. Σύμφωνα,

λοιπόν, με τον E. Kahane, το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν τριάντα περίπου

αντιπρόσωποι από δώδεκα χώρες καθώς και παρατηρητές από την UNESCO και την

129 Πρόκειται για τους υπότροφους που έφυγαν με το πλοίο Mataroa και στους οποίους
περιλαμβάνονταν κυρίως αριστεροί. Ανάμεσά τους ήταν ο Νίκος Σβορώνος, ο Ιάννης Ξενάκης, ο
Κορνήλιος Καστοριάδης και πολλοί άλλοι. Για περισσότερα βλ. Νικόλαος Μανιτάκης, Servanne
Jollivet (επιμ.),Ματαρόα, 1945: Από τον μύθο στην ιστορία, Ασίνη, Αθήνα 2018.
130 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 45-46.
131 Από το ίδιο ρεπορτάζ πληροφορούμαστε για την επιστολή που είχε στείλει η «Επιτροπή
Αλληλογραφίας με το εξωτερικό» της Εταιρείας Αμερικανών Επιστημόνων, μέλους της WFSW, προς
την ΕΠ-ΑΝ, με την οποία της ανήγγειλε ότι θα την κρατά στο εξής ενήμερη για κάθε πληροφοριακό
έντυπο υλικό που εκδιδόταν στις ΗΠΑ είτε από την ίδια είτε από την Εταιρεία επιστημόνων για την
«ατομική εκπαίδευση». Σε απάντηση η ΕΠ-ΑΝ της έστειλε μια σειρά από τις δικές της εκδόσεις καθώς
κι όλα τα τεύχη του Ανταίου. Βλ. «Η παγκόσμια ομοσπονδία επιστημονικών εργατών», Ανταίος, Β΄,
10-12, 1947, σ. 296.
132 E. Kahane, «Το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο των εργατών της επιστήμης», Ανταίος, Δ΄, 5-6, 1949, σ.
313.
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Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, συνέταξε έναν καταστατικό χάρτη με τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργατών της επιστήμης (Charter for scientific

workers), αποφάσισε την έκδοση ενός διεθνούς επιστημονικού περιοδικού,

κατήγγειλε την καλλιέργεια πολεμικού κλίματος που προωθούταν από διάφορες

χώρες και απαίτησε την άμεση διακοπή της κατασκευής ατομικών όπλων και την

αξιοποίηση της ατομικής ενέργειας αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.133

Παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που υπήρχαν στην δια ζώσης επαφή με το

εξωτερικό, ο Ανταίος εξακολουθεί να διατηρεί αλληλογραφία με πολλές

επιστημονικές οργανώσεις και να δημοσιεύει ειδήσεις σχετικά με την διεθνή

επιστημονική κίνηση. Για τον σκοπό αυτό, άλλωστε, καθιερώνεται ειδική στήλη υπό

τον τίτλο «Η ξένη πνευματική ζωή»,134 ενώ πολύ συχνά δημοσιεύονται μεταφράσεις

άρθρων από ξένα έντυπα –πρωτίστως γαλλικά και δευτερευόντως αγγλόφωνα-135

καθώς και βιβλιοπαρουσιάσεις τίτλων από το εξωτερικό.136 Τέλος, ιδιαίτερο

ενδιαφέρον παρουσιάζει το αφιέρωμα του Ανταίου με τίτλο «Ειρήνη και Επιστήμη»

στο τεύχος Ε΄/1-2 της 1ης Αυγούστου 1949, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά το

πρώτο «Παγκόσμιο Συνέδριο των δυνάμεων της Ειρήνης» που διεξήχθη στο Παρίσι,

στις 20-23 Απριλίου 1949, με την συμμετοχή δεκάδων προσωπικοτήτων από τον

χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών.137

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δράσεων της ΕΠ-ΑΝ, ιδιαίτερη

αναφορά πρέπει να γίνει σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία της, την προσπάθεια

να διοργανώσει ένα πανελλαδικό συνέδριο επιστημόνων και τεχνικών γύρω από τα

θέματα της ανοικοδόμησης. Η προσπάθεια αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή

ακριβώς συμπυκνώνει τρόπον τινά τις αντιφάσεις, τα όρια και τις δυσκολίες που

χαρακτήρισαν την σύντομη ιστορική διαδρομή της εταιρείας.

133 E. Kahane, «Το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο των εργατών της επιστήμης», ό.π., σ. 311-313.
134 Μια πρώτη εκδοχή αυτής της στήλης συναντάμε στο τεύχος Β΄/10-12 υπό τον τίτλο «Η ξένη
επιστημονική κίνηση».
135 Ενδεικτικά: Edgar Morin, «Το Reader’s Digest, ένα αμερικανικό “μορφωτικό” περιοδικό», Ανταίος,
Δ΄, 1, 1948, σ. 38-40· J. S. D Bacon, «Η χημική βάση της ζωής», Ανταίος, Δ΄, 2, 1948, σ. 88-95· J. D.
Bernal, «Η “Ένωση των Επιστημόνων” και η κρίση», Ανταίος, Δ΄, 2, 1948, σ. 106· Henri Wallon, «Οι
βασικές αρχές του σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού», Ανταίος, Δ΄, 3, 1948, σ. 145-148·
«Ο Lilienthal για την ατομική ενέργεια», Ανταίος, Δ΄, 3, 1948, σ. 172· Jean Baby, «Η νομισματική
μεταρρύθμιση στην σοσιαλιστική οικονομία», Ανταίος, Δ΄, 3, 1948, σ. 182-184· Isaac Trachtenberg,
«Η θεωρία του Keynes και η κριτική της», Ανταίος, Ε΄, 3-4, 1950, σ. 131-136· John Kennedy, Charles
Mac Lead, «Ο προσανατολισμός της επιστήμης σε πολεμικούς σκοπούς», Ανταίος, ΣΤ΄, 1, 1951, σ.
17-23· Harry K. Wells, «Η σύγχρονη αμερικανική φιλοσοφία», Ανταίος, ΣΤ΄, 6-7, 1951, σ. 248-254.
136 Ενδεικτικά: «Επιστήμη και Έθνος», Ανταίος, Δ΄, 2, 1948, σ. 107· Ηπς, «The illusion of national
character», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 96· «Studies in Ancient Greek Society: The Prehistoric Aegean»,
Ανταίος, Ε΄, 3-4, 1950, σ. 143-146.
137 «Ειρήνη και Επιστήμη», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 3-7.
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Στις 10 Ιουνίου 1946, με ανακοίνωση της στην πρώτη σελίδα του Ανταίου, η

ΕΠ-ΑΝ εξήγγειλε για τον Νοέμβριο του 1946 την διεξαγωγή ενός πανελλαδικού

συνεδρίου επιστημόνων με κεντρικό θέμα «Η ανοικοδόμηση της νέας Ελλάδας και η

συμβολή της ελληνικής επιστήμης». Ως επιμέρους σκοποί του συνεδρίου ορίζονταν η

«μέσα σε επιστημονικά πλαίσια ελεύθερη ανάπτυξη απόψεων» πάνω στα θέματα της

ανοικοδόμησης, η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης του επιστήμονα και του ρόλου

που οφείλει να διαδραματίσει για την «υλική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας», η

προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας, η μελέτη των παραγωγικών

δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και των ανεπαρκειών εκείνων που την

κρατούσαν καθηλωμένη, και τέλος η προβολή της κεντρικής σημασίας που είχε ο

σχεδιασμός και η εφαρμογή «επιστημονικών μεθόδων» για την ανάπτυξη όλων των

επιμέρους τομέων της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα.138

Στο συνέδριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα καλούνταν να πάρουν μέρος

αναγνωρισμένοι επιστημονικοί οργανισμοί, αντιπρόσωποι από όλα τα μέρη της

χώρας -που θα τους υπεδείκνυαν τα τοπικά παραρτήματα της ΕΠ-ΑΝ-, τεχνικά

στελέχη διαφόρων δημόσιων φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία της

ανασυγκρότησης, καθώς και επιστήμονες, γνωστοί για την συμβολή τους στη μελέτη

των προβλημάτων της ανοικοδόμησης. Η Οργανωτική Επιτροπή θα καθόριζε τον

αριθμό των αντιπροσώπων και των άλλων συνέδρων με βάση τον ολικό αριθμό των

μελών και την κατανομή τους σε ειδικότητες και θα επιδίωκε την «αρτιότερη

εκπροσώπηση και συγκρότηση» του Συνεδρίου. Για την καλύτερη επιτυχία του θα

δημιουργούνταν αντίστοιχες οργανωτικές υποεπιτροπές στα σημαντικότερα αστικά

κέντρα της χώρας. Οι υποδείξεις από τα παραρτήματα της ΕΠ-ΑΝ και τους άλλους

επιστημονικούς οργανισμούς και οι ατομικές αιτήσεις για συμμετοχή έπρεπε να

υποβληθούν στην Οργανωτική Επιτροπή ως το τέλος Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το

πρόγραμμα, αυτό προβλεπόταν να περιλαμβάνει εκτός της κεντρικής εισήγησης

ορισμένες ακόμα εισηγήσεις σχετικά με το βασικό θέμα του συνεδρίου και επιμέρους

ανακοινώσεις σχετικά με τοπικά ζητήματα ή πιο ειδικές πτυχές της ανοικοδόμησης.139

Στο συνέδριο θα αναφερθεί και ο Π. Κόκκαλης, ένα μήνα αργότερα, στην

εισήγηση του προς την Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΠ-ΑΝ, στην οποία,

μάλιστα, παρουσίασε και ένα πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα με τους προτεινόμενους

138 ΕΠ-ΑΝ, «Για ένα πανελλαδικό συνέδριο επιστημόνων: Η επιστήμη στο έργο της ανοικοδόμησης»,
Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 481.
139 Στο ίδιο, σ. 482.
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άξονες συζήτησης. Αρχικά, τόνισε τον ανοικτό του χαρακτήρα και την φιλοδοξία της

εταιρείας να συμμετάσχουν σε αυτό και επιστήμονες που δεν ανήκαν στους κόλπους

της και που μπορεί να είχαν αντίθετες γνώμες. Μάλιστα, για να εξασφαλιστεί αυτή η

ευρεία συμμετοχή, ο Π. Κόκκαλης διευκρίνιζε πως, παρόλο που επρόκειτο για

πρωτοβουλία της ΕΠ-ΑΝ, η πρόθεση της ήταν να μεταβιβάσει όλες τις αρμοδιότητες

για το τελικό πρόγραμμα σε μια πλατιά οργανωτική επιτροπή, στην οποία θα

συμμετείχαν όχι μόνο μέλη της εταιρείας αλλά και επιστήμονες εκτός αυτής.

Σημείωνε, βέβαια, την ίδια στιγμή, πως θα έπρεπε άμεσα να ξεκινήσει η

προετοιμασία των μελών της ΕΠ-ΑΝ πάνω στα βασικά θέματα του συνεδρίου, ώστε

«να φανεί η υπεροχή της συλλογικής προσπάθειας και ο προγραμματισμένος

καταμερισμός της δουλειάς».140 Στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο έστειλε

στις 30 Σεπτεμβρίου 1946 επιστολή προς όλες τις επιτροπές της εταιρείας, με την

οποία τις καλούσε να συνεδριάσουν άμεσα προκειμένου να συζητηθεί το πρόγραμμα

του συνεδρίου και να καταρτιστούν κατάλογοι ομιλητών από κάθε τομέα.141

Η αναφορά αυτή περί ανάδειξης της υπεροχής της ΕΠ-ΑΝ είναι ενδεικτική των

ιδιαίτερων στοχεύσεων που επεδίωκε να υλοποιήσει μέσω του συνεδρίου η εταιρεία.

Παράλληλα, δηλαδή, με τον επίσημα διακηρυγμένο στόχο του να υπάρξει ένας

γόνιμος και εμπεριστατωμένος διάλογος γύρω από τα ζητήματα της ανοικοδόμησης,

διαφαίνεται η φιλοδοξία της ΕΠ-ΑΝ να αναδειχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας

αυτής η υπεροχή της δικής της πρότασης, τόσο μεθοδολογικά όσο και από άποψη

περιεχομένου, να καταφανούν δηλαδή τα πλεονεκτήματα της συλλογικά

συντονισμένης εργασίας και της διεπιστημονικής συνεργασίας αφενός και αφετέρου

να επιβεβαιωθεί η θέση για την βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και την

ανάγκη ανάπτυξης των πλουτοπαραγωγικών της δυνατοτήτων στα πλαίσια μιας

κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Άλλωστε, όπως σημειώνεται και σε ένα

ενημερωτικό σημείωμα για τις προετοιμασίες του συνεδρίου, δημοσιευμένο στο

τεύχος Β΄/5-6 του Ανταίου, έχουν κατατεθεί πολλά διαφορετικά σχέδια για την

ανοικοδόμηση της χώρας και «στο συνέδριο θα μπορέσουν να ξεσκονιστούν όλα και

140 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 46. Ο Ριζοσπάστης στις
20/7/1946 φιλοξενεί σύντομο ρεπορτάζ σχετικά με την πρώτη γενική συνέλευση της ΕΠ-ΑΝ όπου
μεταξύ άλλων τονίζει, σημειώνοντας το μάλιστα και στον υπότιτλο, την απόφαση για διεξαγωγή
πανελλαδικού συνεδρίου επιστημόνων.
141 Επιστολή 20/09/1946: Σε όλες τις επιτροπές της εταιρείας «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», Αρχείο Κ.
Σωτηρίου, http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html, ανακτήθηκε και
προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 5/6/2018.

http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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να φανεί ποιο σχέδιο θα είναι το πιο σωστό».142

Αυτό που λανθάνει στις δημόσιες ανακοινώσεις της ΕΠ-ΑΝ, διατυπώνεται με

απόλυτη σαφήνεια, όπως θα δούμε παρακάτω, στον εσωκομματικό απολογισμό για

την δράση της εταιρείας όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι στόχος του συνεδρίου

είναι «να γίνει συζήτηση που με την ελεύθερη σύγκρουση απόψεων να βγάλει με

επιστημονικά στοιχεία νικήτρια τη γραμμή της Κ[ομμουνιστικής] Δ[ιεθνούς]».143

Ωστόσο, αυτό το τόσο φιλόδοξο σχέδιο συνάντησε, καθώς φαίνεται, πάρα

πολλές δυσκολίες. Έτσι, ενώ η διεξαγωγή του συνεδρίου ήταν προγραμματισμένη για

τον Νοέμβριο του 1946, αναβλήθηκε για τις αρχές του 1947, όπως πληροφορούμαστε

από την Νέα Οικονομία,144 χωρίς μάλιστα να δίνεται κάποια εξήγηση για αυτήν την

αναβολή. Η μόνη ενημέρωση που υπάρχει είναι σε ένα σημείωμα του Ανταίου, στο

τεύχος Β΄/4, που κυκλοφορεί τέλη Δεκέμβρη, και σύμφωνα με το οποίο «το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ-ΑΝ συνεργάζεται με τεχνικούς και οικονομικούς

παράγοντες για τη σύγκληση ενός Πανελλαδικού Συνεδρίου Ανοικοδόμησης».145

Χρειάστηκε να φτάσουμε στις 6 Μαρτίου 1947 όταν και δημοσιεύτηκε στην

Ελεύθερη Ελλάδα μια σύντομη διακήρυξη για το πανελλαδικό συνέδριο

υπογεγραμμένη από 38 επιστήμονες, τεχνικούς και ακαδημαϊκούς – βλέπε

Παράρτημα 6α146- στην οποία περιγραφόταν σε αδρές γραμμές η θεματολογία και ο

χαρακτήρας του. Από μια πρόχειρη διασταύρωση των ονομάτων μπορεί κανείς να

διαπιστώσει πως η πλειοψηφία των υπογραφόντων προερχόταν από τον κύκλο της

ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου.147

Της δημοσίευσης της διακήρυξης είχε προηγηθεί η εκλογή μιας Εκτελεστικής

Επιτροπής για τη σύγκλιση του συνεδρίου αποτελούμενης από δεκαεννέα μέλη.148 Η

επιτροπή πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 4 Μαρτίου 1947 και, αφού

142 «Το Α΄ Πανελλαδικό Συνέδριο Επιστημόνων», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 188-189.
143 Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 8.
144 «Πανελλαδικό Συνέδριο για την ανοικοδόμηση», Νέα Οικονομία, Α΄, 2, 1946, σ. 112.
145 «Η Εταιρεία “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», Ανταίος, Β΄, 4, 1946, σ. 146.
146 Η ίδια διακήρυξη θα δημοσιευτεί στον Ριζοσπάστη, τρεις μέρες αργότερα, στις 9/3/1947, στον
Ανταίο στο τεύχος Β΄/5-6, που κυκλοφορεί στις 26/3/1947 και στην Νέα Οικονομία στο τεύχος
Μαρτίου 1947.
147 Ελεύθερη Ελλάδα, 6/3/1947. Αυτοί για τους οποίους μπορεί να ειπωθεί, με ορισμένη πάντα
επιφύλαξη, ότι δεν ανήκουν στον κύκλο της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου ήταν οι: Σ. Αγαπητίδης, Π. Δόβας,
Π. Ζήσης, Η Καναγκίνης, Ι. Κοκκίνης, Α. Κώνστας, Δ. Ορφανός, Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Πασιόκας,
Μιλ. Πεσνικίδης, Χ. Στρατούλης, Κ. Τζώνης, Φ. Τζουλιάδης.
148 Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν: Χ. Ευελπίδης, Α. Αγγελόπουλος, Ν. Κιτσίκης, Δ.
Καββάδας, Π. Κόκκαλης, Σ. Μάξιμος, Σ. Σταυρόπουλος, Μ. Πεσνικίδης, Α. Ζάκας, Α. Κώνστας, Δ.
Καλιτσουνάκης, Κ. Σωτηρίου, Κ. Δημάκης, Ι. Κοκκίνης, Χ. Αγαλόπουλος, Π. Καναγκίνης, Δ.
Ορφανός, Σ. Αγαπητίδης, Χ. Στρατούλης. Βλ. Α΄ Πανελλήνιον Συνέδριον Επιστημόνων, Αρχείο Κ.
Σωτηρίου, στο http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html, ανακτήθηκε και
προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 4/6/2018.

http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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συγκροτήθηκε σε σώμα, συζήτησε το διάγραμμα των θεμάτων του συνεδρίου.149 Το

διάγραμμα αυτό δημοσιεύθηκε αυτούσιο στον Ανταίο που κυκλοφόρησε στις

11/6/1947 και προέβλεπε μια κεντρική εισήγηση με τίτλο «Ο ρόλος της επιστήμης εις

την ανοικοδόμηση της χώρας», πέντε γενικές (για τον προσανατολισμό της ελληνικής

οικονομίας, την εκβιομηχάνιση, την γεωργική παραγωγή κ.λπ.) και πολλές επιμέρους

εισηγήσεις για θέματα πιο ειδικού ενδιαφέροντος.150 Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια

ανακοίνωση το συνέδριο αποφασίστηκε να γίνει στις 12 Οκτωβρίου 1947.151 Η

ημερομηνία φέρει ένα βαρύτατο συμβολικό φορτίο, καθώς συμπίπτει με την επέτειο

της απελευθέρωσης της χώρας από τους Γερμανούς το 1944. Δεν θα ήταν, λοιπόν,

αβάσιμη μια υπόθεση –δεδομένης άλλωστε και της ρητορικής της εταιρείας- ότι η

ΕΠ-ΑΝ επιδιώκει να ταυτίσει την διεξαγωγή του συνεδρίου με την απαρχή μιας νέας

απελευθερωτικής διαδικασίας για το λαό και τη χώρα, που, βασισμένη στην

ανοικοδόμηση, θα οδηγούσε στην αποτίναξη των σχέσεων εξάρτησης από τις

ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Ωστόσο, η εκδοτική ανωμαλία που παρατηρείται με την μη κυκλοφορία του

εντύπου για τους επόμενους έξι μήνες δεν μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τις

εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα, όταν επανεκδίδεται το περιοδικό στις

31 Δεκεμβρίου 1947, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο συνέδριο, όπως επίσης καμιά

αναφορά δεν γίνεται και στα επόμενα τεύχη. Ανάλογη σιωπή υπάρχει στο Ριζοσπάστη,

στην Ελεύθερη Ελλάδα και στην Νέα Οικονομία. Είναι, λοιπόν, σχεδόν βέβαιο ότι η

φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία της ΕΠ-ΑΝ δεν μπόρεσε τελικά να πραγματοποιηθεί

υπό το βάρος των δυσκολιών και των διώξεων.

γ) Η «πολύπλευρη ασφυξία »και το τέλος της προσπάθειας

Πράγματι, η ΕΠ-ΑΝ, ήδη από το ξεκίνημα της, αντιμετώπισε πάρα πολλές

δυσκολίες, οι οποίες έθεταν στην δράση της όρια, άλλοτε μικρότερα και

άλλοτε –όπως στην περίπτωση του συνεδρίου- ανυπέρβλητα. Ήταν αυτά τα εμπόδια,

άλλωστε, που οδήγησαν ύστερα από κάποιο διάστημα και στην ουσιαστική

αδρανοποίηση της.

Ένα από τα πρώτα προβλήματα με το οποίο χρειάστηκε να αναμετρηθεί ήταν

το οικονομικό και κατ’ επέκταση το ζήτημα της στέγης και της συνολικότερης

149 Α΄ Πανελλήνιον Συνέδριον Επιστημόνων, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π.
150 Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου δίνεται στο Παράρτημα 6β.
151 «Το Επιστημονικό Συνέδριο», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 264.
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υλικοτεχνικής υποδομής (έλλειψη επαρκούς βιβλιοθήκης, αδυναμία τακτικών

εκδόσεων κλπ). Αρχικά, η εταιρεία στεγαζόταν σε ένα μικρό δωμάτιο στην Πλατεία

Κάνιγγος, το οποίο απείχε πολύ από το να καλύπτει τις απαιτήσεις που δημιουργούσε

η ουσιαστική λειτουργία της. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο εσωτερικό

απολογιστικό σημείωμα που βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου, η στενότητα του

χώρου δεν επέτρεπε να γίνεται η αναγκαία ζύμωση στο εσωτερικό της εταιρείας,

καθώς δεν μπορούσε να υπάρξει συζήτηση των πορισμάτων μιας έρευνας σε

ευρύτερο κύκλο πέρα από τα μέλη του εκάστοτε αρμόδιου τομέα.152

Ακόμα όμως κι αυτός ο μικρός χώρος με δυσκολία μπορούσε να συντηρηθεί.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Κ. Σωτηριού για την αδυναμία καταβολής του

ενοικίου ήδη από την αρχή.153 Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική

στενότητα αποφασίστηκε να καθιερωθεί μια τακτική συνδρομή για τα μέλη της

εταιρείας154 και παράλληλα να καταρτιστεί ένας κατάλογος με δημοκράτες και

προοδευτικούς επιστήμονες και τεχνικούς από τους οποίους θα μπορούσε να ζητηθεί

οικονομική στήριξη.155 Εκτός όμως από το οικονομικό, ανέκυπταν δυσκολίες κι από

την αποδυνάμωση της εταιρείας λόγω των μεταθέσεων διαφόρων μελών της, που

εργάζονταν στο δημόσιο, καθώς και από τα όρια που έθεταν στην δράση αρκετών

επιστημόνων οι δυσκολίες επιβίωσης και οι ανάγκες της βιοπάλης.156

Τα μεγαλύτερα, όμως, όρια στην δράση της ΕΠ-ΑΝ τα έθετε η όξυνση της

κρατικής καταστολής σε βάρος της Αριστεράς, προϊούσης της εμφύλιας

αντιπαράθεσης. Από την επόμενη κιόλας του αφοπλισμού και της αποστράτευσης του

ΕΛΑΣ, τον Φλεβάρη του 1945, ξεκίνησε μια πολύπλευρη, αποφασιστική και επίμονη

εκστρατεία εναντίον των δυνάμεων της Αριστεράς. Η επίθεση αυτή στηριζόταν σε

ένα συνδυασμό πιέσεων τόσο από τους παρακρατικούς μηχανισμούς όσο κι από το

επίσημο κράτος, στην μεταδεκεμβριανή εκδοχή του.157 Στις πιέσεις που ασκούνταν

περιλαμβανόταν μια ευρεία γκάμα μέτρων, που ξεκινούσαν από την άσκηση

152 Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται λίγο παρακάτω: «Γιατί φυσικά δεν αρκεί για έναν επιστημονικό
οργανισμό ένα δωματιάκι για γραφεία διεκπεραίωσης και επαφής όπως του Ανταίου, αλλά χρειάζεται
τουλάχιστον αίθουσα μεγάλη ομιλιών και για εντευκτήριο και τουλάχιστον δύο μικρότερα βοηθητικά
δωμάτια». Βλ. Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 8. Τελικά η
ΕΠ-ΑΝ θα καταφέρει να αποκτήσει ευρύχωρη στέγη στις αρχές του 1947, όπως μας πληροφορεί ο
Ανταίος στο τεύχος Β΄/5-6 που κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 1947.
153 Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ. 78.
154 Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του καταστατικού, κάθε μέλος κατέβαλε με την εγγραφή του 500 δραχμές.
Το ίδιο ποσό ορίστηκε ως τριμηνιαία συνδρομή.
155 Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ. 78-79.
156 Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 7.
157 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, ό.π., σ. 174.
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εκφοβισμού και ψυχολογικής βίας και εκτείνονταν έως την φυσική εξόντωση.158

Σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, το διάστημα από

την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας μέχρι τις παραμονές των εκλογών της

31ης Μαρτίου 1946 είχαν δολοφονηθεί 1.289 μέλη του ΕΑΜ, είχαν τραυματιστεί

6.671, είχαν βασανιστεί 31.623 ενώ είχαν καταστραφεί και λεηλατηθεί 18.767 σπίτια

αριστερών πολιτών και είχαν γίνει 677 επιθέσεις κατά γραφείων του ΕΑΜ.159 Εκτός,

όμως, από το μένος των παρακρατικών μηχανισμών, οι αγωνιστές της Αντίστασης

είχαν να αντιμετωπίσουν και τις δικαστικές διώξεις, οι οποίες βασίζονταν στις

ασάφειες της Συμφωνίας της Βάρκιζας ως προς την έκταση και το περιεχόμενο της

αμνηστίας. Έτσι, από τον Μάρτιο του 1945 άρχισε ένα μεγάλο κύμα συλλήψεων, που

έφθασαν τις 10.000 τον Ιούλιο και τις 15.000 στα τέλη Σεπτεμβρίου, με

προσχηματικές ως επί το πλείστον καταγγελίες. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι

έως τον Δεκέμβριο του 1945 είχαν σχηματιστεί περίπου 80.000 δικογραφίες εναντίον

μελών του ΕΑΜ κυρίως για υποτιθέμενα κατοχικά αδικήματα.160

Η επικράτηση του Λαϊκού κόμματος στις εκλογές του Μαρτίου και ο

σχηματισμός κυβέρνησης με την αποκλειστική συμμετοχή της μοναρχικής Δεξιάς

στις 18 Απριλίου ήρθε να δώσει νέα ώθηση στο κύμα τρομοκρατίας, δημιουργώντας

τους όρους για την θεσμική πλέον κατοχύρωση της. Τον Μάιο τέθηκε σε ισχύ ένα

πρώτο νομικό πλαίσιο που στρεφόταν ευθέως κατά της Αριστεράς ως πολιτικής

ιδεολογίας και πρακτικής. Επρόκειτο επί της ουσίας για μια αναπροσαρμογή στις νέες

συνθήκες που δημιουργούσε η οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση παλαιότερων

ρυθμίσεων σχετικά με τον περιορισμό της ληστείας. Κύρια πρόβλεψη τους ήταν η

συγκρότηση σε κάθε νομό Επιτροπών Ασφαλείας, απαρτιζόμενων από τον τοπικό

διοικητή της Χωροφυλακής, τον νομάρχη, τον εισαγγελέα και έναν δικαστικό. Οι

επιτροπές αυτές μπορούσαν να στείλουν τον οποιονδήποτε φυλακή ή εξορία με

συνοπτικές διαδικασίες, ενώ ήταν αυτονόητη η παρέμβαση τους στο πεδίο της

εκκαθάρισης των δημόσιων υπηρεσιών από κάθε αριστερό στοιχείο.161 Παράλληλα

158 Ξεφυλλίζοντας για παράδειγμα την Ελεύθερη Κρήτη βρίσκει κανείς σχεδόν καθημερινά ειδήσεις με
μέλη παρακρατικών ομάδων να σκίζουν επιδεικτικά το Ριζοσπάστη ή την Μαχόμενη Κρήτη –την
τοπική εφημερίδα του ΚΚΕ- σε διάφορους δημόσιους χώρους του Ηρακλείου ή να διοργανώνουν
συγκεντρώσεις και ομιλίες υπό την απειλή των όπλων, όπως έκανε η Εθνική Οργάνωση Κρήτης του Γ.
Μπαντουβά στο χωριό Κανλί-Καστέλλι το βράδυ της 8ης Ιουνίου 1946.
159 Μ. Λυμπεράτος, Στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου, ό.π., σ. 278.
160 Η. Νικολακόπουλος, «Το μετέωρο βήμα προς την ομαλότητα: Φεβρουάριος 1945-Μάρτιος 1946»
στο Η. Νικολακόπουλος, Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Ο Εμφύλιος Πόλεμος, 1946-1949, Alter - Ego ΜΜΕ
Α.Ε., Αθήνα 2010, σ. 26.
161 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, ό.π., σ. 153-155.
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με τις διώξεις ξεκίνησε ένα κύμα παρεμβάσεων και παρενοχλήσεων σε οποιοδήποτε

σωματείο, οργάνωση, σύλλογο ή συλλογικότητα είχε, έστω και κατ’ ελάχιστο,

αριστερά χαρακτηριστικά. Τα προσχήματα ήταν πολλά. Η κατάσχεση της περιουσίας

των οργανώσεων αυτών, με την κατηγορία ότι ήταν προϊόν παράνομων εράνων, ήταν

συνήθης πρακτική. Με την παραμικρή υποψία για αριστερή δραστηριότητα

παρενέβαινε η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Τα γραφεία των οργανώσεων της

Αριστεράς, αλλά και κάθε αντίστοιχου σωματείου ή συλλόγου στις πόλεις, τέθηκαν

υπό την συνεχή παρακολούθηση της Ασφάλειας ή του παρακράτους, καθιστώντας

ακόμα και την απλή παρουσία σε αυτά πράξη υψηλού ρίσκου.162

Η σημαντικότερη προσθήκη στο νομικό οπλοστάσιο που είχε συσταθεί σε

βάρος της Αριστεράς έγινε στις 18 Ιουνίου του 1946 με το Γ’ Ψήφισμα «Περί

εκτάκτων μέτρων αφορώντων την Δημόσιαν τάξιν και ασφάλειαν». Η ιδιαιτερότητα

αυτής της ρύθμισης ήταν ότι έθετε εκτός νόμου τους αριστερούς, χωρίς όμως να θίγει

επίσημα τις οργανώσεις τους οι οποίες συνέχισαν να λειτουργούν νόμιμα ως τα τέλη

του 1947 περίπου.163 Επί της ουσίας το Γ’ Ψήφισμα ανέστειλε την προστασία

στοιχειωδών ελευθεριών καθώς όσοι κινούνταν στους χώρους του αριστερού

κινήματος ή ακόμα και στις παρυφές του εξέπιπταν των ατομικών και πολιτικών τους

δικαιωμάτων και μετατρέπονταν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αποκλεισμένοι από

το νόμο, το κράτος και την κοινωνία.164 Τα μέτρα που περιλάμβανε το Γ’ Ψήφισμα

τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή. Πριν τελειώσει ο Ιούλιος είχαν ήδη εξοριστεί

περισσότερα από χίλια άτομα ενώ στις 15 του ίδιου μήνα έγιναν και οι πρώτες

εκτελέσεις.165

Οι επόμενοι μήνες κύλησαν με την τρομοκρατία να κλιμακώνεται όλο και

162 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, ό.π., σ. 156. Στον Τύπο και τα
αρχεία των κομματικών οργανώσεων Αθήνας και Πειραιά του ΚΚΕ από αυτήν την περίοδο συναντάμε
αρκετές αναφορές, όπου περιγράφονται επιθέσεις των δυνάμεων Ασφαλείας στα γραφεία διάφορων
τοπικών οργανώσεων. Μια τέτοια επίθεση, για παράδειγμα, σημειώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1946,
όταν σύμφωνα με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη της επόμενης μέρας, εισέβαλε η Γενική
Ασφάλεια στα γραφεία της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας συλλαμβάνοντας και κρατώντας
προσωρινά περίπου πενήντα πέντε στελέχη του ΚΚΕ. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το περιστατικό
από την σύντομη ζωή του Νέου Εκπαιδευτικού Ομίλου, που είχε ιδρυθεί στις 30 Δεκεμβρίου 1945 και
στον οποίο συμμετείχε ως πρόεδρος ο Χ. Θεοδωρίδης, πρώτος διευθυντής του Ανταίου, και ως
αντιπρόεδρος ο Κ. Σωτηρίου, μέλος του Δ.Σ της ΕΠ-ΑΝ και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού.
Όπως, λοιπόν, αναφέρει ο Χ. Σακελλαρίου «το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου αναγκαζόταν να
συνεδριάζει κρυφά. Μια φορά μάλιστα συνεδρίασε στο σπίτι του καθηγητή Χ. Θεοδωρίδη. Ο
καθηγητής ήταν άρρωστος στο κρεβάτι. Την ώρα της συνεδρίασης όρμησε στο σπίτι η Ασφάλεια και
έκαμε έλεγχο ταυτοτήτων. Κι αυτό γινόταν συχνά». Βλ. Χ. Σακελαρίου, Κώστας Σωτηρίου: Ο
φωτισμένος παιδαγωγός, ό.π., σ. 114.
163 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, ό.π., σ. 156-157.
164 Στο ίδιο, σ. 174-175.
165 Στο ίδιο, σ. 165.
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περισσότερο. Οι καταδίκες και οι εκτελέσεις στελεχών της Αριστεράς, ειδικά στην

επαρχία, βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη, με τον Ριζοσπάστη να δημοσιεύει

σχεδόν σε καθημερινή βάση τον μακάβριο κατάλογο των θυμάτων. Παράλληλα, η

κυβέρνηση είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια «εξυγίανσης», όπως χαρακτηριστικά την

αποκαλούσε, των δημόσιων υπηρεσιών με την απόλυση κάθε αντιφρονούντα. Ένα

χρόνο μετά την θέσπιση του Γ’ Ψηφίσματος, τον Ιούλιο του 1947, κι ενώ η

σύγκρουση στην ύπαιθρο είχε λάβει πλέον τις διαστάσεις ανοικτού εμφυλίου

πολέμου, στις πόλεις, και πιο ειδικά στην Αθήνα και τον Πειραιά, σημειώθηκε ένα

πρωτοφανούς έκτασης πογκρόμ σε βάρος της Αριστεράς. Μέσα σε λίγες μέρες, αρχής

γενομένης από τις 9 Ιουλίου, κι υπό το πρόσχημα της αποτροπής επικείμενου

κομμουνιστικού πραξικοπήματος, η κυβέρνηση συνέλαβε και εκτόπισε 13.751

άτομα.166 Οι διώξεις κορυφώθηκαν με την απαγόρευση κυκλοφορίας των εντύπων

της Αριστεράς στις 18 Οκτωβρίου 1947 και τελικά με την κήρυξη εκτός νόμου του

ΚΚΕ, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αλληλεγγύης αλλά και κάθε ομοειδούς πολιτικού

κόμματος, σωματείου ή οργάνωσης με την έκδοση του Α.Ν. 509 «Περί μέτρων

ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και

προστασίας των ελευθεριών των πολιτών», στις 27 Δεκεμβρίου 1947.

Η άσκηση φυσικής βίας, όπως εκφραζόταν με τις δολοφονίες, τους

ξυλοδαρμούς, τις επιθέσεις σε συλλόγους και σωματεία, τις συλλήψεις και τις

εκτοπίσεις, ήταν μόνο η μία πτυχή όλου αυτού του πλέγματος τρομοκρατίας. Η

δεύτερη, ίσως και σημαντικότερη, αφορούσε την προσπάθεια οι διωκόμενοι να

χάσουν οποιαδήποτε διέξοδο, να αποκλειστούν πλήρως από όλα τους τα δικαιώματα

και τις ελευθερίες και κυρίως από οτιδήποτε όριζε την έως τότε υπόσταση τους και

που θα μπορούσε να τους κρατήσει στην φυσιολογική ζωή. Επρόκειτο, με άλλα λόγια,

για μια προσπάθεια «πολύπλευρης ασφυξίας», όπως τη χαρακτήρισε ο Γ.

Μαργαρίτης.167

Όπως είναι λογικό, ο κύκλος της ΕΠ-ΑΝ δεν έμεινε ανεπηρέαστος σε αυτές τις

συνθήκες. Τα προβλήματα άρχισαν αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά, ήδη από τον

Ιανουάριο του 1945, όταν και ξεκίνησε μια προσπάθεια εκκαθάρισης των ελληνικών

πανεπιστημίων από όσους ακαδημαϊκούς ανήκαν στο ΕΑΜ ή είχαν οποιαδήποτε

σχέση με αυτό. Από τον Οκτώβριο του 1944 υπήρχε η κυβερνητική δέσμευση, στα

166 Θ. Σφήκας, «Ναπολέων Ζέρβας: Η εκδίκηση του ηττημένου, 1945-1947», Δωδώνη, 34, 2005, σ.
202-203.
167 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, ό.π., σ. 189.
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πλαίσια της ευρύτερης κάθαρσης του κρατικού μηχανισμού, ότι θα διωχθούν από την

θέση τους όσοι καθηγητές είχαν διορισθεί κατά την δικτατορία του Μεταξά και την

περίοδο της Κατοχής. Τα Δεκεμβριανά έδωσαν το πρόσχημα να συμπεριληφθούν και

όσοι καθηγητές είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτά, στην ουσία δηλαδή όλοι όσοι

είχαν σχέση με το ΕΑΜ. Κι ενώ το Υπουργείο Παιδείας χειρίστηκε με ιδιαίτερη

προσοχή τις περιπτώσεις της πρώτης κατηγορίας, για τους καθηγητές που ανήκαν

στην δεύτερη δεν επέδειξε την ίδια ευαισθησία.168

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πρώτο κύμα διώξεων διαδραμάτισαν και πολλοί

καθηγητές οι οποίοι, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την όλη διαδικασία της

εκκαθάρισης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς ανήκαν στην πρώτη

κατηγορία, στράφηκαν με ιδιαίτερο μένος σε βάρος των αριστερών και ευρύτερα

προοδευτικών συναδέλφων τους.169 Στο στόχαστρο βρέθηκαν συγκεκριμένα οι Α.

Αγγελόπουλος, Γ. Γεωργαλάς, Π. Κόκκαλης και Α. Σβώλος με πρόσχημα την

συμμετοχή τους στην Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης και στο Εθνικό

Συμβούλιο. Στις 13 Ιανουαρίου του 1945 η συνέλευση των καθηγητών του

Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδρίασε προκειμένου να καταδικάσει απερίφραστα «τους

καθηγητές της Αντίστασης». Εκατόν είκοσι οκτώ καθηγητές υπέγραψαν το σχετικό

έγγραφο που προέκυψε από εκείνη την συνάντηση. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου

στις 6 Μαρτίου καταγράφεται άλλη μια έκρηξη μισαλλοδοξίας εναντίον των εαμικών

καθηγητών, οι οποίοι καταγγέλλονται ως παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου, και

ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας η άμεση απόλυση τους. Μάλιστα, τα μέλη της

Συγκλήτου απειλούν πως, αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα τους, θα παραιτηθούν και οι

εκατόν είκοσι οκτώ υπογράφοντες, ενώ παράλληλα εκβιάζουν τους καθηγητές που

δεν είχαν ήδη υπογράψει την καταγγελία, όπως και όλους του υφηγητές, ότι αν δεν

συμπαραταχθούν με το μέρος τους θα διωχθούν και αυτοί.170 Μέσα σε αυτό το κλίμα,

η κυβέρνηση αποφάσισε στα μέσα Μαΐου του 1945 να θέσει σε διαθεσιμότητα τους

τέσσερις καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τον Ν. Κιτσίκη, τότε

πρύτανη του Πολυτεχνείου.171 Ενδεικτικό της έντασης των παθών ήταν ότι η

Σύγκλητος του Πανεπιστημίου δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό αλλά απαίτησε και τον

αποκλεισμό των τεσσάρων ακόμα κι από τις διανομές των εφοδίων της UNRA

168 Π. Παπαστράτης, «Η εκκαθάριση του Πανεπιστημίου μετά την Απελευθέρωση», στο M.
Mazower (επιμ.), Μετά τον πόλεμο: Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην
Ελλάδα, 1943 - 1960, ό.π., σ. 77-78.
169 Στο ίδιο, σ. 80.
170 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 116-130.
171 Π. Παπαστράτης, «Η εκκαθάριση του Πανεπιστημίου μετά την Απελευθέρωση», ό.π., σ. 80.
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(United Nations Relief and Rehabilitation Administration), που γίνονταν από τον

Καταναλωτικό Συνεταιρισμό του ιδρύματος.172

Λίγους μήνες αργότερα ήρθε και η οριστική απόλυση. Στις 11 Οκτωβρίου 1946

εκδόθηκε Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο απολύονταν δεκαεπτά καθηγητές από όλα

τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, απομακρύνθηκαν

οι:
Πανεπιστήμιο Αθηνών:

1. Αλέξανδρος Σβώλος Τακτικός καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου

2. Άγγελος Αγγελόπουλος Τακτικός καθηγητής της Δημόσιας Οικονομίας

3. Γιώργος Γεωργαλάς Τακτικός καθηγητής της Ορυκτολογίας και Πετρογραφικής Γεωλογίας

4. Πέτρος Κόκκαλης Τακτικός καθηγητής της Χειρουργικής

5. Νίκος Βέης Τακτικός καθηγητής της Μεσαιωνικής και Ελληνικής Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

1. Χαράλαμπος

Θεοδωρίδης

Τακτικός καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας

2. Γιάννης Ιμβριώτης Τακτικός καθηγητής της Φιλοσοφίας

3. Δημήτρης Καββάδας Τακτικός καθηγητής της Βοτανικής

4. Αντώνης Σιγάλας Τακτικός καθηγητής της Μεσαιωνικής και Ελληνικής Φιλολογίας

5. Κωνσταντίνος Τζώνης Τακτικός καθηγητής της Γενικής Βιολογίας

6. Γιώργος Τενεκίδης Έκτακτος εντεταλμένος καθηγητής του Δημόσιου και Διεθνούς Δικαίου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1. Νίκος Κιτσίκης Τακτικός καθηγητής της Στατιστικής

2. Αχιλλέας Παπαπέτρου Τακτικός καθηγητής της Φυσικής

3. Νίκος Κρητικός Τακτικός καθηγητής των Ανώτερων Μαθηματικών

4. Γιάννης Δεσποτόπουλος Έκτακτος καθηγητής των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Γιώργος Σημίτης Τακτικός καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου

Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών

Νίκος Ρουσσόπουλος Τακτικός καθηγητής της Γεωργικής Χημείας

Με εξαίρεση τους Α. Σβώλο, Γ. Ιμβριώτη, Ν. Κρητικό, Α. Σιγάλα και Γ. Σημίτη,

όλοι οι υπόλοιποι είχαν άμεση σχέση με την ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο.173

Οι απολύσεις αυτές ήταν από τις πρώτες που έγιναν στα πλαίσια της

172 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 152-153.
173 ΦΕΚ 272, 11/10/1946, σ. 1737-1740. Στις απολύσεις θα αναφερθεί και ο Ριζοσπάστης στο φύλλο
της 12ης Οκτωβρίου, όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται πως αποκλειστικός γνώμονας των
εκκαθαρίσεων ήταν τα πολιτικά φρονήματα, ενώ αποδεικτικό στοιχείο αυτών θεωρήθηκε η αποχή από
τις εκλογές του Μαρτίου. Βλ. «Η “εξυγίανσις” άρχισε με ομαδικές απολύσεις των ανώτατων
υπαλλήλων», Ριζοσπάστης, 12/10/1946.
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«εξυγίανσης» του δημόσιου τομέα, της εκκαθάρισης του δηλαδή από κάθε αριστερό

και δημοκρατικό στοιχείο, η οποία είχε εξαγγελθεί ήδη από τις 24 Αυγούστου. Η

«εξυγίανση» συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και τους επόμενους μήνες,

συμπεριλαμβάνοντας εκατοντάδες δημόσιους υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων και

πολλά μέλη της ΕΠ-ΑΝ: Κ. Δήμησσας, προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μελετών του

Υπουργείου Υγείας, Ι. Ευαγγελίδης, επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών, Π.

Κερασσώτης, Γραμματέας κλωστοϋφαντουργίας του Υπουργείου Εφοδιασμού,174 Κ.

Σωτηρίου, Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιά,175 Κ. Κατράκης,

υφηγητής και επιμελητής της Χειρουργικής Κλινικής και Γ. Σπηλιόπουλος, υφηγητής

και επιμελητής της Παιδιατρικής Κλινικής.176

Οι διώξεις αυτές δημιουργούσαν εμπόδια στην λειτουργία της ΕΠ-ΑΝ επειδή,

ακριβώς, έθεταν πολλά από τα μέλη της αντιμέτωπα με τις ανάγκες και τους

περιορισμούς, υλικούς και χρονικούς, που δημιουργεί η βιοπάλη.177 Την ίδια στιγμή

η οικονομική δυσχέρεια όσων βρίσκονταν ξαφνικά χωρίς μισθό επηρέαζε μεταξύ

άλλων και την δυνατότητα τους να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις

προς την ΕΠ-ΑΝ καταβάλλοντας τακτικά την συνδρομή τους. Το πρόβλημα αυτό, το

οποίο σημειώνει και ο Π. Κόκκαλης στην εισήγηση του κατά την πρώτη Γενική

Συνέλευση, χαρακτηρίζοντας το, μάλιστα, ως την πιο μεγάλη αδυναμία της

εταιρείας,178 κρατούσε καθηλωμένες τις οικονομικές δυνατότητες της,

ανατροφοδοτώντας την οικονομική στενότητα για την οποία έγινε λόγος και

προηγούμενα.

174 «Η “εξυγίανσις” άρχισε με ομαδικές απολύσεις των ανώτατων υπαλλήλων», Ριζοσπάστης,
12/10/1946.
175 «Ο διωγμός των εκπαιδευτικών», Ριζοσπάστης, 27/9/1946
176 «Απολύονται 470 εκπαιδευτικοί», Ριζοσπάστης, 6/7/1947
177 Ενδεικτικό αυτών των δυσκολιών είναι το παρακάτω απόσπασμα από επιστολή που έστειλε ο Ν.
Κιτσίκης στις 2 Οκτωβρίου 1948 στο γιό του Δημήτρη που βρισκόταν στην Γαλλία για σπουδές: «[…]
Είναι πραγματικά ηρωική η προσπάθεια μου να σας σπουδάσω και να σας μορφώσω όπως το θέλω,
όταν δεν έχω κανένα φίλο, κανένα συγγενή που να με βοηθήσει, αντίθετα μόνο εχθρούς όπου και να
γυρίσω ή αν όχι εχθρούς ανθρώπους ψοφοδεείς που φοβούνται και να μου δώσουν το χέρι τους μήπως
παρεξηγηθούν. Γιατί πρέπει να έχεις υπόψη σου πως οι συνθήκες είναι περισσότερο από κάθε άλλη
φορά τρομακτικές. Ζω τελείως μόνος. Αδυνατώ να εργασθώ. […]». Βλ. Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π.,
σ. 79. Ακόμα πιο παραστατικό είναι το επόμενο απόσπασμα, ξανά από επιστολή προς τον γιό του,
αυτή τη φορά με ημερομηνία 30 Ιουλίου 1951: «[…] Στο σπίτι της οδού Μουρούζη είμαι ολομόναχος,
δίχως υπηρεσία, με σχεδόν καθόλου έπιπλα, με πολύ λίγα βιβλία… […] Ξέρω ότι με έχετε όλοι μεγάλη
ανάγκη ακόμα. Τα οικονομικά μας είναι πολύ άσχημα, η πολύ μικρή μας περιουσία καταχρεωμένη.
Βλέπεις έχω να δουλέψω επαγγελματικά από την αρχή του δικού μας πολέμου, από το 1940. Ως τότε
ήμουνα ο καλύτερα πληρωμένος μηχανικός στην Ελλάδα. […] Στην Απελευθέρωση βρέθηκα στην
αριστερή παράταξη και καταδιώχθηκα όσο λίγοι. Παύθηκα από καθηγητής, αλλά το χειρότερο
έκλεισαν για μένα όλες οι πόρτες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. […] Για να καταλάβεις, Δημήτρη μου,
πόσο υποφέρω από οικονομική ανέχεια σου λέγω τούτο: Μέσα στο λιοπύρι του Ιουλίου, φορώ
χειμωνιάτικα». Βλ. Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 80-81.
178 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 47.
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Η κρατική καταστολή σε βάρος των αριστερών επιστημόνων και τεχνικών δεν

περιορίστηκε μόνο στις απολύσεις. Στα πλαίσια της στρατηγικής της «πολύπλευρης

ασφυξίας», υπήρξε συστηματική προσπάθεια ώστε οι περισσότεροι από αυτούς να

απομονωθούν πλήρως στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής μέσα από το μεθοδικό

κλείσιμο όλων των διεξόδων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δ. Καββάδα,

καθηγητή της Βοτανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο Δ. Καββάδας

απομακρύνθηκε από την θέση του τον Οκτώβριο του 1946, ενώ πραγματοποιούσε μια

πρωτοποριακή, για τα εγχώρια δεδομένα, έρευνα σχετικά με την μικροβιοκτόνα

δράση που έχουν διάφοροι μικρομύκητες της ελληνικής χλωρίδας. Σε αίτημα του να

του επιτραπεί, τουλάχιστον, η πρόσβαση στις υποδομές του πανεπιστημίου

προκειμένου να συνεχίσει την έρευνα του, η απάντηση της Πρυτανείας ήταν

αρνητική. Αρνητική ήταν η απάντηση κι από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της

πόλης απευθύνθηκε.179 Αντίστοιχα στην περίπτωση του Π. Κόκκαλη, μαζί με την

απόλυση του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήρθε και η απαγόρευση να χειρουργεί σε

οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο.180 Στην ίδια λογική θα μπορούσε να ενταχθεί και

η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να παραχωρήσει κατά καιρούς άδεια σε

διάφορους επιστήμονες προκειμένου να συμμετάσχουν σε διεθνή συνέδρια, όπως

έγινε στην περίπτωση του Ά. Αγγελόπουλου στις αρχές του 1947, όταν δεν του

επιτράπηκε να πάρει μέρος στο συνέδριο του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου, του

οποίου ήταν ιδρυτικό μέλος.181

Παράλληλα με τα παραπάνω, σημαντικά εμπόδια στην δράση της ΕΠ-ΑΝ

ανέκυπταν κι από την όξυνση της κρατικής και παρακρατικής βίας καθώς και τον

πολλαπλασιασμό των μέτρων καταστολής. Ειδικά μετά την θέσπιση του Γ’

Ψηφίσματος, τον Ιούνιο του 1946, για κάθε διάλεξη της εταιρείας απαιτούνταν

ολόκληρη διαδικασία από τις Αρχές προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια, ενώ

ακόμα και η συνεδρίαση ενός κύκλου μελέτης, δηλαδή η συνάντηση 5-6 επιστημόνων,

ήταν εξαιρετικά δύσκολη.182 Η δολοφονία του Κώστα Βιδάλη, γνωστού

δημοσιογράφου και τακτικού συνεργάτη του Ανταίου, στις 13 Αυγούστου από

παρακρατικούς κλόνισε ιδιαίτερα τον κύκλο του περιοδικού και της ΕΠ-ΑΝ. Δεν

είναι τυχαίο άλλωστε ότι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται νεκρολογία από τις στήλες

179 «Η Επιστήμη στην Ελλάδα», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 188.
180 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 130.
181 Στο ίδιο, σ. 153.
182 ΕΠ-ΑΝ, «Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας», ό.π., σ. 43.
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του Ανταίου είναι με αφορμή αυτό το περιστατικό.183 Μια ακόμα δολοφονία, αυτή

του Γιάννη Ζέβγου, μέλους του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ κι ενός εκ των πιο

προβεβλημένων διανοουμένων του, στις 20 Μαρτίου 1947, ήρθε να εντείνει το κλίμα

ανασφάλειας, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι κανείς δεν βρισκόταν

στο απυρόβλητο. Χαρακτηριστικό του γενικευμένου κλίματος τρομοκρατίας είναι ότι

ο Π. Κόκκαλης, όπως και πολλά ακόμα μέλη της ΕΠ-ΑΝ, αναγκάζονταν το διάστημα

αυτό να κοιμούνται τα βράδια έξω από το σπίτι τους για να αποφύγουν πιθανές

νυκτερινές εφόδους των δυνάμεων καταστολής ή των διαφόρων παρακρατικών.184

Την ίδια στιγμή, δεν ήταν λίγες οι φορές που μέλη της εταιρείας ήρθαν

αντιμέτωπα με τις αστυνομικές δυνάμεις. Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του

Ηλία Ηλιού, μέλους της συντακτικής επιτροπής του Ανταίου και του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΕΠ-ΑΝ, ο οποίος συνελήφθη στις 4 Μαρτίου 1947, μαζί με άλλους

570 πολίτες, σε μια από τις πρώτες, μαζικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που

εξαπολύθηκαν στην Αθήνα.185 Την ίδια κιόλας μέρα ο Η. Ηλιού εκτοπίστηκε στην

Ικαρία. Ο Ανταίος που θα κυκλοφορήσει μετά από δύο εβδομάδες θα δημοσιεύσει

στην τελευταία του σελίδα ένα ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο καταγγέλλει την

σύλληψη και εκτόπιση του συνεργάτη του.186 Λίγο αργότερα θα εξοριστούν και

άλλοι άνθρωποι του πνεύματος στην Ικαρία, μεταξύ των οποίων και οι Ρ. Ιμβριώτη,

παιδαγωγός, και Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, υφηγητής της Φιλοσοφίας στη

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κείμενα των οποίων δημοσιεύονταν κατά

καιρούς από τις στήλες του περιοδικού.187 Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της εξορίας

βρέθηκε και ο Κώστας Σωτηρίου, όταν μετά την σύλληψη του στις 3 Ιουλίου 1948

αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Οι προσωπικές, όμως, επαφές της

συζύγου του με την σύζυγο του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης, Κωνσταντίνου

Ρέντη –ήταν συγκρατούμενες στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου την περίοδο της Κατοχής-,

καθώς και η παρέμβαση του Δημήτρη Μπάτση, είχαν ως αποτέλεσμα ο Κ. Σωτηρίου

να εκτοπιστεί τελικά στο Μαρούσι, εκεί όπου ύστερα από λίγο διάστημα βρέθηκε ένα

ακόμα μέλος της ΕΠ-ΑΝ, ο Γιάννης Ευαγγελίδης.188

Τέλος, αρκετά αποκαλυπτική των πολλαπλών πιέσεων που ασκούνταν είναι η

183 Ανταίος, «Κώστας Βιδάλης», Ανταίος, Β΄, 2, 1946, σ. 51.
184 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 141.
185 «Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις μέσα στις πόλεις-571 συλλήψεις στην Αθήνα», Ριζοσπάστης,
5/3/1947.
186 Ανταίος, «Η παράνομη εκτόπιση μέλους της συντακτικής μας επιτροπής», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947,
σ. 200.
187 «Στην εξορία!», Ριζοσπάστης, 17/7/1947.
188 Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ. 81-84.
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περίπτωση του Ν. Κιτσίκη. Ο ίδιος, πιθανά λόγω του κύρους και της

αναγνωρισιμότητας που του εξασφάλιζε η σημαντική έως τότε διαδρομή του –από

τους πιο καταξιωμένους πολιτικούς μηχανικούς της χώρας με διεθνές κύρος,

Πρύτανης του Πολυτεχνείου επί σειρά ετών, Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γερουσιαστής,

Πρόεδρος του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου κτλ.-, κατάφερε, πέρα από κάποιες

προσαγωγές για εξακρίβωση στοιχείων,189 να αποφύγει τις διώξεις της αστυνομίας.

Δεν συνέβη, όμως το ίδιο με την σύζυγο του, Μπεάτα Κιτσίκη.190 Στέλεχος του ΚΚΕ

με σημαντικότατη δράση, συνελήφθη στις 16 Ιανουαρίου 1948 και καταδικάστηκε σε

θάνατο με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η Δεξιά, όπως σημειώνει η Ε. Παππά, επί

της ουσίας την τιμωρούσε γιατί πρώτη αυτή εγκατέλειψε την «καλή κοινωνία» για να

προσχωρήσει στις γραμμές της Αριστεράς και της Αντίστασης, συμπαρασύροντας και

τον σύζυγο της. Ταυτόχρονα, στο πρόσωπο της τιμωρούσε και τον Ν. Κιτσίκη, αφού

δεν μπορούσε να χτυπήσει τον ίδιο, θέλοντας κατά αυτόν τον τρόπο να του ασκήσει

ακόμα μεγαλύτερη πίεση.191

Κάτω από αυτές τις συνθήκες πολλοί διανοούμενοι που είχαν βρεθεί στο μάτι

του κυκλώνα λόγω της πολιτικής τους τοποθέτησης επέλεξαν τον δρόμο της φυγής

προς το εξωτερικό, προκειμένου ακριβώς να αποφύγουν τις διώξεις και να μπορέσουν

να συνεχίσουν απερίσπαστοι το επιστημονικό τους έργο. Ειδική μνεία σε αυτούς τους

επιστήμονες θα κάνει ο Ανταίος με σχόλιο του στο τεύχος που κυκλοφορεί τον Ιούνιο

του 1947. Όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, ο Α. Παπαπέτρου είχε βρει από

τα τέλη του 1946 μια θέση στο Ινστιτούτο Φυσικής του Δουβλίνου, ο Γ. Γεωργαλάς

είχε πάρει πρόσκληση από το Columbia University και την Γεωλογική Υπηρεσία του

Μεξικού να εργαστεί εκεί, ενώ ο Ι. Δεσποτόπουλος είχε καταφύγει στην Στοκχόλμη,

προσκεκλημένος του Σουηδικού Ινστιτούτου.192

Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι Π. Κόκκαλης, Σ. Μάξιμος και Α.

189 «Ο Ν. Κιτσίκης», Ριζοσπάστης, 29/8/1947.
190 Ούτε και με την μεγαλύτερη κόρη του, Μπεάτα. Όπως αφηγείται η ίδια σε μια συνέντευξη της,
κάποια στιγμή στην διάρκεια των Δεκεμβριανών οι αστυνομικοί την συνέλαβαν ύστερα από ένα
τυχαίο έλεγχο της ταυτότητας της μόνο και μόνο εξαιτίας της συνωνυμίας με την μητέρα της, την
οδήγησαν στο τμήμα και της κούρεψαν τα μαλλιά για εξευτελισμό. Όπως λέει χαρακτηριστικά:
«- Ο αστυνομικός το είχε καύχημα, πως κούρεψε την Μπεάτα Κιτσίκη.
Ερ.: Δηλαδή νομίσανε πως είχαν συλλάβει την μητέρα σου;
- Είναι πιθανό. Πάντως το όνομα Κιτσίκη τους αρκούσε».
Βλ. Ε. Παππά, Νίκος Κιτσίκης, ό.π., σ. 25-26.
191 Στο ίδιο, σ. 7-9. Όπως σημειώνει ο Φ. Τσέκερης «επί χρόνια οι περαστικοί, έξω από τις φυλακές
Αβέρωφ, με αγανάκτηση έβλεπαν πολύ συχνά αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο […] να περιμένει με ένα
κατσαρολάκι στο χέρι για να δώσει φαγητό στην αγαπημένη του Μπεάτα, τη συντρόφισσά του στη
ζωή και στον αγώνα». Βλ. Φ. Τσέκερης, «Νίκος Κιτσίκης: Ο μεγάλος αγωνιστής Δάσκαλος»,
Ριζοσπάστης, 4/1/2005.
192 «Η Επιστήμη στην Ελλάδα», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 264.
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Αγγελόπουλος, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα μέσα σε

συνθήκες παρανομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Π. Κόκκαλης, τον Μάιο του 1947, με ένα

διαβατήριο στο όνομα «Κοκκάλης» ταξίδεψε στην Μασσαλία κι από εκεί στο Παρίσι,

για να βρεθεί ξανά πίσω, στην Ελεύθερη Ελλάδα αυτή τη φορά, τον Ιανουάριο του

1948 ως Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας στην Προσωρινή

Δημοκρατική Κυβέρνηση.193 Τον Ιούλιο θα διαφύγει στο εξωτερικό κι ο Σ. Μάξιμος,

ο οποίος περνώντας από την Βουλγαρία και την Πράγα θα καταλήξει κι αυτός τον

Οκτώβριο στο Παρίσι. Ύστερα, όμως, από έξι μήνες θα απελαθεί από την γαλλική

κυβέρνηση και θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω στην Πράγα, όπου και έμεινε για δύο

περίπου χρόνια, για να εγκατασταθεί τελικά στην Βιέννη, στην οποία έζησε έως το

τέλος της ζωής του, το 1962.194 Τέλος, ο Α. Αγγελόπουλος, ύστερα από πολλές

δυσκολίες, αφού δεν του επιτρεπόταν η έξοδος από την χώρα, κατάφερε την ίδια

περίπου περίοδο να καταφύγει στην Γενεύη όπου έμεινε μέχρι το 1959, όταν και θα

επιστρέψει στην Ελλάδα. Όλοι οι προαναφερθέντες επιστήμονες ήταν ενεργά μέλη

της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών, όπως ο Σ. Μάξιμος, ο Π.

Κόκκαλης και ο Α. Αγγελόπουλος, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτό το τόσο ζοφερό κλίμα της περιόδου έρχεται να αποτυπώσει ο Ανταίος με

το κεντρικό του άρθρο στις 31 Δεκεμβρίου 1947. Το κείμενο, που έχει τίτλο «Οι

εργάτες της επιστήμης και τα προβλήματα τους» και υπογραφή «Ανταίος»,

συμπυκνώνει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που βίωνε ο επιστημονικός κόσμος της

χώρας, και κατ’ επέκταση και η ΕΠ-ΑΝ. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα προβλήματα

επιβίωσης που αντιμετώπιζαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, γεωπόνοι

και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς δουλειά λόγω των

πολιτικών τους πεποιθήσεων, στα πλαίσια της «εξυγίανσης του δημόσιου τομέα» που

προωθούταν από την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες

επιστήμονες και τεχνικοί από διάφορες ειδικότητες ήταν άνεργοι, αδυνατώντας να

καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής

δυσπραγίας και της περιορισμένης παραγωγικής δραστηριότητας που εξακολουθούσε

να βρίσκεται κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Τέλος, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι

αναγκάστηκαν, όπως σημειώνεται, υπό την πίεση του κλίματος τρομοκρατίας στην

επαρχία, να εγκαταλείψουν τον τόπο επαγγελματικής τους δράσης και να

συγκεντρωθούν ως πρόσφυγες στην Αθήνα, οξύνοντας ακόμα περισσότερο το

193 Κ. Τέντα-Λατίφη, Πέτρος Σ. Κόκκαλης, ό.π., σ. 159-168.
194 Σ. Μάξιμος, Η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού, ό.π., σ. ιε΄-ιστ΄.
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πρόβλημα της ανεργίας.195

Το κείμενο συνεχίζει περιγράφοντας με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση

που επικρατούσε στους χώρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το επιστημονικό,

ερευνητικό πνεύμα είχε εξοβελιστεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια στα οποία «έχει

θρονιαστεί ο σχολαστικισμός, ο στείρος εγκυκλοπαιδισμός, η άγονη ποσοτική

μάθηση». Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνεται, προϋπήρχε του πολέμου, μετά

όμως την Απελευθέρωση είχε οξυνθεί εξαιτίας ακριβώς της αποπομπής από τα

πανεπιστήμια κάθε προοδευτικού στοιχείου. Την ίδια στιγμή, προκειμένου το κράτος

να θέσει οριστικά υπό τον απόλυτο έλεγχο του τον χώρο της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης -και άρα και το μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου επιστημονικού

προσωπικού, εν δυνάμει και εν ενεργεία-, αφενός έσπευσε να καλύψει τις κενές

θέσεις που προέκυψαν μετά το κύμα εκκαθαρίσεων με άτομα της απολύτου

εμπιστοσύνης του και αφετέρου έθεσε φραγμούς στην είσοδο στα πανεπιστήμια,

μειώνοντας τις θέσεις των εισακτέων και αυξάνοντας τα δίδακτρα. Και το άρθρο

καταλήγει κάνοντας την απαισιόδοξη διαπίστωση πως προσπάθειες σας αυτές της

ΕΠ-ΑΝ και άλλων αξιόλογων επιστημόνων, που προσπαθούσαν παρά τις

αντιξοότητες και με πενιχρά μέσα να μελετήσουν τα σύγχρονα νεοελληνικά

προβλήματα και να προτείνουν λύσεις για αυτά, δεν επαρκούσαν και για αυτό

απαιτούταν η πλατύτερη δυνατή συστράτευση προκειμένου να διεκδικηθεί το «ιερό

δικαίωμα της ανεμπόδιστης άσκησης του κοινωνικού λειτουργήματος».196

Αξίζει κανείς να αντιπαραβάλει το πνεύμα αυτού του άρθρου με τον αισιόδοξο

τόνο που απέπνεε το πρώτο κείμενο που δημοσιεύτηκε στον Ανταίο. Στην τόσο

μεγάλη απόκλιση του ύφους συμπυκνώνεται, τρόπον τινά, η πλήρης αντιστροφή που

επήλθε μέσα σε τρία χρόνια, όχι μόνο στους πολιτικούς συσχετισμούς, αλλά -όπως

είναι, άλλωστε, φυσικό επακόλουθο- και στις προσδοκίες και τα οράματα των

προοδευτικών ανθρώπων. Η ελπίδα που γεννούσε το «ψυχικό και πνευματικό

όργωμα» και το «τίναγμα της ζωής ύστερα από τη φριχτή, μακρόχρονη πίεση», όπως

έλεγε πολύ παραστατικά ο Χ. Θεοδωρίδης,197 αντικαταστάθηκε από την

απογοήτευση και την απελπισία που επέβαλλαν οι διώξεις και η τρομοκρατία.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ειδικά από το

1947 και μετά, οδήγησαν στην αποψίλωση της εταιρείας και του περιοδικού από τους

195 Ανταίος, «Οι εργάτες της επιστήμης και τα προβλήματα τους», ό.π., σ. 273-274.
196 Στο ίδιο, σ. 274.
197 Χ. Θεοδωρίδης, «Προγραμματικό», ό.π., σ. 1.
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βασικότερους συντελεστές τους, καθώς τους εξώθησαν είτε στην φυγή είτε/και στην

αδρανοποίηση και την αποστασιοποίηση. Η εξέλιξη αυτή, όπως είναι λογικό, θα

αποβεί καθοριστική, σχεδόν μοιραία, για την πορεία και των δύο εγχειρημάτων. Το

προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο του 1947 πανελλαδικό συνέδριο επιστημόνων

με θέμα την ανοικοδόμηση, στην διενέργεια του οποίου η ΕΠ-ΑΝ είχε επενδύσει

τόσο πολύ, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μετά κι από αυτό η δράση της εταιρείας

ουσιαστικά σταμάτησε. Το τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα των διαλέξεων που

δημοσιεύτηκε στα τέλη του 1947 από τις στήλες του Ανταίου, όπως προαναφέρθηκε,

έμεινε στα χαρτιά. Την ίδια στιγμή ο Ανταίος σταμάτησε την κυκλοφορία του για έξι

μήνες, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 1947. Όταν κυκλοφορεί ξανά στις 31

Δεκεμβρίου, δεν ξεπερνά τις 26 σελίδες. Τους επόμενους μήνες όσοι έχουν απομείνει

στον κύκλο του περιοδικού καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες προκειμένου να το

κρατήσουν ζωντανό. Οι σημαντικές αρρυθμίες στην κυκλοφορία διατηρήθηκαν καθ’

όλη την διάρκεια του 1948, όταν εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη, και επιτάθηκαν την

διετία 1949-1950, οπότε η κυκλοφορία περιορίστηκε στα δύο μόλις τεύχη τη χρονιά.

Πολλοί από τους συνεργάτες της περιόδου 1945-1947 σταμάτησαν να αρθρογραφούν,

ενώ παράλληλα αυξήθηκε, όπως θα δούμε παρακάτω, ο αριθμός των ανυπόγραφων

κειμένων και των κειμένων που υπογράφονταν με ψευδώνυμο, εξαιτίας ακριβώς του

φόβου που προκαλούσε η κρατική καταστολή. Έτσι, την περίοδο 1948-1951

βρίσκουμε τρία κείμενα με την υπογραφή «Σ. Χλωρός», ψευδώνυμο που

χρησιμοποιούσε κατά καιρούς ο Σ. Μάξιμος,198 αλλά δεν συναντάμε κανένα κείμενο

με την υπογραφή του Α. Αμπατζή, του Ν. Κιτσίκη, του Γ. Μαρίνη, του Δ. Μέξη, του

Κ. Σακαντάνη ή του Σ. Σταυρόπουλου, ορισμένων εκ των πιο τακτικών αρθρογράφων

του περιοδικού το διάστημα 1945-1947.

Σε ό,τι αφορά την ΕΠ-ΑΝ, αυτή περιέρχεται σε αδράνεια για δύο περίπου

χρόνια και τελικά διαλύεται στις 20 Δεκεμβρίου 1949 με βάση την υπ’ αριθμό 255

απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Νομού Αττικής.199 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της

σχετικής απόφασης, την οποία χαρακτηρίζει αντισυνταγματική, αφού –όπως

υποστηρίζει- σύμφωνα με το άρθρο 11 του ισχύοντος τότε Συντάγματος κανένα

σωματείο δεν μπορούσε να διαλυθεί παρά μόνο με δικαστική απόφαση∙ επιπλέον

198 «Ανυπαρξία προϋποθέσεων για ανασυγκρότηση», Ε΄, 1-2, 1949, σ. 8-10· «Ένας Δούρειος Ίππος: Η
εκβιομηχάνιση της χώρας», Ε΄, 1-2, 1949, σ. 11-15· «Ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία», ΣΤ΄,
6-7, 1951, σ. 239-241.
199 Δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν τα σχετικά έγγραφα στα ΓΑΚ.
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θεωρεί την απόφαση παράνομη, καθώς δεν βασίζεται σε επαρκή στοιχεία.

Παράλληλα, ζητούσε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να αναστείλει προσωρινά

την εφαρμογή της απόφασης έως ότου αποφανθεί το ΣτΕ.200 Η αλλαγή κυβέρνησης

στις αρχές του 1950 δεν σήμανε κάποια θετική εξέλιξη. Παρά τις προεκλογικές

εξαγγελίες του Ν. Πλαστήρα για «μέτρα επιείκειας» και παρόλο που ο υπουργός

Εφοδιασμού, Κ. Μανέτας, αναγνώρισε από το βήμα της Βουλής πως η ΕΠ-ΑΝ

«υπήρξεν εν εκ των σπουδαιοτέρων επιστημονικών σωματείων του τόπου, με μέλη

γνωστότατους και διακεκριμένους επιστήμονας», δεν έγινε καμία πολιτική ενέργεια

εκ μέρους της κυβέρνησης για να ανασταλεί η αρχική απόφαση της Επιτροπής

Ασφάλειας. Την ίδια στιγμή ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη σε κάποια

αλλαγή της κατάστασης.201 Η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε για την ΕΠ-ΑΝ

είναι από τον Ανταίο που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1950, στον οποίο

δημοσιεύτηκε ένα κείμενο διαμαρτυρίας για την διάλυση της.202 Έκτοτε δεν

συναντάμε καμία άλλη αναφορά. Εύλογα, λοιπόν, υποθέτουμε ότι οι προσπάθειες για

ακύρωση της απόφασης και επαναλειτουργία της εταιρείας απέβησαν άκαρπες.

Απορία προκαλεί πάντως το γεγονός ότι η Επιτροπή Ασφάλειας Νομού Αττικής,

ενώ έδειξε «ανοχή» στην ύπαρξη της ΕΠ-ΑΝ καθ’ όλη την διάρκεια του Εμφυλίου,

αποφάσισε την διάλυση της στα τέλη του 1949, δύο μήνες μετά την λήξη και επίσημα

των εχθροπραξιών. Η απορία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν αναλογιστεί κανείς ότι

έτσι κι αλλιώς η εταιρεία ήταν ανενεργή ήδη από τα τέλη του 1947. Είναι, λοιπόν,

σαφές ότι η απόφαση είχε χαρακτήρα καθαρά προληπτικό και εντασσόταν στην

προσπάθεια των νικητών να επιβάλουν τους δικούς τους όρους για το πώς θα ήταν η

επόμενη μέρα. Το κλίμα τρομοκρατίας και διπολισμού που δημιουργούσε ο Εμφύλιος

λειτουργούσε ως επαρκής συνθήκη προκειμένου να εξωθείται στην αδράνεια και την

200 Η «Δημοκρατία της δεξιάς» καταπνίγει την ελευθερία στην επιστημονική έρευνα, Απόκομμα
εφημερίδας με άρθρο για την διάλυση της ΕΠ-ΑΝ που βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου, στο
https://www.4shared.com/office/KgG9HjClba/11_online.html, ανακτήθηκε και προσπελάστηκε
τελευταία φορά στις 4/6/2018.
201 «Διαμαρτυρία για την εταιρεία “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», Ανταίος, Ε΄, 5-6, 1950, σ. 179-180.
202 Τόσο το κείμενο αυτό όσο και το ανάλογο απόκομμα που βρέθηκε στο αρχείο του Κ. Σωτηρίου
-παίρνοντας ως δεδομένο ότι έχουν συνταχθεί από ανθρώπους σχετιζόμενους με την ΕΠ-ΑΝ-
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συνιστούν ένα δείγμα της αυτοσυνειδησίας του κύκλου της
ΕΠ-ΑΝ, του πώς δηλαδή αντιλαμβάνονταν τα ίδια τα μέλη της την ύπαρξη της εταιρείας και τους
σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της. Και στα δύο, λοιπόν, κείμενα τονίζεται ότι η ΕΠ-ΑΝ
είχε καταφέρει να συγκεντρώσει στους κόλπους της τους μεγαλύτερους επιστήμονες του τόπου και ότι
σε επίπεδο λειτουργίας επεδίωξε την ομαδική και επιστημονική εργασία αφενός και την εκλαΐκευση
της επιστήμης αφετέρου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πεπραγμένα της, τονίζονται οι διαλέξεις που
έδωσε κατά καιρούς, οι ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, οι επιστημονικές εκδόσεις, η
παρουσία της σε διάφορα συνέδρια σωματείων και λαϊκών οργανώσεων, η συμμετοχή της, και μάλιστα
ως ιδρυτικό μέλος, στην «World Federation of Scientific Workers» και τέλος η προσπάθεια να
οργανώσει ένα πανελλαδικό συνέδριο επιστημόνων.

https://www.4shared.com/office/KgG9HjClba/11_online.html


Η «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση: Επιστημονική Εταιρεία για τη Μελέτη των Νεοελληνικών Προβλημάτων»

- 137 -

ιδιώτευση μεγάλο μέρος των προοδευτικών στοιχείων που υπήρχαν στην ελληνική

κοινωνία. Η άρση του κλίματος αυτού και η επιστροφή στην ομαλότητα, που εκ

πρώτης όψεως σηματοδοτούσε η λήξη του Εμφυλίου, θεωρήθηκε από το καθεστώς

ότι μπορεί να έδινε το έναυσμα ώστε διάφορες δυνάμεις, που έως τότε τις πλάκωνε η

καταχνιά του πολέμου, να βγουν ξανά στην επιφάνεια, διεκδικώντας την θέση τους

στον πολιτικό στίβο με ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα, όπως ήταν για παράδειγμα

μια επιστημονική εταιρεία. Προκειμένου, λοιπόν, να θωρακιστεί απέναντι σε ένα

τέτοιο ενδεχόμενο, το καθεστώς θεώρησε σκόπιμο να κλείσει οποιαδήποτε δίοδο

υπήρχε μέχρι τότε μέσα από την οποία θα μπορούσε να συντελεστεί αυτή η επάνοδος.

Από την άποψη αυτή, η διάλυση της ΕΠ-ΑΝ εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική

των νικητών του Εμφυλίου που ξεκίνησε από την επαύριο κιόλας του πολέμου και

που αποσκοπούσε στον απόλυτο εκμηδενισμό της Αριστεράς ως πολιτικής πρακτικής

και ιδεολογίας.

δ) Η ΕΠ-ΑΝ από την σκοπιά του ΚΚΕ

Η αναφορά αυτή στην ζωή της ΕΠ-ΑΝ ολοκληρώνεται με την ξεχωριστή

παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος εσωκομματικού σημειώματος που βρέθηκε στο

προσωπικό αρχείο του Κ. Σωτηρίου. Το κείμενο ξεκινά με μια περιγραφή του τρόπου

που λειτουργεί η ΕΠ-ΑΝ και των πεπραγμένων της και στη συνέχεια προχωρά στην

διατύπωση ορισμένων συμπερασμάτων με βάση την έως τότε πορεία της. Σε ό,τι

αφορά το οργανωτικό σκέλος, σημειώνεται ότι η ΕΠ-ΑΝ κατάφερε μέσα σε σύντομο,

σχετικά, χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικά ερείσματα στον επιστημονικό

κόσμο της χώρας. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει όχι μόνο από την ταχεία αύξηση του

αριθμού των μελών της (από 59 ιδρυτικά σε 242 τον Ιούλιο του 1946) αλλά κι από το

γεγονός ότι πολλά από αυτά δεν ανήκαν στο ΚΚΕ, στοιχείο που πιστοποιούσε την

πλατιά απήχηση της εταιρείας στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. Ενδεικτικό της

θετικής εντύπωσης που είχε προκαλέσει η ΕΠ-ΑΝ στον επιστημονικό κόσμο και της

αποδοχής που απολάμβανε η δουλειά της, όπως σημειώνεται, είναι και το γεγονός ότι

το Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε μετά την πρώτη Γενική Συνέλευση, το

αποτελούσαν ως επί το πλείστον καθηγητές των Πανεπιστημίων Αθηνών και

Θεσσαλονίκης, του Πολυτεχνείου, της Γεωπονικής και της Παντείου, καθώς και το

ότι ο Χ. Ευελπίδης, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του δημοκρατικού
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χώρου που συμμετείχαν στην εταιρεία,203 είχε προσφερθεί ο ίδιος τον Ιούλιο του

1946 να αναλάβει την προεδρεία της. Ας σημειωθεί ότι ο Χ. Ευελπίδης κατά την

ίδρυση της εταιρείας δεν είχε δεχτεί κάποιο αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο

παρόλο που του είχε προταθεί.204

Το δεύτερο σκέλος του απολογισμού αφορούσε το έργο που είχε παραχθεί από

την ΕΠ-ΑΝ. Αρχικά, σημειώνεται ότι παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες (έλλειψη

χώρου γραφείων, βιβλιοθήκης και οικονομικών μέσων, μεταθέσεις υπαλλήλων,

διώξεις, τραγικό βιοτικό επίπεδο) η εργασία της εταιρείας απέδωσε σημαντικούς

καρπούς χάρη στο ζήλο των περισσότερων μελών της. Οι μελέτες, οι δημοσιεύσεις

στον Ανταίο και οι διαλέξεις της κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων από κάθε

επιστημονικό κλάδο, εμπλουτίζοντας τον δημόσιο λόγο του ΚΚΕ με μια σειρά θέσεις

για τα βασικά ζητήματα της ανοικοδόμησης και εξοπλίζοντας τους προοδευτικούς

επιστήμονες και τις λαϊκές οργανώσεις με στοιχεία και επιχειρήματα. Την ίδια στιγμή,

βέβαια, ο ανώνυμος συντάκτης θεωρούσε ότι υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο, αναπαράγοντας μια βολονταριστική αντίληψη η οποία

διακρίνει συχνά τέτοιου είδους κομματικά κείμενα, διατύπωνε την εκτίμηση ότι υπό

κανονικές συνθήκες, χωρίς δηλαδή όλα τα εμπόδια που έθετε η συγκυρία, τα

αποτελέσματα της εταιρείας θα μπορούσαν να κριθούν κάτω του μετρίου.205

Παράλληλα, εκφράζεται η πεποίθηση ότι η δουλειά της ΕΠ-ΑΝ έμενε σε

μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Όπως

χαρακτηριστικά τονίζεται, δεν αρκούσε η δημοσίευση ορισμένων εργασιών στον

Ανταίο. Αντιθέτως, θα έπρεπε τα συμπεράσματα τους να αποτελούν αντικείμενο

οργανωμένης και διεξοδικής συζήτησης στο εσωτερικό της ίδιας της εταιρείας, όχι

μόνο στα πλαίσια του σχετικού κάθε φορά τομέα αλλά με όλα τα μέλη της. Για τον

συντάκτη του σημειώματος η συστηματική αυτή ζύμωση ήταν αναγκαία επειδή, όπως

επισημαίνει, «η φύση της δουλειάς σε επιστήμονες επιβάλλει να συζητούνται όσο το

δυνατό πλατύτερα οι εργασίες που γίνονται». Την ίδια στιγμή το έργο της ΕΠ-ΑΝ δεν

το αξιοποιούσαν επαρκώς ούτε οι οργανώσεις του κόμματος και τα μετωπικά του

σχήματα, ενώ τα διάφορα κομματικά έντυπα, όπως ήταν η Κομμουνιστική

Επιθεώρηση, ο Ριζοσπάστης ή η Ελεύθερη Ελλάδα, δεν πρόβαλλαν μέσα από τις

203 Ο Χρυσός Ευελπίδης είχε διατελέσει βουλευτής Έβρου με το κόμμα των Φιλελευθέρων την
περίοδο 1933-1935 και Υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση Σοφούλη από τις 22 Νοεμβρίου 1945 ως
τις 29 Μαρτίου 1946.
204 Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 7.
205 Στο ίδιο.
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στήλες τους την δουλειά της εταιρείας.206 Πράγματι, η μελέτη των εντύπων αυτών,

όπως και του περιοδικού Μόρφωση -δεκαπενθήμερη έκδοση της Κεντρικής

Επιτροπής του ΚΚΕ που φιλοξενούσε μεταφράσεις σοβιετικών κυρίως άρθρων

ιδεολογικού περιεχομένου- επιβεβαιώνει, τρόπον τινά, όπως έχει ήδη σημειωθεί, την

παραπάνω εκτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία της ΕΠ-ΑΝ στην Κομμουνιστική

Επιθεώρηση και την Μόρφωση είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη, καθώς και στα δύο

περιοδικά δεν βρέθηκε καμία αναφορά σε αυτήν και το έργο της καθ’ όλη την

περίοδο 1945-1947, οπότε και τερματίστηκε η κυκλοφορία τους. Στον δε ημερήσιο

τύπο του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, τον Ριζοσπάστη και την Ελεύθερη Ελλάδα αντίστοιχα, οι

αναφορές είναι σχετικά περιορισμένες. Πέρα από ορισμένα σύντομα ρεπορτάζ

αναφορικά με δράσεις της εταιρείας (για την ίδρυση της, την εκδήλωση του

Δεκεμβρίου 1945, την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της τον Ιούλιο του 1946,

την συνάντηση της με τον P. Porter, την διακήρυξη για το Πανελλαδικό Συνέδριο

Επιστημόνων) καθώς και κάποιες -λίγες- αναγγελίες προγραμματισμένων διαλέξεων,

η ΕΠ-ΑΝ απουσιάζει από τις σελίδες του κομματικού τύπου. Ενδεικτικό, επίσης,

είναι ότι από όλες τις διαλέξεις που οργάνωσε η εταιρεία και τις κατά καιρούς

ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που εξέδωσε, η μόνη της οποίας το περιεχόμενο

προβλήθηκε στα κομματικά έντυπα ήταν μια ομιλία του Θ. Γιαννόπουλου στις 28/2

με τίτλο «Τα άμεσα σημερινά προβλήματα της αγροτικής μας οικονομίας».207

Συχνότερη ήταν η παρουσία της ΕΠ-ΑΝ στις στήλες της Νέας Οικονομίας η οποία,

όπως είδαμε και παραπάνω, δημοσίευσε τις εισηγήσεις -είτε τα βασικά τους σημεία

είτε ολόκληρες- επτά διαλέξεων που είχε διοργανώσει η εταιρεία. Η προνομιακή αυτή

σχέση μεταξύ ΕΠ-ΑΝ και Νέας Οικονομίας είναι λογική, αφού εκδότης της δεύτερης

είναι ο Α. Αγγελόπουλος, εκ των βασικότερων συντελεστών της πρώτης. Την ίδια

στιγμή φαίνονται τα δύο αυτά εγχειρήματα να μοιράζονται αρκετούς συνεργάτες.

Έτσι, οι Γ. Νέζης, Γ. Τενεκίδης και Χ. Αγαλόπουλος208, μέλη της συντακτικής ομάδας

του περιοδικού, εμφανίζονται στο κατάλογο με τις προγραμματισμένες για μέσα στο

1947 διαλέξεις της ΕΠ-ΑΝ. Αντίστοιχα, οι Δ. Καλιτσουνάκης και Μ. Τσιμάρας,

υπεύθυνοι του γραφείου στατιστικής και οικονομικών πληροφοριών της εταιρείας,

206 Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 7-8.
207 «Τα άμεσα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας», Ριζοσπάστης, 7/4/1946. Στο ρεπορτάζ
αναφέρεται ότι η διάλεξη δόθηκε στις 3/3. Η αναγγελία στην Ελεύθερη Ελλάδα στις 28/2 κάνει κι αυτή
λόγο για 3/3.
208 Ο Χρήστος Αγαλόπουλος, μάλιστα, συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών της εταιρείας που
αναφέρονται στο κείμενο διαμαρτυρίας που είχε δημοσιευτεί στον Ανταίο, τον Ιούλιο του 1950, για
την διάλυση της ΕΠ-ΑΝ. Βλ. «Διαμαρτυρία για την εταιρεία “Επιστήμη-Ανοικοδόμηση”», ό.π., σ.
179-180.
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αρθρογραφούν τακτικά στην Νέα Οικονομία. Να διευκρινιστεί ότι η τακτική αυτή

συνεργασία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και ταύτιση απόψεων, αφού η Νέα Οικονομία

εκπέμπει ένα στίγμα αρκετά κοντά στις απόψεις της σοσιαλδημοκρατίας.

Επιστρέφοντας στο σημείωμα, ο συντάκτης ολοκληρώνει το σκέλος των

συμπερασμάτων κάνοντας λόγο για την ανάγκη το ΚΚΕ να αφιερώσει κι άλλες

δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσει περαιτέρω την λειτουργία της ΕΠ-ΑΝ. Μπορεί,

όπως σημειώνεται, τα κομματικά μέλη που ήδη συμμετείχαν σε αυτήν να έπαιξαν τον

πιο δραστήριο ρόλο, ωστόσο, με δεδομένο ότι «χρειάζεται σε μια μαζική οργάνωση

τέτοιου τύπου πολύ γερή οργανωτική δουλειά», η συνεισφορά αυτή κρινόταν

ανεπαρκής. Έτσι, προτείνεται να οριστούν με εντολή του κόμματος στελέχη,

τουλάχιστον ένα σε κάθε τομέα της εταιρείας, που θα ασχολούνται αποκλειστικά με

αυτήν και δεν θα διαθέτουν απλά «μια δύο ώρες την ημέρα» ανάμεσα στα άλλα

καθήκοντα τους. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο, όσοι επιστήμονες ανήκουν στο ΚΚΕ

και παίζουν βασικό ρόλο στην ΕΠ-ΑΝ, να παρακολουθήσουν κάποια κομματικά

φροντιστήρια από ανώτερα στελέχη, για να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα σχετικά

με την στρατηγική και την τακτική του κόμματος, ώστε να μην παρατηρείται, όπως

χαρακτηριστικά αναφέρεται, «αδυναμία σωστής εφαρμογής της γραμμής στα

επιστημονικά ζητήματα».209

Η τελευταία αυτή παρατήρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως υπαινιγμός για

κάποιας μορφής πολιτικό ολίσθημα· ο συντάκτης ή οι συντάκτες της εσωκομματικής

αυτής αναφοράς πιθανά θεωρούσαν ότι ο λόγος που αρθρωνόταν, είτε μεμονωμένα

από κάποιους επιστήμονες είτε συνολικά από την ΕΠ-ΑΝ, παρέκκλινε της

κομματικής ορθοδοξίας. Βεβαία, αν όντως πρόκειται περί μομφής, τότε το όποιο

παράπτωμα δεν θα πρέπει να ήταν πολύ σοβαρό, καθώς πουθενά αλλού μες στο

κείμενο δεν γίνεται νύξη σε παρεκκλίσεις ή μη ορθή εφαρμογή της γραμμής. Από την

άλλη, μπορεί να μην πρόκειται για επίπληξη αλλά για απλή επισήμανση. Η ανάγνωση

αυτή φαίνεται, άλλωστε, να ταιριάζει περισσότερο με το ύφος –που κάθε άλλο παρά

πολεμικό είναι- και το περιεχόμενο του κειμένου εν γένει, καθώς και με την κεντρική

ιδέα που διαπερνά την σκέψη του συντάκτη σχετικά με την «γερή οργανωτική

δουλειά» που απαιτούν οι μαζικές οργανώσεις. Ίσως, μάλιστα, το γεγονός ότι η

ΕΠ-ΑΝ αποτελούνταν από διανοούμενους, κοινωνική ομάδα που παραδοσιακά

συγκέντρωνε πάνω της -λόγω της ταξικής της θέσης και ως ένα βαθμό και του

209 Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 8.
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πνευματικού της επιπέδου- την καχυποψία του κομματικού μηχανισμού, σε

συνδυασμό με το ότι πολλοί από αυτούς προέρχονταν από τον ευρύτερα δημοκρατικό

χώρο, επέτεινε στο μυαλό του ανώνυμου συντάκτη την ανάγκη ενός πιο σφιχτού

οργανωτικού και ιδεολογικού κρατήματος. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ιδωθεί

και η πρόταση για διεξοδική συζήτηση των πορισμάτων μιας έρευνας με όλα τα μέλη

της ΕΠ-ΑΝ, που αναφέρθηκε προηγούμενα.

Το τελευταίο μέρος του σημειώματος είναι αφιερωμένο στην περαιτέρω πορεία

της ΕΠ-ΑΝ, και πιο ειδικά στο επιστημονικό συνέδριο που είχε προγραμματιστεί για

τον Νοέμβριο του 1946. Ήδη από την αρχή ο συντάκτης είναι σαφής ως προς τις

στοχεύσεις που θεωρούσε ότι έπρεπε να εξυπηρετήσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία:

να επιβεβαιωθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πρόταση της Κομμουνιστικής

Διεθνούς περί του αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα της επανάστασης και της

μετάβασης στο καθεστώς της λαϊκής δημοκρατίας, έτσι όπως διατυπώθηκε πριν την

διάλυση της στο 7ο Συνέδριο, το 1935, κι έτσι όπως εξειδικεύτηκε από το ΚΚΕ στην

περίπτωση της Ελλάδας με την ανάλυση περί βιωσιμότητας και αυτοδύναμης

ανάπτυξης. Παράλληλα, επιδιωκόταν να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή

της θέσης αυτής από «καλόπιστους και δεξιούς ακόμα επιστήμονες». Μάλιστα, όπως

τονίζεται, η επιτυχία του συνεδρίου θα αποτελούσε σημαντικότατο βήμα για την

ενίσχυση της οργανωτικής εμβέλειας του ΚΚΕ στο χώρο των προοδευτικών

επιστημόνων και διανοουμένων. Τέλος, η διεξαγωγή του συνεδρίου θα είχε και την

διάσταση μιας ακόμα πιο συστηματικής ζύμωσης στο εσωτερικό της ίδιας της

ΕΠ-ΑΝ, που θα συνέβαλε στην περαιτέρω θεμελίωση των θέσεων της.210

Ως αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, ο

συντάκτης του σημειώματος έθετε την σωστή ιδεολογική και οργανωτική

προετοιμασία του συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, σημείωνε ότι χρειαζόταν

επιμελημένη και με ενιαίο πνεύμα και μέθοδο προετοιμασία των θέσεων που θα

υποστηρίζονταν από την ΕΠ-ΑΝ στο συνέδριο. Για τον σκοπό αυτό άλλωστε

συγκροτήθηκε, όπως αναφέρεται, ειδική επιτροπή εισηγήσεων. Στο σημείο αυτό

πιθανά να αντανακλάται η αγωνία, που περιγράφτηκε και παραπάνω, για την ανάγκη

ενός σφιχτού ιδεολογικού κρατήματος, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά λάθη

στην εξειδίκευση της γραμμής. Στο ζήτημα της οργανωτικής προετοιμασίας τονιζόταν

ότι χρειάζεται να καταβληθεί συστηματική προσπάθεια ώστε να συγκροτηθεί μια

210 Ίδρυση – Καταστατικό – Σκοποί - Μέλη, Αρχείο Κ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 8-9.
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πλατιά οργανωτική επιτροπή, να καλυφθεί το κόστος του συνεδρίου, και να

εξασφαλιστεί η συμμετοχή αντιπροσώπων από την επαρχία και το εξωτερικό.211

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι το ΚΚΕ φιλοδοξούσε ότι το συνέδριο θα μπορούσε να

αποτελέσει τον καταλληλότερο χώρο προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πολιτική του

πρόταση και να εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή και συναίνεση μεταξύ των

επιστημόνων και των τεχνικών της χώρας, εδραιώνοντας παράλληλα την θέση της

ΕΠ-ΑΝ ως ηγεμονεύουσα δύναμη στο χώρο της ελληνικής διανόηση.

211 Στο ίδιο, σ. 9.
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4. Η πορεία του Ανταίου

Ο Ανταίος κυκλοφόρησε για έξι χρόνια (1945-1951) σε δύο περιόδους και

αποτελείται συνολικά από πέντε τόμους: Α΄ Χρόνος, Β΄ Χρόνος, Δ΄ Χρόνος, Ε΄

Χρόνος, ΣΤ΄ Χρόνος. Ο Γ΄ Χρόνος δεν λείπει πραγματικά, απλώς ο Β΄ Χρόνος

κάλυψε ουσιαστικά δύο έτη (1946-1947) και, προφανώς για αυτό, όταν το περιοδικό

μπήκε στην Περίοδο Β΄, αλλάζοντας σχήμα και ανανεώνοντας την ύλη του,

χαρακτήρισε τον επόμενο τόμο ως Δ΄ Χρόνο. Από αυτό το πολύ πλούσιο υλικό των

1.672 σελίδων η παρούσα μελέτη έχει εστιάσει στην Περίοδο Α΄, που καλύπτει τα έτη

1945-1947, δηλαδή τους Χρόνους Α΄ και Β΄, και που στην ανατύπωση που έκανε το

Ε.Λ.Ι.Α το 2000 καταλαμβάνει τον Τόμο Α΄.

Η περίοδος εντός της οποίας κινείται η παρούσα εργασία χαρακτηρίζεται

πολιτικά από την ένταση της λευκής τρομοκρατίας και τις πρώτες φάσεις του

Eμφυλίου, την παλινόρθωση της μοναρχίας και τη μετάβαση από την αγγλική στην

αμερικανική κηδεμονία. Στο οικονομικό επίπεδο, ξεχωρίζουν οι αλλεπάλληλες

προσπάθειες οικονομικής σταθεροποίησης, το «πείραμα Βαρβαρέσου», η ίδρυση της

Νομισματικής Επιτροπής και η εκτεταμένη άσκηση της οικονομικής πολιτικής από

ξένες αποστολές. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον διανύει τον πρώτο

κύκλο της ζωής του ο Ανταίος. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τεύχος του περιοδικού

κυκλοφορεί λίγο μετά την οριστική συνθηκολόγηση της Γερμανίας, στις 20 Μαΐου

του 1945, μέσα σε ένα αντιφατικό κλίμα. Από την μία επικρατεί χαρά λόγω της νίκης

των αντιφασιστικών δυνάμεων και του τέλους των σκοτεινών χρόνων του πολέμου

και από την άλλη απλώνεται μια αίσθηση ανησυχίας και φόβου λόγω του

συστηματικού διωγμού των δυνάμεων της Αντίστασης μετά τα γεγονότα του

Δεκέμβρη.1

Ωστόσο, αυτό που τελικά έδινε τον τόνο ήταν η αισιοδοξία ότι τα αιτήματα των

λαών για δημοκρατία και ελευθερία θα υλοποιούνταν καθώς και ότι θα

αναγνωρίζονταν από την διεθνή κοινότητα οι θυσίες του ελληνικού λαού στον

συμμαχικό αγώνα ενάντια στο φασισμό. Το κλίμα αυτό αισιοδοξίας αποτυπώνει πολύ

γλαφυρά ο Χ. Θεοδωρίδης στο πρώτο κείμενο του Ανταίου, στο «Προγραμματικό»,

όταν, παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί, γράφει: «η ζωή τινάχθηκε με

τέτοιαν ορμή από τη φριχτή μακρόχρονη πίεση, γύρω μας γίνεται τέτοιο ψυχικό και

1 Ε. Παππά, «Εισαγωγή», ό.π., σ. ιβ΄.
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πνευματικό όργωμα, πλατύτατα στρώματα ξυπνημένα από παρορμήσεις, που

έρχονται από χίλιες κατευθύνσεις, δείχνουν τέτοια δεχτικότητα […]».2

Η έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω του ο πόλεμος, σε συνδυασμό με

την αφύπνιση και την ενεργοποίηση των λαών από την συμμετοχή τους στον αγώνα

ενάντια στο φασισμό, γεννά την προσδοκία μιας αναγέννησης. Η κυρίαρχη αίσθηση

είναι ότι ο πόλεμος καταστρέφοντας καθετί παλιό έδωσε την ευκαιρία στους λαούς να

κάνουν μια νέα αρχή χτίζοντας έναν κόσμο με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Η

επιστήμη, και μάλιστα στην «καθαρή» της διάσταση, την οποία επικαλούνται πολύ

συχνά οι συντάκτες του περιοδικού, θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην

προσπάθεια αυτή. Οι ίδιοι οι επιστήμονες οφείλουν, αναλαμβάνοντας το ρόλο του

διανοούμενου, να καθοδηγήσουν με τις γνώσεις τους το λαό στην οικοδόμηση αυτής

της νέας ζωής. Σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια στρατεύεται και ο Ανταίος,

φιλοδοξώντας, μάλιστα, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ούτε ο τίτλος του περιοδικού είναι άσχετος από αυτό το κλίμα αισιοδοξίας. Ο

μυθικός γίγαντας Ανταίος, που αντλούσε δύναμη από την ίδια την γη, λειτουργεί

συμβολικά για τον κύκλο του περιοδικού καθώς και αυτός αντλεί την δύναμη του

μέσα από το ρίζωμα του με την πραγματικότητα και τις νέες δυνάμεις που ξεπήδησαν

από τον ελληνικό λαό.3 Επιπλέον, με τον μύθο του Ανταίου συμβολίζεται η

προσπάθεια της Ελλάδας ως μιας περιφερειακής χώρας να αναβαθμίσει την θέση της

στηριζόμενη στις δικές της υλικές και πνευματικές δυνάμεις.4 Γενικά, πάντως, ο

μυθικός Ανταίος αποτελεί, όπως είδαμε, ένα σταθερό σημείο αναφοράς στην

ρητορική της Αριστεράς την περίοδο αυτή καθώς στο πρόσωπο του βρίσκει μια

2 Χ. Θεοδωρίδης, «Προγραμματικό», ό.π., σ. 1. Ολόκληρο το κείμενο παρατίθεται αυτούσιο στο
Παράρτημα 2.
3 Η γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στον πνευματικό κόσμο και τα λαϊκά στρώματα στην διάρκεια
της Κατοχής και ο παραλληλισμός της σχέσης αυτής με την σχέση που είχε ο Ανταίος με την γη
επανέρχονται συχνά στον αριστερό λόγο της περιόδου. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που
ακολουθεί από μια ομιλία του Roger Milliex, αναπληρωτή διευθυντή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών,
το 1945: «Αν υπάρχει ένας μύθος που είναι πάντα καλό για μας τους εργάτες της διανόησης να τον
στοχαζόμαστε, τότε ασφαλώς ο μύθος αυτός είναι του Ανταίου. Του Ανταίου που ξανάπαιρνε δύναμη
μόνο όταν τα πόδια του ακουμπούσαν στη γης, στη Γαία, τη μητέρα του. Πλούσιος με κάθε λογής
ερμηνείες ο μύθος αυτός μας υποβάλλει ανάμεσα σ’ άλλα και τούτο: Αν εμείς οι διανοούμενοι δεν
θέλουμε να πνίξουν η ματαιότητα και η αφαίρεση τη ζωντανή σκέψη μας ανάμεσα ουρανού και γης,
όπως έπνιξε ο Ηρακλής τον Ανταίο, πρέπει να την κρατάμε σε μόνιμη επαφή με το ανθρώπινο έδαφος
που την κυοφόρησε και την εξέθρεψε, δηλαδή με τον λαό. Πρέπει να μην αποκοβόμαστε από τις
ανθρώπινες μάζες και από την λαϊκή πραγματικότητα γιατί δεν υπάρχει βιώσιμη κουλτούρα αν δεν
βρίσκεται σε επαφή με αυτές». Βλ. Roger Milliex, «Οι διανοούμενοι της Ελλάδας στην υπηρεσία της
Αντίστασης», Επιθεώρηση Τέχνης, ΙΕ΄/87-88, 1962, σ. 416. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γιώργος Βαλέτας
γράφει για τους πνευματικούς ανθρώπους στην διάρκεια της Κατοχής ότι «άγγιξαν τις λαϊκές πηγές
δημιουργίας όπως ο Ανταίος τη γη και αντρειώθηκαν». Βλ. Γιώργος Βαλέτας, «Οι διανοούμενοι στον
αγώνα», Αιολικά Γράμματα, Ε΄, 29, 1975, σ. 349.
4 Χ. Θεοδωρίδης, «Ο μύθος του Ανταίου», Ανταίος, Α΄, 2, 1945, σ. 31-32.
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αναλογία με την δική της μοίρα: κι αυτή, παρά τα χτυπήματα που δέχεται με την

όξυνση της καταστολής και των διώξεων, θα μπορέσει να παραμείνει όρθια επειδή

αντλεί την δύναμη της από τον λαό.5

Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα μετριάσουν αυτή την αισιοδοξία ενώ δεν θα

αργήσουν να φανούν και οι πρώτες δυσκολίες του εγχειρήματος. Η πρώτη αρρυθμία

σημειώνεται μόλις τον Ιούλιο του 1945 με την αποχώρηση του Χ. Θεοδωρίδη από την

διεύθυνση του περιοδικού που συνοδεύτηκε από την κατάργηση του τίτλου του

διευθυντή και την αντικατάσταση του από Συντακτική Επιτροπή. Σε αυτήν

συμμετείχαν -τουλάχιστον κατά τα τρία πρώτα χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού-

εκτός από τον Δ. Μπάτση, οι Η. Ηλιού, δικηγόρος, Ν. Κιτσίκης, πρώην πρύτανης του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Π. Κόκκαλης, καθηγητής Ιατρικής του

Πανεπιστημίου Αθηνών, Σ. Μάξιμος, δημοσιογράφος, Κ. Σακαντάνης, γεωπόνος, Σ.

Σταυρόπουλος, μηχανικός και Κ. Σωτηρίου, παιδαγωγός. Ο Δ. Μπάτσης παραμένει

αρχισυντάκτης ενώ από τον Μάρτιο του 1946 αναλαμβάνει και την διεύθυνση. Δεν

είναι σαφές που ακριβώς οφείλεται η παραίτηση Θεοδωρίδη. Η μόνη διαθέσιμη

μαρτυρία σχετικά με το θέμα είναι αυτή του Κ. Σωτηρίου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο

πρώτος παραιτήθηκε επειδή διαφωνούσε με την τακτική του ΚΚΕ να παρεμβαίνει

στον καθορισμό της ύλης του περιοδικού.6

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 1945 το περιοδικό, παρόλο που τυπικά

εξακολουθεί να κυκλοφορεί ως δεκαπενθήμερο, στην πραγματικότητα γίνεται μηνιαίο.

Η αντίφαση καλύπτεται με το τέχνασμα των διπλών τευχών έως τον Ιούλιο του 1946,

οπότε η έκδοση γίνεται και επίσημα μηνιαία. Η πιο χαρακτηριστική, όμως, εκδοτική

ανωμαλία σημειώνεται στα μέσα του 1947, όταν εν μέσω κλιμάκωσης του εμφυλίου

πολέμου ο Ανταίος αναστέλλει προσωρινά την κυκλοφορία του από τον Ιούλιο έως

τον Δεκέμβριο του 1947, οπότε και εκδίδεται ένα τριπλό τεύχος με μόλις 26 σελίδες.7

Από τον Ιανουάριο του 1948 ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του περιοδικού. Ένας

άλλος Ανταίος κυκλοφορεί, σε μικρό σχήμα και με λιγότερο φιλόδοξους στόχους. Ο

υπότιτλος «Δεκαπενθήμερο περιοδικό για την μελέτη των προβλημάτων της

5 Χαρακτηριστική είναι και η ταύτιση των Μπολσεβίκων με τον Ανταίο από τον Στάλιν. Βλ. Π.
Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 448.
6 Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είχαν βάλει τώρα υπεύθυνο για τον Ανταίο ένα γιατρό. Είχε
γράψει ο φίλος ο Τάσος Βαφειάδης μια μελέτη για την χιτλερική παιδεία. Την είχε εγκρίνει ο
Θεοδωρίδης, αλλά ο γιατρός εζήτησε, η αρχή να πάει στο τέλος και το τέλος νάρθει στην αρχή. Έτσι
λέει του αρέσει αυτουνού. Τα παρατάει ο Θεοδωρίδης, αποσύρει τη μελέτη του ο Βαφειάδης και τότε
το κόμμα έκανε συλλογική διεύθυνση». Βλ. Κ. Σωτηρίου, Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται, ό.π., σ.
80-81.
7 Ε. Παππά, «Εισαγωγή», ό.π., σ. ιγ΄.
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ανοικοδόμησης» της περιόδου 1945-1947 τροποποιείται υπό το βάρος του Εμφυλίου

και η σαφής αναπτυξιακή προοπτική της ανοικοδόμησης δίνει την θέση της στην πιο

αόριστη διατύπωση «Επιστήμη-Τεχνική-Οικονομία». Η φράση αυτή θα μπορούσε,

όπως σημειώνει ο Θ. Γκιούρας, να διαβαστεί όχι απλά παρατακτικά αλλά και εν είδει

συλλογισμού, στον οποίο ο μέσος όρος παίζει τον κύριο ρόλο, συνδέοντας την

επιστήμη με την οικονομία.8 Η αλλαγή κλίματος γίνεται αισθητή από το πρώτο

κιόλας κείμενο αυτής της δεύτερης περιόδου του Ανταίου, όπου με σαφήνεια

αναφέρεται πως οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην χώρα έχουν θέσει τον

στόχο της ανασυγκρότησης σε δεύτερη μοίρα, αναδεικνύοντας νέα καθήκοντα και

προτεραιότητες που επιβάλλουν την μετατροπή του Ανταίου από περιοδικό για την

μελέτη των προβλημάτων της ανοικοδόμησης σε ένα «γενικό επιστημονικό

περιοδικό».9

Οι εξελίξεις στην κυκλοφορία του περιοδικού αποτυπώνονται στον πίνακα

αλλά και στο διάγραμμα που ακολουθούν.

Πίνακας 1: Κυκλοφορία και ποσότητα ύλης του περιοδικού Ανταίος

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 31,7
Περίοδος Β 848 13 65,2
Σύνολο 1.672 39 42,9

Πηγή: Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 14.

8 Θ. Γκιούρας, «Το περιοδικό Ανταίος, η δημοσιότητα ως αγώνας και ο αγώνας ως δημοσιότητα», ό.π.,
σ. 44.
9 Ανταίος, «Ζητήματα», Ανταίος, Δ΄, 1, 1948, σ. 1.
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Πηγή: Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 15.

Κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του το περιοδικό καταφέρνει να διατηρήσει

μια σχετικά τακτική κυκλοφορία με πλούσια ύλη. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και

στον σημαντικό όγκο των μελετών που είχαν παραχθεί ήδη από την περίοδο της

Κατοχής και που τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από τις στήλες του

Ανταίου. Μια τέτοια υπόθεση ενισχύεται κι από το γεγονός ότι το διάστημα

1945-1946 ένας μεγάλος αριθμός των σελίδων του περιοδικού καλύπτεται από

εκτεταμένες μελέτες που δημοσιεύονται σε συνέχειες, συνήθως σε δύο ή και τρία

τεύχη, ενώ δεν λείπουν κι εκείνες που εκτείνονται σε ακόμα περισσότερα. Για

παράδειγμα, η μελέτη του Α. Κριάρη με τίτλο «Επέκταση και ένταση της

καλλιέργειας» δημοσιεύεται σε δέκα τεύχη, ενώ εκείνη του Κ. Σακαντάνη με τίτλο

«Το πρόβλημα των αγροτικών κεφαλαίων» σε έξι. Από τα τέλη όμως του 1946, όταν

εξαντλείται το απόθεμα μελετών και οξύνεται το κλίμα διώξεων σε βάρος της

Αριστεράς, ξεκινά να σημειώνεται μια σαφής υποχώρηση του ρυθμού κυκλοφορίας

και του αριθμού των σελίδων. Το 1947 είναι μια από τις χειρότερες χρονιές στην ζωή

του περιοδικού με τον αριθμό των σελίδων να φτάνει μόλις τις 144. Μετά από μια

οριακή ανάκαμψη το 1948, η διετία 1949-1950 βρίσκει τον Ανταίο στο ναδίρ της

εκδοτικής του διαδρομής. Το περιοδικό όλο αυτό το διάστημα εξακολουθεί να

χαρακτηρίζεται ως μηνιαίο παρόλο που το κάθε τεύχος καλύπτει πλέον τρεις ή και

τέσσερις μήνες. Πιο αναλυτικά, το 1948 εκδίδονται τέσσερα τεύχη, όσα και τη διετία

1949-1950. Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται από την αύξηση του αριθμού των

σελίδων ανά τεύχος. Το 1951 επιχειρείται μια ανάκαμψη καθώς μόνο μέσα στο πρώτο
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επτάμηνο κυκλοφορούν πέντε τεύχη. Η εντυπωσιακή αυτή κίνηση δείχνει αν μη τι

άλλο την πρόθεση των συντελεστών του περιοδικού να εκμεταλλευτούν την σχετική

ομαλοποίηση που επέφερε στην πολιτική ζωή της χώρας ο τερματισμός του Εμφυλίου,

προκειμένου να δώσουν στο εγχείρημα τους μια νέα πνοή. Η προσπάθεια όμως αυτή

θα ανακοπεί βίαια το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς μετά την εκτέλεση του Δ. Μπάτση,

που θα σημάνει και το οριστικό τέλος του Ανταίου.

Η αλλαγή των προσανατολισμών του περιοδικού μετά το 1947 αναδεικνύεται,

όπως παρατηρεί κι ο Α. Κακριδής, κι από τις μεταβολές που συντελούνται στην

σύνθεση της ύλης. Εξετάζοντας την εσωτερική δομή του περιοδικού και τον

επιμερισμό της ύλης σε άρθρα, στήλες, ανακοινώσεις, ένθετα, επιστολές-συζητήσεις

και κριτικές, διαπιστώνει μια σταδιακή υποχώρηση της ποσότητας των άρθρων, η

οποία αποτυπώνεται και στα σχετικά διαγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη περίοδο (1945-1947) τα άρθρα

συνιστούσαν το 75,5% ενώ στην δεύτερη (1948-1951) το ποσοστό τους πέφτει στο

44,9% με τα ένθετα να φτάνουν στο 23% και τις στήλες στο 21,3% (ακολουθούν οι

κριτικές με 6,4%, οι επιστολές με 3,3% και οι ανακοινώσεις με 1%).10 Η μεταστροφή

αυτή, όπως σημειώνει κι ο Α. Κακριδής, συμβαδίζει με την αλλαγή προσανατολισμού

10 Η ταξινόμηση που υιοθέτησε ο Α. Κακριδής είναι η εξής: Ως «Άρθρα» θεωρήθηκαν τα αυτόνομα
κείμενα 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. Βλ. Α.
Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 35.
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του περιοδικού. Ο ενθουσιασμός της πρώτης περιόδου έχει οδηγήσει σε πολλές

τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές μελέτες για διάφορα ζητήματα της

ανοικοδόμησης, οι οποίες δημοσιεύονταν ως αυτοτελή άρθρα. Με την πάροδο του

χρόνου, και δεδομένων των δυσκολιών λόγω της πολιτικής ανωμαλίας, αυτός ο

αρχικός ενθουσιασμός μετριάστηκε. Φυσικό ήταν να υποχωρήσουν τα άρθρα προς

όφελος ένθετων και στηλών που ως επί το πλείστον δεν περιείχαν πρωτότυπη

ανάλυση αλλά αναπαρήγαγαν πληροφορίες από τον ξένο και εγχώριο τύπο,

παρουσίαζαν στατιστικά στοιχεία για την οικονομία ή μετέφεραν ειδήσεις από την

ξένη και εγχώρια πνευματική κίνηση.11

Μια πιο σαφή εικόνα για τους προσανατολισμούς του περιοδικού μπορούμε να

αποκομίσουμε αν εστιάσουμε την προσοχή μας στην θεματική του διάρθρωση. Ένα

απλό ξεφύλλισμα των περιεχομένων είναι αρκετό για να συνειδητοποιήσει κανείς το

εύρος των θεμάτων με τα οποία επιχείρησε να αναμετρηθεί ο Ανταίος καθώς και την

ολιστική οπτική μέσα από την οποία προσέγγισε το ζήτημα της ανοικοδόμησης. Οι

ίδιοι οι συντελεστές του περιοδικού είχαν κατατάξει την ύλη του σε ετήσια ευρετήρια,

ενώ η επανέκδοση από το ΕΛΙΑ περιλαμβάνει ευρετήριο και για τα τελευταία τεύχη,

του 1951, όταν η έκδοση διακόπηκε αιφνίδια.12 Ωστόσο, δεν ακολουθήθηκε πάντα η

ίδια ταξινομική λογική με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαφορετικές θεματικές στην

πρώτη και διαφορετικές στην δεύτερη περίοδο του εντύπου. Πιο συγκεκριμένα, στο

ευρετήριο που καλύπτει το διάστημα 1945-1947, οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

1) Η βιωσιμότητα της Ελλάδας, 2) Ανοικοδόμηση, 3) Οικονομικά, 4) Βιομηχανία, 5)

Αγροτική οικονομία - Αλιεία, 6) Υδροηλεκτρική Οικονομία, 7) Ορυκτός πλούτος -

Καύσιμα, 8) Εμπόριο, 9) Δημοσιονομικά - Νομισματικά, 10) Συγκοινωνία, 11)

Οικισμός - Στέγαση, 12) Εργασία, 13) Νομικά, 14) Υγειονομικά, 15) Παιδεία, 16)

Επιστήμη, 17) Εθνικοποίηση, 18) Ξένη Οικονομία, 19) Διεθνή προβλήματα, 20)

Διάφορα, 21) Βιβλία - Περιοδικά και 22) «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση», η οποία

περιλαμβάνει προφανώς όσες ανακοινώσεις, μελέτες, ειδήσεις κ.λπ. σχετίζονται με

την ΕΠ-ΑΝ. Στα δύο ευρετήρια, όμως, που καλύπτουν το διάστημα 1948-1950, οι

θεματικές που εμφανίζονται είναι οι εξής: 1) Γενικά - Φιλοσοφικά, 2) Κοινωνικά -

Ιστορικά, 3) Οικονομία, 4) Τεχνική - Βιομηχανία, 5) Φυσικές Επιστήμες (μόνο στο

Ευρετήριο 1948-1949), 6) Βιολογία, 7) Δίκαιο (μόνο στο Ευρετήριο 1948-1949), 8)

Παιδεία, 9) Διάφορα, 10) Νεκρολογίες, 11) Ζητήματα, 12) Βιβλία, 13) Περιοδικά, 14)

11 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 16.
12 Στο Παράρτημα 8 δίνονται αναλυτικά όλα τα ευρετήρια του περιοδικού.
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Διαλέξεις, 15) Θέατρο (μόνο στο Ευρετήριο 1948-1949). Η διαφορετική αυτή

ταξινόμηση αντικατοπτρίζει και την αλλαγή προσανατολισμού του Ανταίου. Η δε

απουσία της κατηγορίας «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση» επιβεβαιώνει το γεγονός ότι

μετά το 1947 η ΕΠ-ΑΝ, κάτω από το βάρος των διώξεων, έχει επί της ουσίας

αναστείλει την δράση της και για αυτό δεν γίνεται καμιά αναφορά σε αυτήν στο

περιοδικό.

Αρκετά κατατοπιστική σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του Ανταίου είναι και η

καταγραφή που επιχειρεί ο Α. Κακριδής. Υιοθετώντας μια κατηγοριοποίηση σε δέκα

ευρείες ενότητες, που του επιτρέπει να υπερβεί το πρόβλημα των διαφορετικών ανά

ευρετήριο θεματικών, μπορεί να παρακολουθήσει καλύτερα τις μετατοπίσεις που

συντελούνται στους προσανατολισμούς του περιοδικού. Τα βασικά πορίσματα της

σύγκρισης μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου φαίνονται στο διάγραμμα 6.

Διάγραμμα 6: Θεματικές ανά περίοδο (% σελίδων*)

Πηγή: Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 19.

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», η

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

πιστοποιεί την απομάκρυνση από τους αρχικούς προσανατολισμούς του περιοδικού.

Σημειώνεται ότι το διάγραμμα 6 βασίζεται στο σύνολο της ύλης του περιοδικού·

παρόμοια είναι η εικόνα όμως και αν περιοριστούμε μόνο στα άρθρα: την πρώτη

περίοδο το 62,6% των άρθρων (127 στα 203) και το 64,4% των σελίδων αφορά

οικονομικά θέματα, με τα αντίστοιχα ποσοστά στη δεύτερη περίοδο να

διαμορφώνονται στο 45,9% (34 στα 74) και 48,0% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή, επίσης,
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είναι η υποχώρηση των οικονομικών άρθρων σε απόλυτους αριθμούς: από 127 άρθρα

την πρώτη περίοδο πάμε μόλις στα 34 την δεύτερη. Βέβαια, η οικονομική

θεματολογία δεν υποχωρεί τόσο όσο φανερώνει η πτώση αυτή, διότι προστίθενται

διάφορα ένθετα οικονομικής φύσης.13

Εστιάζοντας ο Α. Κακριδής την προσοχή του στα οικονομικά άρθρα του

Ανταίου και θέλοντας να αποτυπώσει καλύτερα τις θεματικές τους προτεραιότητες, τα

κατέταξε σε δεκαπέντε κατηγορίες.14 Η κατανομή των άρθρων ανά θεματική καθώς

και η μεταβολή από την πρώτη στην δεύτερη περίοδο αποτυπώνονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2: Άρθρα και σελίδες στο % του συνόλου των οικονομικών άρθρων ανά θεματική

κατηγορία
Περίοδος Α Περίοδος Β Σύνολο

Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. * Άρθρα Σελ. *
Αγροτική οικονομία
Παραγωγική βιωσιμότητα
Βιομηχανία – Ενέργεια
Χρηματοδοτική βιωσιμότητα
Εξάρτηση
Δημοσιονομική πολιτική
Όρια κράτους – ιδ. πρωτ/λίας
Απασχόληση – Ανεργία
Σοσιαλισμός vs. Καπιταλισμός
Πληθωρισμός – Νόμισμα
Ισοζύγιο πληρωμών
Κατεύθυνση Πόρων
Εμπόριο – Συγκοινωνίες
Πιστωτική Πολιτική
Δημόσια Διοίκηση

32,3% 37,8%
31,5% 36,3%
26,8% 27,6%
23,6% 20,9%
21,3% 20,5%
15,0% 14,3%
15,0% 16,9%
7,1% 6,6%
10,2% 12,0%
8,7% 8,8%
6,3% 4,7%
7,1% 8,3%
3,1% 4,3%
3,9% 5,1%
2,4% 2,6%

26,5% 27,0%
23,5% 30,7%
44,1% 50,3%
38,2% 52,9%
32,4% 38,6%
29,4% 37,6%
14,7% 21,2%
44,1% 43,9%
23,5% 28,6%
26,5% 29,6%
20,6% 33,3%
11,8% 15,9%
20,6% 18,0%
2,9% 2,1%
2,9% 4,2%

31,1% 34,7%
29,8% 34,7%
30,4% 34,1%
26,7% 30,1%
23,6% 25,7%
18,0% 21,0%
14,9% 18,1%
14,9% 17,4%
13,0% 16,7%
12,4% 14,8%
9,3% 12,9%
8,1% 10,5%
6,8% 8,2%
3,7% 4,3%
2,5% 3,0%

* Η έκταση σε σελίδες υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα
Πηγή: Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 21.

Όπως παρατηρεί και ο Α. Κακριδής, ο χαρακτήρας της οικονομικής ανάλυσης

του Ανταίου φαίνεται ανάγλυφα από τις τέσσερις μεγαλύτερες σε κάλυψη θεματικές

κατηγορίες: αγροτική οικονομία, βιομηχανία, παραγωγική και χρηματοδοτική

βιωσιμότητα, εξάρτηση. Κατά την πρώτη κυρίως φάση του περιοδικού, η μεγαλύτερη

έμφαση δίδεται στην παραγωγική βιωσιμότητα της οικονομίας, δηλαδή στην

επάρκεια φυσικών πόρων, ορυκτού πλούτου, εργατικού δυναμικού κ.λπ.. Όλα τα

άρθρα αυτής της θεματικής βασίζονται στο βολονταριστικής έμπνευσης σχήμα ότι η

βιωσιμότητα είναι έννοια σχετική, αφού ενσωματώνει την κοινωνικοοικονομική

κατάσταση μιας χώρας και το βαθμό εκμετάλλευσης της εργασίας. Ενδιαφέρον,

επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των άρθρων αφορά την

αγροτική οικονομία. Κι εδώ ο στόχος είναι η εξέταση της παραγωγικής βιωσιμότητας

της ελληνικής γεωργίας (βλ. ενδεικτικά τα διάφορα άρθρα των Κ. Σακαντάνη και Ε.

13 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 18-20.
14 Αναλυτικότερη επεξήγηση των κατηγοριών δίνεται στο Παράρτημα 7.
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Κριάρη) ενώ το συμπέρασμα που συνάγεται είναι το ίδιο με αυτό στην περίπτωση της

βιομηχανίας-ενέργειας: ζήτημα έλλειψης πόρων και τεχνικοί περιορισμοί δεν

υφίστανται και οι όποιες ανασχέσεις είναι κοινωνικής φύσης με βασικότερη τον

μισοφεουδαρχικό και μισοαποικιακό χαρακτήρα της χώρας.15

Η τόση έκταση που δίνεται σε θέματα αγροτικής οικονομίας φαντάζει εκ

πρώτης όψεως αντιφατική με τον χαρακτήρα ενός περιοδικού που έχει σχεδόν

ταυτιστεί με το αίτημα για εκβιομηχάνιση της χώρας. Ωστόσο, η αντίφαση αυτή

αίρεται αν αναλογιστεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος της αντίπαλης προς τις

απόψεις του Ανταίου ρητορικής στήριζε την θέση του για την μη βιωσιμότητα της

ελληνικής οικονομίας ακριβώς στην υποτιθέμενη ανεπάρκεια των καλλιεργούμεων

και καλλιεργήσιμων εδαφών της χώρας. Στην προσπάθεια του, λοιπόν, να

ανασκευάσει τις θέσεις αυτές, είναι λογικό να αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος της

αρθρογραφίας του στην γεωργία, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο που τα θέματα

βιωσιμότητας κυριαρχούσαν στον δημόσιο διάλογο μεταξύ τεχνικών και

οικονομολόγων. Πέραν, όμως, αυτού, μια πιο προσεκτική μελέτη του Ανταίου θα μας

επιτρέψει να διαπιστώσουμε ότι η ενασχόληση με τα θέματα αυτά είναι οργανικά

ενταγμένη στην σφαιρική, διακλαδική ανάλυση της ελληνικής οικονομίας που

υιοθετείται από το περιοδικό και την ΕΠ-ΑΝ: Η αξιοποίηση των υδατοπτώσεων θα

μπορούσε να σημάνει, μεταξύ άλλων, πολλαπλασιασμό της γεωργικής παραγωγής, ο

οποίος με την σειρά του θα οδηγήσει, από κοινού με μια σειρά παρεμβάσεων που θα

πρέπει να γίνουν, σε αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και άρα σε διεύρυνση της

εσωτερικής αγοράς και μεγαλύτερη απορρόφηση των προϊόντων της ελληνικής

βιομηχανίας. Μάλιστα, η καλύτερη οργάνωση και η εκμηχάνιση των καλλιεργειών θα

οδηγούσε και σε ενίσχυση της χημικής (μέσω των λιπασμάτων) και της βαριάς (μέσω

των αγροτικών μηχανημάτων) βιομηχανίας.

Πέραν όμως από την παραγωγική βιωσιμότητα, μεγάλη σημασία αποδίδεται,

όπως καταγράφεται στον πίνακα, και στη χρηματοδοτική βιωσιμότητα, την

εξασφάλιση δηλαδή των απαιτούμενων για την τροφοδότηση της αναπτυξιακής

διαδικασίας κεφαλαιουχικών πόρων. Η σημαντική αύξηση που καταγράφει η

συγκεκριμένη θεματική κατά την δεύτερη περίοδο οφείλεται, σύμφωνα με τον Α.

Κακριδή, στην συζήτηση που γίνεται σχετικά με τον ρόλο των ξένων κεφαλαίων που

φτάνουν στην χώρα στα πλαίσια του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ.16

15 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 21-23.
16 Στο ίδιο, σ. 25.



Η πορεία του Ανταίου

- 153 -

Η ίδια αυτή συζήτηση είναι που εξηγεί και την αύξηση του ποσοστού των

οικονομικών άρθρων που ασχολούνται με θέματα εξάρτησης τη δεύτερη περίοδο,

αφού η αμερικανική παρέμβαση αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως ένα δείγμα ξένης

υποτέλειας και εκμετάλλευσης. Έτσι κι αλλιώς οι εκτιμήσεις περί εξαρτημένου

χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας συνιστούν βασικό πυλώνα του επιχειρήματος

του Ανταίου και της ΕΠ-ΑΝ και διατρέχουν συνολικά όλη την ανάλυση της

Αριστεράς την υπό εξέταση περίοδο. Πέραν αυτού, πολύ χαρακτηριστική είναι η

στάση που τηρείται απέναντι στις διάφορες εκθέσεις ξένων επιτροπών για την

κατάσταση της ελληνικής οικονομίας καθώς και τα άρθρα που αφορούν θέματα

συμβάσεων του δημοσίου με ξένες επιχειρήσεις (σύμβαση Cooper, EBASCO κτλ.).17

Εντυπωσιακή, επίσης, είναι η αύξηση που καταγράφουν στην δεύτερη περίοδο

οι θεματικές σχετικά με νομισματικά (πληθωρισμός-νόμισμα) και μισθολογικά

(απασχόληση-ανεργία) ζητήματα. Η άνθηση αυτή αποδίδεται από τον Α. Κακριδή στο

γεγονός ότι ενόψει της περικοπής της διεθνούς βοήθειας, το 1951, τα

σταθεροποιητικά προγράμματα συνοδεύονταν από δρακόντειες μισθολογικές

πολιτικές οι οποίες επιδεινώνονταν από το συνεχιζόμενο πληθωρισμό.18 Τα

αλλεπάλληλα σταθεροποιητικά προγράμματα είναι αυτά που εξηγούν και τον

διπλασιασμό των άρθρων που ασχολούνται με ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής.

Τα περισσότερα από αυτά ζητούν επίμονα την αναδιανομή των φορολογικών βαρών,

την φορολόγηση των κατοχικών κερδών κ.λπ.19

Μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν τον Ανταίο στην δεύτερη φάση της ζωής

του ξεχωρίζει και αυτό της «νέας βιολογίας» που είχε εισηγηθεί ο σοβιετικός

γεωπόνος Τροφίμ Ντενίσοβιτς Λυσένκο. Ο Τ. Λυσένκο γεννήθηκε το 1898 στην

Κάρλοφκα της Ουκρανίας από αγροτική οικογένεια. Σπούδασε στο Γεωργικό

Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Κιέβου και στη συνέχεια ανέλαβε την διεύθυνση

του Ινστιτούτου Γενετικής της Οδησσού, ενώ από το 1940 υπήρξε διευθυντής του

17 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 23.
18 Στο ίδιο, σ. 24. Βλ. ενδεικτικά: Π. Ρηγόπουλος, «Ο τιμάριθμος κόστους ζωής και το βιωτικό επίπεδο
των εργαζομένων στην Ελλάδα», Ανταίος, Δ΄, 1, 1948, σ. 15-21· Α. Ραζής, «Ο απολογισμός μιας
νομισματικής πολιτικής», Ανταίος, Δ΄, 1, 1948, σ. 24-26· Π. Σπάρτας, «Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο
στην μεταπολεμική οικονομία», Ανταίος, Ε΄, 3-4, 1950, σ. 110-117· Π. Σπάρτας, «Μισθωτή εργασία
και κεφάλαιο (Ιούλιος 1949-Απρίλιος 1950)», Ανταίος, Ε΄, 5-6, 1950, σ. 186-189· Π. Σπάρτας,
«Μισθωτή εργασία και νόμισμα», Ανταίος, Στ΄, 2, 1951, σ. 83-87.
19 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 26. Βλ.
ενδεικτικά: Γιάννης Αγγέλου, «Ο καινούργιος προϋπολογισμός και οι συνέπειες του στην παραγωγή
και στο βιωτικό επίπεδο», Ανταίος, Δ΄, 4, 1948, σ. 242-246· Γ. Αγγέλου, «Τα δημόσια οικονομικά και οι
πιστώσεις του Σχεδίου Μάρσαλ», Ανταίος, Ε΄, 5-6, 1950, σ. 181-185· Γ. Αγγέλου, «Προϋπολογισμός
και πολεμική οικονομία», Ανταίος, Στ΄, 6-7, 1951, σ. 227-230.
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Ινστιτούτου Γενετικής της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ. Η φήμη που άρχισε να

αποκτά από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 βασίστηκε στους ισχυρισμούς του ότι

μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα της σοβιετικής γεωργίας μέσω της

διαδικασίας μετατροπής χειμερινών σπόρων σιταριού σε θερινούς. Αργότερα,

επηρεασμένος από τον Λαμάρκ και τον σοβιετικό βοτανολόγο Ιβάν Μιτσούριν,

σχημάτισε τη θεωρία ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά ενός φυτού μπορούν να

κληροδοτηθούν στους απογόνους του, ότι δηλαδή οι ιδιότητες που αποκτούσαν οι

γόνοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα περνούσαν στις επόμενες γενιές

κληρονομικά. Απέρριπτε τις θεωρίες του Γ. Μέντελ και του Κ. Δαρβίνου,

αποκαλώντας τες «καπιταλιστική επιστήμη» και δεν αναγνώριζε την ύπαρξη γονιδίων,

τα οποία χαρακτήριζε μεταφυσικές οντότητες που αντιβαίνουν στους νόμους του

διαλεκτικού υλισμού αφού τους αποδίδονται ιδιότητες που δεν υπάρχουν σε κανένα

μέρος ενός ζωντανού συστήματος. Στην προσπάθεια του να συνδυάσει την επιστήμη

με τα σχήματα και τα συνθήματα του μαρξισμού-λενινισμού, προχώρησε σε νοητικά

άλματα, ισχυριζόμενος ότι οι πυκνοφυτεμένοι σπόροι δεν θα συμπεριφέρονταν

ανταγωνιστικά για την απορρόφηση των πεπερασμένων πόρων που υπήρχαν στο

περιβάλλον αλλά θα συνεργάζονταν, όπως οι εργάτες, που ανήκουν στην ίδια τάξη.

Οι απόψεις του Τ. Λυσένκο βρήκαν γόνιμο έδαφος μέσα στο πολιτικό και ιδεολογικό

περιβάλλον που επικρατούσε στην ΕΣΣΔ την εποχή εκείνη και έτσι μπόρεσαν να

κυριαρχήσουν καθιστώντας πολιτικά ύποπτους όσους δεν ευθυγραμμίζονταν με αυτές.

Οι παραδοσιακοί δαρβινιστές υπέστησαν διώξεις και απολύσεις. Χαρακτηριστική

είναι η περίπτωση του γνωστού βοτανολόγου και γενετιστή Νικολάι Βαβίλοφ, ο

οποίος φυλακίστηκε το 1940 επειδή άσκησε ανοιχτή κριτική στις απόψεις του Τ.

Λυσένκο και πέθανε τρία χρόνια αργότερα εξαιτίας των άθλιων συνθηκών κράτησής

του. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 1948 η Ακαδημία Γεωργικών Επιστημών της ΕΣΣΔ

αποφάσισε ο Λυσενκοϊσμός να διδάσκεται ως η μόνη αποδεκτή θεωρία. Η πτώση του

Ν. Χρουτσόφ το 1964 σήμανε και την αρχή του τέλους για το Τ. Λυσένκο, ο οποίος

έχασε τα αξιώματά του το 1965, ενώ συγκροτήθηκαν διάφορες επιτροπές για την

αποκάλυψη των λανθασμένων μεθόδων του και την αποκατάσταση της Βιολογίας και

της Γενετικής στην Σοβιετική Ένωση. Ο ίδιος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής

του στην αφάνεια και πέθανε το 1976.20

20 Ενδεικτικά βλ.: Zhores A. Medvedev, The rise and fall of T.D. Lysenko, Columbia University Press,
New York 1969· David Joravsky, The Lysenko Affair, Harvard University Press, Cambridge 1970·
Dominique Lecourt, Proletarian Science? The case of Lysenko, NLB and Humanities Press, 1976·
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση γύρω από τις απόψεις του Τ.

Λυσένκο δεν έμεινε στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης αλλά πήρε διεθνείς

διαστάσεις μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Μέσα στο τεταμένο ψυχροπολεμικό

κλίμα της περιόδου αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημεία ιδεολογικής αντιπαράθεσης

μεταξύ καπιταλιστικού και σοσιαλιστικού κόσμου. Για την ηγεσία της Σοβιετικής

Ένωσης η «μιτσουρινική βιολογία», όπως είχε ονομάσει ο ίδιος ο Τ. Λυσένκο την

θεωρία του, συμπύκνωνε την ανωτερότητα της σοσιαλιστικής επιστήμης και για αυτό

έπρεπε να προβληθεί παντού. Στην προσπάθεια αυτή συστρατεύθηκαν όχι μόνο

επιστήμονες και διανοούμενοι που ανήκαν στα κατά τόπους κομμουνιστικά κόμματα

αλλά και πολλοί που απλά ήταν φιλικά διακείμενοι προς αυτά ή/και την Σοβιετική

Ένωση.21

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι πρώτες αναφορές στην σχετική αντιπαράθεση

θα γίνουν μέσα από τις στήλες των αστικών εφημερίδων. Πιο συγκεκριμένα, στις 22

Φεβρουαρίου 1948 το Βήμα αναδημοσιεύει ένα άρθρο του Waldemar Kaempffert,

συντάκτη των New York Times για θέματα επιστήμης, με τίτλο «Η Μόσχα κατά της

“Γενετικής”», ενώ ένα μήνα σχεδόν αργότερα, στις 13 Απριλίου, τα Νέα με άρθρο

του Βάσου Βαρίκα θα επανέλθουν στο θέμα εστιάζοντας στις πολιτικές του

προεκτάσεις και παρομοιάζοντας την παρέμβαση της ηγεσίας της Σοβιετικής Ένωσης

στην εν εξελίξει επιστημονική αντιπαράθεση με τις τακτικές που ακολουθούσε το

ναζιστικό καθεστώς στην Γερμανία.22 Απαντώντας σε αυτά τα δύο άρθρα, ο Ανταίος

στο τεύχος 5-6 που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1949 θα δημοσιεύσει εκτενή

αποσπάσματα από την εισήγηση που παρουσίασε ο Τ. Λυσένκο τον Αύγουστο της

προηγούμενης χρονιάς στην σύνοδο της Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών.23 Του

κείμενο αυτού προηγείται ένα άρθρο του Η. Σαράντου, στο οποίο επιχειρείται μια

συνοπτική απόδοση των εξελίξεων στον κλάδο της βιολογίας προκειμένου να μπορεί

ο αναγνώστης να κατατοπιστεί καλύτερα πάνω στο περιεχόμενο της αντιπαράθεσης.24

Το εισαγωγικό σημείωμα του Ανταίου που συνοδεύει τα δύο αυτά κείμενα

Richard Lewontin, Richard Levins, «The Problem of Lysenkoism», in Rose H., Rose S. (eds.), The
Radicalisation of Science, Palgrave, London 1976, σ. 32-64· Nils Roll-Hansen, The Lysenko Effect:
The Politics of Science, Humanity Books, New York 2005· William deJong-Lambert, The Cold War
Politics of Genetic Research: An introduction to the Lysenko Affair, Springer Netherlands, 2012.
21 Για περισσότερα βλ. W. deJong-Lambert and Nikolai Krementsov (eds.), The Lysenko Controversy
as a Global Phenomenon: Genetics and Agriculture in the Soviet Union and Beyond, Palgrave
Macmillan, 2017.
22 Waldemar Kaempffert, «Η Μόσχα κατά της “Γενετικής”», Το Βήμα, 22/2/1948 και Βάσος Βαρίκας,
«Ένα επικίνδυνο σύμπτωμα», Τα Νέα, 13/4/1948.
23 Trofim Lyssenko, «Για μια βιολογία δραστική και καρποφόρα», Ανταίος, Δ΄, 5-6, 1949, σ. 280-286.
24 Η. Σαράντος, «Η εξέλιξη στη βιολογική επιστήμη», Ανταίος, Δ΄, 5-6, 1949, σ. 276-279.
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συμπυκνώνει ορισμένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα που πρόβαλλε η

κομμουνιστική ρητορική υπέρ της νέας βιολογίας. Συνιστά, όπως σημειώνεται,

σταθμό στην επιστημονική πρόοδο καθώς πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του

ανθρώπου να παρέμβει στο περιβάλλον και του επιτρέπει, όχι μόνο να «κατευθύνει

σύμφωνα με τις επιδιώξεις του τη ζωή και την ανάπτυξη του ζωϊκού και του φυτικού

κόσμου», αλλά και να «δημιουργήσει καινούργια είδη». Επιπλέον, πρόκειται για μια

επιστήμη που γεννήθηκε όχι στις αποστειρωμένες συνθήκες του εργαστηρίου αλλά

μέσα στο καμίνι της «συγκεκριμένης οικονομικοπαραγωγικής εφαρμογής» και ως εκ

τούτου είναι σε θέση να συνεισφέρει άμεσα στην βελτίωση των υλικών όρων ζωής

των ανθρώπων επιφέροντας απτά αποτελέσματα.25 Θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα

δημοσιεύσεις από πλευράς Ανταίου ο οποίος θα συνεχίσει να επανέρχεται στο θέμα

μέχρι και το τελευταίο τεύχος του, το 1951.26 Παρά, όμως, την επιμονή που

επιδεικνύεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, η συζήτηση περί νέας βιολογίας δεν βρίσκει

ιδιαίτερη απήχηση. Δεν αναπτύσσεται κάποια ιδιαίτερη αντιπαράθεση, αντίστοιχη με

αυτήν που αναπτύχθηκε σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία κ.λπ.. Οι

μόνες εγχώριες αναφορές πάνω στο θέμα, τις οποίες ο Ανταίος αξιολογεί ως αρκετά

σημαντικές ώστε να ασχοληθεί μαζί τους, είναι αυτές που γίνονται από τον Γ.

Πανταζή, καθηγητή Ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το περιοδικό Αιών

του Ατόμου. Ο μεν πρώτος σε μια διάλεξη του στις 3 Ιουνίου 1949 θα ασκήσει κριτική

στα βασικά σημεία της θεωρίας του Τ. Λυσένκο, διατυπώνοντας παράλληλα την θέση

πως η επικράτηση της στην Σοβιετική Ένωση οφείλεται σε καθαρά πολιτικούς και όχι

επιστημονικούς λόγους.27 Το δε περιοδικό σε δύο τεύχη του, τον Απρίλιο και τον

Ιούνιο του 1949, θα πάρει κι αυτό θέση υπέρ της κλασικής γενετικής,

χαρακτηρίζοντας τον λυσενκοϊσμό ως «κομματική βιολογία» και δημοσιεύοντας

25 «Η βιολογική επιστήμη», Ανταίος, Δ΄, 5-6, 1949, σ. 260.
26 Εκτός από τα παραπάνω άρθρα δημοσιεύτηκαν ακόμα: «Απάντηση της Ακαδημίας Επιστημών της
ΕΣΣΔ στον καθηγητή Muller», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 29-30· «Η απάντηση της Ακαδημίας στον
καθηγητή Dale», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 30-32· «Η συζήτηση για την νέα βιολογία στην Ελλάδα»,
Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 32· Ι. Κωπ, «Η θεραπεία των κακοήθων όγκων στο φως της νέας βιολογίας»,
Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 33-36· Marcel Prenant, «Ο περίγυρος και η κληρονομικότητα των επίκτητων
ιδιοτήτων: Α΄ Μέρος», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 36-42· Ηπς, «Ο καθηγητής κ. Πανταζής και ο
“ανατολικός” και “δυτικός” δαρβινισμός», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 64-65· «Γύρω από την καινούργια
βιολογία», Ανταίος, Ε΄, 3-4, 1950, σ. 103· «Η συζήτηση για την βιολογία», Ανταίος, Ε΄, 5-6, 1950, σ.
171· M. Prenant, «Ο περίγυρος και η κληρονομικότητα των επίκτητων ιδιοτήτων: Β΄ Μέρος», Ανταίος,
Ε΄, 5-6, 1950, σ. 199-205· «Κριτική και συζήτηση γύρω από την νέα βιολογία», Ανταίος, Ε΄, 5-6, 1950,
σ. 205-206· F. Cohen, «Γύρω από την νέα βιολογία: Κριτική στη μελέτη του καθηγητή M. Prenant»,
Ανταίος, Στ΄, 1, 1951, σ. 27-31· «Οι επικριτές της νέας βιολογίας: Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του J.
Huxley, Soviet genetics and world science, Lyssenko and the meaning of heredity», Ανταίος, Στ΄, 2,
1951, σ. 103-105· «Η μορφωτική σελίδα του Ανταίου: Η νέα βιολογία», Ανταίος, Στ΄, 6-7, 1951, σ.
258-259.
27 Ηπς, «Ο καθηγητής κ. Πανταζής και ο “ανατολικός” και “δυτικός” δαρβινισμός», ό.π., σ. 64-65.
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άρθρο του Βρετανού γενετιστή M. B. Crane, στο οποίο ασκείται κριτική στην

μεθοδολογία που ακολούθησε ο Τ. Λυσένκο στα πειράματα του.28 Ενδεικτικό είναι

επίσης και το γεγονός ότι η οποία συζήτηση γίνεται, βασίζεται ως επί το πλείστον

στην αναδημοσίευση μεταφρασμένων κειμένων από την γαλλική και αγγλική

βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Μοναδική εξαίρεση είναι η προαναφερθείσα διάλεξη

του Γ. Πανταζή και μια ακόμα μελέτη υπογεγραμμένη από τον αυστριακό γιατρό Ι.

Κωπ, που δημοσιεύεται στον Ανταίο και που συνιστά μια απόπειρα σύνθεσης των

πορισμάτων της νέας βιολογίας με την ιατρική και πιο συγκεκριμένα την

αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων.29 Για τον Ανταίο η σιωπή γύρω από το θέμα

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «οι θεματοφύλακες του σκοταδισμού θέλησαν να το

κρατήσουν στην αφάνεια και στη σιωπή, μόνο και μόνο γιατί η καινούργια βιολογία

αποτελεί επίτευξη της σοσιαλιστικής επιστήμης».30 Ωστόσο, είναι πιο λογικό τα αίτια

να αναζητηθούν στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία βρίσκονταν

την περίοδο εκείνη ακόμα σε εμβρυική κατάσταση στην Ελλάδα.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ο Ανταίος, παρακολουθώντας την σχετική

συζήτηση κυρίως μέσω του γαλλικού τύπου -αφού, όπως θα δούμε και παρακάτω, τα

γαλλικά είναι η βασική γλώσσα επικοινωνίας των συνεργατών του περιοδικού με το

εξωτερικό- αναπαράγει, μάλλον άθελα του, τις ενστάσεις που εκφράστηκαν από

ορισμένους Γάλλους διανοούμενους στην επίσημη γραμμή της «μιτσουρινικής

βιολογίας». Έτσι, τον Αύγουστο του 1949 και τον Ιούλιο του 1950 θα δημοσιεύσει σε

δύο μέρη μια εκτενή περίληψη της μελέτης του Marcel Prenant με τίτλο «Ο

περίγυρος και η κληρονομικότητα των επίκτητων ιδιοτήτων», που είχε

πρωτοδημοσιευτεί στο γαλλικό περιοδικό La Pensée, το 1949. Η επιλογή του Ανταίου

δεν είναι τυχαία, καθώς ο M. Prenant, καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της

Σορβόνης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος

Γαλλίας (PCF), αναγνωριζόταν στους κόλπους τόσο του γαλλικού όσο και του

διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος ως αυθεντία πάνω στα θέματα βιολογίας, όχι

μόνο λόγω του βιβλίου του Βιολογία και Μαρξισμός που είχε εκδώσει πρώτη φορά το

1935, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν ο μόνος βιολόγος που συμμετείχε

στην ΚΕ του PCF. Ωστόσο, η θέση του στο ζήτημα του λυσενκοϊσμού βρισκόταν σε

απόκλιση από την επίσημη γραμμή. Τον Απρίλιο του 1948 είχε επανεκδώσει την

28 «Η συζήτηση για την νέα βιολογία στην Ελλάδα», ό.π., σ. 32.
29 Ι. Κωπ, «Η θεραπεία των κακοήθων όγκων στο φως της νέας βιολογίας», ό.π., σ. 33-36.
30 «Η συζήτηση για την βιολογία», ό.π., σ. 171.
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παλιότερη μελέτη του ενσωματώνοντας σε αυτήν ένα κεφάλαιο στο οποίο

πραγματευόταν τα πρόσφατα πορίσματα του Τ. Λυσένκο. Στο κεφάλαιο αυτό ο M.

Prenant ασκεί κριτική, άλλοτε ανοιχτά και άλλοτε πιο συγκαλυμμένα, στον

Λυσενκοϊσμό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται

συλλήβδην η κλασική γενετική. Όταν, όμως, τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, η

Ακαδημία Γεωργικών Επιστημών της ΕΣΣΔ προχωρά στην επίσημη αναγνώριση της

μιτσουρινικής βιολογίας ως της μόνης αποδεκτής θεωρίας, ο M. Prenant βρέθηκε σε

αμηχανία καθώς έπρεπε να συμβιβάσει τις επιστημονικές του απόψεις με την θέση

του στο κόμμα. Αυτόν ακριβώς τον συμβιβασμό επιχείρησε να κάνει με τα άρθρα του

στο La Pensée. Σε αυτά αναγνωρίζει την σημασία του λυσενκοϊσμού για την βιολογία,

βεβαιώνει ότι είναι απόλυτα συναφής με τις αρχές του διαλεκτικού υλισμού και

τονίζει την τεράστια συνεισφορά του στην επίλυση μιας σειράς πρακτικών

προβλημάτων που αντιμετώπιζε η γεωργία της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια στιγμή,

όμως, προσπαθώντας να μείνει πιστός στην αρχική του θέση για την σημασία της

κλασικής γενετικής, σημειώνει ότι η μιτσουρινική βιολογία δεν απέχει πολύ από

αυτήν: «Δεν υπάρχει, φρονώ, αγεφύρωτη αντίθεση ανάμεσα στη μιτσουριανή θεωρία

και τον μεντελομοργκανισμό, τον απαλλαγμένο από κάθε βαϊσμανική επίδραση.31

Είναι δύο πλευρές της ίδιας πραγματικότητας».32 Η στάση αυτή του M. Prenant

θεωρήθηκε ανεπαρκής και αποπροσανατολιστική και ως εκ τούτου δέχτηκε κριτική

από τους τηρητές της κομματικής ορθοδοξίας στην Γαλλία. Μια τέτοια κριτική ήταν

κι αυτή του Francis Cohen που δημοσιεύει ο Ανταίος στο τεύχος 1, τον Ιανουάριο του

1951, στην οποία δηλώνεται ρητά ότι η μιτσουρινική βιολογία ουδεμία σχέση έχει με

τα έως τότε καθιερωμένα σχήματα, καθώς μόνο αυτή δίνει στον άνθρωπο την

δυνατότητα «όχι μόνο να εξηγήσει, παρά και να διευθύνει την εξέλιξη». Ο F. Cohen

είναι κατηγορηματικός: «Δεν μπορεί να μιλάει κανείς σαν μεντελιστής και να

σκέφτεται σα μιτσουριανός. Όποιος το κάνει πάει μόνος του να κλειστεί στα πλαίσια

της σκέψης της αστικής επιστήμης, που προσπαθεί να ανυψώσει σε αιώνια αλήθεια

την αδυναμία της να κυβερνήσει τον κόσμο και την φύση».33 Δημοσιεύοντας αυτήν

31 Ο August Weismann ήταν Γερμανός εξελικτικός βιολόγος ο οποίος διατύπωσε την θέση ότι η
κληρονομικότητα μεταδίδεται μόνο μέσω των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων, γεγονός που
αποκλείει την κληρονομική μεταβίβαση επίκτητων χαρακτηριστικών. Βλ.
https://www.britannica.com/biography/August-Weismann, ανακτήθηκε και προσπελάστηκε τελευταία
φορά στις 25/2/2020.
32 M. Prenant, «Ο περίγυρος και η κληρονομικότητα των επίκτητων ιδιοτήτων: Β΄ Μέρος», ό.π., σ.
205.
33 F. Cohen, «Γύρω από την νέα βιολογία: Κριτική στη μελέτη του καθηγητή M. Prenant», ό.π., σ.
28-31. Για περισσότερα σχετικά με την συζήτηση που διεξάγεται στην Γαλλία περί νέας βιολογίας, βλ.

https://www.britannica.com/biography/August-Weismann
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την κριτική του F. Cohen, ο Ανταίος είναι σαν να ακυρώνει τον ίδιο του τον εαυτό

όταν χαρακτήριζε σε παλιότερο τεύχος του την μελέτη του M. Prenant «σπουδαία»

και «κατατοπιστική».34

Όπως σημειώνει πολύ εύστοχα και η Helena Sheehan, η νέα βιολογία, με την

έμφαση που έδινε στην μεταβίβαση των επίκτητων χαρακτηριστικών και την

μεταβολή των οργανισμών μέσα από την παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον,

ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με το βολονταριστικό πνεύμα που τόση σημασία είχε

στην σοσιαλιστική συσσώρευση και την ταχεία εκβιομηχάνιση και κολεκτιβοποίηση

που επιχειρούνταν την περίοδο εκείνη στην Σοβιετική Ένωση.35 Ο Τ. Λυσένκο με την

θεωρία του επιβεβαίωνε την χωρίς φραγμούς δυνατότητα του σοβιετικού ανθρώπου

να μετασχηματίζει τον κόσμο γύρω του προσαρμόζοντας τον στις δικές του επιθυμίες

και ανάγκες, θέση που συνιστά βασική παράμετρος του κομμουνιστικού

προτάγματος.36 Η ίδια ακριβώς βολονταριστική αντίληψη διατρέχει και την πρόταση

της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου περί βιωσιμότητας και ανοικοδόμησης της χώρας. Η

εμμονή, λοιπόν, του περιοδικού, στο ζήτημα της νέας βιολογίας είναι άμεσα

συννυφασμένη με τους ευρύτερους προσανατολισμούς των συντακτών του.

Εκτός από το ζήτημα της νέας βιολογίας, ο Ανταίος σε αυτήν την δεύτερη φάση

της ζωής του καταπιάνεται και με μια σειρά άλλα θέματα από τον χώρο των ιδεών,

αναπαράγοντας ως ένα βαθμό ανάλογες συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια του

διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και μεταφέροντας τους προβληματισμούς και τις

απόψεις που εκτίθενται σε διάφορα ξένα κομμουνιστικά έντυπα, κυρίως γαλλικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την κριτική που ασκεί στον υπαρξισμό του Ζαν-Πωλ Σαρτρ

καθώς και στην παραπλήσια θεωρία του περσοναλισμού,37 την προσπάθεια

Deniz Uztopal, «La réception en France du lyssenkisme, les scientifiques communistes français et la
conceptualisation de la “science prolétarienne” (1948-1956)», Cahiers d’histoire- Revue d’histoire, 122,
2014, σ. 121-141.
34 M. Prenant, «Ο περίγυρος και η κληρονομικότητα των επίκτητων ιδιοτήτων: Β΄ Μέρος», ό.π., σ.
199.
35 Ή όπως αναφέρει κι ο Α. Κακριδής: «Ο βιολογικός βολονταρισμός ήταν απολύτως παράλληλος με
τον ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό βολονταρισμό της σταλινικής “επανάστασης εκ των άνω”», Βλ.
Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 19.
36 Helena Sheehan, Marxism and the philosophy of science: A critical history, Humanities Press, New
Jersey 1993, σ. 224.
37 Βλ. «Μαθήματα μηδενισμού: το “Ευλαβικό γύναιο”», Ανταίος, Δ΄, 4, 1948, σ. 196· R. Vauquelin,
«Τι είναι ο “υπαρξισμός”», Ανταίος, Δ΄, 4, 1948, σ. 204-206· Β. Ρώτας, «Τα “Βρώμια Χέρια”: Δράμα
του Σαρτρ», Ανταίος, Δ΄, 5-6, 1949, σ. 310-311· Ευτύχιος Φικιώρης, «Βιβλιοκριτική: Διαλεκτική και
πρόσωπο, πρώτες αρχές και θέσεις», Ανταίος, Δ΄, 5-6, 1949, σ. 341-342· Η. Σαράντος, «Η
προσωπικότητα και η τύχη της», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 43-48· Βασίλης Φράγκος, «Η συζήτηση για
το “Πρόσωπο”», Ανταίος, Ε΄, 1-2, 1949, σ. 99-100. Όψεις της εγχώριας αντιπαράθεσης
μαρξισμού-υπαρξισμού/περσοναλισμού μπορεί να βρει κανείς και στο Π. Νούτσος, Η σοσιαλιστική
σκέψη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 94-95. Πιο αναλυτικά για την σχέση μαρξισμού-υπαρξισμού, βλ. Walter
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αποδόμησης της ψυχανάλυσης38 ή τις κατά καιρούς παρεμβάσεις του σχετικά με το

γλωσσικό ζήτημα.39 Η παραπάνω θεματολογία με το εύρος των πεδίων που καλύπτει

δεν είναι άσχετη από τον στόχο να μετατραπεί ο Ανταίος σε ένα «γενικό επιστημονικό

περιοδικό» που θα απλώνει «το ενδιαφέρον του σε όλους τους τομείς της

επιστημονικής θεωρίας και πράξης». Όπως άλλωστε, σημειώνεται και στην πρώτη

σελίδα του τεύχους, με το οποίο εγκαινιάζεται η νέα αυτή περίοδος, «υπέρτατο χρέος

των εργατών της επιστήμης» απέναντι στον σκοταδισμό και την πνευματική

οπισθοδρόμηση που τείνει να επιβληθεί είναι «να διαλύσουν το σκοτάδι, να

αναστηλώσουν την αξία της επιστήμης, να δείξουν πως μόνο με όργανο την επιστήμη

θα μπορέσουν να λυθούν τα ζωτικά προβλήματα και να ανοικοδομηθεί η χώρα».40

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι η σχέση του Ανταίου με το

εξωτερικό. Ο Α. Κακριδής καταγράφει το ποσοστό της ύλης που αφορά τις διεθνείς

εξελίξεις (με ενδεχόμενους παραλληλισμούς με την Ελλάδα) και αυτό που έχει ξένη

προέλευση, που περιλαμβάνει, δηλαδή, μεταφράσεις ξένων αναλύσεων, άρθρων,

ανακοινώσεων κ.λπ. Η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών αυτών παρουσιάζεται στο

διάγραμμα 7, όπου αναδεικνύεται η σταδιακή αύξηση του ποσοστού των

μεταφράσεων στο σύνολο.

Odajnyk, Existentialism and Marxism, Anchor Books, New York 1965· Wilfrid Desan, The Marxism of
Jean-Paul Sartre, Doubleday, New York 1965· George E. Novack, Existentialism Versus Marxism:
Conflicting Views on Humanism, Dell Publishing Co, New York 1966· David Archard, Marxism and
existentialism: the political philosophy of Sartre and Merleau-Ponty, Gregg Revivals, Aldershot 1992.
38 Βλ. Α. Μαρίνου, «Είναι η ψυχανάλυση μια επιστημονική μέθοδος», Ανταίος, Ε΄, 3-4, 1950, σ.
137-142· Α. Μαρίνου, «Βιβλιοκρισία: Το Ηλεκτροσόκ. Η σύγχρονη ψυχιατρική θεραπευτική», Ανταίος,
Ε΄, 1-2, 1949, σ. 89-92· «Η σημερινή θέση της ψυχανάλυσης», Ανταίος, Στ΄, 2, 1951, σ. 88-92.
Πρόκειται για περιληπτική απόδοση ενός κειμένου που υπέγραφαν οκτώ Γάλλοι ψυχίατροι, μέλη του
Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, και στο οποίο κάνοντας «αυτοκριτική» -αυτός άλλωστε είναι και
ο τίτλος του αρχικού κειμένου- αποκήρυτταν την ψυχανάλυση. Για περισσότερα βλ. Elisabeth
Roudinesco, Jacques Lacan & Co: A History of Psychoanalysis in France, 1925-1985, The University
Of Chicago Press, Chicago 1990. «Πως διαμορφώνεται η προσωπικότητα», Ανταίος, Στ΄, 3, 1951, σ.
135-138· Ε. Πιερρή, «Φροϋδισμός και επιστημονική πλάνη», Ανταίος, Στ΄, 3, 1951, σ. 147-148.
39 Βλ. Γ. Αθανασιάδης, «Η γλώσσα της επιστήμης και το μέλλον της δημοτικής», Ανταίος, Δ΄, 3, 1948,
σ. 131-134· Η. Σαράντος, «Η “επίσημη γλώσσα” και η ενότητα της εθνικής ζωής», Ανταίος, Δ΄, 4, 1948,
σ. 197-199· Τάσος Βουρνάς, «Ο “πρωτοδημοτικισμός”: Ένα νέο φαινόμενο γλωσσικού φορμαλισμού»,
Ανταίος, Στ΄, 1, 1951, σ. 39-40· Μάρκος Αυγέρης, «Το γλωσσικό ζήτημα», Ανταίος, Στ΄, 3, 1951, σ.
145-147· Τ. Βουρνάς, «Το γλωσσικό και πάλι», Ανταίος, Στ΄, 4-5, 1951, σ. 197-198.
40 Ανταίος, «Ζητήματα», Ανταίος, Δ΄, 1, 1948, σ. 1.
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Διάγραμμα 7: Διεθνή θεματολογία και ξένη προέλευση

Πηγή: Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 16.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη περίοδο του Ανταίου οι μεταφράσεις

απαρτίζουν μόλις το 3,3% των σελίδων των άρθρων ενώ κατά τη δεύτερη καλύπτουν

το 13,3%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αντικατοπτρίζει την εξασθένιση που είχε

συντελεστεί, εξαιτίας των συνεχών διώξεων, στο ανθρώπινο δυναμικό του περιοδικού

το οποίο, αφού δεν μπορεί να παράξει πρωτότυπες μελέτες, αναγκάζεται,

προκειμένου να καλύψει την ύλη, να καταφύγει στην αναπαραγωγή κειμένων από το

εξωτερικό.41

Ενδιαφέρον έχει επίσης να δούμε και τις κύριες χώρες προέλευσης των

μεταφρασμένων κειμένων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Α. Κακριδή, κατά την πρώτη περίοδο του

περιοδικού το 28,1% των μεταφράσεων προέρχεται από τη Γαλλία (κυρίως λόγω των

41 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 16-17.
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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. Κατά τη δεύτερη περίοδο, η Γαλλία αποκτά

καθολική υπεροχή με 65,8% των σελίδων, ενώ ακολουθεί η Αγγλία με 20,5% και η

ΕΣΣΔ με 6,0%. Τα ποσοστά αυτά προφανώς αντικατοπτρίζουν και το επίπεδο

γλωσσομάθειας των συνεργατών του Ανταίου. Η πρωτοκαθεδρία των γαλλικών (και

λιγότερο των αγγλικών) ως γλώσσας επικοινωνίας με το εξωτερικό είναι

αδιαμφισβήτητη. Ακόμα και τα άρθρα που σχετίζονται με την ΕΣΣΔ και την

Τσεχοσλοβακία έχουν μεταφραστεί όχι από το πρωτότυπο αλλά από κάποια γαλλική

μετάφραση τους. Τέλος, πέραν της ποσοτικής, υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά στις

ξένες αναφορές: ενώ στην αρχή το βάρος δινόταν στην πορεία των εθνικοποιήσεων

και των μεταρρυθμίσεων σε ξένες χώρες (και ειδικά στην Γαλλία και την

Τσεχοσλοβακία), προς τα τέλη της δεκαετίας η προσοχή στρέφεται κυρίως προς την

νέα κρίση που οι αριστεροί οικονομολόγοι, προεξάρχοντος του E. Varga, θεωρούν ότι

απειλεί το καπιταλιστικό σύστημα, και κυρίως τις ΗΠΑ.42 Οι αιτίες της μεταστροφής

αυτής θα πρέπει να αναζητηθούν αφενός στις μετά το 1947 πολιτικές εξελίξεις σε μια

σειρά από χώρες της Δυτικής Ευρώπης (απομάκρυνση των κομμουνιστικών

κομμάτων από τις κυβερνήσεις, όξυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης κ.λπ.)

που σήμαναν και την υποχώρηση του πρώτου, μετά τον πόλεμο, μεταρρυθμιστικού

κύματος και αφετέρου στις νέες προτεραιότητες που θέτει η σοβιετική οικονομική

σκέψη την περίοδο αυτή.43

Ερχόμαστε τώρα στο μείζον αλλά και εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα των

συνεργατών του Ανταίου. Αρχικά, να υπενθυμίσουμε ότι, όπως έχει αναφερθεί και σε

άλλα σημεία, 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 ΕΠ-ΑΝ η οποία λειτούργησε, άλλωστε, και ως η

πρωταρχική δεξαμενή άντλησης συνεργατών και κειμένων για τον Ανταίο. Πράγματι,

από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι 22

από τα 56 ιδρυτικά μέλη της ΕΠ-ΑΝ είχαν γράψει έστω και μια φορά στον Ανταίο.

Στον αριθμό αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 10 ακόμα ονόματα που

42 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 17.
43 Για περισσότερα, βλ. Άννα Μαχαίρα, «Η σοβιετική πολιτική οικονομία και η πρόκληση του Σχεδίου
Μάρσαλ», στο Θ. Σφήκας (επιμ.), Το σχέδιο Μάρσαλ: Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης, ό.π.,
σ. 205-238.
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βεβαιωμένα συσχετίζονται με την ΕΠ-ΑΝ (δίνουν ή έστω είναι προγραμματισμένο να

δώσουν κάποια διάλεξη) και την ίδια στιγμή συνεργάζονται και με το περιοδικό.

Πέραν, όμως, αυτού η ΕΠ-ΑΝ, όπως είδαμε ήδη και στο σχετικό κεφάλαιο,

τροφοδοτεί συνεχώς με υλικό τον Ανταίο -τουλάχιστον μέχρι το 1947 που οι διώξεις

την ανάγκασαν να αναστείλει την λειτουργία της- δημοσιεύοντας μέσα από τις

στήλες του ανακοινώσεις, μελέτες, υπομνήματα, εισηγήσεις κ.λπ.

Ο Α. Κακριδής, προσπαθώντας να μελετήσει το ζήτημα του ανθρώπινου

δυναμικού του Ανταίου, εστίασε την προσοχή του αποκλειστικά στους συγγραφείς

των άρθρων. Η συγκεκριμένη επιλογή, όμως, δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο

σφαιρική εικόνα του συνολικού αριθμού εκείνων που συνεργάστηκαν με το περιοδικό.

Ως εκ τούτου, μια προσπάθεια που θα βασίζεται στην καταγραφή και επεξεργασία

όλων των υπογραφών που βρέθηκαν στο περιοδικό κρίθηκε καταλληλότερη, αφού θα

μας βοηθήσει να δούμε καλύτερα το πόσους ανθρώπους μπόρεσε να κινητοποιήσει ο

Ανταίος στα έξι χρόνια κυκλοφορίας του, όχι μόνο στο επίπεδο της αρθρογραφίας

αλλά και σε άλλους τομείς, όπως ήταν οι βιβλιοκρισίες, οι μεταφράσεις, τα ένθετα

κ.λπ., κρίσιμοι για την έκδοση του. Να διευκρινιστεί ότι στις υπογραφές αυτές, εν

αντιθέσει με την καταγραφή που κάνει ο Α. Κακριδής, δεν συμπεριλαμβάνονται τα 22

ονόματα των ξένων αρθρογράφων που κατά καιρούς κείμενα τους φιλοξενούνται στις

στήλες του Ανταίου, αφού αυτά δεν αποτέλεσαν προϊόν συνεργασίας του περιοδικού

μαζί τους αλλά μετάφραση και αναδημοσίευση τους από άλλα έντυπα του εξωτερικού,

ως επί το πλείστον γαλλικά.44 Αντ’ αυτών κρίθηκε πιο λογικό να συμπεριληφθεί το

όνομα/ψευδώνυμο του μεταφραστή, στην περίπτωση που ήταν σημειωμένο. Θα

πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί πως ούτε η αναλυτική καταγραφή κάθε υπογραφής

μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τον ακριβή αριθμό των

συνεργατών του περιοδικού και αυτό γιατί πάρα πολλά από τα κείμενά του, ειδικά το

ταραγμένο διάστημα 1948-1950 που ο Ανταίος τελούσε υπό καθεστώς ημιπαρανομίας,

είναι είτε ανυπόγραφα είτε υπογεγραμμένα με κάποιο ψευδώνυμο (π.χ. Ηπς, Ήσαρ.,

ΗΠΑ, ΑΒΓ κ.λπ.) ή κάποια αρχικά. Κι αν για ορισμένα από αυτά μπορεί κανείς να

κάνει μια βάσιμη υπόθεση για το που παραπέμπουν (π.χ. ΒΡ.Κ.-Κ.Βρ. = Βρανάς

Κώστας, Μ.Δ.-Δ.M. = Μπάτσης Δημήτρης, ΣΤ.ΣΤ. = Σταυρόπουλος Σταύρος,

44 Γενικά το La Pensée, το Europe και το Les Lettres françaises αποτελούν σταθερές πηγές από τις
οποίες αντλεί υλικό και αρθρογραφία ο Ανταίος κυρίως στην δεύτερη φάση της ύπαρξης του.
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σ.π.-Π.Σ.- = Σπάρτας Πέτρος, Φ.Ε. = Φικιώρης Ευτύχιος, Τ.Β = Τάσος Βουρνάς),45

υπάρχουν και ορισμένα τα οποία φαντάζουν εντελώς τυχαία και προσχηματικά (π.χ.

Α., Β., Δ., (δ.), Μ., Π., Σ., κ.λπ.) χωρίς να είναι σαφές αν αντιστοιχίζονται με

διαφορετικό κάθε φορά πρόσωπο.

Τα αποτελέσματα της καταγραφής που έγινε αποτυπώνονται στον παρακάτω

πίνακα:

Πίνακας 3: Συγγραφείς/συνεργάτες Ανταίου
Επώνυμα φυσικά

πρόσωπα
Ομάδες, Σύλλογοι,
Νομικά πρόσωπα

Ψευδώνυμα,
Αρχικά

Σύνολο

Περίοδος Α΄ (1945-1947) 70 3 18 91
Περίοδος Β΄ (1948-1951) 45 2 49 96

Παρατηρώντας κανείς τα παραπάνω στοιχεία μπορεί πολύ εύκολα να

διαπιστώσει το πλήγμα που δέχθηκε ο Ανταίος εξαιτίας των διώξεων σε βάρος της

Αριστεράς την περίοδο του Εμφυλίου και την προσπάθεια του να προσαρμοστεί στις

ιδιότυπες αυτές συνθήκες. Τα κείμενα με ψευδώνυμο ή αρχικά πολλαπλασιάζονται,

όπως μαρτυρά και η ραγδαία αύξηση του αριθμού των αντίστοιχων υπογραφών, και

έρχονται να προστεθούν στον ακόμα μεγαλύτερο αριθμό των ανυπόγραφων κειμένων.

Αν μείνουμε μόνο στα επώνυμα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μας επιτρέπουν να

βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για το πόσοι άνθρωποι ενεπλάκησαν στην

έκδοση του Ανταίου, βλέπουμε ότι ο αριθμός των συνεργατών του περιοδικού από 70

που ήταν τα δυόμιση πρώτα χρόνια ύπαρξης του (1945-1947) μειώθηκε στους 45 τα

επόμενα τριάμισι (1948-1951). Συνολικά, αφαιρώντας τα ονόματα που εμφανίζονται

και στις δύο περιόδους, ο αριθμός των επώνυμων φυσικών προσώπων που συνέβαλαν

στο όλο εγχείρημα έφτασε τα 104 άτομα - βλέπε αναλυτικό κατάλογο στο

Παράρτημα 1ε.46 Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών ήταν

άντρες, αφού μόνο τρεις γυναίκες εμφανίζονται να αρθρογραφούν στο περιοδικό: η Ρ.

Ιμβριώτη από δύο φορές και από μια η Ελένη Κανδύλη και η Ρίτσα Σακαντάνη.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Ανταίου, αυτός ρυθμιζόταν από

έναν εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος προέβλεπε την συγκρότηση διαφόρων επιμέρους

τμημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Εσωτερικής Οργάνωσης ήταν επιφορτισμένο

με την λειτουργία της βιβλιοθήκης και των γραφείων, την τήρηση του αρχείου και

την συστηματική αποδελτίωση του Τύπου και της σχετικής με την ανοικοδόμηση

45 Για την αντιστοίχιση λήφθηκαν υπόψη όχι μόνο η φθογγική εγγύτητα αλλά και η θεματική
συνάφεια μεταξύ των δημοσιεύσεων.
46 Ο Α. Κακριδής υπολογίζει τον αριθμό των επώνυμων Ελλήνων αρθρογράφων σε 43. Βλ. Α.
Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 27.
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βιβλιογραφίας, το Τμήμα Ξένης Πείρας προβλεπόταν να αναλάβει την

παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών θεμάτων και την επαφή με ξένα

επιστημονικά περιοδικά και οργανισμούς, ενώ το Τμήμα Βιβλιοκρισίας επέλεγε τα

βιβλία για τα οποία θα δημοσιεύονταν κριτικές και όριζε κάθε φορά ποιοι θα

αναλάβουν να τις συντάξουν. Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος για τον καθορισμό του

περιεχομένου, της αρθρογραφίας και των μελετών που θα κάλυπταν τις σελίδες του

περιοδικού, έπεφτε στο Δημοσιογραφικό Τμήμα και το Τμήμα των Απόψεων. Αυτά τα

δύο έπρεπε να αποφασίζουν κάθε φορά τα βασικά άρθρα, να οργανώνουν τις

διάφορες καμπάνιες του περιοδικού και τις ανταποκρίσεις από την επαρχία και το

εξωτερικό, να προγραμματίζουν τις συνεντεύξεις και να διαμορφώνουν την άποψη

που θα διατύπωνε ο Ανταίος πάνω στα ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής

επικαιρότητας. Τέλος, προβλεπόταν η ύπαρξη μιας συντακτικής ομάδας που θα

αναλάμβανε τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος και τον προγραμματισμό της

ύλης. Δυστυχώς, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν και κατά πόσο τηρήθηκε το

παραπάνω οργανόγραμμα.
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5. Ο λόγος της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν επιγραμματικά

οι βασικότερες θέσεις που διατύπωσαν η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος σχετικά με τα θέματα

της βιωσιμότητας και της ανοικοδόμησης. Για να κατατοπιστεί καλύτερα ο

αναγνώστης επιλέχθηκε το κεφάλαιο να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο εκτίθενται

συνοπτικά ορισμένες από τις στιγμές του πλούσιου διαλόγου που αναπτύχθηκε

μεταπολεμικά σχετικά με τη βιωσιμότητα ή μη της ελληνικής οικονομίας.

Προσεγγίζοντας τον διάλογο αυτόν θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στις ιδεολογικές

ζυμώσεις που συντελούνται την περίοδο αυτή και παράλληλα, μέσα από την αντίθεση,

να κατανοήσουμε καλύτερα την θέση των επιστημόνων της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το γενικό περίγραμμα και οι βασικές προδιαγραφές

της αναπτυξιακής πρότασης που κατέθεσαν, όσο τουλάχιστον τους το επέτρεψαν οι

πολιτικές περιστάσεις, τα δύο υπό εξέταση εγχειρήματα.

α) Ο λόγος περί βιωσιμότητας: «Η Ελλάδα είναι ή “πρέπει να γίνει” βιώσιμη;»1

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ήδη κατά την διάρκεια της

Κατοχής αναπτύσσεται ένας πλούσιος προβληματισμός γύρω από την ανοικοδόμηση

της χώρας και τον προσανατολισμό που θα έπρεπε αυτή να πάρει. Με την

Απελευθέρωση, όπως είναι λογικό, η σχετική προβληματική γνώρισε ακόμα

μεγαλύτερη ώθηση καθώς βγήκε από την σφαίρα του φαντασιακού καλούμενη να

απαντήσει στις ανάγκες μιας απτής πλέον πραγματικότητας. Οικονομολόγοι και

μηχανικοί κατέθεταν για μήνες τις προτάσεις τους μέσα από τις στήλες των

εφημερίδων και των περιοδικών αλλά και με την έκδοση πληθώρας μονογραφιών.

Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των απόψεων ήταν η αναγνώριση της αναγκαιότητας

να ανοικοδομηθεί η χώρα πάνω σε νέες βάσεις και κατά τρόπο τέτοιο που θα της

επέτρεπε να υπερβεί τις παθογένειες του παρελθόντος. Στο επίκεντρο βρισκόταν το

ζήτημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συνυφαίνονταν άμεσα

με αυτό της ανοικοδόμησης· ο τρόπος που προσεγγιζόταν η πρώτη και το

περιεχόμενο που της δινόταν, καθόριζε εν πολλοίς τα όρια και το βάθος της δεύτερης.

1 Ο τίτλος -το δεύτερο μισό του τουλάχιστον- είναι παρμένος από το ομότιτλο άρθρο του Σ. Μάξιμου
που δημοσιεύτηκε στον Ανταίο στο τεύχος 3, τον Ιούνιο του 1945, και εγκαινίασε την σχετική
θεματική. Παράλληλα, είναι μια αναφορά και στο βιβλίο του Ξ. Ζολώτα Η Ελλάς πρέπει να γίνη
βιώσιμος που κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο και με το οποίο συνδιαλέγεται ο συντάκτης του
περιοδικού.
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Ο σχετικός προβληματισμός αφορούσε κυρίως το αν και κατά πόσο οι διαθέσιμες

παραγωγικές δυνάμεις της χώρας ήταν τέτοιες και τόσες, ώστε να μπορούν να

εξασφαλίσουν την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας ή αν θα έπρεπε αυτή να

στηριχθεί σε μέσα και δυνάμεις έξω από αυτήν.

Θα πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι η ομοφωνία πολιτικών, οικονομολόγων

και τεχνικών πάνω στο θέμα της ανοικοδόμησης ήταν στην πραγματικότητα

επιφανειακή καθώς υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι είχε να κάνει με τους

σκοπούς που θα καλούνταν αυτή να εξυπηρετήσει, τον προσανατολισμό της και τον

τρόπο υλοποίησης της. Η σημαντικότερη διαφορά, από την οποία επικαθορίζονταν

όλες οι άλλες, σύμφωνα με τον Χ. Χατζηιωσήφ, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που

ταύτιζαν την ανοικοδόμηση με την αλλαγή των πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων

και σε όσους την θεωρούσαν ως σταθεροποιητικό παράγοντα του ήδη υφιστάμενου

καθεστώτος.2

Στην πρώτη κατηγορία ανήκαν οι αναλύσεις του μεγαλύτερου τμήματος της

Αριστεράς, με ηγεμονική δύναμη το ΚΚΕ. Κεντρικός στόχος του κομμουνιστικού

κόμματος διακηρυκτικά ήταν η ολοκλήρωση του αστικοδημοκρατικού

μετασχηματισμού της χώρας, η απαλλαγή της από τα δεσμά της εξάρτησης που της

είχαν επιβληθεί κατά το παρελθόν και η οικοδόμηση ενός λαϊκοδημοκρατικού

καθεστώτος που θα άνοιγε τον δρόμο προς τον σοσιαλισμό. Η προσπάθεια αυτή θα

περνούσε μέσα από την δημιουργία βαριάς βιομηχανίας, η οποία με την σειρά της θα

συνέβαλε στην σύμμετρη ανάπτυξη και των υπόλοιπων κλάδων της εθνικής

οικονομίας καθώς θα εξασφάλιζε τον μηχανολογικό εξοπλισμό που ήταν αναγκαίος

για τις γεωργικές καλλιέργειες και τις μονάδες παραγωγής καταναλωτικών αγαθών.

Ως προϋπόθεση όλων αυτών κρινόταν η εκμετάλλευση του εγχώριου ενεργειακού

δυναμικού και του ορυκτού πλούτου από το ίδιο το κράτος, που θα κινητοποιούσε

εσωτερικούς πόρους χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους ληστρικούς,

αποικιοκρατικούς όρους που συνήθως επέβαλαν τα ξένα κεφάλαια και η παγκόσμια

αγορά. Τις απόψεις αυτές, τις οποίες όπως έχουμε ήδη επισημάνει τις επεξεργάζονταν

οι επιστήμονες και οι τεχνικοί της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου, ο Ν. Ζαχαριάδης τις

ανήγαγε από το βήμα του 7ου Συνεδρίου του ΚΚΕ σε επίσημη πολιτική του κόμματος

πάνω στο ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης.3

2 Χ. Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονομία της ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου», ό.π., σ. 28.
3 Από τις 20 σελίδες που καταλαμβάνει η ενότητα αυτή οι 14 αφορούν τις προοπτικές ανάπτυξης
βαριάς βιομηχανίας και αξιοποίησης του εγχώριου ορυκτού πλούτου και οι 3 το λιμάνι του Πειραιά.
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Στον αντίποδα των παραπάνω αναλύσεων βρισκόταν το αναπτυξιακό όραμα

των αστικών δυνάμεων. Παρά τις διάφορες αποχρώσεις και τις επιμέρους αποκλίσεις

που καταγράφονται στον λόγο που αρθρώνουν την περίοδο αυτοί αστοί πολιτικοί και

οικονομολόγοι, κοινή συνισταμένη είναι η επιδίωξη της ανάπτυξης χωρίς μεταβολή

των κοινωνικών ισορροπιών. Για τους θιασώτες αυτής της αντίληψης η

ανοικοδόμηση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή μόνο αν οι απαιτούμενοι πόροι

προέρχονταν από το εξωτερικό και όχι από αύξηση της φορολογίας. Οι προτάσεις

αυτού του τύπου συµβάδιζαν στο επίπεδο της βραχυπρόθεσμης οικονομικής

πολιτικής με την απόρριψη των αυστηρών προγραμμάτων ελέγχου της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας και φορολόγησης των κερδών της Κατοχής, μέτρα που θεωρούνταν ότι

υπονόμευαν το υφιστάμενο καθεστώς και τις κοινωνικές δυνάμεις που το στήριζαν.4

Το κράτος προβλεπόταν να αναλάβει επιχειρηματικές ευθύνες -για εθνικοποιήσεις

μιλά ως και το Λαϊκό Κόμμα, του οποίου όμως ιδεώδες παραμένει η «μικρά και

μεσαία ιδιοκτησία»- αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά την

βιομηχανική πολιτική, προτεραιότητα δινόταν όχι στην βαριά αλλά στην ελαφρά

βιομηχανία καθώς η ανάπτυξη της κρινόταν αναγκαία για την άμεση αναβάθμιση του

καταναλωτικού επιπέδου και την κάλυψη βασικών αναγκών. Τα όποια προϊόντα

παρήγαγε η βαριά βιομηχανία δεν θα υφίσταντο περαιτέρω κατεργασία, αλλά θα

εξάγονταν προκειμένου να αξιοποιηθούν ως πρώτες ύλες από τις πιο προηγμένες

τεχνολογικά μονάδες των χωρών της Δύσης. Αυτός ο εξαγωγικός προσανατολισμός

της βαριάς βιομηχανίας -όπως και της γεωργίας- κρινόταν επιβεβλημένος

προκειμένου να βρεθούν οι πόροι που θα απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση των

δανείων και την καταβολή των μερισμάτων του ξένου κεφαλαίου. Είναι, λοιπόν,

σαφές, όπως σημειώνει και ο Χ. Χατζηιωσήφ, ότι η πρόταση των αστικών δυνάμεων

περί χρηματοδότησης του αναπτυξιακού προγράμματος σχεδόν αποκλειστικά με

πόρους προερχόμενους από το εξωτερικό αναπαρήγαγε το προπολεμικό μοντέλο

οργάνωσης της ελληνικής οικονομίας και ενσωμάτωσής της στο διεθνή καταμερισμό

Βλ. Το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Τέυχος Γ΄ - Εισήγηση και τελικός λόγος του σ. Ν. Ζαχαριάδη, ό.π., σ.
32-51. Όπως τονίζει και ο Χ. Χατζηιωσήφ, και μόνο ο τίτλος -«Τα προβλήματα της λαϊκής
δημοκρατίας»- δείχνει επίγνωση του γεγονότος ότι το οικονομικό πρόγραμμα του ΚΚΕ δεν μπορούσε
να υλοποιηθεί χωρίς την ριζική μεταβολή των παραγωγικών σχέσεων και των πολιτικών θεσμών. Βλ.
Χ. Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονομία της ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου», ό.π., σ. 29.
4 Για τους ίδιους λόγους το βραχύβιο «Πείραμα Βαρβαρέσου» το καλοκαίρι του 1945, η προσπάθεια
δηλαδή του τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, να σταθεροποιήσει την ελληνική οικονομία
επιβάλλοντας μια σειρά ελέγχων και μέτρων κρατικού παρεμβατισμού, συνάντησε την έντονη
αντίδραση του εμπορικού και βιομηχανικού κεφαλαίου. Για περισσότερα βλ. Χ. Χατζηιωσήφ,
«Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947», στο L. Baerentzen, Γ.
Ιατρίδης, O. Smith (επιμ.),Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, ό.π., σ. 33-40.
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εργασίας καθώς διατηρούσε αλώβητους τους μηχανισμούς εξάρτησης.5 Πέραν αυτού

η στήριξη της ανοικοδόμησης σε ξένα κεφάλαια ήταν η μόνη προϋπόθεση που θα

επέτρεπε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χωρίς την διατάραξη των

υφιστάμενων κοινωνικών ισορροπιών, την οποία θα μπορούσε να προκαλέσει η λήψη

μέτρων όπως ήταν η επιβολή ελέγχων ή η αύξηση της φορολογίας.6

Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 1945, εν όψει και της επικείμενης έναρξης των

συζητήσεων για τον καθορισμό των πολεμικών επανορθώσεων, μπαίνει από την

πλευρά του ελληνικού πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου όλο και πιο επιτακτικά

το αίτημα της εξωτερικής βοήθειας και της παροχής πιστώσεων. Η «Επιτροπή

Διεκδικήσεων δια την Ανασυγκρότησιν της Ελλάδος», η οποία συστάθηκε με την

συμμετοχή επιφανών εμποροβιομηχάνων, πολιτικών και επιστημόνων,7 απέστειλε

επιστολή προς τους Συμμάχους κάνοντας λόγο για «τα στενά όρια του επίσημου

ελληνικού κράτους... [εντός των οποίων] η Ελλάς ασφυκτιά, αδυνατούσα να θρέψη

τα τέκνα της», ενώ σε κάθε προτροπή τους να στηριχθεί η ανασυγκρότηση της χώρας

στις δικές της δυνάμεις απαντούσε ότι κάτι τέτοιο ήταν ουτοπικό δεδομένων των

αδυναμιών που μάστιζαν την ελληνική οικονομία ήδη πριν από τον πόλεμο αλλά και

των εκτεταμένων καταστροφών και της πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας που

αυτός είχε αφήσει πίσω του.8 Ο Νικόλαος Πλαστήρας, από την άλλη, ως

πρωθυπουργός της πρώτης μεταδεκεμβριανής κυβέρνησης, διακήρυττε τον Μάρτιο

του 1945 ότι «λείπουν τα στοιχειώδη μέσα και αι ανάγκαι είναι ανυπολογίστως

μεγάλαι καθ’ όσον η εγνωσμένη πτωχεία του εδάφους της Ελλάδος, αποστερηθείσης

των πάντων, δημιουργεί τοιαύτην έλλειψιν πρώτων υλών και μέσων ώστε άνευ αυτών

ούτε απαρχή είναι δυνατή». O ναύαρχος Πέτρος Βούλγαρης, που διαδέχθηκε τον Ν.

Πλαστήρα, διατυμπάνιζε ότι οι «διεκδικήσεις µας είναι διπλής µορφής: Διεκδικήσεις

καθαρώς εδαφικαί και διεκδικήσεις οικονομικαί [... και ότι] η Ελλάς δικαιούται να

ζητήση και να επιτύχη την οικονομικήν της ανόρθωσιν».9

5 Χ. Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από την βιωσιμότητα της Ελλάδας και το ρόλο της βιομηχανίας»,
ό.π., σ. 355.
6 Χ. Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονομία της ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου», ό.π., σ. 39.
7 Αναφέρονται μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Διομήδης, Δημήτριος Μάξιμος, Σταύρος Κωστόπουλος,
Γρηγόρης Κασιμάτης, Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Δημήτριος Χέλμης, Γιώργος Πεσμαζόγλου
(Διοικητής ΕΤΕ) και ο Ξενοφών Ζολώτας. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος.
8 Γ. Στασινόπουλος, Η ρητορική της ανάπτυξης, ό.π., σ. 94-96. Όπως είδαμε και σε προηγούμενο
κεφάλαιο, η ΕΠ-ΑΝ απάντησε σε αυτήν την ανακοίνωση δημοσιεύοντας μια δική της στις στήλες του
Ανταίου.
9 Στο ίδιο, σ.149-150.
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Η θεωρητική τεκμηρίωση των παραπάνω αιτημάτων προήλθε από ένα πλήθος

επιστημόνων και τεχνικών όλων των ειδικοτήτων (οικονομολόγοι, μηχανικοί, χημικοί,

γεωπόνοι, κ.λπ.),10 οι οποίοι στην προσπάθεια τους να αποδείξουν την ανάγκη για

παροχή ξένης βοήθειας κατέφυγαν στα ιδεολογήματα «της πτωχοτέρας γης της

Ευρώπης», αποδίδοντας την καχεξία της ελληνικής οικονομίας όχι σε υποκειμενικούς

αλλά σε αντικειμενικούς παράγοντες -πληθυσμιακή πυκνότητα, στενότητα του

οικονομικού χώρου, απουσία παραγωγικών πόρων και κυρίως έλλειψη χρηματικών

διαθεσίμων.11 Οι αναλύσεις αυτές αναπαράγουν σχεδόν αυτούσια την σχετική με την

μη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας προπολεμική φιλολογία.12 Η μόνη

διαφορά έγκειται στο ότι πλέον τίθεται όλο και πιο επιτακτικά το αίτημα της

εδαφικής επέκτασης ως της σημαντικότερης προϋπόθεσης για την υπέρβαση των

ορίων που έθετε η στενότητα του ελληνικού χώρου.13 Όπως επισημαίνει ο Χ.

Χατζηιωσήφ, οι εθνικές διεκδικήσεις του αστικού κόσμου γίνεται προσπάθεια να

στηριχθούν όχι μόνο με εθνολογικά και γεωστρατηγικά επιχειρήματα, όπως ήταν η

ανάγκη ενσωμάτωσης των εναπομεινασών εστιών του αλύτρωτου ελληνισμού και η

δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά κυρίως µε

αναφορές σε οικονομικά στοιχεία. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική αυτού του νέου

περιεχομένου που αποκτά η Μεγάλη Ιδέα είναι η εισηγητική έκθεση του

προϋπολογισμού του 1946/1947, του πρώτου που κατατίθεται μεταπολεμικά: «Η

χώρα μας είναι φτωχή εις παραγωγήν. Συνεπώς εισαγωγική. Υπάρχουν ορισμέναι

δυνατότητες περαιτέρω αναπτύξεως των πλουτοπαραγωγικών της πόρων, χωρίς ποτέ

10 Στην συζήτηση συμμετείχαν ακόμα και καθηγητές φιλοσοφίας, λαογράφοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί
κ.λπ. Βλ. Χ. Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από την βιωσιμότητα της Ελλάδας και το ρόλο της
βιομηχανίας», ό.π., σ. 359-360.
11 Γ. Στασινόπουλος, Η ρητορική της ανάπτυξης, ό.π., σ. 95.
12 Ενδεικτικά βλ. Κωνσταντίνος Σφυρής, «Υπό ποιας προϋποθέσεις η Ελλάς είναι βιώσιμος;» Αρχείον
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 11, 1931, σ. 289-354· Αλέξανδρος Διομήδης, «Το
πρόβλημα του οικονομικού μας μέλλοντος», Επιθεώρησις Κοινωνικής και Δημόσιας Οικονομικής, 2,
1935, σ. 129-155· Ξενοφών Ζολώτας, Κατευθύνσεις της Οικονομικής μας Πολιτικής, Αθήνα 1936. Στον
αντίποδα των παραπάνω απόψεων, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις δυνατότητες ανάπτυξης της
εγχώριας βιομηχανίας, βρίσκονται μια σειρά από μελέτες που εκπονούνται την περίοδο αυτή και που
προέρχονται κυρίως από τον χώρο των τεχνικών. Πολλές από τις αναλύσεις αυτές παρουσιάστηκαν
στην σειρά διαλέξεων που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο το 1931-1932 και δημοσιεύτηκαν
στον συλλογικό τόμο με τίτλο «Η οικονομική έρευνα των μεγάλων τεχνικών ζητημάτων». Στον εν
λόγω τόμο μπορεί κανείς να δει ενδεικτικά: Εμμανουήλ Λουλακάκης, «Η βιομηχανία ως παράγων της
εθνικής μας οικονομίας», σ. 305-315· Ηλίας Γούναρης, «Η εκμετάλλευσις των μεταλλείων και η
σχετική νομοθεσία», σ. 342-356· Προκόπης Ζαχαριάς, «Η χρησιμοποίησις του λιγνίτου», σ.
356-363· Αντώνης Δεληγιάννης, «Αι δυνατότητες ιδρύσεως νέων βιομηχανιών εν Ελλάδι», σ. viii-xix.
13 Η αναβίωση των αντιλήψεων αυτών ευνοήθηκε κι από την πλατιά διαδεδομένη εκτίμηση ότι ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος ήρε τις συνθήκες που επέβαλαν την παγίωση των συνόρων των βαλκανικών
χωρών στην διάρκεια του Μεσοπολέμου και ότι ήταν και πάλι δυνατή η εδαφική επέκταση του
ελληνικού κράτους που ανακόπηκε με τη Μικρασιατική Καταστροφή. Βλ. Χ. Χατζηιωσήφ, «Απόψεις
γύρω από την βιωσιμότητα της Ελλάδας και το ρόλο της βιομηχανίας», ό.π., σ. 357.
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ουδεμία ανάπτυξις της να φθάση το ικανοποιητικόν επίπεδον ζωής των εργαζομένων,

πληθυνομένων ουσιωδώς κατ’ έτος. Εντεύθεν γεννάται και το μεγάλο δημογραφικόν

μας πρόβλημα, το οποίον δεν λύεται αν δεν μας δοθούν αι δυνατότητες της εις

γειτονικάς ιδίως χώρας εγκαταστάσεως και κινήσεως του πλεονάζοντος πληθυσμού

μας».14 Με βάση αυτό το σκεπτικό διατυπώνεται το αίτημα να παραχωρηθεί στην

Ελλάδα το δικαίωμα ομαδικής μετανάστευσης και εγκατάστασης Ελλήνων σε

αποικίες της Βόρειας Αφρικής που προηγουμένως ανήκαν στην Ιταλία.15 Αντίστοιχα,

ο μηχανικός Θ. Ραυτόπουλος ισχυρίζεται ότι οι διεκδικήσεις έναντι της Αλβανίας δεν

θα πρέπει να περιοριστούν μόνο στη Βόρεια Ήπειρο, όπου υπήρχε ελληνική

παρουσία, αλλά να συμπεριλάβουν και τη Β.Δ. Μακεδονία προκειμένου να

αξιοποιηθεί το υδροηλεκτρικό δυναμικό των λιμνών της περιοχής (Πρέσπες,

Οχρίδα).16

Η οικονομική θεμελίωση των «εθνικών διεκδικήσεων» μπαίνει με τον πλέον

ξεκάθαρο τρόπο από τον Ξ. Ζολώτα. Στο βιβλίο του Η Ελλάς πρέπει να γίνη βιώσιμος

που κυκλοφόρησε το 1945 διατυπώνει την θέση, όπως άλλωστε φαίνεται κι από τον

τίτλο, ότι η χώρα στις δεδομένες διαστάσεις της δεν είναι βιώσιμη αλλά θα «πρέπει

να γίνη» μέσα από την προσάρτηση νέων εδαφών. Η οικονομική αθλιότητα που

μαστίζει την Ελλάδα «δεν είναι απλώς αποτέλεσμα των μυρίων καταστροφών του

πολέμου, αλλά έχει πολύ βαθυτέρας ρίζας, ευρισκομένας εις την τραγικήν

δυσαναλογίαν μεταξύ εδάφους και πληθυσμού, δυσαναλογίαν όχι φυσικήν αλλά

τεχνητήν, δημιουργηθείσαν βιαίως κυρίως κατά το 1922».17 Όσο, λοιπόν, δεν

επιλύεται το πρόβλημα της στενότητας του χώρου τόσο θα είναι αδύνατο για την

Ελλάδα να καταστεί βιώσιμη. Μάλιστα, στρέφοντας ουσιαστικά τα πυρά του ενάντια

στην Αριστερά, χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνη πλάνη» το να πιστεύει κανείς ότι η

χώρα θα μπορούσε να υπερβεί την οικονομική της εξαθλίωση μέσα από την ανάπτυξη

μεγάλης βιομηχανικής δραστηριότητας, αφού δεν διαθέτει ούτε τους αναγκαίους

φυσικούς πόρους ούτε τις τεχνικές γνώσεις ούτε τα απαιτούμενα κεφάλαια.18 Ως εκ

τούτου, οι εθνικές διεκδικήσεις θα πρέπει, σύμφωνα με τον Ξ. Ζολώτα, να

στηριχθούν στην προβολή αυτής της δυσαναλογίας πληθυσμού-εδάφους ως κύριας

14 Το χωρίο παρατίθεται στο Χ. Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από την βιωσιμότητα της Ελλάδας και
το ρόλο της βιομηχανίας», ό.π., σ. 358.
15 Στο ίδιο, σ. 357.
16 Θ. Ι. Ραυτόπουλος, «Ένα οικονομοτεχνικόν πρόγραμμα με άρνησιν των εθνικών δικαίων»,
Ελληνικόν Αίμα, 19/10/1945.
17 Ξ. Ζολώτας, Η Ελλάς πρέπει να γίνη βιώσιμος, Παπαζήσης, Αθήνα 1945, σ. 3.
18 Στο ίδιο, σ. 9-10.
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βάσης του ελληνικού προβλήματος και όχι στην επίκληση των αρχών της ασφάλειας

και της αυτοδιάθεσης των λαών.19 Τέλος, προσπαθώντας να προσδώσει μια ηθική

διάσταση στο επιχείρημα του, επικαλείται την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και

ισχυρίζεται ότι «δεν είναι δίκαιον ο Έλλην χωρικός εκατόν μέτρα εντεύθεν των

συνόρων να έχη κλήρον 15 μόνον στρεμμάτων, ο δε γείτων χωρικός εκατόν μέτρα

εκείθεν των συνόρων να έχη κλήρον πολλάκις άνω των εκατό στρεμμάτων

ευφορωτέρου εδάφους».20

Την παραπάνω λογική αναπαράγει και ο Χ. Ευελπίδης με μια σειρά άρθρων

που δημοσίευσε στο Βήμα τον Ιούλιο του 1946. Μάλιστα, για να αναδείξει ακόμα

καλύτερα την σημασία που θα είχε για την «οικονομικήν ανασυγκρότησιν και την

κοινωνικήν πρόοδον»21 της χώρας η εδαφική της επέκταση προχωρά σε μια εκτίμηση

των οικονομικών δυνατοτήτων των διεκδικούμενων περιοχών (Δωδεκάνησα, Βόρεια

Ήπειρος, Κύπρος, βόρειο τμήμα Ροδόπης). Πέραν της ενσωμάτωσης νέων εδαφών ο

Χ. Ευελπίδης θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να υπερβεί το

πρόβλημα του υπερπληθυσμού που την ταλάνιζε μετά την Μικρασιατική

Καταστροφή μέσω του εποικισμού της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης

«όπου παρουσιάζεται μέγιστη αραιότης πληθυσμού».22

Ο Πέτρος Κουβέλης, από την άλλη, φαίνεται να υιοθετεί μια πιο ενδιάμεση

θέση κρατώντας αποστάσεις από τις απόψεις περί απόλυτης ένδειας του ελληνικού

εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, ενώ αναγνώριζε ότι οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας

επαρκούσαν ώστε να αναπτυχθεί η εγχώρια βιομηχανία, δεν πίστευε ότι η αξιοποίηση

τους ήταν εφικτή, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, ούτε ότι η εκβιομηχάνιση θα

μπορούσε να μετασχηματίσει την διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας

προσφέροντας της κάτι πέρα από μια περιορισμένη αύξηση του εθνικού εισοδήματος

και της απασχόλησης.23 Για τον Π. Κουβέλη, το κεντρικό οικονομικό πρόβλημα της

χώρας, που δεν ήταν άλλο από το εξαιρετικά χαμηλό βιοτικό επίπεδο του λαού,

οφειλόταν στην στενότητα του εδάφους, την χαμηλή παραγωγικότητα της γης, την

έλλειψη κεφαλαίων, τον υπερπληθυσμό και το μόνιμα παθητικό ισοζύγιο

πληρωμών.24 Ως εκ τούτου, κατέληγε, η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί όχι στην

19 Ξ. Ζολώτας, Η Ελλάς πρέπει να γίνη βιώσιμος, ό.π., σ. 5.
20 Στο ίδιο, σ. 15.
21 Χρυσός Ευελπίδης, «Η Οικονομική Άποψις: Τι, και διατί διεκδικούμεν...», Το Βήμα, 28/7/1946.
22 Χ. Ευελπίδης, «Η Οικονομική Άποψις: Ποίαι λύσεις υποδεικνύονται», Το Βήμα, 30/7/1946.
23 Πέτρος Κουβέλης, Βιομηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι, Αετός, Αθήνα 1945,
σ. 94-97.
24 Στο ίδιο, σ. 111.
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εκβιομηχάνιση αλλά στην απόκτηση του αναγκαίου «εδαφικού υποβάθρου»,25 στην

ενσωμάτωση δηλαδή νέων περιοχών και την συνεπακόλουθη εκμετάλλευση

καλλιεργήσιμων εδαφών, που και λιγότερα εμπόδια είχε να αντιμετωπίσει σε σχέση

με την βιομηχανία και πιο άμεσα θα συνεισέφερε στην αύξηση του εθνικού

εισοδήματος και περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργούσε.26

Όλες αυτές οι απόψεις δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα το 1947 από την

ταυτόχρονη δημοσίευση των εκθέσεων δύο σημαντικών οργανισμών των Ηνωμένων

Εθνών: του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών

(UNRA) που είχε αναλάβει δραστηριότητα στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 1945

και του Οργανισμού Τροφών και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), που

κατέφθασε ένα χρόνο αργότερα, έπειτα από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης. Η

σημασία των δύο αυτών εκθέσεων έγκειται στη κοινή τους διαπίστωση, που

τεκμηριωνόταν µε πλήθος στοιχείων, ότι η ελληνική επικράτεια όχι μόνο δεν ήταν

φτωχή σε φυσικούς πόρους, αλλά ότι η έκταση και η ποικιλία του ορυκτού και

υδάτινου πλούτου της καθιστούσε εφικτή και επιτακτική την αξιοποίηση του, γεγονός

που θα οδηγούσε στον ποιοτικό και ποσοτικό μετασχηματισμό της εγχώριας

οικονομίας και την ανάπτυξη βιομηχανίας.27 Ωστόσο, και στα δύο κείμενα γινόταν

σαφές πως η όποια ανορθωτική προσπάθεια έπρεπε να στηριχθεί σε ξένα κεφάλαια.28

Η ομάδα της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου προσπαθεί να παρέμβει στην σχετική

συζήτηση αναδεικνύοντας τις θέσεις της περί βιωσιμότητας της ελληνικής

οικονομίας.29 Η αρχή γίνεται ήδη από το τρίτο τεύχος του Ανταίου, στις 24 Ιουνίου

25 Π. Κουβέλης, Βιομηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι, ό.π., σ. 108.
26 Ο Π. Κουβέλης υπολογίζει ότι από την ανάπτυξη της βιομηχανίας θα προκύψουν 20.000-25.000
θέσεις εργασίας την στιγμή που η γεωργική εκμετάλλευση 10.000.000 στρεμμάτων μπορεί να
εξασφαλίσει απασχόληση σε 1.000.000 ανθρώπους. Βλ. Π. Κουβέλης, Βιομηχανικαί δυνατότητες και
ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι, ό.π., σ. 109-111.
27 Βλ. UNRA, Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος, 1947, σ. viii και σ. 209-212 και Έκθεσις της αποστολής
του FAO δια την Ελλάδα, 1947, σ. 3-4, σ. 15-20 και σ. 48-54.
28 Βλ. UNRA, Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος, ό.π., σ. 213-214 και Έκθεσις της αποστολής του FAO
δια την Ελλάδα, ό.π., σ. 8 και σ. 64-65.
29 Η παρέμβαση αυτή επιχειρείται μέσα από διάφορες διαλέξεις, αρθρογραφία και βιβλιοκριτικές που
δημοσιεύονται στις σελίδες του Ανταίου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις βιβλιοκρισίες, αξίζει να σημειωθεί
ότι πολύ νωρίς, ήδη από το πέμπτο τεύχος, τον Ιούλιο του 1945, εγκαινιάζεται ειδική στήλη με τίτλο
«Τα βιβλία και η ανοικοδόμηση» προκειμένου να υπάρχει μια συστηματική παρακολούθηση της
σχετικής βιβλιογραφίας. Τις περισσότερες από τις κριτικές που δημοσιεύονται τις γράφουν οι Δ.
Μπάτσης και Σ. Μάξιμος, εκτός από εκείνες που γίνονται σε εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με
επιμέρους πτυχές της ανοικοδόμησης. Για παράδειγμα, η κριτική της μελέτης του Κυπριανού Μπίρη
με τίτλο Νηπιαγωγεία γίνεται από την παιδαγωγό Ρίτσα Σακαντάνη, ενώ η κριτική στο βιβλίο Ο
ηλιασμός εις την Αρχιτεκτονικήν και την πολεοδομίαν του Αλέξανδρου Λοΐζου γράφεται από τον
αρχιτέκτονα Ι. Δεσποτόπουλο. Άλλες βιβλιοκριτικές είναι: Νίκος Μιχαήλ, «Δ. Σφαέλλου: Ελληνική
μεταπολεμική ανασυγκρότηση», Ανταίος, Α΄, 5, 1945, σ. 135-137· Μάξιμος, «Γ. Αργυρόπουλου-Π.
Καπασακάλη: Κοιτάζοντας μπροστά», Ανταίος, Α΄, 21-22, 1946, σ. 475-476· Στ. Στ., «Ν. Χωραφά:
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του 1945, όπου δημοσιεύεται το άρθρο του Σ. Μάξιμου με τον χαρακτηριστικό τίτλο

«Η Ελλάδα είναι ή “πρέπει να γίνει” βιώσιμη;». Επί της ουσίας πρόκειται για μια

κριτική στις θέσεις που εκθέτει ο Ξ. Ζολώτας -παρόλο που δεν κατονομάζεται

συγκεκριμένα-30 στο βιβλίο του Η Ελλάς πρέπει να γίνη βιώσιμος, το οποίο είχε

κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα μέσα στην ίδια χρονιά. Όπως δηλώνει ο Σ. Μάξιμος,

απέναντι στο ερώτημα που θέτει με τον τίτλο του άρθρου του υπάρχουν χοντρικά δύο

αντιτιθέμενες απόψεις. Για την «οκνηρή σκέψη», όπως την χαρακτηρίζει, το

πρόβλημα της χώρας ήταν και παραμένει πρόβλημα στενότητας χώρου. Αντίθετα, για

τον κύκλο της εταιρείας και του περιοδικού η ανοικοδόμηση δεν είναι απλά μια

οικονομική δράση που μπορεί κάτω από άμεσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες

να οδηγήσει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού. Ούτε είναι ζήτημα απλά

διανομής του εισοδήματος, αλλά αφορά την παραγωγικότητα επιδιώκοντας τον ριζικό

μετασχηματισμό της οικονομικής διάρθρωσης της χώρας. Θα πρέπει, μάλιστα, όπως

τονίζει ο Σ. Μάξιμος, να υψωθεί στην θέση ενός νέου εθνικού οράματος μετά και την

Μικρασιατική Καταστροφή, που σήμανε το οριστικό τέλος της Μεγάλης Ιδέας και

όλων εκείνων των επεκτατικών βλέψεων που την συνόδευαν. Πλέον, ο ελληνισμός

είναι συγκεντρωμένος εντός των εθνικών συνόρων και το καθήκον που πρέπει να

αναλάβει, όπως επισημαίνεται, είναι να εξαλείψει όλα εκείνα τα αντιοικονομικά

στοιχεία που κρατούν καθηλωμένη την οικονομική ζωή της χώρας σε ένα

προκαπιταλιστικό στάδιο και να ανοίξει τον δρόμο για τον μετασχηματισμό

ολόκληρης της κοινωνίας στις «πιο σύγχρονες και ανώτερες μορφές».31

Στον πυρήνα αυτής της ανάλυσης είναι η θέση ότι η Ελλάδα όχι μόνο είναι

βιώσιμη αλλά έχει και τις δυνατότητες να γίνει μια πραγματικά πλούσια χώρα. Πιο

συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σ. Μάξιμος, μπορεί κάθε οικονομική δράση να

εξαρτάται από τον χώρο και τον χρόνο εντός των οποίων εξελίσσεται, εκείνο όμως

που, σε τελική ανάλυση, παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο είναι τα παραγωγικά μέσα

που διαθέτει η κοινωνία που πραγματοποιεί την δράση αυτή καθώς και οι

παραγωγικές σχέσεις που αναπτύσσονται. Ο Σ. Μάξιμος υποστηρίζει ότι υπάρχουν οι

δυνατότητες, ώστε η χώρα να αναπτύξει μια από τις πιο σύγχρονες αλιευτικές και

Άρδευσις και ηλεκτρισμός», Ανταίος, Β΄, 3, 1946, σ. 115· Στ. Στ., «Θ. Ι. Ραυτόπουλου: Το Εθνικόν
Δίκτυον ηλεκτρισμού της Ελλάδος», Ανταίος, Β΄, 3, 1946, σ. 115-116· Π., «Δ. Κατακουζηνού: Γίνεται
βιώσιμος η σημερινή Ελλάς;», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 271.
30 Ονομαστική αναφορά στον Ξ. Ζολώτα θα κάνει ο Σ. Μάξιμος σε επόμενο άρθρο του κατηγορώντας
τον ότι «κηρύχθηκε μεγαλοϊδεάτης» μεταπηδώντας στο «στείρο όσο και άγονο πεδίο της “στενότητας
των αγαθών”». Βλ. Σ. Μάξιμος, «Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα: απάντηση του κ. Σ. Μάξιμου»,
Ανταίος, Α΄, 7, 1945, σ. 163.
31 Σ. Μάξιμος, «Η Ελλάδα είναι ή “πρέπει να γίνει” βιώσιμη;», Ανταίος, Α΄, 3, 1945, σ. 78-79.
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γενικότερα αγροτικές βιομηχανίες, να αξιοποιήσει το πλουσιότατο υπέδαφος και τις

υδατοπτώσεις που διαθέτει, να δημιουργήσει βαριά βιομηχανία και τέλος να

εκμεταλλευθεί τη γεωγραφική της θέση από την άποψη των συγκοινωνιών,

αεροπορικών και μη. Η απάντηση διαφόρων δεξιών, όπως τους αποκαλεί,

οικονομολόγων ότι όλα αυτά είναι αδύνατα εξαιτίας της έλλειψης κεφαλαίων, αναιρεί

την ίδια τους τη θέση περί ανάγκης επέκτασης της χώρας. Γιατί, όπως πολύ

χαρακτηριστικά επισημαίνει, αν δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για να

κινητοποιήσουν τις περιορισμένες παραγωγικές δυνάμεις που ήδη διαθέτει η χώρα,

πώς θα μπορέσει αυτή να εκμεταλλευτεί τα εδάφη της Βόρειας Ηπείρου και των

Δωδεκανήσων που διεκδικούσε η κυβέρνηση Τσαλδάρη την εποχή εκείνη. Είναι,

λοιπόν, σαφές, όπως συμπεραίνει ο Σ. Μάξιμος, ότι η επέκταση δεν θα εξυπηρετήσει

τίποτα περισσότερο από μια αρπαγή προκαπιταλιστικού τύπου για την οικονομική

ευμάρεια μιας ολιγαρχίας και όχι την συνολική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου

του ελληνικού λαού. Αυτή, τονίζει, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την

πραγματική ανασυγκρότηση, που, ανατρέποντας τις καθυστερημένες παραγωγικές

σχέσεις που κυριαρχούν στη χώρα, θα ανατρέψει μαζί και αυτήν την ολιγαρχία.32

Ο Σ. Μάξιμος επανέρχεται στο θέμα της βιωσιμότητας με μια ομιλία του σε

εκδήλωση της ΕΠ-ΑΝ, στις 30 Οκτωβρίου 1946, η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος

του Ανταίου του επόμενου μήνα. Απευθυνόμενος στα υπόλοιπα μέλη της εταιρίας

αναφέρεται στα σχέδια για την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας που είχαν

κατατεθεί από τον FAO και την UNRA. Αρχικά, σημειώνει ότι και τα δύο αυτά

σχέδια επιβεβαιώνουν με πανηγυρικό τρόπο τις θέσεις της ΕΠ-ΑΝ τόσο για την

βιωσιμότητα της χώρας και τις σημαντικές πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της όσο

και για την σημασία που έχει η ανάπτυξη της βιομηχανίας.33 Φροντίζει, βέβαια, να

ξεκαθαρίσει ότι η εκβιομηχάνιση έτσι όπως περιγράφεται στα σχέδια του FAO και

της UNRA αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, και

ειδικά του ξένου, ενώ στην περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας θα γίνει με γνώμονα

το κοινό συμφέρον. Στην αναπαραγωγή της εξαρτημένης θέσης της χώρας συντείνει,

όπως υποστηρίζει ο Σ. Μάξιμος και η πρόταση, που περιλαμβάνεται και στα δύο

σχέδια, να βασιστεί η ανοικοδόμηση σε κεφάλαια από το εξωτερικό. Η πρόταση αυτή

θα σημάνει την ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας, από την στιγμή, μάλιστα,

32 Σ. Μάξιμος, «Η Ελλάδα είναι ή “πρέπει να γίνει” βιώσιμη;», ό.π., σ. 78-79.
33 Σ. Μάξιμος, «Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας: τα ξένα σχέδια ανοικοδόμησης», ό.π., σ. 82-83.
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που η ξένη χρηματοδότηση είναι άμεσα συνυφασμένη με την επιβολή μονίμων

μηχανισμών ελέγχου.34

Πολύ κατατοπιστικές είναι και οι δύο συζητήσεις που φιλοξενούνται στις

στήλες του Ανταίου σχετικά με το ζήτημα της βιωσιμότητας. Η πρώτη διεξάγεται

ανάμεσα στον Σ. Μάξιμο και τον Π. Κουβέλη. Αφορμή αυτού του διαλόγου στάθηκε

ένα άρθρο του Σ. Μάξιμου στο τεύχος 6, στις 15 Αυγούστου 1945, με το οποίο

ασκούσε δριμεία κριτική στον Π. Κουβέλη κατηγορώντας τον ότι, ενώ με το βιβλίο

του Η ενεργειακή οικονομία της Ελλάδος τασσόταν υπέρ της θέσης ότι η χώρα είναι

βιώσιμη, με πρόσφατο άρθρο του, δημοσιευμένο στις 20 Ιουλίου, στην εφημερίδα

Ελλάς του Γ. Παπανδρέου ισχυρίζεται το αντίθετο.35 Στο επόμενο τεύχος του Ανταίου,

που εκδόθηκε τη 1η Σεπτεμβρίου 1945, δημοσιεύεται η απαντητική επιστολή του Π.

Κουβέλη, συνοδευόμενη και από την σχετική ανταπάντηση του Σ. Μάξιμου. Ο Π.

Κουβέλης, αφού στην αρχή κατηγορεί τον Σ. Μάξιμο ότι δεν προβάλλει κανένα

επιχείρημα που να στηρίζει την θέση περί βιωσιμότητας, ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει

καμία αντίφαση ανάμεσα στα όσα αναφέρει στο άρθρο του και σε αυτά που είχε

γράψει ενάμιση χρόνο πριν. Ερευνώντας εκ νέου τα ζητήματα της ελληνικής

οικονομίας μπόρεσε, όπως σημειώνει, να πάει πολύ πιο πέρα από την πρώτη του

μελέτη και, τοποθετώντας τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας στο

ευρύτερο οικονομικό τους πλαίσιο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και η

ανάπτυξη της βιομηχανίας δεν θα καθιστούσε βιώσιμη την χώρα εφόσον θα έπρεπε

να στηριχθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ξένο κεφάλαιο.36

Ο Σ. Μάξιμος στην ανταπάντηση του επισημαίνει ότι το αν και κατά πόσο η

Ελλάδα μπορεί να γίνει βιώσιμη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν μπορεί να

αναπτύξει μια αξιόλογη βιομηχανική παραγωγή. Και αυτό γιατί «σε τελευταία

ανάλυση το πρόβλημα της βιωσιμότητας ή μη μιας χώρας είναι πρόβλημα

παραγωγικότητας, πρόβλημα δηλαδή αξιοποίησης των παραγωγικών της δυνάμεων

σε συνδυασμό -ποσότητας και ποιότητας- προς τα παραγωγικά μέσα και τις

αντίστοιχες μορφές».37 Έτσι, σύμφωνα με τον Σ. Μάξιμο, μια χώρα μπορεί να γίνει

βιώσιμη όταν η διαθέσιμη εργασία κινητοποιεί τα παραγωγικά μέσα με τέτοιο τρόπο,

ώστε, σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, σταδιακά η οργανική

34 Σ. Μάξιμος, «Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας: τα ξένα σχέδια ανοικοδόμησης», ό.π., σ. 82-85.
35 Σ. Μάξιμος, «Η κρίση της επιστήμης στην Ελλάδα», ό.π., σ. 152-153.
36 Π. Κουβέλης, «Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα: επιστολή του Π. Κουβέλη», Ανταίος, Α΄, 7, 1945,
σ. 162-163.
37 Σ. Μάξιμος, «Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα: απάντηση του κ. Σ. Μάξιμου», ό.π., σ. 164.
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σύνθεση του κεφαλαίου, η σχέση δηλαδή του σταθερού -μηχανήματα, εγκαταστάσεις,

εξοπλισμός, πρώτες ύλες κλπ- με το μεταβλητό -εργασία- κεφάλαιο να γίνεται

υψηλότερη. Όταν, λοιπόν, λέγεται για την Ελλάδα ότι δεν είναι βιώσιμη αυτό

σημαίνει αφενός ότι οι παραγωγικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την μέγιστη δυνατή

αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης εργατικής δύναμης και αφετέρου ο βαθμός

ανάπτυξης των μέσων παραγωγής είναι πολύ κατώτερος των άλλων χωρών.

Επομένως, το παραγωγικό πρόβλημα της Ελλάδας, κατά τον Σ. Μάξιμο, έγκειται όχι

στην στενότητα του χώρου αλλά στην καθυστερημένη κοινωνική οργάνωση την

οποία έχει επιβάλει μια «παρασιτική ολιγαρχία».38

Συνεχίζοντας, ο Σ. Μάξιμος υποστηρίζει ότι μπορεί η χώρα την δεδομένη

στιγμή να μην είναι βιώσιμη, διαθέτει όμως επάρκεια πρώτων υλών, όπως άλλωστε

έχει αποδειχθεί από πολλούς μελετητές, που θα της επιτρέψουν να καταστεί τέτοια

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο της πολιτικής θα

πρέπει να συγκροτηθεί μια λαϊκή δημοκρατική εξουσία που να διεγείρει τον λαϊκό

ενθουσιασμό γύρω από ένα σχέδιο εκβιομηχάνισης, ενώ στο οικονομικό επίπεδο θα

πρέπει η διεύθυνση της οικονομίας να αποσπαστεί από τα ατομικά επιχειρηματικά

συμφέροντα και να περάσει στα χέρια του κράτους στα πλαίσια μιας κεντρικά

σχεδιασμένης οικονομίας. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι αν υπάρχουν δυνατότητες,

αλλά το πώς αυτές θα τεθούν κάτω από μια συνδυασμένη και καλά σχεδιασμένη

εκμετάλλευση, ώστε να αποτελέσουν την βάση βιομηχανιών που κι αυτές με τη σειρά

τους θα δώσουν την δυνατότητα μιας περαιτέρω βιομηχανικής ανάπτυξης.39 Σε ό,τι

αφορά την θέση του Π. Κουβέλη ότι η βιομηχανοποίηση δεν θα επιφέρει ριζική

μεταβολή στην διάρθρωση της οικονομίας αφού θα είναι βασισμένη σε ξένα

κεφάλαια, ο Σ. Μάξιμος απαντά ότι είναι αντιεπιστημονική επιπολαιότητα να

πιστεύει κανείς ότι η ανάπτυξη της «πιο σύγχρονης βαριάς βιομηχανίας» δεν θα

επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση της χώρας. Και αυτό γιατί η διάρθρωση μιας

οικονομίας είναι συνάρτηση αφενός του βαθμού τεχνολογικής ανάπτυξης, της

ποσότητας και της ποιότητας των διαθέσιμων μέσων παραγωγής, αφετέρου των

παραγωγικών σχέσεων που προκύπτουν από την ακατάπαυστη μετατροπή και

συγκεντροποίηση αυτών των μέσων παραγωγής και κατά τρίτον της οργανικής

σύνθεσης του κεφαλαίου που κυριαρχεί σε κάθε στιγμή. Το κεφάλαιο, κατά τον Σ.

Μάξιμο, είτε ξένο είτε εθνικό, εφόσον τροποποιεί τους όρους παραγωγής, τροποποιεί

38 Σ. Μάξιμος, «Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα: απάντηση του κ. Σ. Μάξιμου», ό.π., σ. 163-164.
39 Στο ίδιο, σ. 165-166.
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και την διάρθρωση της οικονομίας μιας χώρας. Το αν το ξένο κεφάλαιο θα επιδιώξει

την ληστρική εκμετάλλευση του τόπου ή θα συμβάλει στην ανάπτυξη του, εξαρτάται

εν πολλοίς από τον χαρακτήρα της εξουσίας που υπάρχει στον τόπο αυτό. Έτσι, μια

λαϊκή κυβέρνηση, όπως σημειώνει, θα επιδιώξει να στηρίξει την εκβιομηχάνιση σε

εσωτερικούς πόρους, ενώ η όποια καταφυγή στον ξένο δανεισμό θα γίνεται μόνο υπό

συγκεκριμένους όρους, ωφέλιμους για το λαό.40 Τέλος, απαντώντας στην θέση του Π.

Κουβέλη ότι η συνεισφορά της γεωργίας στην βελτίωση του εθνικού εισοδήματος

είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της βιομηχανίας, υποστηρίζει ότι η εργασία είναι η

μοναδική πηγή του εθνικού εισοδήματος και ως εκ τούτου όσο αυξάνεται η

παραγωγικότητα της εργασίας τόσο αυξάνεται και το εθνικό εισόδημα. Η

μεγιστοποίηση, όμως, της παραγωγικότητας προϋποθέτει μια οργανική σύνθεση

κεφαλαίου τέτοια που μόνο στα πλαίσια της βιομηχανίας μπορεί να υπάρξει.41

Η δεύτερη συζήτηση που φιλοξενείται στις στήλες του Ανταίου για το ζήτημα

της βιωσιμότητας γίνεται ανάμεσα στον Θ. Ραυτόπουλο και τον Σ. Σταυρόπουλο. Ο

Θ. Ραυτόπουλος, όπως είδαμε παραπάνω, είχε διατυπώσει την θέση ότι η Ελλάδα θα

πρέπει να διεκδικήσει από την Αλβανία την παραχώρηση των Πρεσπών και της

Οχρίδας προκειμένου να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το πλούσιο υδροηλεκτρικό τους

δυναμικό, ισχυριζόμενος ότι οι συγκεκριμένες λίμνες «αποτελούν μιαν ελάχιστην δια

την Ελλάδα διέξοδον, αναγκαίαν ως η αναπνοή».42 Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο, που

είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ένα οικονομοτεχνικόν πρόγραμμα με άρνησιν των

Εθνικών Δικαίων», ασκούσε κριτική στον Ν. Ζαχαριάδη επειδή στην εισήγηση του

προς το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ δεν έκανε αναφορά στην σημασία που θα είχε για την

ενεργειακή οικονομία της Ελλάδας η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εν λόγω

περιοχών. Ο Σ. Σταυρόπουλος, αναλαμβάνοντας επί της ουσίας να υπερασπιστεί τον

Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ,43 απαντά στον Θ. Ραυτόπουλο χαρακτηρίζοντας την

πρόταση του ως ιμπεριαλιστική, αφού οδηγεί στην υφαρπαγή του φυσικού πλούτου

μιας άλλης χώρας, την στιγμή που το υδροηλεκτρικό δυναμικό των ελληνικών

ποταμών ήταν υπεραρκετό για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες.44 Κάποια στιγμή,

μάλιστα, όταν θα ανέβουν οι τόνοι, θα φτάσει στο σημείο να την χαρακτηρίσει ως

40 Σ. Μάξιμος, «Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα: απάντηση του κ. Σ. Μάξιμου», ό.π., σ. 165-166.
41 Σ. Μάξιμος, «Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα. Δύο καινούργιες επιστολές: Τι απαντά ο κ. Σ.
Μάξιμος», Ανταίος, Α΄, 9, 1945, σ. 203.
42 Θ. Ι. Ραυτόπουλος, «Ηλεκτρικαί οικονομικαί παρανοήσεις και λίμναι της Δασσαρητίας», Ανταίος,
Α΄, 17-18, 1946, σ. 372.
43 Δείγμα κι αυτό των προνομιακών σχέσεων του Ανταίου με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
44 Σ. Σταυρόπουλος, «Οι λίμνες Δασσαρητίας κι η ελληνική οικονομία», Ανταίος, Α΄, 11, 1945, σ.
246-247.
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«μπαγιάτικο μπροκολόζουμο» των αρρωστημένων μεγαλοϊδεατικών συνθημάτων του

παρελθόντος που οδήγησαν στην Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό

χιλιάδων Ελλήνων και που τώρα αναβιώνουν προκειμένου «να στεριώσουν ξανά την

ισχύ των παλιών εκμεταλλευτών και να περισώσουν το σκοτεινό και ματωμένο

πλήθος των προδοτών του σύγχρονου ελληνικού αγώνα».45 Παράλληλα, υποστηρίζει

ότι η υλοποίηση του πρότασης αυτής έχει μια σειρά από δυσκολίες που την

καθιστούν πρακτικά ανεφάρμοστη.46 Αντίθετα, η εκμετάλλευση των υδραυλικών

δυνάμεων της Ελλάδας, όπως παρατηρεί, είναι πολύ πιο συμφέρουσα καθώς όχι μόνο

θα δώσει ρεύμα αλλά θα απελευθερώσει πολλές χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης

γης από τις πλημμύρες και θα αυξήσει τα αρδευόμενα εδάφη κατά έξι περίπου

εκατομμύρια στρέμματα πολλαπλασιάζοντας έτσι τους πόρους από την γεωργική

παραγωγή.47 Ως εκ τούτου, προτείνει, ο Σ. Σταυρόπουλος, η ελληνική διπλωματία

αντί να ξοδεύει τον χρόνο της κυνηγώντας χίμαιρες οφείλει να επικεντρωθεί στην

ικανοποίηση των δίκαιων, όπως τα χαρακτηρίζει, αιτημάτων για προσάρτηση της

Βόρειας Ηπείρου, της Ανατολικής Θράκης, της Κύπρου και των Δωδεκανήσων

καθώς και για κατάλληλη διευθέτηση των συνόρων με την Βουλγαρία.48

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του διαλόγου που επιχειρεί ο Ανταίος με

άλλες απόψεις, αξίζει να σταθούμε ξεχωριστά στην περίπτωση του Ά. Αγγελόπουλου.

Ο Α. Αγγελόπουλος, παρόλο που υπήρξε εκ των βασικότερων συντελεστών της

ΕΠ-ΑΝ, αποκλίνει σε ορισμένα σημεία από τις θέσεις της, γεγονός που δείχνει ότι

τελικά η εταιρεία δεν ήταν τόσο συμπαγής ως προς τις απόψεις της. Θα πρέπει,

βέβαια, να σημειωθεί ότι απόκλιση, και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη, συναντάμε κι από

τον Χ. Ευελπίδη, ο οποίος αν και κατείχε την θέση του προέδρου της ΕΠ-ΑΝ,

αρθρογραφούσε στο Βήμα υπέρ του εποικισμού της Μικράς Ασίας και της

Ανατολικής Θράκης.49 Ωστόσο, ενώ η διαφοροποίηση του Χ. Ευελπίδη μένει για

45 Σ. Σταυρόπουλος, «Ζητήματα ενεργειακής οικονομίας: Η απάντηση του κ. Σ. Σταυρόπουλου»,
Άνταιος, Α΄, 17-18, 1946, σ. 373.
46 Βλ. Σ. Σταυρόπουλος, «Οι λίμνες Δασσαρητίας κι η ελληνική οικονομία», ό.π., σ. 246-247 και Σ.
Σταυρόπουλος, «Ενεργειακή αξιοποίηση, Εθνική Τράπεζα και άλλα μερικά: απάντηση στο μηχανικό κ.
Θ. Ραυτόπουλο», Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ. 307.
47 Σ. Σταυρόπουλος, «Ζητήματα ενεργειακής οικονομίας: Η απάντηση του κ. Σ. Σταυρόπουλου», ό.π.,
σ. 375.
48 Σ. Σταυρόπουλος, «Οι λίμνες Δασσαρητίας κι η ελληνική οικονομία», ό.π., σ. 247. Ο Σ.
Σταυρόπουλος εδώ αναπαράγει την γραμμή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ γύρω από το ζήτημα των εθνικών
διεκδικήσεων έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του δεύτερου
στις 5 Ιουνίου του 1945.
49 Δεν αποκλείεται η θέση αυτή του Χ. Ευελπίδη να υπαγορεύεται από συναισθηματικούς λόγους
δεδομένου ότι και ο ίδιος είχε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, ήταν αυτός που είχε
οργανώσει, κατόπιν εντολής του Ν. Πλαστήρα, την εκκένωση της περιοχής και την μετακίνηση των
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κάποιο λόγο ασχολίαστη, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον Α. Αγγελόπουλο, του

οποίου τις θέσεις κριτικάρουν τόσο ο Δ. Μπάτσης όσο και ο Ν. Κιτσίκης.

Προχωρώντας στην περίπτωση του Α. Αγγελόπουλου, θα πρέπει καταρχάς να

επισημανθεί ότι υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές της μεταπολεμικής

οικονομικής σκέψης, με πλουσιότατο συγγραφικό έργο. Στο βιβλίο που εκδίδει μετά

την Απελευθέρωση, το 1945, με τίτλο Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, επιχειρεί

μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος της ανοικοδόμησης. Ξεκινά την ανάλυση του

σημειώνοντας ότι μία από τις σημαντικότερες ανεπάρκειες της προπολεμικής

οικονομικής πολιτικής ήταν η απουσία ενός προγράμματος που θα επέτρεπε την

στοχευμένη επίλυση των προβλημάτων και τον καλύτερο συντονισμό των

προσπαθειών για την αξιοποίηση των παραγωγικών ικανοτήτων της χώρας.50 Η

απουσία ενός τέτοιου σχεδίου άφηνε χώρο στην οικονομική ασυδοσία των Ελλήνων

κεφαλαιούχων, οι οποίοι μπόρεσαν να κερδοσκοπήσουν μέσα από την φοροδιαφυγή

και τον παρασιτισμό.51 Στην συνέχεια παρουσιάζει αρκετά αναλυτικά τις

καταστροφές που υπέστη η χώρα από τις δυνάμεις κατοχής, καθορίζοντας και το

ύψος της πολεμικής αποζημίωσης που θα έπρεπε κατά την γνώμη του να της

αποδοθεί άμεσα.52 Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ανακάμψει

μεταπολεμικά χρειαζόταν να εμπεδωθεί η πολιτική ομαλότητα μέσα από τον

σχηματισμό μιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης και την κατοχύρωση της

δικαιοσύνης, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υπάρξει κρατικός

έλεγχος της οικονομικής δραστηριότητας με στόχο το κοινωνικό όφελος και να

εκπονηθεί ένα πολυετές σχέδιο που θα εξασφαλίζει την μεγιστοποίηση της

παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.53 Το πρώτο στάδιο αυτού του σχεδίου

θα αφορούσε τις προσπάθειες για την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία της

οικονομίας και το δεύτερο την ανοικοδόμησή της μέσα από την αξιοποίηση των έως

τότε ανεκμετάλλευτων παραγωγικών δυνάμεων της χώρας -και πιο ειδικά του

ενεργειακού και ορυκτού της πλούτου-, την αύξηση των εξαγωγών και την

εξασφάλιση ενός μόνιμα υψηλού επιπέδου απασχόλησης που θα αποκαθιστούσε τον

κατεστραμμένο παραγωγικό ιστό, θα αύξανε την εγχώρια παραγωγή και θα οδηγούσε

ελληνικών πληθυσμών προς την Δυτική Θράκη και την Μακεδονία, κατά την Μικρασιατική
καταστροφή, τον Σεπτέμβριο του 1922. Βλ. Χρήστος Ευελπίδης, «Βιογραφικά», στο Ά. Αγγελόπουλος,
Δ. Αθανασάτος κ.α., Χρυσός Ευελπίδης: Γράφουν για τον άνθρωπο και το έργο του, ό.π., σ. 19-21.
50 Α. Αγγελόπουλος, Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας: θέση και αντιμετώπιση, Παπαζήσης,
Αθήνα 1945, σ. 22-28.
51 Στο ίδιο, σ. 12-14.
52 Στο ίδιο, σ. 29-61.
53 Στο ίδιο, σ. 114-118.
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σε άνοδο του βιοτικού επιπέδου.54 Ταυτιζόμενος, μάλιστα, απόλυτα με τις θέσεις του

Άγγλου οικονομολόγου William Beveridge55 και επικαλούμενος τις ανάλογες

πολιτικές που εφαρμόζονταν την περίοδο εκείνη στην Μεγάλη Βρετανία, ισχυρίζεται

ότι για την εφαρμογή ενός σχεδίου ολοκληρωτικής απασχόλησης θα χρειαζόταν να

υπάρξει μια επανάσταση σε σχέση με τις έως τότε κυρίαρχες αντιλήψεις για τα

δημόσια οικονομικά, που ήθελαν τον προϋπολογισμό του κράτους να διατηρεί σε όσο

το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο τις δαπάνες.56 Τέλος, ως πηγές χρηματοδότησης της

ανοικοδόμησης της χώρας καθορίζονταν, πέρα από τον προϋπολογισμό, η πιστωτική

πολιτική, οι συμμαχικές ενισχύσεις, οι πολεμικές επανορθώσεις και τα εξωτερικά

δάνεια.57

Τις παραπάνω θέσεις σχολιάζει ο Δ. Μπάτσης στην σχετική βιβλιοκριτική που

δημοσιεύεται στο δωδέκατο τεύχος του Ανταίου, τον Νοέμβριο του 1945. Η πρώτη

επισήμανση του Δ. Μπάτση αφορά την θέση που διατυπώνει ο Α. Αγγελόπουλος

στην εισαγωγή της μελέτης του ότι το οικονομικό πρόβλημα κάθε χώρας είναι

πρωτίστως ζήτημα παραγωγικότητας. Ο διευθυντής του Ανταίου θεωρεί ότι μια τέτοια

προσέγγιση τείνει προς τον οικονομισμό εφόσον δεν λαμβάνει υπόψη της μια σειρά

από πολιτικές προδιαγραφές. Για τον Δ. Μπάτση, το οικονομικό πρόβλημα μιας

χώρας μπορεί να λυθεί όχι με την αύξηση της παραγωγικότητας γενικά κι αόριστα, σε

οποιαδήποτε πλαίσια, αλλά με την μεταβολή του ίδιου του πλαισίου εντός του οποίου

αναπτύσσεται η οικονομική δραστηριότητα, μεταβολή που θα οδηγήσει σταδιακά,

μέσα από μια σειρά αναγκαίων κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών, στη

σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας. Χωρίς αλλαγή της διάρθρωσης της

οικονομίας και των κοινωνικών συνθηκών της παραγωγής δεν θα μπορέσουν να

απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και άρα δεν θα μπορέσει να

εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των αναγκών του λαού.58

Το σημείο όμως της μελέτης του Α. Αγγελόπουλου που δέχεται την

περισσότερη κριτική είναι εκείνο στο οποίο αναλύει τις αιτίες που κρατούσαν

καθηλωμένη την ελληνική οικονομία προπολεμικά. Για τον Δ. Μπάτση η προσέγγιση

54 Α. Αγγελόπουλος, Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας: θέση και αντιμετώπιση, ό.π., σ. 122-124.
55 Όπως σημειώνει ο M. Mazower, η έκθεση του William Beveridge με τίτλο Κοινωνική Ασφάλιση και
Συναφείς Υπηρεσίες, το 1942, έθεσε τα θεμέλια του μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας. Βλ. M.
Mazower, Σκοτεινή ήπειρος: Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, μετ. Κώστας Κουρεμένος, Αλεξάνδρεια,
Αθήνα 2001, σ. 187.
56 Α. Αγγελόπουλος, Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας: θέση και αντιμετώπιση, ό.π., σ. 125-128.
57 Στο ίδιο, σ. 128-130.
58 Δ. Μπάτσης, «Α. Αγγελόπουλου: Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας», Ανταίος, Α΄, 12, 1945, σ.
278.
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του Α. Αγγελόπουλου -οικονομικός παρασιτισμός, εξάρτηση από το εξωτερικό,

εξωτερικός δανεισμός, αδυναμία εκμετάλλευσης των παραγωγικών πηγών της χώρας

και έλλειψη οικονομικού προγράμματος-59 δεν αναδείκνυε επαρκώς τις κοινωνικές

αιτίες και τους πολιτικούς παράγοντες που οδήγησαν στην συγκεκριμένη διάρθρωση

της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, η οικονομική

ασυδοσία του κεφαλαίου, για την οποία κάνει λόγο ο Α. Αγγελόπουλος, δεν μπορεί

να εξηγηθεί απλώς με την έλλειψη ορθής παραγωγικής πολιτικής όπως γίνεται στο

βιβλίο. Το ίδιο και η αντιπαραγωγική χρησιμοποίηση των δανείων, το

ανεκμετάλλευτο του εδαφικού πλούτου και η εξάρτηση από το εξωτερικό. Η έλλειψη

προγράμματος είναι το αποτέλεσμα και όχι το αίτιο της καθυστέρησης της ελληνικής

οικονομίας.60 Την ίδια στιγμή, η προσέγγιση του Α. Αγγελόπουλου, αδυνατεί,

σύμφωνα με τον Δ. Μπάτση να αναδείξει στις σωστές της διαστάσεις την σημασία

που έχει για την χώρα η εξάρτηση της από το ξένο κεφάλαιο. Η εξάρτηση αυτή δεν

εκδηλώνεται μόνο στο πεδίο του δανεισμού και των εμπορικών συναλλαγών -με το

ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο και τον προσανατολισμό της χώρας σε

συγκεκριμένες μόνο αγορές- όπως υποστηρίζει ο Α. Αγγελόπουλος, αλλά

επεκτεινόταν και σε πολλούς παραγωγικούς τομείς στους οποίους το ξένο κεφάλαιο

είχε καταλάβει ζωτικές θέσεις.61 Ο ορυκτός και ενεργειακός πλούτος της χώρας, οι

μεταφορές και τα τεχνικά έργα κατά κύριο λόγο ήταν πεδίο επιχειρηματικής δράσης

ξένων εταιρειών. Η ανυπαρξία ενός βιομηχανικού τομέα που να μπορεί να

εκμεταλλεύεται τις εγχώριες παραγωγικές πηγές οφείλεται, σύμφωνα με την ανάλυση

του Δ. Μπάτση, στην επιθυμία του ξένου κεφαλαίου να παίρνει ανενόχλητο

αυτούσιες τις πρώτες ύλες από την Ελλάδα, να τις μεταποιεί και να τις πουλάει μετά

πίσω σε μορφή μισοκατεργασμένων ή κατεργασμένων τελικών προϊόντων. Έτσι το

ντόπιο κεφάλαιο επιδόθηκε σε ένα ρόλο μεταπρατικό και παρασιτικό, προσπαθώντας

να εξασφαλίσει την κερδοφορία του μέσα από την εκμετάλλευση του καταναλωτικού

κοινού, τις φοροελαφρύνσεις και την δασμολογική προστασία, ενώ παράλληλα

περιόρισε την δράση του σε εμπορομεσιτικές δραστηριότητες και σε όσους κλάδους

δεν έθιγαν τα συμφέροντα των ξένων επιχειρήσεων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Δ.

Μπάτση, ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οφείλεται όχι στην

59 Α. Αγγελόπουλος, Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας: θέση και αντιμετώπιση, ό.π., σ. 8-28.
60 Δ. Μπάτσης, «Α. Αγγελόπουλου: Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας», ό.π., σ. 278.
61 Ανάλογη είναι η κριτική που κάνει ο Δ. Μπάτσης και στο βιβλίο του Βάσου Γεωργίου Η εξαθλίωση
του λαού και ο πλούτος της χώρας που κυκλοφόρησε το 1945. Βλ. Δ. Μπάτσης, «Βάσου Γεωργίου: Η
εξαθλίωση του λαού και ο πλούτος της χώρας», Ανταίος, Α΄, 8, 1945, σ. 199.
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έλλειψη ορθής οικονομικής πολιτικής αλλά στην αποικιακή εκμετάλλευση της χώρας

και στον ρόλο της ντόπιας ολιγαρχίας.62

Προβληματική, θεωρεί ο Δ. Μπάτσης και την παρουσίαση των καταστροφών

που βίωσε η ελληνική οικονομία στο διάστημα της Κατοχής καθώς, όπως επισημαίνει,

δεν εξετάζεται επαρκώς ο ρόλος της ελληνικής ολιγαρχίας, με αποτέλεσμα να μην

τοποθετείται στις πραγματικές της διαστάσεις η μεγέθυνση του χάσματος μεταξύ

πλούσιων και φτωχών και η πρωτοφανής συσσώρευση πλούτου που

πραγματοποιήθηκε από ορισμένους σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Τέλος, σε ό,τι

αφορά το σχέδιο παραγωγικής εργασίας αλλά και τα διάφορα άλλα μέτρα που

προτείνει ο Α. Αγγελόπουλος ως αναγκαία για την αποκατάσταση της οικονομίας, ο

Δ. Μπάτσης τονίζει ότι η εφαρμογή τους δεν μπορεί να γίνει απλά από μια

κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως προτείνεται, αλλά προϋποθέτει βαθύτερες

πολιτικές τομές όπως είναι η εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών και των

σημαντικότερων βιομηχανιών.63

Στις θέσεις του Α. Αγγελόπουλου για το ξένο κεφάλαιο θα αναφερθεί και ο Ν.

Κιτσίκης δύο σχεδόν χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1947, με άρθρο του στη

Νέα Οικονομία. Το άρθρο αυτό ήρθε ως απάντηση επί της ουσίας στο κείμενο του

πρώτου με τίτλο «Οκτώ προϋποθέσεις για την Ανασυγκρότηση», που δημοσιεύτηκε

στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού. Μεταξύ των προϋποθέσεων που παραθέτει

ο Α. Αγγελόπουλος -απόδοση πολεμικών επανορθώσεων και επιστροφή κατοχικών

δανείων, ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας και εκμετάλλευση εγχώριων ενεργειακών

πηγών, ολοκληρωμένο σχέδιο απασχόλησης, αντικατάσταση της αρχής της

«ιδιωτικής πρωτοβουλίας» από την αρχή της «κοινωνικής ωφέλειας», στενή

οικονομική συνεργασία με όλες τις χώρες, κατάρτιση οικονομικού σχεδίου,

δημιουργία καθεστώτος τάξης και ασφάλειας- αναφέρει και την βοήθεια που μπορεί

να προσφέρει το ξένο κεφάλαιο στην γενικότερη ανοικοδόμηση της ελληνικής

οικονομίας.64 Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει πως «η συμβολή του ξένου κεφαλαίου

θα είναι ωφέλιμη και πολύτιμη αρκεί να γίνη υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και οι

προϋποθέσεις αυτές είναι: α) ότι θα χρησιμοποιηθή για παραγωγικούς και όχι για

καταναλωτικούς σκοπούς, β) ότι οι όροι εκδόσεως θα είναι ευνοϊκοί, ανάλογοι με

εκείνους που παρέχονται στις μεγάλες Χώρες, γ) ότι δεν θα έχη πολιτικούς ή άλλους

62 Δ. Μπάτσης, «Α. Αγγελόπουλου: Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας», ό.π., σ. 278.
63 Στο ίδιο, σ. 278-279.
64 Α. Αγγελόπουλος, «Οκτώ προϋποθέσεις για την ανασυγκρότηση», Νέα Οικονομία, 3, 1947, σ.
113-117.
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σκοπούς, αλλά θα γίνη μέσον αξιοποιήσεως των παραγωγικών πηγών της χώρας, και

όχι μέσον κερδοσκοπικής εκμεταλλεύσεως, δ) ότι ο τρόπος της διαθέσεως του θα

είναι κυρίως έργο μιας κυβερνήσεως που θα εκπροσωπεί πραγματικά τον λαό. [...] Οι

όροι αυτοί αποτελούν την καλύτερη εγγύηση και για εκείνον που χορηγεί το δάνειο,

και για εκείνον που το λαμβάνει».65

Ο Ν. Κιτσίκης, προκειμένου να δικαιολογήσει την επιφυλακτική του στάση

απέναντι στην πρόταση του Α. Αγγελόπουλου για εμπλοκή του ξένου κεφαλαίου

στην εκμετάλλευση των παραγωγικών πηγών της χώρας, κάνει μια αναδρομή στα

χαρακτηριστικά που είχαν στο παρελθόν οι ξένες επενδύσεις. Φέρνοντας ως

ενδεικτικό παράδειγμα την περίπτωση της Σύμβασης του Αχελώου, τονίζει ότι όλες

σχεδόν οι συμφωνίες της χώρας για την αξιοποίηση του εθνικού της πλούτου είχαν

ως αποτέλεσμα να χαθεί κάθε δικαίωμα κυριότητας πάνω στον πλούτο αυτό όπως και

κάθε αίσθημα πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Την ίδια στιγμή οι συμβάσεις

για την εκτέλεση μεγάλων τεχνικών έργων δίνονταν απευθείας σε ξένες εταιρείες, οι

οποίες επιβάρυναν τον ελληνικό προϋπολογισμό απομυζώντας τεράστια κέρδη μέσω

της υπερκοστολόγησης, χωρίς την ίδια στιγμή να εξασφαλίζεται έστω η μεταφορά

τεχνογνωσίας και η κατάρτιση Ελλήνων τεχνικών που θα μπορούσαν στο μέλλον να

αναλάβουν ανάλογα έργα. Δεδομένης της εμπειρίας αυτής, ο Ν. Κιτσίκης σημειώνει

ότι η χώρα μπορεί να είχε ανάγκη από ξένο κεφάλαιο αλλά σίγουρα δεν χρειαζόταν

τις ξένες εταιρείες καθώς αυτές δεν συνεισφέρουν ούτε με την οργανωτική τους

εμπειρία, ούτε με τη σοφία των στελεχών τους, ούτε με την οικονομική τους

ευρωστία. Επιπλέον, τονίζει, θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η ανάμειξη ξένων

κυβερνήσεων μέσα από τη συγκρότηση οργανωτικών αποστολών με πολιτικούς

σκοπούς, που θα επιδιώκουν να έχουν γνώμη σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής

στερώντας έτσι από το ελληνικό κράτος την γενική εποπτεία και διεύθυνση της

σχεδιοποιημένης ανοικοδόμησης.66 Σε αυτό το σημείο είναι σαφές ότι ο Ν. Κιτσίκης

παίρνει αποστάσεις από τον θετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την αποστολή

Porter ο Α. Αγγελόπουλος ο οποίος στο δικό του άρθρο χαρακτηρίζει την παρουσία

της ως εξαιρετικά σημαντική και διατυπώνει την ελπίδα ότι «θα κατανοήση τις

ανάγκες της Ελλάδος και θα βοηθήση στο να βγη η χώρα από το σημερινό

65 Α. Αγγελόπουλος, «Οκτώ προϋποθέσεις για την ανασυγκρότηση», Νέα Οικονομία, 3, 1947, σ. 116.
66 Ν. Κιτσίκης, «Το ιδιωτικό ξένο κεφάλαιο και η ανοικοδόμηση», Νέα Οικονομία, 4, 1947, σ.
192-195.
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πολιτικοοικονομικό αδιέξοδο».67 Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης των

έργων, ο Ν. Κιτσίκης επισημαίνει ότι αυτή θα στηριχθεί πρώτα και κύρια στην

κινητοποίηση των πόρων που θα προκύψουν από την βαρύτατη φορολόγηση όσων

πλούτισαν παράνομα στην διάρκεια της Κατοχής και ωφελήθηκαν από τον

πληθωρισμό, στις πολεμικές επανορθώσεις και στην βοήθεια όλων των συμμάχων

-όχι μόνο των ΗΠΑ- απαλλαγμένη, όμως, από κάθε πρόθεσηοικονομικής υποταγής.68

Ειδικά στις περιπτώσεις που τα έργα αποβλέπουν στην αξιοποίηση του εθνικού

πλούτου -ορυκτού, ενεργειακού, υδατικού-, στην κατασκευή υποδομών για τις

συγκοινωνίες και τις μεταφορές (σιδηρόδρομοι, λιμάνια κ.λπ), στην παραγωγή

ενέργειας και στην δημιουργία βαριάς βιομηχανίας η παρέμβαση ξένων εταιριών και

γενικότερα ιδιωτικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να απορρίπτεται ασυζητητί, γιατί,

όπως γράφει πολύ χαρακτηριστικά στο τέλους του άρθρου του, «εξουσία ξένου

κεφαλαίου πάνω στις πλουτοπαραγωγικές πηγές αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο

οικονομικής υποδούλωσης και αποικιακής εξάρτησης της χώρας».69

Αυτήν την απόκλιση απόψεων μεταξύ Αγγελόπουλου από την μία και

Μπάτση-Κιτσίκη από την άλλη, οι οποίοι εξέφραζαν περισσότερο τις επίσημες θέσεις

της κομμουνιστικής Αριστεράς, την έχει επισημάνει και ο Α. Κακριδής στην διατριβή

του με τίτλο Greek economists and the quest for development, 1944-1967. Πιο

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Α. Κακριδή, η ανάλυση του Α. Αγγελόπουλου περί

εξάρτησης δεν είναι τόσο αιχμηρή όσο του Δ. Μπάτση και του Ν. Κιτσίκη, ενώ

σπάνια χρησιμοποιούσε τον όρο «ιμπεριαλισμός». Την ίδια στιγμή όταν αναφερόταν

στις βρετανικές και αμερικανικές οικονομικές αποστολές απέφευγε, όπως είδαμε,

τους αφορισμούς και τις απόλυτες κρίσεις στις οποίες κατέφευγαν πολύ συχνά οι

κομμουνιστές συνάδελφοι του.70 Σχολιάζοντας για παράδειγμα την υπογραφή της

Ελλληνοαμερικανικής Συμφωνίας του 1947, εξέφραζε μεν την απογοήτευση του για

την παραβίαση της οικονομικής και πολιτικής ανεξαρτησίας της χώρας ωστόσο την

απέδιδε όχι στις ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις της αμερικανικής πολιτικής αλλά στην

ανικανότητα που «έδειξε το ελληνικό μεταπολεμικό κράτος να αντιμετωπίσει το

οικονομικό πρόβλημα της χώρας».71 Η ανικανότητα αυτή, σε συνδυασμό με τα

φαινόμενα διαφθοράς, γέννησαν, σύμφωνα με τον Α. Αγγελόπουλο, στους

67 Α. Αγγελόπουλος, «Οκτώ προϋποθέσεις για την ανασυγκρότηση», ό.π., σ. 117.
68 Ν. Κιτσίκης, «Το ιδιωτικό ξένο κεφάλαιο και η ανοικοδόμηση», ό.π., σ. 195.
69 Στο ίδιο, σ. 196.
70 A. Kakridis, Greek Economists and the quest for development, 1944-1967, ό.π., σ. 151.
71 Α. Αγγελόπουλος, «Η Ελληνο-Αμερικανική συμφωνία», στο βιβλίο του, Οικονομικές απόψεις,
1946-1958, Δίφρος, Αθήνα 1958, σ. 13.
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Αμερικανούς πλήρη δυσπιστία προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας και την

ικανότητα του να διαχειριστεί σωστά την παρεχόμενη βοήθεια, ωθώντας τους να

αναλάβουν σχεδόν εξ ολοκλήρου την διεύθυνση της ελληνικής οικονομίας. Ένα

μειονέκτημα που είχε η ανάμειξη αυτή, έγραφε στο ίδιο άρθρο, είναι ότι «θα δώση

επιχειρήματα στους τρίτους περί επεμβάσεως εις τα εσωτερικά της χώρας».72

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα εσωτερικής πολιτικής, ο Α. Κακριδής

σημειώνει ότι η ανάλυση του Α. Αγγελόπουλου δεν βασιζόταν σε μια ταξική

προσέγγιση της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας αλλά εστίαζε πρωτίστως

στις πολιτικές ανεπάρκειες του κράτους. Την ίδια, άλλωστε, επισήμανση κάνει

ουσιαστικά και ο Δ. Μπάτσης στην βιβλιοκριτική που παρουσιάστηκε προηγούμενα,

ισχυριζόμενος πως ο Α. Αγγελόπουλος, με το να εστιάζει την ανάλυση του στην

έλλειψη κατάλληλων πολιτικών, δεν κατάφερε να αναγνωρίσει τους αληθινούς

ενόχους που κρύβονταν πίσω από την καχεξία της ελληνικής οικονομίας και που δεν

ήταν άλλοι από την ντόπια ολιγαρχία. Ο Α. Αγγελόπουλος, σύμφωνα με τον Α.

Κακριδή, συνεχώς έστρεφε τα πυρά του εναντίον του κράτους και της αδυναμίας του

να εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας, την στιγμή που

απέφευγε να έρθει σε ευθεία ρήξη με το ελληνικό κεφάλαιο και τις επιχειρηματικές

ελίτ. Για τον Α. Αγγελόπουλο, η περισσότερη κρατική παρέμβαση που θα

εκδηλωνόταν με μια κεϋνσιανού τύπου αναδιανομή πλούτου, την κρατικοποίηση των

βασικών βιομηχανιών και τον σχεδιασμό του συνόλου της οικονομικής

δραστηριότητας ήταν το κλειδί για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος μπορεί

να βασάνιζε μια οικονομία. Μια τέτοια, όμως προσέγγιση απέχει κατά πολύ από τις

κυρίαρχες στους κόλπους της κομμουνιστικής Αριστεράς απόψεις καθώς

αντιμετωπίζει το κράτος ως ένα μηχανισμό/οργανισμό υπεράνω τάξεων και

επιμέρους συμφερόντων.73

Οι περιπτώσεις του Α. Αγγελόπουλου και του Χ. Ευελπίδη αφήνουν να

διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο χειριζόταν η ΕΠ-ΑΝ τις διαφορετικές προσεγγίσεις

που μπορεί να υπήρχαν μεταξύ των μελών της. Παρόλο που, όπως είδαμε και σε

προηγούμενο κεφάλαιο, στο καταστατικό της προβλεπόταν μια σειρά από διατάξεις

που ρύθμιζαν αναλυτικότατα τον τρόπο οργάνωσης της εσωτερικής συζήτησης και

διαχείρισης των οποίων διαφωνιών ανέκυπταν, είναι ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο αυτό

72 Α. Αγγελόπουλος, «Η Ελληνο-Αμερικανική συμφωνία», στο βιβλίο του, Οικονομικές απόψεις,
1946-1958, Δίφρος, Αθήνα 1958, σ. 16-17.
73 A. Kakridis, Greek Economists and the quest for development, 1944-1967, ό.π., σ. 150-152.
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δεν σήμαινε και φίμωση της διαφορετικής άποψης. Οποιοδήποτε μέλος μπορούσε να

εκφράσει την γνώμη του δημόσια, αρκεί να ήταν σαφές ότι δεν μιλά εξ ονόματος της

εταιρείας. Αυτό που ήταν κατοχυρωμένο θεωρητικά, σε επίπεδο καταστατικών

διατάξεων, εφαρμόζεται και στην πράξη· η δημόσια τοποθέτηση των Α.

Αγγελόπουλου και Χ. Ευελπίδη δεν επισύρει κάποιας μορφής κυρώσεις ούτε οδηγεί

σε αλλαγή της θέσης τους στο εσωτερικό της ΕΠ-ΑΝ και της οργανωτικής τους

σχέσης με αυτήν. Κι αν κάτι τέτοιο φαντάζει εύλογο όταν η διαφωνία είναι σχετικά

μικρή, είναι λογικό να προκαλούνται ερωτηματικά όταν πρόκειται για τόσο

διαφορετικές απόψεις όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Χ. Ευελπίδη και του Α.

Αγγελόπουλου. Χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πού ακριβώς οφείλεται

αυτή η στάση, δεν θα ήταν αβάσιμο να υποθέσουμε ότι η διαχείριση των διαφωνιών

που ανακύπτουν υπόκειται ορισμένες φορές και σε πολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι

μπορεί εκείνοι που πρέσβευαν την ορθοδοξία εντός της ΕΠ-ΑΝ να εκτίμησαν ότι θα

κόστιζε περισσότερο μια τυχόν αποπομπή του Χ. Ευελπίδη ή/και του Α.

Αγγελόπουλου αφού θα στερούσε από το εγχείρημα το κύρος που του προσέδιδαν. Η

ΕΠ-ΑΝ προσπαθούσε να εμφανιστεί ως ένα σχήμα ανοικτό που απευθύνεται σε

όλους τους διανοούμενους, όχι μόνο της ευρύτερης Αριστεράς αλλά και του

δημοκρατικού χώρου. Η συμμετοχή του Α. Αγγελόπουλου και ειδικά του Χ.

Ευελπίδη λειτουργούσε εκτός των άλλων κι ως ένα ακόμα πειστήριο αυτής της

«ανοικτότητας». Δεν είναι, λοιπόν, παράλογο, να προτάσσεται ως μεγαλύτερης

σημασίας η διαφύλαξη αυτής της φυσιογνωμίας όταν μάλιστα ο στόχος της αντίπαλης

πλευράς ήταν να απομονώσει το ΚΚΕ και το ΕΑΜ αλλά και κάθε μετωπικό τους

σχήμα. Εξάλλου, οι θέσεις των δύο δεν μένουν αναπάντητες: έμμεσα στην περίπτωση

του Χ. Ευελπίδη, μέσα από τις δεκάδες άρθρων, μελετών και αναλύσεων που

δημοσιεύονται κατά καιρούς από τις στήλες του Ανταίου ενάντια στις θεωρίες της μη

βιωσιμότητας, άμεσα στην περίπτωση του Α. Αγγελόπουλου με την βιβλιοκριτική

του Δ. Μπάτση και το άρθρο του Ν. Κιτσίκη, επιχειρείται μια δημόσια αποδόμηση

των προβαλλόμενων απόψεων. Η διαχείριση της διαφωνίας γίνεται, λοιπόν, με

επιχειρήματα και όχι με οργανωτικά μέτρα.

Οι πολιτικές εξελίξεις έρχονται, όπως είναι λογικό, να δώσουν νέα τροπή στις

συζητήσεις για την βιωσιμότητα και την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας. Η

εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν τον Μάρτιο του 1947 εκλήφθηκε από τους αστούς

οικονομολόγους ως ο «από μηχανής θεός» που θα καθιστούσε την Ελλάδα βιώσιμη

επιτρέποντας την μεγάλης κλίμακας εκβιομηχάνιση. Πλέον, το κέντρο βάρους για την
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αστική οικονομολογική σκέψη μετατοπίζεται, όπως παρατηρεί ο Χ. Χατζηιωσήφ, από

το ζήτημα της βιωσιμότητας σε αυτό του προγράμματος και των προτεραιοτήτων που

θα έπρεπε να υπηρετεί.74 Ωστόσο, ο πρώτος ενθουσιασμός για την αμερικανική

βοήθεια θα αρχίσει να υποχωρεί ήδη από τον Απρίλιο του 1947, όταν υπέβαλε την

έκθεση της η αποστολή Porter. Η αποστολή επεφύλασσε πολλά επικριτικά σχόλια για

το εγχώριο πολιτικό προσωπικό, συναρτώντας την παροχή βοήθειας με μειωτικούς

περιορισμούς των εξουσιών του. Για τους βιομηχάνους προβλεπόταν η θεσμοποίηση

μέτρων ελέγχου που τα είχαν απορρίψει τα προηγούμενα χρόνια ως προϊόντα

κομμουνιστικής έμπνευσης.75 Την ίδια στιγμή η έκθεση καθιστούσε σαφές ότι η

αμερικανική παρέμβαση έπρεπε να εστιάσει στην οικονομική σταθεροποίηση και όχι

στην εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τα

στοιχεία που παραθέτει ο Γ. Σταθάκης, το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για το

διάστημα 1947-1948 ορίστηκε μόλις στα 300 εκατομμύρια, και αυτά ισόποσα

κατανεμημένα ανάμεσα στο στρατιωτικό και το πολιτικό σκέλος. Ειδικά για την

ανασυγκρότηση προβλέπονταν μόλις 48 εκατομμύρια δολάρια που ύστερα από

διάφορες διαδοχικές αναθεωρήσεις έφτασαν τον Μάρτιο του 1948 μόλις στα 21

εκατομμύρια.76 Έτσι, η ελπίδα ότι η αμερικανική βοήθεια θα επέτρεπε τον

τετραγωνισμό του κύκλου, όπως αποκαλεί πολύ χαρακτηριστικά ο Χ. Χατζηιωσήφ

την φιλοδοξία των αστικών δυνάμεων για ανοικοδόμηση χωρίς μεταβολή των

κοινωνικών ισορροπιών, διαψεύστηκε.77

Ακόμα πιο βαρύ ήταν το κλίμα που επικρατούσε στις τάξεις της ΕΠ-ΑΝ και

του Ανταίου μετά την άφιξη στην Ελλάδα της AMAG, τον Ιούνιο του 1947, η οποία

σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των αμερικανικών προγραμμάτων βοήθειας. Το

κλίμα αυτό αποτυπώνεται στο κεντρικό άρθρο του τεύχους Β΄/9 που κυκλοφόρησε

τον ίδιο μήνα και έχει τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Το Βάραθρο». «Τώρα πια

74 Χ. Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από την βιωσιμότητα της Ελλάδας και το ρόλο της βιομηχανίας»,
ό.π., σ. 363-364.
75 Γ. Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ, ό.π., σ. 149-152.
76 Στο ίδιο, σ. 180. Η απροθυμία αυτή των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα
ανασυγκρότησης στο βαθμό που επιθυμούσαν οι Έλληνες αρμόδιοι οφειλόταν, κατά τον Χ.
Χατζηιωσήφ, σε διάφορους λόγους. Αρχικά, στρατηγική επιλογή της αμερικάνικης πολιτικής σε ό, τι
αφορά την ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών οικονομιών ήταν η διατήρηση των προπολεμικών
ισορροπιών. Στόχος, λοιπόν, του σχεδίου Μάρσαλ, όπως τονίζει, δεν ήταν η διαμόρφωση μιας νέας
ισορροπίας στον ενδοευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας καθώς κάτι τέτοιο θα αύξανε το κόστος της
βοήθειας και θα προκαλούσε τριβές μεταξύ των κυβερνήσεων. Παράλληλα, δεν μπορεί να
παραβλεφθεί και ο ελληνικός εμφύλιος, καθώς ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού μαζί με το 50%
της βοήθειας κατευθύνονταν στις στρατιωτικές δαπάνες. Βλ. Χ. Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονομία
της μεταπολεμικής Ελλάδας, 1944-1996», στο Χριστίνα Αγριαντώνη, κ.α., Εισαγωγή στη νεοελληνική
οικονομική Ιστορία (18ος-20ος αιώνας), Τυπωθήτω, Αθήνα 1999, σ. 306-307.
77 Χ. Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονομία της ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου», ό.π., σ. 37.
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κατρακυλάμε μέσα στο βάραθρο. Αυτό είναι σίγουρο». Με αυτές τις φράσεις

ξεκινούσε ο Δ. Μπάτσης το κείμενο του για να συνεχίσει λέγοντας: «Είναι σίγουρο

πως δεν μπορεί να γίνει ανασυγκρότηση, αφού όπως τονίσαμε σε τούτη τη στήλη

αρκετές φορές, όχι μόνο οι προϋποθέσεις οι γενικές είναι αντίθετες σε κάθε τέτοια

προσπάθεια, μα και αυτές οι ίδιες οι υλικές, οι πραγματικές δυνάμεις του τόπου είναι

αδύνατο να κινηθούν δημιουργικά προς ένα τέτοιο σκοπό. Έγινε πια φανερό πως

αφαιρέθηκαν αυτές οι ίδιες οι βάσεις για την παραγωγική δραστηριοποίηση του

εργαζόμενου λαού στο έργο της ανασυγκρότησης». Η όξυνση του Εμφυλίου και

κυρίως η υπαγωγή της οικονομικής πολιτικής της χώρας στον απόλυτο έλεγχο των

ΗΠΑ ήταν που οδηγούσαν τον Δ. Μπάτση σε αυτές τις τόσο απαισιόδοξες

διαπιστώσεις. Για τον διευθυντή του Ανταίου ήταν ξεκάθαρο πως το πρόγραμμα

βοήθειας είχε ως αποκλειστικό σκοπό όχι την ανοικοδόμηση αλλά την διασφάλιση

του αστικού καθεστώτος, αφού το μεγαλύτερο μέρος των έτσι κι αλλιώς

περιορισμένων πόρων του κατευθύνονταν στο πολεμικό μέτωπο τροφοδοτώντας κατ’

αυτόν τον τρόπο «το οικονομικό και πολιτικός χάος» που η τρομοκρατία και οι

διώξεις είχαν ήδη προκαλέσει. Και κλείνει το άρθρο του με την ίδιο απαισιόδοξο τόνο

με τον οποίο το άνοιξε: «Ο τόπος λοιπόν οδηγήθηκε στην οικονομική καταστροφή

και όσο πιο πολύ επιμένουν οι ξένοι και εγχώριοι επίσημοι παράγοντες στην

σημερινή πολιτική τόσο πιο ανεπανόρθωτη την κάνουν».78

β) Ο λόγος περί ανοικοδόμησης: Ένα περίγραμμα

Από όσα εκτέθηκαν προηγουμένως μπορεί κάποιος να σχηματίσει μια πρώτη

εικόνα για το τι προέβλεπε η πρόταση περί ανοικοδόμησης που κατέθεσε η ΕΠ-ΑΝ

και ο Ανταίος. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε ένα πιο σαφές και

συνεκτικό περίγραμμα της πρότασης αυτής. Πρώτα, όμως, θα δώσουμε ξανά τον

λόγο στα ίδια τα μέλη της εταιρείας, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα πιο βασικά

άρθρα του Ανταίου, τα οποία προσεγγίζουν το ζήτημα της ανοικοδόμησης από μια

γενικότερη σκοπιά, θέτοντας μια σειρά προδιαγραφών και προϋποθέσεων.

Ένα τέτοιο άρθρο είναι κι αυτό του Δ. Μπάτση που δημοσιεύεται στην δεύτερη

σελίδα του πρώτου τεύχους του περιοδικού με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Το

βασικό πρόβλημα της ανοικοδόμησης». Κατά τον συγγραφέα, το πρόβλημα με το

οποίο θα χρειαστεί να αναμετρηθεί κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης δεν ήταν η

78 Δ. Μπάτσης, «Το βάραθρο», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 241-242.
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ανεπάρκεια κεφαλαίων, μεταφορικών μέσων και πρώτων υλών, όπως ισχυρίζονταν

διάφοροι αστοί οικονομολόγοι και πολιτικοί, αλλά η ελαττωματική λειτουργία της

οικονομίας που είχε ως αποτέλεσμα η παραγωγή να μην γίνεται με στόχο την κάλυψη

των κοινωνικών αναγκών αλλά την μεγιστοποίηση του κέρδους ορισμένων

βιομηχανικών και πιστωτικών μονοπωλίων. Η κερδοσκοπική αυτή λογική ήταν,

σύμφωνα με τον Δ. Μπάτση, που σε συνθήκες άνισης κατανομής εισοδημάτων και

ανεπαρκούς ζήτησης κρατούσε καθηλωμένη την βιομηχανική παραγωγή και

λειτουργούσε ανασχετικά για όσες τεχνολογικές επιλογές δεν μεγιστοποιούσαν τα

επιχειρηματικά κέρδη. Την ίδια στιγμή δεν επέτρεπε την σχεδιασμένη διοχέτευση των

διαθέσιμων κεφαλαίων σε διάφορους τομείς με σκοπό την κίνηση της οικονομίας με

αποτέλεσμα η αγροτική παραγωγή να υφίσταται τον μαρασμό καθώς στερούταν των

αναγκαίων πιστώσεων.79

Ως εκ τούτου, για τον Δ. Μπάτση, δεν συνιστούσαν λύση στο πρόβλημα της

ανοικοδόμησης τα όσα προτείνονταν από διάφορους αστούς οικονομολόγους για

αναζήτηση κεφαλαίων στο εξωτερικό με την μορφή δανείων ή δωρεών, για εδαφική

επέκταση μέσω της εξάπλωσης στις γειτονικές χώρες ή της παραχώρησης αποικιών

και τέλος για εξασφάλιση της δυνατότητας να διοχετευτεί το πλεονάζον εργατικό

δυναμικό της χώρας στο εξωτερικό μέσω της μετανάστευσης. Αυτό που χρειαζόταν

να γίνει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ήταν «να απελευθερωθεί ο λαός και η

οικονομία από κάθε αντιπαραγωγικό, αντιοικονομικό και εκμεταλλευτικό εμπόδιο

που έστηνε στην πρόοδο της χώρας μια μονοπωλιακή κερδοσκοπική ολιγαρχία».80

Απαιτούταν, όπως αναφέρει και σε επόμενο άρθρο του, να εξουδετερωθούν όλοι

εκείνοι οι παράγοντες που δρούσαν καταστρεπτικά και διαλυτικά μέσα στην

οικονομία, εμποδίζοντας αφενός την πραγματοποίηση της επάρκειας σε

καταναλωτικά και παραγωγικά είδη και αφετέρου την ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρξει μια μετάβαση από την «απλή

αναπαραγωγή αντιοικονομικών παραγωγικών σχέσεων στην αξιοποίηση του εθνικού

πλούτου στα πλαίσια νέων παραγωγικών σχέσεων».81

Το πώς ακριβώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το αποσαφηνίζει ο Ν. Κιτσίκης με

άρθρο του στο ίδιο τεύχος. Αφού, αρχικά, ταυτίσει την ανοικοδόμηση με μια διαρκώς

ανοδική πορεία που τείνει έως «την ολοκλήρωση των επιδιώξεων του

79 Δ. Μπάτσης, «Το βασικό πρόβλημα της ανοικοδόμησης», Ανταίος, Α΄, 1, 1945, σ. 2-4.
80 Στο ίδιο.
81 Δ. Μπάτσης, «Πρόγραμμα ανοικοδόμησης ή “έλεγχος τιμών”;», Ανταίος, Α΄, 3, 1945, σ. 61.
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σοσιαλισμού»,82 σημειώνει πως η υλοποίηση της πορείας αυτής προϋποθέτει τον

συντονισμό όλων των δυνάμεων σε μια οργανωμένη προσπάθεια. Ένας τέτοιος

συντονισμός μπορούσε να γίνει μόνο στα πλαίσια ανοικτών σχεδίων,

βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, προσιτών στην επεξεργασία και τον έλεγχο

από τον λαό. Μάλιστα, όπως σημειώνει, η συμμετοχή των εργαζομένων στην κριτική

και εφαρμογή των σχεδίων αυτών ήταν η καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία της

ανοικοδόμησης, γιατί ακριβώς μόνο μέσω αυτής μπορούσε να κινητοποιηθεί η

«σοσιαλιστική άμιλλα» της εργατικής τάξης, να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα

και η ζωτικότητα της και να αυξηθεί η θέληση της για δουλειά. Ειδικά σε ό,τι αφορά

την υλοποίηση των οικονομικών σχεδίων, αυτή προϋπέθετε την κοινωνικοποίηση της

οικονομίας, την λειτουργία της δηλαδή με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται όχι

τα επιχειρηματικά αλλά τα λαϊκά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, συμπεραίνει, η

σχεδιοποιημένη ανοικοδόμηση μπορούσε να συντελεστεί μόνο από το κράτος και

μόνο στα πλαίσια σοσιαλιστικής κοινωνικής οργάνωσης.83

Η σοσιαλιστική οργάνωση, κατά τον Ν. Κιτσίκη, κρίνεται ως η πιο

αποτελεσματική για την πραγμάτωση των στόχων της ανοικοδόμησης καθώς είναι η

μόνη που επιτρέπει την ανώτερη τεχνική πλαισίωση της παραγωγής, την ανώτερη

παραγωγικότητα και την ανώτερη ποιότητα στα πλαίσια μιας ενιαίας, ολιστικής

διοίκησης που θα κινητοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους για τις ανάγκες του

λαού και όχι για το ατομικό συμφέρον. Είναι σαφές, λοιπόν, πως η ανοικοδόμηση

προϋπέθετε την κάθαρση από κάθε τι παλιό και τον μετασχηματισμό της ελληνικής

κοινωνίας σε σοσιαλιστικές βάσεις και όχι μια απλή επαναφορά στην προπολεμική

κατάσταση.84

Την θέση αυτή συμμερίζεται και ο Ι. Δεσποτόπουλος σημειώνοντας πως το

πραγματικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της ανοικοδόμησης

δεν ήταν απλά η κατασκευή κτιρίων, συγκοινωνιών και εργοστασίων αλλά η δόμηση

ενός νέου οργανισμού. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η ραγδαία κατάρρευση των

αρνητικών στοιχείων που υπήρχαν πριν σε κάθε χώρα, η σχεδόν εξαφάνιση των

εθνικών αστικών τάξεων και η αύξηση της ενότητας των λαών ως αποτελέσματα του

πολέμου δημιουργούσαν ευνοϊκές συνθήκες για την συγκρότηση των λαϊκών μαζών

82 Ν. Κιτσίκης, «Η τεχνική παιδεία στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης (πρώτο μέρος)», Ανταίος, Α΄, 1,
1945, σ. 7.
83 Στο ίδιο, σ. 5-6.
84 Στο ίδιο, σ. 6-7.
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σε «νέους παραγωγικούς κοινωνικούς οργανισμούς» όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε

πανευρωπαϊκό επίπεδό.85

Την αναγκαιότητα πολυετών οικονομικών σχεδίων πάνω στα οποία θα

βασίζεται η ανοικοδόμηση επισημαίνει και ο Α. Αγγελόπουλος. Για την

αποτελεσματικότερη υλοποίηση τους, μάλιστα, σημειώνει πως ήταν αναγκαία η

ύπαρξη μιας κεντρικής υπηρεσίας σχεδίου και συντονισμού που θα αποτελούταν από

ειδικούς όλων των κλάδων και θα είχε ως σκοπό της την κατάρτιση των οικονομικών

σχεδίων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους. Η υπηρεσία αυτή θα ελεγχόταν

είτε από έναν υπουργό που θα ήταν επιφορτισμένος με αυτήν ακριβώς την

αρμοδιότητα είτε από μια επιτροπή αποτελούμενη από τους υπουργούς των διαφόρων

παραγωγικών υπουργείων. Παράλληλα, έπρεπε οι μεγάλες τράπεζες και οι

σημαντικότερες βιομηχανίες να περιέλθουν υπό κρατικό έλεγχο ενώ οι μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις να παραμείνουν ιδιωτικές, λειτουργώντας όμως στα πλαίσια του

εκάστοτε δημόσιου οικονομικού σχεδίου. Τέλος, ήταν ανάγκη οι δημόσιες υπηρεσίες

να οργανωθούν και να στελεχωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η

ουσιαστική άσκηση ελέγχου.86

Στην σημασία του ελέγχου, των επιτάξεων αλλά και των εθνικοποιήσεων ως

εργαλείων αναγκαίων για την προώθηση της ανοικοδόμησης θα σταθεί και ο Σ.

Μάξιμος στο αρκετά εκτενές άρθρο του με τίτλο «Η ανοικοδόμηση στο φως των

αντιθέσεων της σύγχρονης οικονομίας», που θα δημοσιευτεί σε δύο μέρη. Αρχικά,

σημειώνει πως ο έλεγχος είναι η αμεσότερη μορφή με την οποία η εργασία

παρεμβαίνει στην διαδικασία της παραγωγής όχι σαν παθητικός συντελεστής αλλά

ενεργητικά, «σχεδόν διευθυντικά». Μια τέτοια παρέμβαση δεν προϋποθέτει την

αλλαγή της κρατικής εξουσίας, μπορεί να είναι εξωθεσμική, ανεξάρτητη δηλαδή από

την βούληση του κράτους ή ακόμα και σε αντίθεση με αυτήν και οργανωμένη από τα

κάτω. Όπως επισημαίνει, οι όροι υπό τους οποίους μπορούν οι εργαζόμενοι να

αποκτήσουν τον έλεγχο μιας επιχείρησης είναι όροι βαθιάς οικονομικής και

κοινωνικής κρίσης και συνεπάγονται εξάρθρωση της οικονομίας και διάσπαση της

συνοχής των άλλων συντελεστών της παραγωγής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες

αποσάθρωσης, το έως τότε κυρίαρχο κοινωνικά στοιχείο, που ήταν η ιδιοκτησία στα

μέσα παραγωγής, αποσύρεται ή ατονεί δημιουργώντας χώρους που επιτρέπουν στην

85 Ι. Δεσποτόπουλος, «“Ανοικοδόμηση…”», Ανταίος, Α΄, 1, 1945, σ. 13-14.
86 Α. Αγγελόπουλος, «Βάσεις και σκοποί του σχεδίου παραγωγικής εργασίας», Ανταίος, Α΄, 3, 1945, σ.
71.
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οργανωμένη εργατική δύναμη να βγει στο προσκήνιο και, παίρνοντας τα ηνία της

παραγωγικής διαδικασίας, να αναλάβει την συνέχιση της οικονομικής δράσης με

σκοπό πλέον όχι το ατομικό συμφέρον αλλά την κάλυψη των άμεσων κοινωνικών

αναγκών.87 Κύριος στόχος του ελέγχου, σύμφωνα με τον Σ. Μάξιμο, είναι να

προσβάλει την ατομική ιδιοκτησία μιας επιχείρησης και χωρίς να διασπάσει τις

σχέσεις κεφάλαιου-εργασίας να θέσει το πρώτο υπό την καθοδήγηση της δεύτερης.

Για τον λόγο, αυτό ο έλεγχος νοείται ως κάτι προσωρινό που βοηθά στην διαδικασία

κοινωνικού μετασχηματισμού. Τέλος, όπως παρατηρεί, με το να βρεθούν οι

εργαζόμενοι σε διευθυντική θέση επί της παραγωγικής διαδικασίας καθίστανται

περισσότερο υπεύθυνοι αφού τους δημιουργείται μεγαλύτερη αίσθηση καθήκοντος

που καταλήγει σε πρόσθετη προσπάθεια. Έτσι, ο έλεγχος γίνεται αιτία μεγάλης

οικονομικής δραστηριότητας από την οποία επωφελείται όλη η κοινωνία.88

Περνώντας στο μέτρο της επίταξης, ο Σ. Μάξιμος τονίζει πως πρόκειται για ένα

κρατικό μέτρο κοινωνικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στο να άρει με την βία, έστω

και προσωρινά, τα εμπόδια που η ιδιοκτησία μπορεί να παρεμβάλει στην παραγωγή.

Η άρση αυτή γίνεται μέσα από την υπαγωγή μιας επιχείρησης σε άμεσο κρατικό

έλεγχο, οπότε, κατά έναν τρόπο, η επίταξη συνιστά μια προδρομική φάση

κρατικοποίησης-εθνικοποίησης.89 Με την ένταξη της επιχείρησης που επιτάσσεται

στη σφαίρα της δημόσιας οικονομίας, η ιδιοκτησία προσβάλλεται και στον

οικονομικό της σκοπό που είναι το ατομικό κέρδος. Παρόλα αυτά, η επίταξη

παραμένει μέτρο που αφορά περισσότερο την διαχείριση της επιχείρησης παρά την

ιδιοκτησία της. Το σημαντικότερο, όμως, βήμα στην προσπάθεια της ανοικοδόμησης

είναι, σύμφωνα με τον Σ. Μάξιμο, αυτό της εθνικοποίησης. Η εθνικοποίηση είναι ένα

σύνολο μέτρων με τα οποία προσδιορίζεται όχι μόνο η διεύθυνση και η διαχείριση

αλλά ακόμα και η ιδιοκτησία των πιο προχωρημένων και πιο αποφασιστικών

επιχειρήσεων μιας κοινωνίας. Ενώ δηλαδή με την επίταξη το λαϊκό κράτος γίνεται

προσωρινός διαχειριστής, με την εθνικοποίηση γίνεται ιδιοκτήτης. Ωστόσο, όπως

διευκρινίζει ο Σ. Μάξιμος, αυτή η πράξη κατάργησης της ατομικής ιδιοκτησίας δεν

γενικεύεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας παρά μόνο σε όσους θεωρούνται

νευραλγικής σημασίας. Με την εθνικοποίηση, λοιπόν, η οικονομική διεύθυνση

87 Σ. Μάξιμος, «Η ανοικοδόμηση στο φως των αντιθέσεων της σύγχρονης οικονομίας:
Έλεγχος-Επίταξη-Εθνικοποίηση (πρώτο μέρος)», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ. 327.
88 Σ. Μάξιμος, «Η ανοικοδόμηση στο φως των αντιθέσεων της σύγχρονης οικονομίας:
Έλεγχος-Επίταξη-Εθνικοποίηση (δεύτερο μέρος)», Ανταίος, Α΄, 19-20, 1946, σ. 406.
89 Στο ίδιο.
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αφαιρείται από την ολιγαρχία και περιέρχεται στα χέρια του λαού που είναι

οργανωμένος σε κυρίαρχη δύναμη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως επισημαίνεται,

το αίτημα της εθνικοποίησης σε χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκονταν υπό τον

έλεγχο ξένων δυνάμεων, συνδέεται άμεσα με αυτό της εθνικής ανεξαρτησίας.

Συνοψίζοντας, ο έλεγχος στην παραγωγή και την οικονομία μπορεί, κατά τον Σ.

Μάξιμο, να διατυπωθεί σαν αίτημα πριν υπάρξει κρατική αλλαγή. Η επίταξη όμως

και η εθνικοποίηση, που είναι και τα σημαντικότερα εργαλεία στην προσπάθεια

ανοικοδόμησης, προϋποθέτουν, ως μέτρα καθαρά κρατικά, τη μετατόπιση της βάσης

της εξουσίας και του κρατικού μηχανισμού, που σημαίνει την είσοδο του λαϊκού

στοιχείου στην πολιτική εξουσία.90

Στην σημασία του ελέγχου συμφωνεί και ο Α. Αγγελόπουλος ο οποίος τον

θεωρεί ως μια από τις πέντε βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το οικονομικό

πρόγραμμα της μεταβατικής περιόδου. Πολλά προγράμματα, όπως υποστηρίζει,

απέτυχαν, επειδή ακριβώς έπασχαν στο ζήτημα της οργάνωσης και του ελέγχου, με

αποτέλεσμα να δημιουργούνται όροι αναρχίας στην κίνηση της οικονομίας.

Απαιτείται, λοιπόν, συστηματικός έλεγχος όλων των εκδηλώσεων της οικονομικής

ζωής (παραγωγή, διανομή, πιστώσεις, τιμές). Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως

να χρειαστεί, όπως τονίζει, το κράτος να προχωρήσει και πέρα από τον έλεγχο,

φτάνοντας μέχρι και την επίταξη, αν αυτό κρινόταν αναγκαίο για την μεγαλύτερη

αύξηση της παραγωγής. Και πάλι, όμως, οι όποιες επιτάξεις θα πρέπει να γίνονται όχι

αποσπασματικά αλλά με τρόπο συστηματικό ως οργανικό μέρος ενός σχεδίου

ανοικοδόμησης. Μια δεύτερη αρχή του μεταβατικού προγράμματος είναι, σύμφωνα

με τον Α. Αγγελόπουλο, η εργασία. Αυτή είναι που καθορίζει το μέγεθος της

παραγωγής και του εισοδήματος μιας χώρας καθώς και την αξία του νομίσματος. Στη

βάση της ανοικοδόμησης, λοιπόν, θα πρέπει να βρίσκεται η εργασία και στόχος της

κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου πλήρους απασχόλησης που

θα κινητοποιεί όλο το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό της χώρας. Παράλληλα, μια

ακόμα βασική αρχή του προγράμματος ανοικοδόμησης θα πρέπει να είναι η

σταθερότητα του νομίσματος, καθώς χωρίς αυτήν χάνεται η βασική του λειτουργία

ως μέτρου των αξιών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά

κανένας κλάδος της οικονομίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, σημασία δεν έχει

τόσο το ύψος της τιμής της λίρας όσο το αν τιμή αυτή θα μένει σταθερή, χωρίς

90 Σ. Μάξιμος, «Η ανοικοδόμηση στο φως των αντιθέσεων της σύγχρονης οικονομίας:
Έλεγχος-Επίταξη-Εθνικοποίηση (δεύτερο μέρος)», ό.π., σ. 406-408.
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μεγάλες διακυμάνσεις προκειμένου να αποφεύγεται τόσο ο πληθωρισμός όσο και ο

αντιπληθωρισμός. Την ίδια στιγμή, ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης θα πρέπει, πλάι

σε όλα τα άλλα, να δημιουργεί, όπως λέει, και την αίσθηση της «ισότητας στην

θυσία». Όταν κάποιος νιώθει πως η συμμετοχή στα δημόσια βάρη είναι κοινή για

όλους και με δίκαιο τρόπο, τότε δέχεται με περισσότερη διάθεση την όποια θυσία του

ζητηθεί. Η φορολογική πολιτική του κράτους θα πρέπει, λοιπόν, να βασιστεί σε αυτήν

την λογική. Τέλος, πέμπτη αρχή είναι η επιδίωξη της μέγιστης δυνατής συμμαχικής

ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η υποστήριξη των συμμάχων

στο ζήτημα των επανορθώσεων, η αύξηση της βοήθειας από την UNRA, η χορήγηση

συμμαχικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση του παραγωγικού μηχανισμού της

χώρας καθώς και δανείων εκ μέρους διεθνώς οργανισμών για την αξιοποίηση των

παραγωγικών πηγών της χώρας. Βέβαια, θα πρέπει να είναι σαφές, όπως επισημαίνει,

ότι το ξένο κεφάλαιο είναι χρήσιμο μόνο όταν διατίθεται για την πραγματική

εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού.91

Εκτός από τα παραπάνω, που θέτουν ένα γενικό πλαίσιο αρχών πάνω στις

οποίες θα πρέπει να στηριχθεί η ανοικοδόμηση, έχει ενδιαφέρον να σταθούμε και σε

κάποια ακόμα άρθρα που επιχειρούν να θέσουν ένα περίγραμμα άμεσων στόχων και

βημάτων, που θα έπρεπε να ακολουθηθούν κατά τα πρώτα στάδια της

ανοικοδόμησης.

Ένα τέτοιο περίγραμμα δίνει ο Ν. Κιτσίκης ήδη στο πρώτο τεύχος του Ανταίου,

όπου περιγράφει τα τεχνικά έργα που ήταν απαραίτητο να γίνουν και παράλληλα

θέτει τον ορίζοντα και το βάθος της όλης διαδικασίας. Η ανάλυση του βασίζεται εν

πολλοίς στη θέση ότι η ολική καταστροφή που έχουν υποστεί οι υποδομές της χώρας

επιτρέπει, ώστε αυτές να ιδωθούν ξανά από την αρχή. Αρχικά, στον τομέα των

συγκοινωνιών χρειαζόταν, όπως παρατηρεί, να υπάρξει μια νέα προσεκτική και

μελετημένη χάραξη των κυριότερων συγκοινωνιακών αρτηριών που να συνδυάζει

τους δρόμους με τις σιδηροδρομικές γραμμές και να μπορεί να συσχετιστεί με τις

ναυτιλιακές αρτηρίες. Σε ό,τι αφορά τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης,

αυτά έπρεπε όχι απλά να επισκευαστούν αλλά να επανασχεδιαστούν και να

εξοπλιστούν προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν την επιδιωκόμενη

βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη. Ειδικά, το λιμάνι του Πειραιά ήταν ανάγκη να

διευρυνθεί με την μετατροπή των γύρω όρμων σε λιμάνια, ώστε να καταστεί ο

91 Α. Αγγελόπουλος, «Οι κεντρικές αρχές για ένα μεταβατικό οικονομικό πρόγραμμα», Ανταίος, Α΄,
13-14, 1945, σ. 295-297.
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μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου. Αντίστοιχα, στο

ζήτημα της πολεοδομίας, υποστηρίζει ότι η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων

οικισμών και των σπιτιών χρειαζόταν να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να

εξασφαλίζεται η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Σε

κάθε περίπτωση, έπρεπε να υπάρξει αντικατάσταση των παλιών μικρών και

ανθυγιεινών σπιτιών από κατοικίες ευάερες και ευήλιες που θα εξασφάλιζαν

αξιοπρεπείς και πολιτισμένες συνθήκες ζωής. Παράλληλα, ως καθοριστικής

σημασίας αξιολογούνται τα υδραυλικά εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς μπορούσαν να

παίξουν κομβικό ρόλο στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Οι αρδευόμενες

εκτάσεις ανέρχονταν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ν. Κιτσίκη, μόλις στο 1/10

επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εδαφών την στιγμή που άλλες εκτάσεις

αχρηστεύονταν από τα υπερβολικά νερά που τις πλημμύριζαν ενώ, βάσει διαφόρων

μελετών, υπήρχε η δυνατότητα να αρδευτούν όλες σχεδόν οι καλλιεργούμενες

εκτάσεις της χώρας. Ο Ν. Κιτσίκης υποστηρίζει ότι με τα κατάλληλα

αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα καθώς και με την διευθέτηση ποταμών και

χειμάρρων θα μπορούσε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση αυτής της δυνατότητας,

γεγονός που θα οδηγούσε την αγροτική παραγωγή σε τετραπλασιασμό του όγκου

της.92

Αυτό, όμως, που θεωρείται ως η πρώτη και πιο κομβική προτεραιότητα, που

έπρεπε να υλοποιηθεί πάση θυσία και με κάθε κόστος, ήταν η κατασκευή των

αναγκαίων εκείνων υδροδυναμικών έργων που θα επέτρεπαν την μέγιστη δυνατή

εκμετάλλευση των υδατοπτώσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν τόσο

μεγάλες οι δυνατότητες της χώρας σε αυτό το πεδίο, που θα μπορούσαν, όπως εκτιμά

ο συντάκτης του άρθρου, να καλυφθούν όλες οι ενεργειακές της ανάγκες,

μεταβάλλοντας ριζικά την οικονομική της υπόσταση και φυσιογνωμία. Τα

εκτεταμένα υδροηλεκτρικά έργα ήταν απαραίτητο να συνοδευτούν από την

δημιουργία ενός εθνικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης που θα επέτρεπε την

μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον ένα σταθμό παραγωγής στον άλλο,

εξασφαλίζοντας έτσι την αλληλοσυμπλήρωση τους. Κάτι τέτοιο κρινόταν αναγκαίο

καθώς, όπως υποστηρίζει, μόνο ο Αχελώος και ο Αλιάκμονας επέτρεπαν την

δημιουργία μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, ενώ τα υπόλοιπα ποτάμια της χώρας,

θυμίζοντας περισσότερο μεγάλους χείμαρρους, καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη την

92 Ν. Κιτσίκης, «Η τεχνική παιδεία στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης (πρώτο μέρος)», ό.π., σ. 8-10.
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λειτουργία αυτόνομων σταθμών. Ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή αυτάρκεια

της χώρας είχε, όπως επισημαίνει, και η εκμετάλλευση των πλούσιων λιγνιτικών

κοιτασμάτων της. Η αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών δυνατοτήτων

της χώρας θα έδινε ώθηση, σύμφωνα με τον Ν. Κιτσίκη, και στην μεταποιητική

εκμετάλλευση του τόσο αξιόλογου ορυκτού πλούτου που διέθετε μέσα από την

ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας. Αυτή όχι μόνο θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις

πρωτόγονες μεθόδους εκμετάλλευσης που επικρατούσαν προπολεμικά αλλά θα

αποτελούσε και την βάση του τεχνικού εξοπλισμού της χώρας μέσα από την

παραγωγή των αναγκαίων μηχανημάτων. Παράλληλα, θα επέτρεπε την δημιουργία

ναυπηγείων και αεροπορικής βιομηχανίας που θα βοηθούσαν την χώρα να

εκμεταλλευτεί πιο αποτελεσματικά την γεωγραφική της θέση στο μεταίχμιο τριών

ηπείρων. Τέλος, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μια σειρά ηλεκτροχημικές

βιομηχανίες όπως ήταν η βιομηχανία αζώτου και καυστικής σόδας. Για να καταστούν

όλα αυτά πράξη ήταν αναγκαίο, όπως τονίζει, οι σύμμαχοι να παραχωρήσουν στην

χώρα, σε επάρκεια και ελεύθερα από βάρη αποσβέσεων, τα πρώτα υλικά μέσα, τις

πρώτες ύλες, τα μηχανήματα ίσως και τα πρώτα ειδικά τεχνικά στελέχη.93

Τα παραπάνω άρθρα αποτυπώνουν αδρομερώς τις γενικές αρχές στις οποίες

στηριζόταν το σχέδιο της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου για την ανοικοδόμηση της

ελληνικής οικονομίας. Το σχέδιο αυτό συμπληρωνόταν και εξειδικευόταν από ένα

πλήθος μελετών, άρθρων και διαλέξεων που δημοσιεύονταν κατά καιρούς στις

στήλες του περιοδικού, ειδικά την περίοδο 1945-1947, και που άπτονταν όλων των

πτυχών της δημόσιας ζωής, συνθέτοντας μια ολιστική πρόταση για την ριζική

αναδιάταξη των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων.94

93 Ν. Κιτσίκης, «Η τεχνική παιδεία στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης (πρώτο μέρος)», ό.π., σ. 10-12.
94 Ενδεικτικά για τις προτάσεις της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου σχετικά με την οργάνωση της κρατικής
μηχανής και του νομικού και σωφρονιστικού συστήματος βλ. Ηλίας Ηλιού, «Η οργάνωση της
διοίκησης του λαϊκού κράτους για την ανοικοδόμηση», Ανταίος, Α΄, 8, 1945, σ. 196-199· Δ. Μέξης,
«Πρακτικά ζητήματα σωφρονιστικής», Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ. 315-319· Κώστας Δημάκης, «Το
πρόβλημα του ελληνικού αστικού κώδικα», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ. 323-326 και Α΄, 17-18, 1946,
σ. 376-381 και Α΄, 19-20, 1946, σ. 420-422. Για τα ζητήματα στέγασης βλ. Ι. Δεσποτόπουλος, «Η
προσωρινή συγκρότηση-στέγαση», Ανταίος, Α΄, 2, 1945, σ. 47-52· Σόλωνας Κυδωνιάτης, «Η θέση του
ελληνικού χωριού», Ανταίος, Α΄, 3, 1945, σ. 75-77 και σ. 90· Ι. Δεσποτόπουλος, «Χωροδομία και
οικισμός», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ. 329-333· Κ. Σακαντάνης, «Απόψεις για το στεγαστικό
πρόβλημα», ό.π., σ. 473-475. Για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις συγκοινωνίες βλ. Κώστας
Φραγκισκάτος, «Η ανοικοδόμηση της ναυτιλίας μας», Ανταίος, Α΄, 11, 1945, σ. 242-245 και Α΄, 12,
1945, σ. 262-266 και Α΄, 15-16, 1946, σ. 337-344· Ν. Κιτσίκης, «Το λιμάνι του Πειραιά - Σκέψεις
για την ανοικδόμηση του - Το “ενδιαφέρον” των Άγγλων», Ανταίος, Α΄, 21-22, 1946, σ. 442-447· Π.
Κουρκουμέλης, «Η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών μας συγκοινωνιών», Ανταίος, Β΄,
1, 1946, σ. 19-22 και Β΄, 2, 1946, σ. 73-78. Για την ανοικοδόμηση της υγείας και της παιδείας βλ.
Πέτρος Κόκκαλης, «Σκέψεις για την οργάνωση των νοσοκομείων», Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ.
297-299· Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, «Σκέψεις για την παιδεία στην ανοικοδόμηση», Ανταίος, Α΄,
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Επιχειρώντας να ανασυνθέσουμε επιγραμματικά τα βασικά σημεία αυτής της

πρότασης θα ξεκινήσουμε από το ζήτημα της εξάρτησης. Η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος

έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας τον διαχρονικό και

πολύμορφο χαρακτήρα του. Αρχικά, ένα πρώτο επίπεδο στο οποίο εκδηλωνόταν,

σύμφωνα με τις σχετικές αναλύσεις, ήταν αυτό των εμπορικών συναλλαγών.95 Η

σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία σε συνδυασμό με την μη εκμετάλλευση των

ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας επέτρεπε στο ξένο κεφάλαιο αφενός να

αγοράζει από την Ελλάδα ημικατεργασμένα προϊόντα και πρώτες ύλες,

(μεταλλεύματα και άλλα ορυκτά) σε πολύ χαμηλές τιμές και αφετέρου να πουλάει σε

αυτήν, πολύ πιο ακριβά, καύσιμα και βιομηχανικά προϊόντα. Επιπλέον, ως πρόβλημα

χαρακτηρίζεται και ο μονομερής προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας σε λίγες

αγορές, κυρίως των αγγλοσαξωνικών χωρών, σε συνδυασμό με την αποκοπή της από

αυτές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Μια δεύτερη

μορφή με την οποία εκδηλωνόταν η εξάρτηση, σύμφωνα με την ΕΠ-ΑΝ και τον

Ανταίο, ήταν αυτή του εξωτερικού δανεισμού και της επιβολής διαφόρων μηχανισμών

ελέγχου όπως ήταν ο ΔΟΕ ή η Νομισματική Επιτροπή, που μετά την υπογραφή της

Ελληνο-Βρετανικής Συμφωνίας του 1946 προβλεπόταν να αναλάβει την νομισματική

πολιτική του ελληνικού κράτους.96 Στην ίδια κατηγορία κατατάσσεται και η UNRA

αφού, όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι, διοχετεύοντας σε είδος συγκεκριμένα

προϊόντα και πρώτες ύλες, προσπαθούσαν να ελέγξουν την εγχώρια παραγωγή και να

της δώσουν έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Είναι δε εκτίμηση της εταιρείας και

του περιοδικού, όπως άλλωστε μαρτυρά και το δραματικό ύφος του σχετικού

κειμένου του Δ. Μπάτση που είδαμε στο τέλος του προηγούμενου υποκεφαλαίου, ότι

5, 1945, σ. 121-125· Κ. Σωτηρίου, «Ο αναλφαβητισμός και η αγραμματοσύνη στην Ελλάδα», Ανταίος,
Α΄, 13-14, 1945, σ. 300-303· Κ. Σωτηρίου, «Η παιδεία μας σήμερα», ό.π., σ. 367-368· Σόλωνας
Μυριναίος, «Η ανάγκη συμπλήρωσης του αλφαβήτου», Ανταίος, Α΄, 19-20, 1946, σ. 429-430·
Τομέας Εκπαιδευτικών ΕΠ-ΑΝ, «Το σχολικό βιβλίο», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 489-490 και σ.
512-514 και Β΄, 1, 1946, σ. 29-31· Τομέας Εκπαιδευτικών ΕΠ-ΑΝ, «Η μόρφωση του διδαχτικού
προσωπικού», Ανταίος, Β΄, 4, 1946, σ. 133-137.
95 Βλ. ενδεικτικά: Σ. Μάξιμος, «Το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο: Ιστορική σκιαγράφηση», Ανταίος,
Α΄, 10, 1945, σ. 222-225· Σ. Μάξιμος, «Το εξωτερικό εμπόριο και η οικονομική μας ανεξαρτησία»,
Ανταίος¸ Α΄, 23-24, 1946, σ. 486-489.
96 Για την κριτική που ασκούν η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος στις διάφορες διεθνείς συμβάσεις βλ.
ενδεικτικά: Δ. Μπάτσης, «Οι όροι της Αγγλοελληνικής Συμφωνίας: Οικονομική υποτέλεια,
οικονομική ζημιά και εξουθένωση του εργαζόμενου λαού», Ανταίος, Α΄, 15-16, 1946, σ. 321-322· Γ.
Αγγέλου, «Συμφωνία οικονομικής υποδούλωσης και εξαθλίωσης των εργαζομένων», Ανταίος, Α΄,
17-18, 1946, σ. 361-363· Δ. Μπάτσης, «Η παραλαβή, φύλαξη, κατεργασία, κυριότητα και διανομή των
εφοδίων της ΟΥΝΡΑ», Ανταίος, Α΄, 21-22, 1946, σ. 471· Δ. Μπάτσης, «Ο λόγος του κ. Τρούμαν και η
ελληνική ανοικοδόμηση», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 161-162· «Όχι οικονομική υποδούλωση», Ανταίος,
Β΄, 5-6, 1947, σ. 185-186· «Η ελληνική οικονομία και το Σχέδιο Μάρσαλ», Ανταίος, Δ΄, 4, 1948, σ.
200-203.
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η εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν θα σήμαινε για την χώρα ακόμα μεγαλύτερο

πλήγμα της οικονομικής και πολιτικής της ανεξαρτησίας.

Ξεχωριστή θέση κατείχαν στην ανάλυση του Ανταίου και της ΕΠ-ΑΝ, όπως

προαναφέρθηκε, οι ξένες επενδύσεις ως μηχανισμός αναπαραγωγής της εξαρτημένης

θέσης της ελληνικής οικονομίας.97 Για τους περισσότερους από όσους στρατεύονταν

στα δύο αυτά εγχειρήματα, τουλάχιστον για όσους βρίσκονταν πιο κοντά στο ΚΚΕ,

όπως ο Ν. Κιτσίκης και ο Δ. Μπάτσης -αφού όπως εξετάσαμε και στο κεφάλαιο για

την βιωσιμότητα, ο Α. Αγγελόπουλος είχε μια διαφορετική στάση πάνω στο ζήτημα-,

όλες οι έως τότε ξένες επενδύσεις που είχαν γίνει στην χώρα ήταν επιζήμιες επειδή

ακριβώς βασίζονταν σε μονοπωλιακά προνόμια. Το μεγαλύτερο μέρος των

επενδύσεων αυτών κατευθυνόταν είτε προς την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων

της χώρας, στα πλαίσια της απομύζησης του ορυκτού της πλούτου που είδαμε και

παραπάνω (π.χ. μεταλλεία Λαυρίου), είτε προς τις υποδομές εκείνες που ήταν

αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της στα διεθνή εμπορικά δίκτυα

(π.χ. σιδηρόδρομοι). Όσες ξένες εταιρείες δραστηριοποιούνταν παραγωγικά μέχρι

τότε στην χώρα κατάφερναν να ιδιοποιηθούν μεγάλα υπερκέρδη από την παραγωγή

εμπορευμάτων σε χαμηλό κόστος (χαμηλή τιμή εργασίας – χαμηλή τιμή πρώτων

υλών) και την πώληση τους σε υψηλές τιμές στην διεθνή αγορά. Ακόμα και αν η

διάθεση των προϊόντων γινόταν εντός της Ελλάδας, υπήρχε συνήθως ρύθμιση αυτή

να γίνεται σε τιμές εξωτερικού. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες μπορούσαν να

καταθέτουν τα κεφάλαια τους οπουδήποτε ήθελαν, ενώ δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη

ώστε να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η μεταφορά τεχνογνωσίας. Επιπλέον, όπως

τονίζεται, οι μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις υποστήριζαν την ελληνική αστική τάξη

και τα φεουδαρχικά κατάλοιπα σαν μέσο διατήρησης της οικονομικής και πολιτικής

τους επιρροής.

Εκτός από τον επιζήμιο ρόλο του ξένου παράγοντα, επισημαίνεται πολύ συχνά

και η αντιπαραγωγική δράση του εγχώριου κεφαλαίου και η αποτυχία του να

επιτελέσει τον ιστορικό του ρόλο ολοκληρώνοντας τον μετασχηματισμό των δομών

της ελληνικής οικονομίας. Τα φεουδαρχικά κατάλοιπα στην ύπαιθρο εξαιτίας του

τρόπου με τον οποίο είχε γίνει η αγροτική μεταρρύθμιση κρατούσαν καθηλωμένα τα

97 Για την σχετική ανάλυση βλ. ενδεικτικά: Δ. Μπάτσης, «Η σύμβαση Κούπερ ολοκλήρωση της
βιομηχανικής μας εξάρτησης από το ξένο κεφάλαιο», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 484-486· Ν. Λάιος,
«Το ξένο κεφάλαιο στην εκτέλεση των τεχνικών έργων», Ανταίος, Β΄, 1, 1946, σ. 13-16 και Β΄, 2, 1946,
σ. 62-67 και Β΄, 3, 1946, σ. 100-104· Σ. Σταυρόπουλος, «Η σύμβαση Αχελώου έγκλημα κατά της
χώρας», Ανταίος, Β΄, 1, 1946, σ. 16-18 και Β΄, 2, 1946, σ. 52-55.
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εισοδήματα των αγροτών και δεν επέτρεπαν την δημιουργία μιας μεγάλης εσωτερικής

αγοράς, με αποτέλεσμα η υπάρχουσα συσσώρευση να μην είναι επαρκής ώστε να

ξεπεραστεί το καθυστερημένο επίπεδο καπιταλιστικής ανάπτυξης της οικονομίας.

Επιπλέον η άρχουσα τάξη χρησιμοποιούσε αντιπαραγωγικά ένα μεγάλο μέρος των

πόρων από το εσωτερικό και από τα δάνεια του εξωτερικού είτε αποθησαυρίζοντας το

σε είδη πολυτελείας και χρυσές λίρες ή και κατευθύνοντάς το σε στρατιωτικούς

εξοπλισμούς για την εξυπηρέτηση στο παρελθόν μεγαλοϊδεατικών επιδιώξεων και

πλέον για τις ανάγκες του εμφυλίου πολέμου. Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνεται,

παραδοσιακά στρεφόταν σε παρασιτικές και κερδοσκοπικές δραστηριότητες, όπως

ήταν ο δανεισμός και το διαμετακομιστικό εμπόριο, λειτουργώντας παράλληλα ως

διαμεσολαβητής του ξένου κεφαλαίου. Όσες παραγωγικές επενδύσεις, από την άλλη,

αναλάμβαναν οι Έλληνες κεφαλαιούχοι στο εσωτερικό βασίζονταν στην δασμολογική

προστασία του κράτους και την εξασφάλιση μονοπωλιακών προνομίων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό το ερμηνευτικό σχήμα, η εξάρτηση από το

εξωτερικό και ο παρασιτικός χαρακτήρας της ελληνικής αστικής τάξης ήταν που

κρατούσαν καθηλωμένες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, καταδικάζοντάς την

στην φτώχεια και την οπισθοδρόμηση, και όχι η στενότητα του χώρου και η έλλειψη

κεφαλαίων, όπως ισχυριζόταν μοιρολατρικά το μεγαλύτερο μέρος του αστικού

πολιτικού και επιστημονικού κόσμου. Για την ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο, που όπως

είδαμε είχαν αναγάγει την έννοια της βιωσιμότητα σε κεντρική παράμετρο της

ανοικοδόμησης, η Ελλάδα είναι μια χώρα με επάρκεια εδαφών, με υδάτινους πόρους

ικανούς να αρδεύσουν το σύνολο των καλλιεργήσιμων της εκτάσεων, με

σημαντικότατο, σε μεγάλη ποικιλία και εύκολα εξορύξιμο ορυκτό πλούτο και με

ανεξάντλητες ενεργειακές δυνατότητες χάρη στα κοιτάσματα λιγνίτη και τις

υδατοπτώσεις που διαθέτει. Την ίδια στιγμή τα κεφάλαια που ήταν αναγκαία για την

αξιοποίηση όλου αυτού του πλούτου υπήρχαν, απλά διοχετεύονταν σε άλλες

κατευθύνσεις όπως ήταν τα είδη πολυτελείας, η αγορά ακινήτων και ο

αποθησαυρισμός. Όλα τα παραπάνω που επιβεβαίωναν την παραγωγική και

χρηματοδοτική βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας συμπληρώνονταν, όπως

σημείωναν, από την ύπαρξη άφθονου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή αντιληπτική

ικανότητα η οποία εκδηλώνεται με την δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις

απαιτήσεις κάποιας εργασίας και γρήγορης ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων. Τις

θέσεις αυτές προσπάθησαν να τις τεκμηριώσουν με ένα πλήθος εκτεταμένων

τεχνικο-οικονομικών μελετών στις οποίες διάφοροι μηχανικοί, γεωπόνοι, γεωλόγοι
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κ.λπ. παρέθεταν αναλυτικά στοιχεία και εκτιμήσεις για το μέγεθος του διαθέσιμου

πλούτου της χώρας.98

Όλες αυτές οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες έμεναν ανεκμετάλλευτες

εξαιτίας ακριβώς των κοινωνικής υφής περιορισμών που αναφέρθηκαν και

προηγούμενα. Ο μόνος τρόπος υπέρβασης των περιορισμών αυτών, σύμφωνα με την

ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο, ήταν η αστικοδημοκρατική επανάσταση που θα οδηγούσε

στην εγκαθίδρυση ενός λαϊκοδημοκρατικού καθεστώτος. Μόνο στα πλαίσια ενός

τέτοιου καθεστώτος μπορούσε να υπάρξει σχεδιοποιημένη παρέμβαση στην

οικονομία, αναγκαία για να ξεπεραστούν τα όρια που δημιουργούσε το

«ατομικιστικό» κεφαλαιοκρατικό σύστημα και να αναπτυχθούν οι παραγωγικές

δυνάμεις της χώρας προς όφελος της κοινωνίας.

Δεδομένης, λοιπόν, της αδυναμίας του ιδιωτικού κεφαλαίου να προωθήσει την

εσωτερική συσσώρευση, το κράτος στα πλαίσια της Λαϊκής Δημοκρατίας έπρεπε να

αναλάβει την λειτουργία της οικονομίας με στόχο την διαρθρωτική μεταβολή της. Οι

μεγάλες βιομηχανίες, όπως και τα πιστωτικά ιδρύματα, προβλεπόταν να

εθνικοποιηθούν, παρόλο που η ιδιωτική πρωτοβουλία θα εξακολουθούσε να

υφίσταται, υποταγμένη, βέβαια, στις ανάγκες του προγράμματος και την υπηρεσία

του συνόλου. Στον τομέα της γεωργίας η λαϊκή εξουσία, προωθώντας την

τεχνολογική της αναβάθμιση με την εκτέλεση μεγάλων παραγωγικών έργων και την

μηχανοποίηση της, ολοκληρώνοντας την αγροτική μεταρρύθμιση, καταργώντας τους

διάφορους μηχανισμούς εκμετάλλευσης των αγροτών (μονοπωλιακές αγορές,

επαχθείς φόροι) και προωθώντας το συνεταιριστικό κίνημα, θα συνέβαλε στην ριζική

αναδιάρθρωση των παραγωγικών σχέσεων στην ύπαιθρο και στην περαιτέρω αύξηση

της αγροτικής παραγωγής.99 Η βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος που θα

προέκυπτε θα οδηγούσε σε διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς και σε ενίσχυση της

ζήτησης της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής. Η διαδικασία της εσωτερικής

98 Κ. Σακαντάνης, «Το πρόβλημα της παραγωγικής γης», Ανταίος, Α΄, 2, 1945, σ. 32-39 και Α΄, 3,
1945, σ. 65-70 και Α΄, 4, 1945, σ. 104-106· Αλέκος Αμπατζής, «Η ανοικοδόμηση και το πρόβλημα της
εργασίας», Ανταίος, Α΄, 6, 1945, σ. 146-148 και Α΄, 7, 1945, σ. 179-180· Δ. Κισκύρας «Ο ορυκτός μας
πλούτος και οι δυνατότητες ανάπτυξης βαρειάς βιομηχανίας στην Ελλάδα», Ανταίος, Α΄, 9, 1945, σ.
210-212 και Α΄, 10, 1945, σ. 227-231· Δ. Κισκύρας, «Γύρω από την αξιοποίηση των λιγνιτών της
χώρας μας», Ανταίος, Α΄, 13-14, 1945, σ. 289-293· Σ. Σταυρόπουλος, «Ενεργειακές διαπιστώσεις και
προοπτικές», ό.π., σ. 132 και σ. 157-160· Ηλίας Παρασκευαΐδης, «Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας και
τα προβλήματα του», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 243-246.
99 Βλ. ενδεικτικά Κ. Σιδέρης, «Ο Α.Σ.Ο., Κ.Υ.Δ.Ε.Π. κλπ. οργανισμοί εξωπαραγωγικής
εκμετάλλευσης», Ανταίος, Α΄, 6, 1945, σ. 153-154 και Α΄, 7, 1945, σ. 167-171· Σ. Καλογερέας,
«Μελέτη για την ανάπτυξη των αγροτικών βιομηχανιών», Ανταίος, Α΄, 8, 1945, σ. 187-189 και Α΄, 9,
1945, σ. 213-215 και Α΄, 11, 1945, σ. 257-258· Ι. Ζαχαρόπουλος, «Τα παραγωγικά έργα στην Ελλάδα»,
Ανταίος, Α΄, 8, 1945, σ. 190-193 και Α΄, 9, 1945, σ. 215-218.
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συσσώρευσης, ενισχυμένη ακόμα περισσότερο από την διάρρηξη όλων των σχέσεων

εξάρτησης και ληστρικής εκμετάλλευσης της χώρας από το εξωτερικό και την

βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, θα επέτρεπε την δημιουργία πλεονάσματος το

οποίο δεν θα διατίθεται στην ευζωία της άρχουσας τάξης αλλά θα επιμεριζόταν

μεταξύ της διευρυμένης αναπαραγωγής και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής των

εργαζομένων. Μέσα από αυτήν την αναδιανομή εισοδήματος θα αντιμετωπιζόταν η

υποκατανάλωση καθώς και οι παραγωγικές κρίσεις, που δημιουργούνται από τον

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και την επιδίωξη του κέρδους. Έτσι, θα μπορούσαν

να δημιουργηθούν οι όροι μιας ολοένα αυτοτροφοδοτούμενης αναπτυξιακής πορείας,

που, βελτιώνοντας την υλική και πνευματική ευημερία του λαού, θα έθετε τις βάσεις

της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Η αέναη πρόοδος που υπόσχεται το παραπάνω σχήμα είχε ως αφετηρία της την

έναρξη ενός προγράμματος εκβιομηχάνισης και εξηλεκτρισμού.100 Η εκβιομηχάνιση,

όμως, αυτή θα έπρεπε να ήταν προσανατολισμένη όχι στην παραδοσιακή ελαφρά

βιομηχανία καταναλωτικών ειδών ή ημικατεργασμένων προϊόντων για εξαγωγή, αλλά

στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας. Ως τέτοια οριζόταν η βιομηχανία παραγωγής

μέσων παραγωγής. Σε ένα πρώτο στάδιο, στην Ελλάδα η παραγωγή αυτή θα έπρεπε

να πάρει τη μορφή μεταλλουργικής και χημικής βιομηχανίας. Αναγκαία προϋπόθεση

για την ανάπτυξη της τόσο ενεργειακά κοστοβόρας βαριάς βιομηχανίας ήταν η

προώθηση της ενεργειακής υποδομής της χώρας μέσα από την εκμετάλλευση των

τεράστιων λιγνιτικών αποθεμάτων καθώς και των υδροηλεκτρικών δυνατοτήτων της.

Η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας κατέχει κεντρική θέση στο σχήμα της

ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου για δύο λόγους, έναν ρητό και έναν άρρητο. Σύμφωνα με τον

πρώτο, που επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά στις διάφορες αναλύσεις, η βαριά

βιομηχανία θεωρούταν αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την συνολική ανάπτυξη της

οικονομίας όσο και για την απελευθέρωση της από τα δεσμά της εξάρτησης. Πιο

συγκεκριμένα, με τα φτηνότερα, σε σχέση με τα εισαγόμενα, γεωργικά μηχανήματα,

εργαλεία και λιπάσματα που θα παρείχε θα συνέβαλε ώστε να αυξηθεί η

παραγωγικότητα της γεωργίας. Παράλληλα, θα επωφελούταν και η ελαφρά

βιομηχανία, ο κλάδος των κατασκευών και οι μεταφορές χάρη στον παραγόμενο

μηχανολογικό εξοπλισμό. Η μείωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς σε

συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας θα οδηγούσαν σε πτώση των τιμών

100 Βλ. ενδεικτικά Ν. Κιτσίκης, «Οι δυνατότητες βαρειάς βιομηχανίας», ό.π., σ. 333-337· Ν. Κιτσίκης,
«Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 242.
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των προϊόντων και ακολούθως σε άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή η συντελούμενη οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την μείωση

της εισαγωγής ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών προϊόντων και

καυσίμων και την συνεπακόλουθη βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος θα

συνέβαλαν στην απελευθέρωση της χώρας από τα δεσμά της εξάρτησης που της έχει

επιβάλει το ξένο κεφάλαιο. Ο δεύτερος λόγος, παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά,

ενυπάρχει στο παραπάνω σχήμα, όπως σημειώνει και ο Γ. Στασινόπουλος, αφού

συνιστά βασική θέση των κλασικών του μαρξισμού, πάνω στους οποίους στηρίζουν

την ανάλυση τους οι διανοούμενοι της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Πιο συγκεκριμένα,

σύμφωνα με τον Μαρξ και τον Ένγκελς, «μονάχα με την μεγάλη βιομηχανία γίνεται

δυνατή η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας», αφού μέσω αυτής δημιουργείται

«μια μάζα παραγωγικών δυνάμεων, που για αυτές η ατομική ιδιοκτησία έγινε εξίσου

εμπόδιο, όσο ήταν προηγούμενα η συντεχνία για τη μανιφακτούρα, και το μικρό

αγροτικό εργαστήρι για την αναπτυσσόμενη χειροτεχνία».101 Η ανάπτυξη, λοιπόν,

της βαριάς βιομηχανίας δεν είναι απλώς μια οικονομική επιλογή ανάμεσα σε άλλες

εναλλακτικές προτάσεις. Αποτελεί μια ριζικά διαφορετική οικονομική προοπτική με

βαρύνουσες πολιτικές, εσωτερικές και εξωτερικές, επιπτώσεις, οι οποίες

μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν σε έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του ελληνικού

κράτους και των σχέσεων στο εσωτερικό του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.

Σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων για την τροφοδότηση

της ανοικοδόμησης, το σχήμα που περιγράφει ο Ανταίος και η ΕΠ-ΑΝ δεν απέκλειε,

όπως είδαμε, τον εξωτερικό δανεισμό, δεδομένου, μάλιστα, ότι κατά τα πρώτα στάδια

το εμπορικό ισοζύγιο προβλεπόταν ελλειμματικό λόγω των αυξημένων εισαγωγών σε

πρώτες ύλες και τεχνικό εξοπλισμό. Η σημασία όμως των ξένων πιστώσεων σταδιακά

θα έφθινε καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η βαθμιαία ανάπτυξη της οικονομίας θα

δημιουργούσε ολοένα και μεγαλύτερα πλεονάσματα που θα διοχετεύονταν σε

παραγωγικές επενδύσεις. Τονίζεται, ακόμη, πως μόνο η λαϊκοδημοκρατική εξουσία

μπορούσε να εξασφαλίσει ότι τα ξένα δάνεια θα δίνονταν με καλύτερους όρους από

ό,τι συνέβαινε έως τότε και θα διατίθονταν αποκλειστικά για παραγωγικούς σκοπούς,

καθώς και ότι μόνο αυτή μπορούσε να προχωρήσει σε ουσιαστική φορολόγηση των

101 Γ. Στασινόπουλος, Η ρητορική της ανάπτυξης, ό.π., σ. 158-159.
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περιουσιών που σχηματίστηκαν κατά την περίοδο της Κατοχής, χρηματοδοτώντας

και με αυτόν τον τρόπο την διαδικασία ανασυγκρότησης.102

Τέλος, στα πλαίσια της λαϊκής δημοκρατίας προβλεπόταν να αλλάξει και ο

προσανατολισμός του εξωτερικού εμπορίου, χωρίς αυτό να σημαίνει την υιοθέτηση

μιας λογικής αυτάρκειας και απομόνωσης από τις διεθνείς αγορές. Αυτό που

χρειαζόταν να γίνει, σύμφωνα με τον Ανταίο και την ΕΠ-ΑΝ, ήταν η χώρα να

αποκτήσει μια πολυδιάστατη εμπορική πολιτική που θα της επέτρεπε να απεμπλακεί

από την μονομερή πρόσδεση της με τις αμερικανικές και βρετανικές αγορές και να

αναπτύξει εμπορικούς δεσμούς με χώρες του ανατολικού μπλοκ.

Το παραπάνω σχήμα, όπως είναι λογικό, αναπαράγει το σοβιετικό μοντέλο

ανάπτυξης,103 του οποίου η ορθότητα μεταξύ των μαρξιστών διανοητών ήταν

αδιαμφισβήτητη, όχι μόνο για δογματικούς λόγους αλλά και εξαιτίας του κύρους που

του προσέδιδε η αλματώδης πρόοδος που είχε σημειώσει η σοβιετική οικονομία. Δεν

είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Ανταίος συχνά θα αναφερθεί στην πορεία εκτέλεσης των

διαφόρων οικονομικών σχεδίων που εκπονούνταν και εφαρμόζονταν την περίοδο

εκείνη στην ΕΣΣΔ.104 Όπως παρατηρεί ο Θεόδωρος Μαριόλης, το μοντέλο αυτό

βασίζεται επί της ουσίας στο υπόδειγμα Feldman, που και αυτό με την σειρά του

στηρίζεται στην μαρξιστική θεωρία της διευρυμένης αναπαραγωγής.105 Πρόκειται

για ένα μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης το οποίο, εν αντιθέσει με τα έως τότε

καθιερωμένα σχήματα που ήθελαν η ανάπτυξη μιας χώρας να περνά μέσα από τις

επενδύσεις πρώτα στην γεωργία και έπειτα στην ελαφρά βιομηχανία, έδινε

προτεραιότητα στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας. Το υπόδειγμα συγκροτήθηκε

από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Grigory Feldman στο πλαίσιο των συζητήσεων που

γίνονταν στην Σοβιετική Επιτροπή Κρατικού Σχεδιασμού -της οποίας ήταν μέλος-

σχετικά με την διαμόρφωση του 1ου Πενταετούς Σχεδίου Ανάπτυξης (1928-1932) της

102 Βλ. ενδεικτικά Ι. Τ. Ευαγγελίδης, «Κριτική των δημοσιονομικών κατευθύνσεων και άμεσες
δημοσιονομικές επιδιώξεις», Ανταίος, Β΄, 3, 1946, σ. 86-89 και Β΄, 4, 1946, σ. 123-127 και Β΄, 7-8,
1947, σ. 221-224 και Β΄, 9, 1947, σ. 257-259.
103 Για μια συνοπτική περιγραφή του σοβιετικού μοντέλου ανάπτυξης, βλ. Μώρις Ντόμπ, Οικονομική
ανάπτυξη και υπανάπτυκτες χώρες, Στοχαστής, Αθήνα 1984.
104 Ενδεικτικά βλ.: Ι.Κ., «Το νέο πεντάχρονο σχέδιο στη Σοβιετική Ένωση», Ανταίος, Α΄, 17-18, 1946,
σ. 398· Γιάννης Μαρίνης, «Το 4ο Πεντάχρονο Σχέδιο (πρώτο μέρος)», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ.
510-511· Γ. Μαρίνης, «Το 4οΠεντάχρονο Σχέδιο (δεύτερο μέρος)», Ανταίος, Β΄, 1, 1946, σ. 35-36· Γ.
Μαρίνης, «Η νομισματική μεταρρύθμιση στην ΕΣΣΔ», Ανταίος, Δ΄, 1, 1948, σ. 56· Jean Baby, «Η
νομισματική μεταρρύθμιση στη σοσιαλιστική οικονομία», Ανταίος, Δ΄, 3, 1948, σ. 182-184· Α.Π., «Το
πενταετές σχέδιο στη σοσιαλιστική οικονομία», Ανταίος, Στ΄, 3, 1951, σ. 168-169.
105 Θ. Μαριόλης, «Το υπόδειγμα κεντρικού σχεδιασμού Fel’dman-Mahalanobis», στο Θ. Μαριόλης,
(επιμ.), Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, ό.π., σ. 79. Για
περισσότερα σχετικά με την έννοια της διευρυμένης αναπαραγωγής, βλ. Καρλ Μαρξ, Το
Κεφάλαιο-Τόμος Δεύτερος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1979, σ. 490-523.
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σοβιετικής οικονομίας. Με βάση το μοντέλο αυτό, η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη

της παραγωγής μέσων παραγωγής σε σύγκριση με την παραγωγή ειδών κατανάλωσης

κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επανεξοπλιστεί τεχνικά η οικονομία και να

εξασφαλιστεί η αύξηση της παραγωγικότητας τόσο του κεφαλαίου όσο και της

εργασίας μέσα από την αλλαγή της αμοιβαίας σχέσης ανάμεσα στην εμπράγματη και

τη ζωντανή εργασία, την αντικατάσταση, δηλαδή, της χειρωνακτικής από την εργασία

με μηχανές.106 Κομβική παράμετρος του υποδείγματος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός

της όλης οικονομικής δραστηριότητας που θεωρείται αναγκαίος για την ισόρροπη,

αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας.107

Η έννοια της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας συνιστά σταθερό σημείο

αναφοράς και στις αναλύσεις της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου, όπως είδαμε και

παραπάνω. Θα μπορούσε, μάλιστα, να ισχυριστεί κανείς ότι είναι το συνεκτικό

στοιχείο της όλης προσπάθειας, το σημείο εκείνο στο οποίο συμφωνούσαν όλοι οι

συντελεστές ανεξάρτητα από τις επιμέρους αποκλίσεις και τις διαφορετικές τους

καταβολές.108 Τα κεντρικά σχέδια που περιγράφονται είναι συνήθως πενταετή και

αποτελούνται από άλλα, επιμέρους σχέδια μικρότερης διάρκειας και εξειδικευμένα σε

επιμέρους τομείς της οικονομίας. Χωρίς αυτά, ισχυρίζονταν τα μέλη της εταιρείας και

του περιοδικού, ήταν αδύνατη η προώθηση της όποιας διαδικασίας ανοικοδόμησης,

καθώς μόνο μέσω αυτών μπορούσε να εξασφαλιστεί η συντονισμένη αξιοποίηση

όλων των συντελεστών της παραγωγής στο μέγιστο δυνατό βαθμό και με τον πιο

αποτελεσματικό τρόπο. Ο σχεδιασμός, επειδή βασιζόταν στην συνολική θεώρηση της

οικονομίας, επέτρεπε την ισόμετρη, αλληλοσυμπληρούμενη ανάπτυξη της μέσα από

την πιο ορθολογική κατανομή των πόρων. Την ίδια στιγμή η χρονική διάσταση των

σχεδίων, η κατανομή δηλαδή στόχων σε βάθος χρόνου, δημιουργούσε την αίσθηση

της προοπτικής και επέτρεπε την χάραξη μιας πολιτικής που θα λάμβανε υπόψη της

τις δυναμικές που θα γεννούσε η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η

συμμετοχή του λαού στην διαμόρφωση των σχεδίων αυτών καθώς και στον έλεγχο

τους θα συνέβαλε στην καλλιέργεια της σοσιαλιστικής άμιλλας. Να σημειωθεί πως

κάθε ιδέα σχεδιοποιημένης αγοράς, όπως αυτή που επιχειρήθηκε με τα μέτρα

106 Μαριόλης, «Το υπόδειγμα κεντρικού σχεδιασμού Fel’dman-Mahalanobis», στο Θ. Μαριόλης,
(επιμ.),Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, ό.π., σ. 79-86.
107 Θ. Μαριόλης, «Εκβιομηχάνιση και Βιωσιμότητα: Κριτική ανασύνθεση της συμβολής του Δημήτρη
Μπάτση», στο Θ. Μαριόλης, (επιμ.), Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία
στην Ελλάδα, ό.π., σ. 327-328.
108 Σίγουρα αυτό συμβαίνει με την περίπτωση του Α. Αγγελόπουλου, ο οποίος παρά τις διαφορετικές
προσεγγίσεις του συμφωνεί απόλυτα με την ανάγκη του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας.
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Βαρβαρέσου, κρίνεται ανεπαρκής αν δεν πληρωθεί πρώτα η αναγκαία πολιτική

προϋπόθεση της μετάβασης στη λαϊκή δημοκρατία.109

***

Τα θέματα της βιωσιμότητας και της ανοικοδόμησης αποτέλεσαν αμέσως μετά την

Απελευθέρωση το σημαντικότερο πεδίο ιδεολογικής διαμάχης ανάμεσα στην

Αριστερά και τις αστικές δυνάμεις. Η αντιπαράθεση γύρω από αυτά δεν ήταν απλά

ζήτημα διαφορετικών τεχνικών προγραμμάτων ή αποκλινουσών εκτιμήσεων πάνω

στον ένα ή τον άλλο παραγωγικό συντελεστή της ελληνικής οικονομίας. Ήταν, όπως

παρατηρεί και ο Γ. Στασινόπουλος, μια ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση από την

οποία κρινόταν η επιβίωση και η επέκταση της ισχύος συγκεκριμένων πολιτικών

σχηματισμών και κοινωνικών ομάδων, που εξέφραζαν διαμετρικά αντίθετες

κοινωνικές και πολιτικές προοπτικές.110

Στην μάχη αυτή στο πεδίο των ιδεών αιχμή του δόρατος για την κομμουνιστική

και εαμική εν γένει Αριστερά υπήρξαν η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος. Παρά τις

αντιξοότητες, η ομάδα των διανοούμενων που συσπειρώθηκαν στα δύο αυτά

εγχειρήματα προσπάθησε να διεξάγει έναν συστηματικό αγώνα, παρεμβαίνοντας

δυναμικά στον δημόσιο διάλογο και προβάλλοντας τις ιδέες και τα επιχειρήματά της

με όσα μέσα διέθετε. Μέσα από τις αναλύσεις της επιχείρησε να διατυπώσει ένα

συνεκτικό και ολιστικό οικονομικό πρόγραμμα, τέτοιο που όχι μόνο θα επέτρεπε

στην Αριστερά να αμφισβητήσει τα νοητικά σχήματα που υποστύλωναν την

κυρίαρχη έως τότε αφήγηση -φτώχεια εδάφους, στενότητα χώρου, υπερπληθυσμός,

εθνοφυλετικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, έλλειψη κεφαλαίων, κ.λπ-, αλλά θα της

έδινε την δυνατότητα να θεμελιώσει μια δική της, νέα, στην προσπάθεια της να

αποσπάσει την ηγεμονία από την αστική τάξη. Προϊούσης, όμως, της εμφύλιας

σύγκρουσης, η παρέμβαση αυτή γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη καθώς τα

επιχειρήματα αντικαταστάθηκαν από τα όπλα και ο διάλογος από την βία. Η ομάδα

της εταιρείας και του περιοδικού συρρικνώθηκε εξαιτίας των διώξεων και τέθηκε στο

περιθώριο καθώς δημιουργήθηκε γύρω της μια ιδιότυπη «υγειονομική ζώνη».

Πρωτοβουλίες όπως το κάλεσμα του Ανταίου σε άλλα περιοδικά για την διεξαγωγή

109 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σημασία του σχεδιασμού στα πλαίσια της
σοσιαλιστικής οικοδόμησης, βλ. Σαρλ Μπεττελέμ, «Τι είναι ο σοσιαλιστικός σχεδιασμός», στο Σ.
Μπεττελέμ, Μελέτες και άρθρα, Στοχαστής, Αθήνα 1974, σ. 25-39· Νικολάι Κολέσοφ, Πολιτική
Οικονομία του Σοσιαλισμού, Μήνη, Αθήνα 1985· Στέργιος Μπαμπανάσης, Γιάννης Σαμαράς,
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία του σοσιαλισμού, Παπαζήσης, Αθήνα 1985.
110 Γ. Στασινόπουλος, Η ρητορική της ανάπτυξης, ό.π., σ. 177-178.



Ο λόγος της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου

- 207 -

διαλόγου πάνω στα θέματα της ανοικοδόμησης ή όπως της ΕΠ-ΑΝ για την

διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου έμειναν ανολοκλήρωτες ελλείψει

συνομιλητών. Ενδεικτικό της απόλυτης απομόνωσης στην οποία είχε περιέλθει προς

το τέλος είναι και το γεγονός ότι όταν τον Δεκέμβριο του 1948 ο Ανταίος απηύθυνε

μια επιστολή σε διάφορους οικονομολόγους και πολιτικούς -Ε. Τσουδερό, Ξ. Ζολώτα,

Χ. Ευελπίδη, Ι. Ζίγδη, Κ. Βαρβαρέσο και Α. Αγγελόπουλο- με επτά ερωτήματα

σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας δεν πήρε απάντηση από κανένα

-ούτε καν από τους πρώην συνεργάτες του-, αναγκαζόμενος να δημοσιεύσει

αποσπάσματα από εφημερίδες με δηλώσεις τους.111 Αποκορύφωμα και ταυτόχρονα

συμβολικό επιστέγασμα αυτής της εξαναγκαστικής σιγής στάθηκε η εκτέλεση του Δ.

Μπάτση το 1952.

111 «Η οικονομική έρευνα του “Ανταίου”», Ανταίος, Δ΄, 5-6, 1949, σ. 261-264.
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Επίλογος

«Μας λένε πως η γη μας είναι φτωχή και για αυτό μας δέρνει η πείνα και δεν

κάνουμε προκοπή. Αυτό δεν είναι σωστό, μας είπε ο Δάσκαλος σήμερα. Μας λένε

πως το καθυστερημένο χωριό και γενικά το αγροτικό ζήτημα βάλτωσε και γι’ αυτό

έριξε τον τόπο μας πίσω και στην οικονομική του ζωή και στην πνευματική. Αυτό

είναι σωστό». Έτσι ξεκινάει το κείμενο με τίτλο Είναι φτωχή η γη μας; που

συμπεριλαμβάνεται στα Αετόπουλα, το αναγνωστικό που εξέδωσε η ΠΕΕΑ τον

Αύγουστο του 1944. Και συνεχίζει: «Δεν φταίει η γη μας! Ξέρουμε ότι μέσα της το

υπέδαφος είναι πλούσιο, ξέρουμε ακόμα ότι τα νερά της είναι τέτοια ώστε να

μπορούμε μέσα σε λίγα χρόνια να φτάσουμε στην πρώτη γραμμή της παραγωγής».1

Όλη η συζήτηση περί βιωσιμότητας που είδαμε και στο τελευταίο κεφάλαιο

επιχειρείται να συμπυκνωθεί στις αράδες ενός σχολικού βιβλίου με τρόπο τέτοιο ώστε

να γίνεται αντιληπτή ακόμα και από παιδιά δημοτικού. Ανεξάρτητα από τις όποιες

παιδαγωγικές ή αισθητικές επιφυλάξεις μπορεί να έχει κανείς, το συγκεκριμένο

κείμενο αναδεικνύει αρκετά παραστατικά την σημασία που έδινε η ηγεσία του ΚΚΕ

και του ΕΑΜ στα σχετικά με την βιωσιμότητα και την ανοικοδόμηση της οικονομίας

θέματα.

Πράγματι, πριν ακόμα από την Απελευθέρωση, η ανοικοδόμηση της χώρας, ο

τρόπος που αυτή θα γινόταν και το περιεχόμενο που θα αποκτούσε, αποτέλεσαν,

όπως είδαμε, ερωτήματα με τα οποία επιχείρησε να αναμετρηθεί, άλλοτε ατομικά και

άλλοτε συλλογικά, ένα ευρύτερο δυναμικό με διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές και

στοχεύσεις. Από τον Θ. Ραυτόπουλο και τον Π. Κουβέλη μέχρι την Σοσιαλιστική

Ένωση, τις επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου και την πρωτοβουλία της Εθνικής

Τράπεζας για το ενεργειακό αναπτυσσόταν ένας έντονος προβληματισμός γύρω από

το μέλλον της Ελλάδας. Η διαδικασία αυτή εκκινούσε από μια γενικευμένη αίσθηση

ρήξης με το παρελθόν που είχε προκαλέσει η κοσμογονία του πολέμου και της

Κατοχής. Παράλληλα συνιστούσε και μια πράξη αντίστασης, επειδή ακριβώς

συνεπαγόταν την άρνηση της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων. Στον χώρο του εαμικού

κινήματος, του οποίου η δύναμη και η θέση στην πολιτική συγκυρία τού προσέδιδαν

κεντρικό ρόλο στην όποια απόπειρα ανοικοδόμησης, η συζήτηση αυτή επιχειρήθηκε

να συστηματοποιηθεί με την συγκρότηση της ΟΜΣΑ, τον Μάιο του 1944. Μετά το

1 Τα Αετόπουλα: Αναγνωστικόν γ΄ και δ΄ τάξης, Έκδοση Ελεύθερης Ελλάδας, 1944, σ. 68-70.
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άδοξο τέλος που σήμανε για την προσπάθεια αυτή η σύγκρουση του Δεκέμβρη, το

ΚΚΕ θέλησε να επανασυσπειρώσει γύρω του το δυναμικό εκείνο που είχε στελεχώσει

την ΟΜΣΑ μέσα από την έκδοση του Ανταίου τον Μάιο του 1945 και την ίδρυση της

ΕΠ-ΑΝ τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Οι διανοούμενοι που συμμετείχαν στα δύο

αυτά εγχειρήματα κλήθηκαν επί της ουσίας να θεμελιώσουν με επιστημονικά

επιχειρήματα και πρακτικές προτάσεις την γραμμή του ΚΚΕ περί

αστικοδημοκρατικής επανάστασης και λαϊκής δημοκρατίας.2

Πιο συγκεκριμένα, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1930, με τις αποφάσεις

της 6ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής το 1934 και του 6ου Συνεδρίου το 1935,3

το ΚΚΕ είχε υιοθετήσει ένα σχήμα του οποίου το βασικό περίγραμμα ήταν το εξής: η

Ελλάδα εξαιτίας της διαχρονικής εξάρτησης της από το ξένο κεφάλαιο και του

παρασιτικού χαρακτήρα της αστικής της τάξης βρισκόταν ανάμεσα στις «χώρες με

μέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού...,4 με υπάρχοντα σημαντικά υπολείμματα

μισοφεουδαρχικών σχέσεων στην αγροτική οικονομία, με ωρισμένο μίνιμουμ υλικών

προϋποθέσεων, που είνε αναγκαίες για τη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση, με όχι

τελειωμένο ακόμα τον αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό».5 Ως εκ τούτου η

επαναστατική διαδικασία έπρεπε να έχει όχι σοσιαλιστικό χαρακτήρα, όπως ήταν

μέχρι τότε η επίσημη θέση του κόμματος, αλλά αστικοδημοκρατικό και να στοχεύει

στην εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος λαϊκής δημοκρατίας που θα απελευθερώσει τις

παραγωγικές δυνάμεις της χώρας κάνοντας εφικτή την μετάβαση στον σοσιαλισμό.

Το παραπάνω σχήμα για πολλά χρόνια παρέμενε σε επίπεδο συνθηματολογικό

χωρίς να μετουσιώνεται σε ένα σαφές και αναλυτικό σχέδιο. Ακόμα και το

«Πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας» που κατήρτισε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ το

καλοκαίρι του 1945, παρά το όνομα του, δεν ξέφευγε από το επίπεδο μιας γενικής

περιγραφής πολιτικών προϋποθέσεων και στόχων όπως: μονομερής διαγραφή όλων

των εξωτερικών χρεών, κατάργηση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και των

προνομίων των ξένων εταιρειών, δήμευση της περιουσίας όσων συνεργάστηκαν με

2 Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αυτά σημεία είναι κατά κάποιο τρόπο θεμέλιοι λίθοι της ΕΠ-ΑΝ, όπως
φάνηκε κι από την σύντομη αλλά τόσο κομβική για την ίδρυση της, αντιπαράθεση του Ν. Ζαχαριάδη
με τον Α. Σβώλο τον Αύγουστο του 1945 σχετικά με το χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει μια
επιστημονική εταιρεία στις δεδομένες συνθήκες.
3 Με τις δύο αυτές αποφάσεις το ΚΚΕ ερχόταν επί της ουσίας να προσαρμόσει την γραμμή του σε
εκείνη της Γ΄ Διεθνούς έτσι όπως είχε διαμορφωθεί μετά το 6ο και το 7ο Συνέδριο της.
4 Οι άλλες δύο κατηγορίες, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του 6ου Συνεδρίου της Διεθνούς, ήταν
οι «χώρες του πολύ ανεπτυγμένου καπιταλισμού» και οι χώρες με χαμηλό βαθμό ανάπτυξης όπως ήταν
οι αποικίες. Βλ. Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ, Ιστορία της τρίτης διεθνούς, Σύγχρονη Εποχή, σ.
297-298.
5 ΚΚΕ, Επίσημα κείμενα: Τόμος τέταρτος, 1934-1940, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1975, σ. 19.
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τους κατακτητές, εθνικοποίηση τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, μεγάλων

μεταφορών, ορισμένων βιομηχανιών πρωταρχικής εθνικής σημασίας (πολεμική

βιομηχανία, μεγάλα ναυπηγεία, μεγάλες χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες

λιπασμάτων, μεγάλες βιομηχανίες ηλεκτρισμού) και καθιέρωση κρατικού και

εργατικού ελέγχου σε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες βιομηχανίες, προοδευτική

φορολογία στο κεφάλαιο, ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας, κατασκευή παραγωγικών

έργων στην ύπαιθρο (αρδευτικά, αποξηραντικά κ.λπ.), κατάργηση της μεγάλης

έγγειας ιδιοκτησίας κ.λπ.6

Οι πολιτικές όμως προτεραιότητες που είχε θέσει το ΚΚΕ μετά την

Απελευθέρωση ήταν ασύμβατες με μια γενικόλογη διατύπωση προθέσεων. Η τακτική

της κατάληψης της εξουσίας με νόμιμα μέσα, ύστερα δηλαδή από εκλογές, που είχε

υιοθετήσει, προϋπέθετε την άρθρωση ενός τεκμηριωμένου και αναλυτικού

προγραμματικού λόγου που θα του επέτρεπε αφενός να εξασφαλίσει την στήριξη της

πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος και αφετέρου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

της διακυβέρνησης της χώρας. Όπως σημείωνε πολύ χαρακτηριστικά ο Ν.

Ζαχαριάδης από το βήμα του 7ου Συνεδρίου, τον Οκτώβριο του 1945, «πρέπει το

πρόγραμμα της [λαϊκής δημοκρατίας] να γίνει συγκεκριμένο, βασισμένο και

μελετημένο πρόγραμμα για κάθε εργοστάσιο, συνοικία, γειτονιά, χωριό, περιφέρεια,

περιοχή». Αυτές ακριβώς οι πολιτικές αναγκαιότητες είναι που οδήγησαν στην

συγκρότηση της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Σε αυτά τα δύο εγχειρήματα η ηγεσία του

ΚΚΕ είδε τρόπον τινά εκείνες τις «επιτροπές ειδικών», για τις οποίες είχε κάνει λόγο

και ο Β. Μπαρτζώτας στην εισήγηση του κατά την 11η Ολομέλεια, τον Απρίλιο του

1945, που θα την βοηθούσαν να διατυπώσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα πρακτικών

μέτρων και προτάσεων για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Πράγματι οι αναλύσεις που παράχθηκαν από την ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο

συνέβαλαν ώστε να εμπλουτιστεί η γραμμή του ΚΚΕ με δύο τρόπος. Ο πρώτος είναι

ότι παρείχαν επιστημονική τεκμηρίωση σε πολιτικές θέσεις που ήταν ήδη

δεσπόζουσες, όπως αυτές για την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το ξένο

6 ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα: Τόμος έκτος, 1945-1949, ό.π., σ. 390-391. Τα περισσότερα από αυτά
περιλαμβάνονταν στην «Προγραμματική Διακήρυξη» που είχε κυκλοφορήσει το ΚΚΕ το 1943. Βλ.
«Λαοκρατία και Σοσιαλισμός: Προγραμματική Διακήρυξη του ΚΚΕ», στο ΚΚΕ, Επίσημα κείμενα:
Τόμος πέμπτος, 1940-1945, ό.π., σ. 113-145. Στο «Προσχέδιο Προγράμματος του ΚΚΕ» που
δημοσιεύτηκε στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τον Σεπτέμβριο του 1945, προβλεπόταν ακόμα
«κατάσχεση και εθνικοποίηση των ξένων επιχειρήσεων» και καθιέρωση ελέγχου «σ’ όλες τις
υπόλοιπες βιομηχανίες», όχι μόνο στις «μεγάλες» όπως σημειωνόταν στο «Πρόγραμμα της Λαϊκής
Δημοκρατίας» του ΕΑΜ. Βλ. «Προσχέδιο Προγράμματος του ΚΚΕ», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 42,
1945, σ. 1-9.
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κεφάλαιο και τον παρασιτικό χαρακτήρα της εγχώριας αστικής τάξης. Οι

συγκεκριμένοι άξονες ήδη από το 1934 που υιοθετήθηκαν από το ΚΚΕ εμφανίζονται

αρκετά ανεπτυγμένοι στον κομματικό λόγο, χωρίς όμως η ανάλυση τους να

υπερβαίνει τα αμιγώς πολιτικά πλαίσια. Η συστηματική κριτική που άσκησαν οι

συντελεστές της εταιρείας και του περιοδικού στις διάφορες συμβάσεις του δημοσίου

με ξένες επιχειρήσεις (π.χ. σύμβαση Κούπερ) καθώς και σε όσα σχέδια και εκθέσεις

είχαν εκπονηθεί κατά καιρούς για την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας από

διεθνείς οργανισμούς και ξένες αποστολές (Σχέδια FAO και UNRA, Αποστολή Porter,

Δόγμα Τρούμαν) εμπλούτισαν την πολιτική αυτή ανάλυση με τεκμηριωμένα

τεχνικό-οικονομικά στοιχεία ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την πειστικότητα της.

Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι την μπόλιασαν με νέα στοιχεία τα οποία μόνο εν

σπέρματι υπήρχαν μέχρι τότε. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις περί βιωσιμότητας, βαριάς

βιομηχανίας και οικονομικού σχεδιασμού μόνο σαν αποσπασματικές αναφορές

συναντώνται στα κομματικά κείμενα πριν το 1945.7 Πλέον, όμως, ανάγονται σε

κεντρικής σημασίας παράμετροι της γραμμής του ΚΚΕ, όπως άλλωστε μαρτυρά και

το κείμενο των πολιτικών αποφάσεων του 7ου Συνεδρίου, όπου στο σκέλος με τον

χαρακτηριστικό τίτλο «Η λαϊκή δημοκρατία και η δυνατότητα δημιουργίας βαριάς

βιομηχανίας» σημειώνεται: «Το πρωταρχικό για την κατάκτηση των μαζών με το

μέρος της Λαϊκής Δημοκρατίας είναι η επιστημονική απόδειξη για την δυνατότητα

δημιουργίας στην Ελλάδα βαριάς βιομηχανίας που θα αλλάξει όλη την όψη της

οικονομίας».8 Ο ίδιος δε ο Ν. Ζαχαριάδης στην εισήγηση του προς το συνέδριο, όταν

αναφέρεται στο ζήτημα της λαϊκής δημοκρατίας αφιερώνει πάνω από την μισή του

τοποθέτηση στην βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και στην προοπτική

ανάπτυξης βαριάς βιομηχανίας. Μάλιστα, δεν παραλείπει να ευχαριστήσει

ονομαστικά τους Ν. Κιτσίκη, Δ. Μέξη και Δ. Μπάτση για την βοήθεια τους στην

ανάλυση που παραθέτει, επιβεβαιώνοντας και κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της

ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου στην ανάδειξη των συγκεκριμένων ζητημάτων. Η

μεγαλύτερη, ωστόσο, συμβολή της εταιρείας και του περιοδικού έγκειται στο ότι

επιχείρησαν να συνθέσουν όλους αυτούς τους άξονες σε μια ενιαία συνεκτική

7 Μια πρώιμη εκδοχή της θέσης περί βιωσιμότητας απαντάται το 1933 στην διαμάχη
Ζέβγου-Κορδάτου για τον χαρακτήρα της επανάστασης του 1821. Πιο συγκεκριμένα ο Γ. Ζέβγος στην
προσπάθεια του να αποδομήσει το έως τότε κυρίαρχο εντός του κομμουνιστικού κινήματος σχήμα του
Γ. Κορδάτου αρνείται την θέση ότι ο χαμηλός βαθμός ωρίμανσης της ταξικής συνείδησης του
ελληνικού προλεταριάτου οφείλεται στους αντικειμενικούς όρους, όπως π.χ. η έλλειψη πρώτων υλών,
που κρατούσαν καθηλωμένη εκβιομηχάνιση της χώρας. Π. Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην
Ελλάδα, ό.π., σ. 58-59.
8 ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα: Τόμος έκτος, 1945-1949, ό.π., σ. 82.
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αφήγηση ικανή να αμφισβητήσει τα παραδοσιακά σχήματα πάνω στα οποία είχε

θεμελιωθεί μέχρι τότε η ηγεμονία της ελληνικής αστικής τάξης. Όπως σημείωνε πολύ

χαρακτηριστικά και ο Σ. Μάξιμος, η ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας σε

λαϊκοδημοκρατικά πλαίσια οφείλει να αποτελέσει, μετά και το τέλος της Μεγάλης

Ιδέας, «έναν νέο προσανατολισμό της εθνικής ζωής», την «μεγαλύτερη και

ευγενέστερη επιδίωξη για το ελληνικό έθνος».9

Ένα από τα πιο διακριτά στοιχεία της αφήγησης αυτής είναι το έντονα

βολονταριστικό της πνεύμα που έτσι κι αλλιώς είναι σύμφυτο με το κομμουνιστικό

πρόταγμα. Το πνεύμα αυτό φαίνεται ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο

προσεγγίζεται η έννοια της βιωσιμότητας. Για την ΕΠ-ΑΝ και τον Ανταίο, σε

αντιδιαστολή με την μοιρολατρία που υποτίθεται πως χαρακτηρίζει την κυρίαρχη

αστική σκέψη, η βιωσιμότητα δεν ταυτίζεται με γεωγραφικά και δημογραφικά

δεδομένα αλλά συναρτάται με την επικρατούσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση και

τον τρόπο οργάνωσης των παραγωγικών σχέσεων. Πέραν αυτού, γίνονται συχνά

αναφορές στην σημασία της σοσιαλιστικής άμιλλας και στο πώς μπορεί να οδηγήσει

στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Η άμιλλα αυτή, σύμφωνα με το

σχήμα του Ανταίου και της ΕΠ-ΑΝ, γεννάται μόνο στα πλαίσια της λαϊκής

δημοκρατίας και μιας κεντρικά σχεδιοποιημένης οικονομίας που αποβλέπει στο

κοινωνικό συμφέρον και που μέσα από τις διάφορες μορφές εργατικού ελέγχου θέτει

τον εργαζόμενο σε διευθυντική θέση, καθιστώντας τον ενεργητικό και υπεύθυνο

διαμορφωτή της παραγωγικής διαδικασίας αντί για απλό εκτελεστικό της όργανο. Η

θέση αυτή βασίζεται στην διαπίστωση πως, όταν ένας εργαζόμενος νιώθει ότι

δουλεύει για το δικό του καλό και το συμφέρον ευρύτερα της κοινωνίας, μπορεί να

φτάσει στο μέγιστο δυνατό της απόδοσης του. Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, της

ανοικοδόμησης ήταν τρόπον τινά και ψυχολογικές εκτός από οικονομικές και

πολιτικές. Η παραπάνω ανάλυση αναπαράγει σχήματα και αναφορές που

συστηματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 με αφορμή την

εφαρμογή του 2ου πενταετούς πλάνου και την εμφάνιση του σταχανοφισμού στην

Σοβιετική Ένωση,10 έφτασαν δε στο αποκορύφωμα τους με την μιτσουρινική

9 Σ. Μάξιμος, «Η Ελλάδα είναι ή “πρέπει να γίνει” βιώσιμη;», ό.π., σ. 78. Και ο Ν. Ζαχαριάδης στην
εισήγηση του στην 12η Ολομέλεια στέκεται αρκετά στην αντίθεση Λαϊκής Δημοκρατίας-Μεγάλης
Ιδέας, επισημαίνοντας ότι η πρώτη συνιστά απάντηση στα αδιέξοδα της δεύτερης. Βλ. Ν. Ζαχαριάδης,
«Η εισήγηση του σ. Ν. Ζαχαριάδη στη 12η Ολομέλεια της Κεν. Επιτροπής του ΚΚΕ», Ριζοσπάστης,
1/7/1945.
10 Σχετικά με τον σταχανοφισμό και το κίνημα που αναπτύχθηκε στην Σοβιετική Ένωση, βλ. Γιάννης
Ζέβγος, «Το σταχανοφικό κίνημα, η ιστορική του σημασία και ο αστικός τύπος», Κομμουνιστική
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βιολογία, η οποία, όπως είδαμε, ισχυριζόταν ότι είναι τόση η δυνατότητα του

ανθρώπου να μετασχηματίζει τον κόσμο γύρω του και να τον προσαρμόζει στις δικές

του ανάγκες που του επιτρέπει να ορίζει ακόμα και την κληρονομικότητα

δημιουργώντας νέα είδη φυτών και ζώων.

Αυτό το βολονταριστικό πνεύμα είναι που συνιστά, σύμφωνα με τον Α.

Κακριδή, και την σημαντικότερη αδυναμία της πρότασης που καταθέτει η ΕΠ-ΑΝ

και ο Ανταίος. Όπως σημειώνει, η υπέρμετρη αισιοδοξία με την οποία διαγράφεται η

αναπτυξιακή προοπτική στην λαϊκή οικονομία δεν συνοδευόταν από κανένα

επιχείρημα πέρα από την επίκληση των δυναμικών που θα επέφερε η ριζική

διαρθρωτική μεταβολή των παραγωγικών δομών χάρη στην ανάπτυξη της βαριάς

βιομηχανίας. Ο άκρατος αυτός βολονταρισμός δεν ακυρώνει, όπως τονίζει, την

κριτική που ασκούσε η εταιρεία και το περιοδικό στις εκάστοτε κυβερνητικές

επιλογές, ωστόσο ενισχύει τον πολιτικό χαρακτήρα της επιχειρηματολογίας τους εις

βάρος της επιστημονικής της ορθότητας· η κατάχρηση του ισχυρισμού περί «ριζικής

διαρθρωτικής μεταβολής» καθιστά το σχήμα μη-διαψεύσιμο: «όλα θα λυθούν με τη

ριζική διαρθρωτική μεταβολή, και ό,τι πρόβλημα προκύπτει, οφείλεται στην απουσία

αυτής». Με ένα τέτοιο θεωρητικό σχήμα, λογικό είναι, όπως προσθέτει, πολλές από

τις αντιρρήσεις των αστών οικονομολόγων να απορρίπτονται με την κατηγορία ότι

παίρνουν την υφιστάμενη κατάσταση σαν σταθερή και αμετάβλητη. Στα παραπάνω ο

Α. Κακριδής συμπληρώνει ως αδυναμίες το ανυπόστατο ορισμένων επιμέρους

οικονομικών επιχειρημάτων (όπως για παράδειγμα αυτό του Κ. Σακαντάνη ότι η

εκμηχάνιση της γεωργίας θα οδηγήσει σε αύξηση της γεωργικής απασχόλησης),11

την συχνή απουσία λεπτομερών κανόνων αποτίμησης των επενδυτικών σχεδίων, τις

αντιφάσεις μεταξύ των αιτιάσεων για αύξηση της κατανάλωσης των μαζών αλλά

πριμοδότηση των επενδύσεων και της βαριάς βιομηχανίας και την έλλειψη

αξιοπιστίας του κεντρικού σχεδιασμού ως μηχανισμού διαχείρισης πόρων. Δεν

υπεισέρχεται, όμως, σε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς θεωρεί ότι όλα αυτά

συνιστούν αντανάκλαση της μεγαλύτερης δυσκολίας με την οποία ήταν αντιμέτωποι

οι αριστεροί οικονομολόγοι την εποχή εκείνη, της αδυναμίας τους δηλαδή να

Επιθεώρηση, 4, 1936· Αλέξη Σταχάνωφ, Ο Σταχανωφισμός, Εκδόσεις Μαρής-Κορόντζης, Αθήνα 1946
(αναδημοσίευση σε μετάφραση κειμένου που είχε γράψει ο ίδιος ο Α. Σταχάνωφ το 1939)· Lewis H.
Siegelbaum, Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935–1941, Cambridge
University Press, 1990· Robert William Davies, Oleg Khlevnyuk, «Stakhanovism and the Soviet
Economy», Europe Asia Studies, 54/6, 2002, σ. 867-903.
11 Κ. Σακαντάνης, «Το πρόβλημα της παραγωγικής γης (δεύτερο μέρος)», ό.π., σ. 65-70.
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συμβιβάσουν τον επιστημονικό λόγο με τον επαναστατικό ενθουσιασμό του

οράματος της «λαϊκής δημοκρατίας».12

Πράγματι, η τοποθέτηση των ζητημάτων στην προοπτική τους συνιστά ένα από

τα βασικότερα μεθοδολογικά σχήματα που υποστηλώνουν την πρόταση της ΕΠ-ΑΝ

και του Ανταίου. Η αντίληψη αυτή εντοπίζεται τόσο στην ανάλυση περί βιωσιμότητας

όσο και στην σημασία που αποδίδεται στην έννοια του σχεδιασμού. Ωστόσο, δεν θα

πρέπει να μας διαφεύγει πως η οπτική αυτή δεν συνιστά ένα στοιχείο αλλότριο προς

την επιστημονική σκέψη των συντελεστών των δύο εγχειρημάτων που έρχεται να την

νοθεύσει χάριν πολιτικών σκοπιμοτήτων ή εξαιτίας κάποιου επαναστατικού

ενθουσιασμού. Αντιθέτως, βρίσκεται στον πυρήνα του επιστημονικού λόγου που

υπηρετούν εφόσον αυτός ταυτίζεται με το σχήμα του διαλεκτικού υλισμού. Οι

επιστήμονες της εταιρείας και του περιοδικού όταν τοποθετούν τα ζητήματα στην

προοπτική τους, όταν επικαλούνται τις δυναμικές που θα προκύψουν στα πλαίσια της

«ριζικής διαρθρωτικής μεταβολής» της ελληνικής οικονομίας, επί της ουσίας

εφαρμόζουν μια από τις βασικές αρχές της διαλεκτικής αντίληψης για τον κόσμο περί

αλληλεπίδρασης, αλληλεξάρτησης, αέναης κίνησης και μεταβολής των μορφών της

ύλης.

Στον βολονταριστικό χαρακτήρα της ανάλυσης της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου θα

σταθεί και ο Γ. Στασινόπουλος, σημειώνοντας ότι καταλήγει σε μια απλοποιημένη

αντίληψη του οικονομικού μετασχηματισμού, αφού η οικονομική ανάπτυξη

εκλαμβάνεται ως έκφραση κυρίως της πολιτικής και κοινωνικής βούλησης

ανεξάρτητα από τις προϋπάρχουσες θεσμικές, οργανωτικές, κεφαλαιακές και

επιχειρηματικές δυνατότητες και παραδόσεις της χώρας. Η αντίληψη αυτή

αποτυπώνεται, όπως υποστηρίζει, και στην θέση του περιοδικού και της εταιρείας για

το εξωτερικό εμπόριο. Η πρόταση για πολυδιάστατη εμπορική πολιτική και

αναπροσανατολισμό των εμπορικών ροών όχι μόνο προς την Δύση αλλά και προς τις

χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αποδίδεται στην μη κατανόηση των

σημαντικών αλλαγών που είχαν συντελεστεί μεταπολεμικά, όπως ήταν η υποχώρηση

της αξίας των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων (π.χ. καπνός) και κυρίως η

διπολική διάρθρωση του διεθνούς σκηνικού στα πλαίσια του Ψυχρού πολέμου.13 Κι

αν η πρώτη επισήμανση έχει μια βάση -εξάλλου είναι ένα ζήτημα το πόσοι ήταν οι

12 Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη: 1944-1953, ό,π., σ. 29-30.
13 Γ. Στασινόπουλος, «Οικονομική Πολιτική και Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Η προβληματική
της Αριστερής Παράδοσης μέσα από τις στήλες του Ανταίου, 1945-1951», ό.π., σ. 70.
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οικονομικοί παράγοντες της χώρας που είχαν προλάβει την εποχή εκείνη να

συνειδητοποιήσουν τέτοιου τύπου αλλαγές-, η δεύτερη φαίνεται να μην λαμβάνει

υπόψη της την ιστορική στιγμή μέσα στην οποία διατύπωθηκαν οι συγκεριμένες

προτάσεις. Το άρθρο του Σ. Μάξιμου σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της χώρας στο

οποίο παραπέμπει ο Γ. Στασινόπουλος14 είναι γραμμένο τον Ιούνιο του 1946 -

τουλάχιστον τότε δημοσιεύεται. Την περίοδο εκείνη μπορεί να διαφαίνονταν στον

ορίζοντα οι διαιρετικές τομές που επρόκειτο να χωρίσουν τον κόσμο σε δύο

αντιτιθέμενους πόλους, όμως, η πλήρης ρήξη δεν είχε ακόμα επέλθει. Μέσα σε αυτό

το κλίμα η πρόταση που είχε καταθέσει ο Ν. Ζαχαριάδης ένα χρόνο πριν για

ουδετερότητα της Ελλάδας και διατήρηση σχέσεων τόσο με την Μεγάλη Βρετανία

όσο και με την Σοβιετική Ένωση,15 την οποία αναπαράγει και το άρθρο του Σ.

Μάξιμου, φάνταζε ακόμα ρεαλιστική.

Μια ακόμα κριτική που ασκεί ο Γ. Στασινόπουλος είναι ότι η σχεδόν

ολοκληρωτική προσήλωση στην σοβιετική παράδοση και τις οικονομικές και

πολιτικές εξελίξεις της Σοβιετικής Ένωσης, ο διεθνισμός και η αγωνία για την

ανεύρεση απτών αποδείξεων επιτυχίας της εναλλακτικής προς τον καπιταλισμό

οικονομικής οργάνωσης οδήγησαν τους επιστήμονες της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου

στην αυτούσια μεταφορά θεωρητικών σχημάτων και αναπτυξιακών μοντέλων χωρίς

την κριτική αποτίμηση τους και την μελέτη των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά

την εφαρμογή τους.16 Το ερώτημα, όμως, είναι αν και κατά πόσο μπορούσαν να

κάνουν κάτι τέτοιο. Είχαν τις πληροφορίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα

τους επέτρεπαν να εντοπίσουν τις όποιες ανεπάρκειες του σοβιετικού μοντέλου

ανάπτυξης; Τι προσβάσεις τους εξασφάλιζαν τα ελληνικά μέσα πληροφόρησης της

εποχής; Πόσο ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν οι ίδιοι τις όποιες πηγές ενημέρωσης

από το εξωτερικό; Πόσο αντικειμενικές ήταν οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν

από την Σοβιετική Ένωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής των διαφόρων

πενταετών πλάνων; Διέθεταν το απαιτούμενο γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο

ώστε να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αξιολογήσεις; Ας μην ξεχνάμε ότι ούτε ο Δ.

Μπάτσης ούτε ο Ν. Κιτσίκης ούτε ο Σ. Μάξιμος, για παράδειγμα, είχαν σπουδάσει

οικονομικές επιστήμες. Όπως, επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην Ελλάδα

14 Πρόκειται για το άρθρο με τίτλο «Το εξωτερικό εμπόριο και η οικονομική μας ανεξαρτησία», που
δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄/23-24 του Ανταίου.
15 Ν. Ζαχαριάδης, «Ελλάδα και Αγγλία», Ριζοσπάστης, 5/6/1945.
16 Γ. Στασινόπουλος, «Οικονομική Πολιτική και Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Η προβληματική
της Αριστερής Παράδοσης μέσα από τις στήλες του Ανταίου, 1945-1951», ό.π., σ. 60.
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δεν υπήρχε -τουλάχιστον μέχρι τότε- μαρξιστική παράδοση στην πολιτική οικονομία.

Πλάι σε αυτούς τους αντικειμενικής υφής περιορισμούς υπήρχαν και μια σειρά από

πολιτικά ζητήματα που έκαναν σχεδόν αδύνατη την άσκηση κάθε κριτικής. Η

πόλωση της εποχής ήταν τέτοια που οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τις επιλογές

του ΚΚΕ και τις ευρύτερες κατευθύνσεις που εκπορεύονταν από την Σοβιετική

Ένωση θα μπορούσε να θέσει κάποιον εκτός κόμματος. Επιπλέον, οι ιδιομορφίες που

χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος

-παρατεταμένη εσωκομματική κρίση και υπέρβαση της ύστερα από την παρέμβαση

της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1931- είχαν ως αποτέλεσμα το πνεύμα υποταγής

στις επιταγές της ΕΣΣΔ,17 που έτσι κι αλλιώς χαρακτήριζε όλα σχεδόν τα

κομμουνιστικά κόμματα στην διάρκεια του Μεσοπολέμου, να εμφανίζεται ακόμα πιο

ενισχυμένο στην ελληνική περίπτωση. Τα χαρακτηριστικά αυτά μεγεθύνθηκαν στην

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου εξαιτίας της αίγλης που είχε αποκτήσει η

Σοβιετική Ένωση χάρη στην συμβολή της στην συμμαχική νίκη. Η αίγλη αυτή,

μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη ώστε ακόμα και μη μαρξιστές οικονομολόγοι και

διανοητές να μιλούν με θαυμασμό για το σοβιετικό παράδειγμα της κεντρικά

σχεδιασμένης οικονομίας. Όλα αυτά, σε συνδυασμό και με όσα αναφέρει και ο Γ.

Στασινόπουλος για τον διεθνισμό -την λογική, δηλαδή, της πάση θυσία υπεράσπισης

της Σοβιετικής Ένωσης ως κέντρου της παγκόσμιας επανάστασης- και τις

προσπάθειες προβολής μιας πειστικής εναλλακτικής πρότασης μέσα σε συνθήκες

οξυμένης πόλωσης, οδήγησαν στην άκριτη υιοθέτηση του σοβιετικού μοντέλου

ανάπτυξης.

Εκείνο, όμως, που θεωρεί ο Γ. Στασινόπουλος ως την μεγαλύτερη αδυναμία

της οικονομικής πρότασης των δύο εγχειρημάτων και εν γένει της Αριστεράς ήταν ότι

είχαν συνδέσει την ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση της οικονομικής

διαδικασίας με την ανοικοδόμηση και το αίτημα για ριζική αναδιανομή του

εισοδήματος προς όφελος των μισθωτών και των φτωχότερων κοινωνικών

στρωμάτων, πράγμα που δημιουργούσε κοινωνική πόλωση και δεν βοηθούσε στην

βραχυπρόθεσμη, τουλάχιστον, αναθέρμανση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Μπορεί, όπως σημειώνει, η αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης να

χρειαζόταν μέτρα που θα ενίσχυαν τον κοινωνικό ρόλο της οικονομικής πολιτικής,

17 Σχετικά με την ευθυγράμμιση του ΚΚΕ με τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς και την
συνεχή υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης, βλ. Π. Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, ό.π.,
σ. 30-32.
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μια ευρεία, όμως, αναδιανεμητική πολιτική πάνω στα ερείπια μιας εξαρθρωμένης

οικονομίας, ακόμα και αν ανακούφιζε πρόσκαιρα όσους είχαν υποφέρει τα

προηγούμενα χρόνια, θα υπονόμευε μακροπρόθεσμα τις προϋποθέσεις για κοινωνική

και πολιτική ομαλότητα.18 Η οπτική του Γ. Στασινόπουλου σε αυτό το σημείο

φαντάζει κάπως μονόπλευρη. Φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να υποστηρίξει, με

αφορμή την έντονη κριτική που ασκήθηκε στην πολιτική Βαρβαρέσου το καλοκαίρι

του 1945,19 ότι «η κοινωνική όξυνση και η πολιτική υπονόμευση κάθε

σταθεροποιητικής προσπάθειας στην οικονομία από την Αριστερά την προηγούμενη

περίοδο είχε συντελέσει στην κυριαρχία ακραίων πολιτικών στοιχείων, που μόνο

μέλημα τους ήταν η συντήρηση και η εγκατάλειψη κάθε

μεταρρυθμιστικής-προοδευτικής προσπάθειας ανασυγκρότησης».20 Οι παραπάνω

εκτιμήσεις φαίνονται κάπως ξεκομμένες από το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο

αναφέρονται καθώς, εστιάζοντας στον ένα μόνο από τους δύο πόλους της εν εξελίξει

αντιπαράθεσης, δεν αναδεικνύουν τις δυναμικές που επενεργούν στην πορεία των

γεγονότων. Η ανάδυση και η κυριαρχία των «ακραίων πολιτικών στοιχείων» για τα

οποία κάνει λόγο ο Γ. Στασινόπουλος ήταν αποτέλεσμα αποκλειστικά της στάσης της

Αριστεράς; Ο αστικός πολιτικός κόσμος, το βιομηχανικό, εμπορικό και

χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, οι διάφορες

παρακρατικές ομάδες και τα υπολείμματα του δοσιλογισμού δεν έχουν κανένα

μερίδιο ευθύνης για την «υπονόμευση κάθε σταθεροποιητικής προσπάθειας»; Ποια

είναι η δική τους στάση μέσα στα γεγονότα; Παίζουν κάποιο ρόλο, υπηρετούν

σκοπιμότητες και συμφέροντα ή απλά είναι αμέτοχοι, έχοντας παραχωρήσει την

σκηνή εξολοκλήρου στην Αριστερά; Πως οι δικές τους πράξεις και αποφάσεις

αλληλεπιδρούν με εκείνες του ΚΚΕ και του ΕΑΜ; Πως γίνεται η ευθύνη της μη

σταθεροποίησης να βαραίνει εξολοκλήρου την Αριστερά την στιγμή που αυτή

βρισκόταν στη θέση του ηττημένου μετά την σύγκρουση του Δεκέμβρη, αποκομμένη

από κάθε θεσμικό κέντρο λήψης αποφάσεων -η μη συμμετοχή της στις εκλογές του

1946 σημαίνει και την μη εκπροσώπηση της στο Κοινοβούλιο, ενώ οι όποιες θέσεις

18 Γ. Στασινόπουλος, «Οικονομική Πολιτική και Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Η προβληματική
της Αριστερής Παράδοσης μέσα από τις στήλες του Ανταίου, 1945-1951», ό.π., σ. 64.
19 Σχετικά με την κριτική που άσκησε η πλευρά της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου στην πολιτική
Βαρβαρέσου βλ.: Δ. Μπάτσης, «Πρόγραμμα ανοικοδόμησης ή “έλεγχος τιμών”;», ό.π., σ. 61-65· Δ.
Μπάτσης, «Ολοκληρωτισμός στην οικονομία μας», Ανταίος, Α΄, 4, 1945, σ. 93-100· Δ. Μπάτσης, «Οι
υπεύθυνοι για την πολιτική Βαρβαρέσσου», Ανταίος, Α΄, 7, 1945, σ. 161-162· Α. Αμπατζής,
«Διαπιστώσεις και συμπεράσματα», Ανταίος, Β΄, 9, 1947, σ. 247-249.
20 Γ. Στασινόπουλος, «Οικονομική Πολιτική και Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Η προβληματική
της Αριστερής Παράδοσης μέσα από τις στήλες του Ανταίου, 1945-1951», ό.π., σ. 67.
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είχαν κατακτηθεί στο συνδικαλιστικό κίνημα και τον διοικητικό μηχανισμό

ακυρώνονται ύστερα από κυβερνητικές παρεμβάσεις- και να μην γίνεται καθόλου

λόγος για την οικονομική πολιτική και τα μέτρα που πάρθηκαν ή δεν πάρθηκαν από

τις εκάστοτε κυβερνήσεις; Εκτός και αν υποτεθεί ότι ο έτερος πόλος της

αντιπαράθεσης συμμετέχει στο ιστορικό γίγνεσθαι μόνο ως παράγοντας

σταθεροποίησης. Μια τέτοια, όμως, ερμηνεία παραβλέπει εντελώς τον πόλεμο που

εξαπέλυσαν μερίδες της εγχώριας αστικής τάξης στην πολιτική Βαρβαρέσου, για να

μείνουμε μόνο σε αυτό, το τόσο κομβικό, σύμφωνα με τον Γ. Στασινόπουλο, γεγονός

για τις μετέπειτα εξελίξεις. Μια προσέγγιση, λοιπόν, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της

τα παραπάνω, και άλλα ακόμα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα τι στάση κρατάνε τα

διάφορα μικροαστικά στρώματα των πόλεων και της υπαίθρου την περίοδο αυτή,

ίσως να συμβάλει σε μια περισσότερο πολυπρισματική θεώρηση που θα αναδεικνύει

τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των γεγονότων και τις διαδράσεις ανάμεσα στα διάφορα

ιστορικά υποκείμενα.

Εστιάζοντας στις πολιτικές προϋποθέσεις της πρότασης της ΕΠ-ΑΝ και του

Ανταίου, μια βασική αδυναμία που θα μπορούσε κάποιος να επισημάνει είναι η τόσο

στενή εξάρτηση της ανοικοδόμησης από την ανάληψη της κρατικής εξουσίας: πρώτα

θα υπάρξει η πολιτική αλλαγή και η συγκρότηση της λαϊκής εξουσίας και έπειτα θα

ξεκινήσουν οι διαδικασίες οικονομικού μετασχηματισμού. Το σχέδιο, λοιπόν, της

ανοικοδόμησης είναι, ως επί το πλείστον, μια σειρά από κρατικά μέτρα που

προϋποθέτουν την κυβερνητική εξουσία και υλοποιούνται «από τα πάνω». Δεν

υπήρχε πρόβλεψη μιας «από τα κάτω» προώθησης ενός σχεδίου παραγωγικής

ανασυγκρότησης μέσα από την οργάνωση και την κινητοποίηση του ίδιου του λαϊκού

παράγοντα. Έτσι, ενώ γίνεται πολύς λόγος για την συμμετοχή των πολιτών σε όλες

τις σφαίρες της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια του λαϊκού κράτους, η όποια

εμπλοκή τους, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, περιορίζεται στην διεκδίκηση ορισμένων

αιτημάτων και στην άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση. Ενδεικτική αυτού του

πνεύματος είναι η εισήγηση του Β. Νεφελούδη στο 8ο Πανεργατικό συνέδριο.21 Δεν

αξιοποιήθηκε, με άλλα λόγια, η πολιτική και οργανωτική εμπειρία της κατοχικής

περιόδου προκειμένου να δημιουργηθούν σε μοριακό επίπεδο δομές αντιεξουσίας

και/ή να συνεχίσουν να λειτουργούν όσες είχαν ήδη συγκροτηθεί. Δεν προτάθηκαν

για παράδειγμα καταλήψεις γης και αυτοδιαχείριση εργοστασίων ή άλλων

21 Β. Νεφελούδης, «Η μεταπολεμική κατάσταση και τα προβλήματα της ανασυγκρότησης: Εισήγηση
στο 8ο πανελλαδικό εργατικό συνέδριο», ό.π., σ. 431-436.
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παραγωγικών μονάδων, δεν δόθηκε το σύνθημα για την δημιουργία δομών

καταπολέμησης του αναλφαβητισμού, λαϊκής αυτομόρφωσης, προαγωγής του

πολιτισμού κ.λπ. Αντιθέτως όλη η προσπάθεια της ανοικοδόμησης περιορίστηκε στα

πλαίσια ενός διεκδικητικού κινήματος, ενώ όσες φορές γινόταν αναφορά στην

εμπειρία της Ελεύθερης Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στο άρθρο του Σ. Μάξιμου

με τίτλο «Αυτοδιοίκηση και ανασυγκρότηση»,22 ήταν για να καταδειχθεί η

ανικανότητα των κυβερνήσεων της περιόδου, που σε πολύ πιο εύκολες συνθήκες,

συγκριτικά με αυτές της Κατοχής, αποδεικνύονταν τελείως αναποτελεσματικές.

Είναι σαφές ότι η έλλειψη αυτή βαραίνει περισσότερο το ΚΚΕ και

δευτερευόντως τους επιστήμονες του Ανταίου και της ΕΠ-ΑΝ. Ωστόσο, αυτό που δεν

είναι σαφές είναι αν οφείλεται στις πολιτικές προτεραιότητες που είχε θέσει η ηγεσία

του κομμουνιστικού κόμματος και που έτειναν προς την υιοθέτηση μορφών δράσης

περισσότερο σύμφωνων με τα κοινοβουλευτικά πρότυπα και την νομιμότητα ή αν

απορρέουν από τις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργούσε η ήττα του Δεκέμβρη και

η όξυνση της καταστολής και της τρομοκρατίας σε βάρος της Αριστεράς.

Παρόλο που οι οικονομικές παράμετροι της ανοικοδόμησης είναι κυρίαρχοι

στην πρόταση της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου, θα ήταν λάθος να πιστέψει κανείς ότι η

πρόταση αυτή περιοριζόταν μόνο στο πεδίο της οικονομίας. Φιλοδοξία τόσο της

εταιρείας όσο και του περιοδικού ήταν να διατυπώσουν ένα ευρύτερο σχέδιο που να

καλύπτει το σύνολο του δημόσιου -κι ως ένα βαθμό και του ιδιωτικού-23 βίου,

ρυθμίζοντας τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις μέσα σε ένα νέο

πλαίσιο κρατικής οργάνωσης, αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας. Αυτό, άλλωστε,

απαιτούσαν και οι προτεραιότητες που είχε θέσει το ΚΚΕ. Όπως είδαμε και στα

σχετικά κεφάλαια, το 41,4% των τοποθετήσεων της ΕΠ-ΑΝ (εισηγήσεις, διαλέξεις,

ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις) και το 38,8% των δημοσιεύσεων του Ανταίου

σχετίζονται με θέματα πέραν της οικονομίας. Μέσα σε αυτά τα ποσοστά θα βρούμε

πολλές αναλύσεις σχετικά με την αναδιοργάνωση σε λαϊκοδημοκρατικά πλαίσια της

δημόσιας διοίκησης, της παιδείας, της υγείας, του δικαίου κ.λπ. Εισηγήσεις και

22 Στο συγκεκριμένο άρθρο, που δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη ο Σ. Μάξιμος, επικαλείται την περίπτωση
της αυτοδιαχείρισης των λιγνιτωρυχείων της περιοχής Σερρών τον Ιανουάριο του 1946 και τη
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας από τον Σεπτέμβριο του 1944 έως τον Ιανουάριο του
1945. Βλ. Σ. Μάξιμος, «Αυτοδιοίκηση και ανασυγκρότηση (πρώτο μέρος)», ό.π., σ. 458-459 και Σ.
Μάξιμος, «Αυτοδιοίκηση και ανασυγκρότηση (δεύτερο μέρος)», Ανταίος, Α΄, 23-24, 1946, σ. 505-507.
23 Βλέπε για παράδειγμα τις αναλύσεις και μελέτες που δημοσιεύονται στις στήλες του Ανταίου
σχετικά με το ζήτημα της ανοικοδόμησης των αγροτικών οικισμών και γενικά της λαϊκής κατοικίας
καθώς και εκείνες για το «σιτηρέσιο ανασυγκρότησης» ή για τον Αστικό Κώδικα.
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δημοσιεύσεις γύρω από το Σύνταγμα της λαϊκής δημοκρατίας, τον Ποινικό24 και τον

Αστικό Κώδικα, την διοικητική οργάνωση του κράτους τόσο σε κεντρικό όσο και σε

επίπεδο αυτοδιοίκησης, την σωφρονιστική πολιτική, τον τρόπο οργάνωσης αλλά και

το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει η κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και

γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα, τον προσδιορισμό των σχολικών βιβλίων, την

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, τον τρόπο οργάνωσης του δημόσιου

συστήματος υγείας και της διοίκησης των νοσοκομείων, την δημιουργία ενός δικτύου

λαϊκής ραδιοφωνίας25 κ.λπ. συνιστούν ένα πλέγμα παρεμβάσεων ενδεικτικό του

ολιστικού χαρακτήρα της πρότασης που επιχείρησαν να αρθρώσουν οι διανοούμενοι

της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Κεντρική παράμετρος σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις

είναι η συμμετοχή του λαού. Όλες οι επιμέρους προτάσεις που σχετίζονται με θέματα

αναδιοργάνωσης της κρατικής μηχανής δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο να υπάρχουν

συμμετοχικές διαδικασίες τόσο στην λήψη αποφάσεων όσο και στην άσκηση ελέγχου.

Η λαϊκή συμμετοχή κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη

λειτουργία των νέων θεσμών.

Αν μείνουμε ειδικά μόνο στην περίπτωση του περιοδικού, θα δούμε ότι μετά το

1947 το ποσοστό της ύλης για μη οικονομικά θέματα φτάνει το 55,4%. Η αλλαγή

αυτή έχει να κάνει προφανώς με την υποχώρηση του αιτήματος για ανοικοδόμηση

εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών, πιστοποιεί, όμως, την πρόθεση των συντελεστών

του να παρέμβουν στην συζήτηση που γίνεται σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως

αυτό της ψυχολογίας και της βιολογίας. Την ίδια στιγμή και η σύνθεση των μελών της

εταιρείας δείχνει ότι επρόκειτο για ένα εγχείρημα όχι καθαρά οικονομολογικό αλλά

ευρύτερα διεπιστημονικό, αφού συμμετείχαν σε αυτήν οικονομολόγοι, γεωπόνοι,

μηχανικοί, γεωλόγοι, γιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί κ.λπ.

Και με αφορμή αυτό ερχόμαστε σε μια άλλη, πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή των

δύο υπό εξέταση εγχειρημάτων. Η ΕΠ-ΑΝ κι ο Ανταίος επιδιώκουν τόσο

διακηρυκτικά όσο και με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους να διατυπώσουν

μια εναλλακτική πρόταση, όχι μόνο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας και των

θεσμών στα πλαίσια της λαϊκής δημοκρατίας, αλλά και για τον χαρακτήρα, τους

σκοπούς και την μεθοδολογία της επιστήμης και τον κοινωνικό ρόλο του επιστήμονα.

Βασικοί άξονες της πρότασης αυτής ήταν η «εκλαΐκευση» και η

24 Οι εισηγήσεις για το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας και τον Ποινικό Κώδικα έχουν φτάσει ως
εμάς μόνο ως τίτλοι, δυστυχώς.
25 Βλ. Μ. Αναστασιάδης, «Δίκτυο Λαϊκής Ραδιοφωνίας», Ανταίος, Β΄, 3, 1946, σ. 96-99 και Ανταίος,
Β΄, 4, 1946, σ. 138-141.
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«διεπιστημονικότητα».26 Σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα, θα τον δούμε να

επανέρχεται πολύ συχνά με διάφορες ευκαιρίες: σε άρθρα για τους διωγμούς των

προοδευτικών ακαδημαϊκών, σε ρεπορτάζ για την κατάσταση στα ελληνικά

πανεπιστήμια, στο σχολιασμό των διαλέξεων που παραδίδουν διάφοροι καθηγητές

κ.λπ. Απέναντι στον «στείρο», «αριστοκρατικό» ακαδημαϊσμό που, όπως

περιγράφεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, χαρακτηρίζει την ελληνική διανόηση και

ειδικά τον χώρο των πανεπιστημίων, η ΕΠ-ΑΝ και ο Ανταίος αντιπροτείνουν την

ανάγκη η επιστήμη να ασχολείται όχι με γενικά θεωρητικά θέματα και με ένα ρόλο

παθητικό, αλλά με τα προβλήματα και την καθημερινότητα του λαού διατυπώνοντας

πρακτικές, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για αυτά. Την ίδια στιγμή η προσέγγιση των

θεμάτων (επιστημονικών, φιλοσοφικών, προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας κλπ.)

και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση τους θα πρέπει να γίνονται με ένα

τρόπο απλό, κατανοητό, προσπελάσιμο από τον «απλό λαό» και όχι με γλώσσα

δυσνόητη.27

Η «εκλαΐκευση», λοιπόν, όπως είναι αναμενόμενο, αφορά και την μορφή και το

περιεχόμενο. Την ίδια στιγμή η ΕΠ-ΑΝ προσπαθεί να την επιτύχει διοργανώνοντας

δημόσιες διαλέξεις και συμμετέχοντας σε συνέδρια και συσκέψεις φορέων,

σωματείων κ.λπ. που ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Άρα ο

στόχος της «εκλαΐκευσης» καθορίζει και τον τρόπο παρέμβασης και δράσης της

εταιρείας. Η τόση επιμονή στο συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται αφενός με τις

γενικότερες αντιλήψεις που υπάρχουν στο κομμουνιστικό κίνημα σχετικά με τον ρόλο

της επιστήμης28 -και που στην προκείμενη περίπτωση συμπυκνώνονται στο σχήμα

26 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ίδιοι οι επιστήμονες της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου δεν
χρησιμοποιούν τον όρο «διεπιστημονικότητα». Επικαλούνται όμως συχνά το περιεχόμενο του και το
αποδίδουν περιφραστικά, λέγοντας, για παράδειγμα, ότι στόχος τους είναι η «συλλογική συνεργασία»
μεταξύ των επιστημόνων, ότι «η ΕΠ-ΑΝ παραδέχεται την ενότητα της επιστήμης, την οργανική
σύνδεση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους», ότι «ο ένας κλάδος της
επιστήμης βοηθεί τον άλλον και όλοι μαζύ την κοινωνία και την εξέλιξη της» κ.λπ.
27 Με αυτό -ή μάλλον, για να το θέσουμε καλύτερα, και με αυτό- σχετίζεται η έμφαση που δίνει ο
Ανταίος, ειδικά μετά το 1947, στο γλωσσικό ζήτημα.
28 Για το πως οι αντιλήψεις αυτές αντανακλώνται στην Ελλάδα την περίοδο από την ίδρυση του ΣΕΚΕ,
το 1918, μέχρι το 1936, βλ. Δημήτρης Σκόρδος, Κωνσταντίνος Σκορδούλης, «Η παρουσία της
Επιστήμης στα έντυπα της σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς στην Ελλάδα του
Μεσοπολέμου»,
https://www.researchgate.net/publication/311425404_E_parousia_tes_epistemes_sta_periodika_tes_ko
mmounistikes_kai_sosialistikes_aristeras_sten_Ellada_tou_mesopolemou, ανακτήθηκε και
προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 25/2/2020. Όπως επισημαίνεται και στην συγκεκριμένη
ανακοίνωση, άρθρα επιστημονικής εκλαΐκευσης -σχετικά με θέματα υγιεινής και διατροφής, την
Θεωρία της Εξέλιξης, την αστρονομία, τις σύγχρονες ανακαλύψεις στην Φυσική κ.λπ.- αλλά και
αναλύσεις για τον κοινωνικό ρόλο της επιστήμης, την συσχέτιση της με τον μαρξισμό κ.λπ.
δημοσιεύονται στον σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό τύπο καθόλη την διάρκεια του Μεσοπολέμου.
Γενικά για το θέμα της ανάπτυξης των επιστημών στην ΕΣΣΔ, βλ. Loren Graham, What Have We

https://www.researchgate.net/publication/311425404_E_parousia_tes_epistemes_sta_periodika_tes_kommounistikes_kai_sosialistikes_aristeras_sten_Ellada_tou_mesopolemou,
https://www.researchgate.net/publication/311425404_E_parousia_tes_epistemes_sta_periodika_tes_kommounistikes_kai_sosialistikes_aristeras_sten_Ellada_tou_mesopolemou,
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του μυθικού Ανταίου για το οποίο μιλήσαμε και παραπάνω- και αφετέρου με το

γεγονός ότι ο λαός κατέχει κεντρική θέση στο σχήμα της ΕΠ-ΑΝ και του περιοδικού.

Εκείνος είναι το δρών υποκείμενο των επερχόμενων μετασχηματισμών, που θα

κληθεί να ανοικοδομήσει την ελληνική κοινωνία σε νέες βάσεις. Στο σχήμα αυτό ο

επιστήμονας αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή, αυτού που βρίσκεται στο πλάι

του λαού, μελετά τα προβλήματα του και υποδεικνύοντας του τις καταλληλότερες

προτάσεις τον κατευθύνει προς την επίλυση τους.

Μαζί με την «εκλαΐκευση» τονίζεται, όπως είδαμε, και η έννοια της

«διεπιστημονικότητας», ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την αντικειμενική,

διαλεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση ενός ζητήματος. Όπως επισημαίνεται

αρκετά συχνά, η συνεργασία επιστημόνων από πολλά διαφορετικά πεδία συμβάλει

ώστε να φωτιστούν πληρέστερα οι πτυχές του εκάστοτε προβλήματος και να

διατυπωθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις. Για να υλοποιηθεί αυτή η διεπιστημονική

προσέγγιση ο εσωτερικός κανονισμός της ΕΠ-ΑΝ προέβλεπε την λειτουργία

«οριζόντιων κύκλων μελέτης», μεικτών δηλαδή επιστημονικών ομάδων, αφενός και

αφετέρου την συχνή διοργάνωση ενδοεταιρικών συζητήσεων, την παρουσίαση

δηλαδή εισηγήσεων για ένα θέμα που απευθύνονταν σε όλα τα μέλη της εταιρείας

ανεξαρτήτως ειδίκευσης. Η διεπιστημονικότητα, βέβαια, δεν περιορίζεται μόνο στην

μελέτη επιμέρους ζητημάτων. Το ίδιο το σχέδιο ανοικοδόμησης που επεξεργάζονται

οι διανοούμενοι της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου συνιστά, υποτίθεται, προϊόν

διεπιστημονικής σύνθεσης αφού βασίζεται στην σύζευξη επιμέρους προτάσεων που

έχουν επεξεργαστεί επιστήμονες διαφορετικών κλάδων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί

ότι το σχήμα της συνύπαρξης και της συνεργασίας πολλών διαφορετικών

επιστημόνων που από κοινού παλεύουν για έναν στόχο προβάλλεται αρκετά συχνά

στον δημόσιο λόγο της εταιρείας ως μια σημαντική καινοτομία της σε σχέση με τα

έως τότε ειωθότα στο χώρο της ελληνικής επιστήμης.29 Πράγματι, εκ πρώτης όψεως

φαίνεται ότι όσες επιστημονικές ομάδες και σύλλογοι είχαν συγκροτηθεί μέχρι το

1945 είτε είχαν έναν αμιγώς κλαδικό χαρακτήρα είτε συσπείρωναν επιστήμονες από

συναφή μόνο επιστημονικά πεδία, όπως ήταν για παράδειγμα ο Ελληνικός

Πολυτεχνικός Σύλλογος «Αρχιμήδης», στον οποίο εκτός από τους μηχανικούς

Learned About Science and Technology from the Russian Experience?, Stanford University Press,
Stanford 1998.
29 Ανταίος, «Σταθμός για την επιστήμη του τόπου», ό.π., σ. 181.
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συμμετείχαν και ορισμένοι μαθηματικοί, φυσικοί και χημικοί,30 ή η Εταιρεία

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Α. Παπαναστασίου, που συσπείρωσε

κοινωνιολόγους, οικονομολόγους και νομικούς.31 Από αυτήν την άποψη, λοιπόν,

πράγματι, η ΕΠ-ΑΝ φαίνεται να είναι η πρώτη προσπάθεια που καταφέρνει να

στεγάσει κάτω από την ίδια σκέπη επιστήμονες από τόσα πολλά και διαφορετικά

πεδία.

Πλάι στις δύο παραπάνω έννοιες θα δούμε αρκετά συχνά να γίνεται επίκληση

και στην «καθαρή επιστήμη» στην οποία υποτίθεται ότι βασίζονται οι αναλύσεις της

ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου. Με την επίκληση αυτή οι διανοούμενοι των δύο

εγχειρημάτων θέλουν να αποκρούσουν κάθε κατηγορία περί πολιτικής μεροληψίας

και την ίδια στιγμή να μεταθέσουν την κατηγορία αυτή στις απόψεις των άλλων. Το

επιχείρημα στο οποίο στηρίζουν το μονοπώλιο της «καθαρότητας» είναι ότι η δική

τους επιστημονική θεώρηση βασίζεται στον διαλεκτικό υλισμό, ο οποίος νοείται ως

το μοναδικό εργαλείο που επιτρέπει την αντικειμενική μελέτη της πραγματικότητας.

Αυτή η «αδιαμφισβήτητη ανωτερότητα» του διαλεκτικού υλισμού ως ερμηνευτικού

σχήματος είναι που υποτίθεται πως αποκαθαίρει την πρόταση της εταιρείας και του

περιοδικού από όποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά σε

μεγάλο βαθμό τα αντίστοιχα σχήματα που επικαλούνταν πολλοί τεχνικοί στην

διάρκεια του Μεσοπολέμου, μόνο που στην θέση της Τεχνικής και του Ορθού Λόγου

αυτή τη φορά τοποθετείται ο Διαλεκτικός Υλισμός. Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί

ότι όσο οξύνεται η πολιτική κατάσταση και εντείνεται η πόλωση, οι αναφορές στην

καθαρή επιστήμη ατονούν δίνοντας την θέση τους σε ένα νέο σχήμα. Σύμφωνα με

αυτό η επιστήμη δεν είναι αντικειμενική και ουδέτερη, αλλά καθορίζεται από

πολιτικές σκοπιμότητες οι οποίες μάλιστα συνιστούν αξιολογικό κριτήριο.

Η συζήτηση περί μιτσουρινικής βιολογίας που δημοσιεύεται από τις στήλες του

Ανταίου είναι επίσης αρκετά διαφωτιστική των απόψεων που μοιράζονται οι

μαρξιστές επιστήμονες, και μεταξύ αυτών και οι συντελεστές της εταιρείας και του

περιοδικού, γύρω από τον ρόλο της επιστήμης. Χαρακτηριστική είναι για παράδειγμα

η έμφαση που δίνεται στην πράξη, ως πηγή γνώσης αλλά και επαλήθευσης της όποιας

επιστημονικής θεωρίας και της χρησιμότητας της. Η πράξη, και μάλιστα όχι αυτή που

γίνεται σε συνθήκες εργαστηρίου αλλά στο πραγματικό πεδίο της παραγωγής, είναι

30 Βλ. Σ. Τζόκας, «Περιοδικά και κοινότητες μηχανικών στην Ελλάδα: Η περίοδος πριν την ίδρυση
του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας», ό.π.
31 Βλ. Σ. Αγαπητίδης, «Η Οικονομική Επιστήμη εις την Ελλάδα κατά την Πεντηκονταετίαν
1921-1970», Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 50, 1970, σ. 255-282.
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που οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Την ίδια στιγμή κάθε επιστημονική

ανακάλυψη έχει νόημα, όπως άλλωστε είχε επισημάνει και ο Μαρξ στην περίφημη

11η θέση του για τον Λ. Φόιερμπαχ, όταν οδηγεί στον μετασχηματισμό της

πραγματικότητας προς όφελος των ανθρώπων.

Στις προηγούμενες σελίδες προσπαθήσαμε να ανασυνθέσουμε την ιστορία της

ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου, των δύο ίσως σημαντικότερων εγχειρημάτων που

αναλήφθηκαν από την αριστερή διανόηση, τουλάχιστον στο πεδίο της οικονομικής

σκέψης, μετά την Απελευθέρωση. Πέρα από τον τρόπο οργάνωσης τους και το έργο

που παρήγαγαν, επιχειρήσαμε να κατανοήσουμε τις ιστορικές διεργασίες μέσα από

τις οποίες προέκυψαν, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν το ιστορικό

παράγωγο της συνάντησης ορισμένων διανοουμένων με τις ιδέες και τα προτάγματα

τις κομμουνιστικής Αριστεράς. Προσπαθήσαμε, επίσης, να αποδώσουμε συνοπτικά το

συνολικό σχήμα που συνθέτουν οι επί μέρους αναλύσεις της εταιρείας και του

περιοδικού, επιμένοντας ότι η πρόταση που παρουσιάζεται δεν περιορίζεται μόνο στα

ζητήματα της οικονομίας, όπως αφήνει η σχετική βιβλιογραφία να εννοηθεί, αλλά

εκτείνεται και σε άλλα θέματα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει την βάση ενός

ευρύτερου σχεδίου ανοικοδόμησης των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων. Ειδικά

στον επίλογο επικεντρωθήκαμε στις συσχετίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στον λόγο

του ΚΚΕ από την μία και της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου από την άλλη, αναφορικά με το

ζήτημα της ανοικοδόμησης και της Λαϊκής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή τονίσαμε

ότι τα εγχειρήματα της ΕΠ-ΑΝ και του Ανταίου προσπάθησαν να αποτελέσουν και

μια εναλλακτική πρόταση, μέσα από τον λόγο και τον βίο τους, για την επιστημονική

έρευνα και τον ρόλο του επιστήμονα.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στην παραπάνω απόπειρα.

Σίγουρα θα χρειαζόταν μια εκτενέστερη και πιο συνθετική αναφορά στις διάφορες

μελέτες και απόψεις που υπάρχουν γύρω από τον ρόλο των διανοουμένων

προκειμένου να καταρτιστεί ένα αναλυτικότερο σχήμα. Από την άλλη, μια πιο

διεξοδική βιβλιογραφική και αρχειακή τεκμηρίωση σχετικά με την κίνηση των ιδεών

και τις διεργασίες που συντελούνται στις διάφορες ομάδες επιστημόνων (μηχανικοί,

τεχνικοί, γεωπόνοι, γιατροί, δικηγόροι, κ.λπ.) στην διάρκεια του Μεσοπολέμου και

της Κατοχής θα βοηθούσε ώστε να αναδειχθούν καλύτερα οι δυναμικές εκείνες που

οδήγησαν στην συνάντηση πολλών εξ αυτών με την πολιτική γραμμή του ΚΚΕ.

Παράλληλα με αυτό θα ήταν χρήσιμη και μια πιο αναλυτική παρουσίαση της

συζήτησης που γίνεται την ίδια περίοδο σχετικά με το ζήτημα της βιωσιμότητας.
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Ποιες απόψεις είχαν κατατεθεί κατά την δεκαετία του 1930 γύρω από τις

παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας κι από ποιους; Ποιες τροχιές

κατέγραψαν οι απόψεις αυτές μέχρι την Απελευθέρωση; Αντίστοιχα, ποιες άλλες

προτάσεις έγιναν στην διάρκεια της Κατοχής σχετικά με την ανοικοδόμηση; Πως

αλλιώς επιχειρήθηκε να οργανωθεί η σχετική συζήτηση πέρα από την ΟΜΣΑ, τις

διάφορες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ κ.λπ. Οι κατοχικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να

παρέμβουν στην συζήτηση αυτή και πως; Μετά τον πόλεμο ποιες πρωτοβουλίες

αναλήφθηκαν από το κράτος στην κατεύθυνση της ανοικοδόμησης; Ποια ήταν η θέση

του Οργανισμού Ανασυγκρότησης που ιδρύθηκε το 1946; Στην καλύτερη

παρακολούθηση της σχετικής συζήτησης -τουλάχιστον αυτής που διεξάγεται το

διάστημα 1945-1947- και της ιδιαίτερης θέσης που κατέχει η άποψη της ΕΠ-ΑΝ σε

αυτήν θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ μια πιο αναλυτική αποδελτίωση των σχετικών

βιβλιοκριτικών που δημοσιεύονται στις στήλες του Ανταίου καθώς και μια πιο

διεξοδική παρουσίαση των προτάσεων που καταθέτουν η εταιρεία και το περιοδικό

σχετικά με την ανοικοδόμηση επιμέρους τομέων όπως της παιδείας, της υγείας, της

οργάνωσης του κράτους και της δημόσιας διοίκησης κ.λπ. Ειδικά για αυτά θα είχε

ενδιαφέρον να δει κανείς το κάτα πόσο οι προτάσεις που γίνονται απηχούν θέσεις του

ΚΚΕ, που τις συναντάμε και αλλού, ή έχουν μια δική τους, σχετική αυτονομία.

Μεγάλο κενό που πρέπει επίσης να καλυφθεί είναι μια πιο ειδική προσέγγιση της

οργανωτικής σχέσης των διανοούμενων με το ΚΚΕ την υπό εξέταση περίοδο. Πως το

κομμουνιστικό κόμμα υποδέχεται τους επιστήμονες και τους τεχνικούς που το

προσεγγίζουν; Ποιες οργανωτικές δομές είτε εντός του κόμματος είτε πέριξ αυτού

(μετωπικά σχήματα, επιτροπές κ.λπ.) αναπτύσσονται; Ποια είναι η σύσταση και η

λειτουργία τους; Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τον Ιούνιο του 1945 ιδρύεται με

πρωτοβουλία του ΚΚΕ ο Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος και τον Δεκέμβριο της ίδιας

χρονιάς επανιδρύεται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, δυο εγχειρήματα που συσπειρώνουν

σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της διανόησης. Ενδιαφέρον θα είχε, επίσης,

και μια συσχέτιση των υπό εξέταση εγχειρημάτων με την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Υπήρξαν ανάλογες κινήσεις σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα την Ιταλία και την

Γαλλία; Ποια χαρακτηριστικά πήρε ο προγραμματικός λόγος της εκεί Αριστεράς στο

ζήτημα της ανοικοδόμησης; Η διεθνής διάσταση, εξάλλου, κατέχει σημαντική θέση

μέσα στο περιοδικό. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως από το τέταρτο τεύχος του Β΄

Χρόνου που κυκλοφόρησε στις 15/12/1946 ξεκινά μια μόνιμη στήλη υπό τον τίτλο

«Εξωτερικό Δελτίο Ανοικοδόμησης», στην οποία γίνεται μηνιαία επισκόπηση των
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οικονομικών, τεχνικών και πνευματικών προβλημάτων γύρω από τις προσπάθειες

ανασυγκρότησης σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Τέλος, επειδή, όπως ειπώθηκε και στην αρχή, η ιστορική έρευνα έχει τις δικές

της δυναμικές που μπορούν να οδηγήσουν σε νέους προορισμούς, ιδιαίτερο

ενδιαφέρον θα είχε αν κάποιος επιχειρούσε να ερευνήσει την πνευματική αντίσταση

που αναπτύχθηκε στην διάρκεια της Κατοχής στην Ελλάδα· να εξετάσει, δηλαδή,

ποια στάση κράτησαν οι διανοούμενοι, οι επιστήμονες, οι τεχνικοί, οι καθηγητές

πανεπιστημίου αλλά και οι καλλιτέχνες, πόσοι από αυτούς συνεργάστηκαν με τους

κατακτητές και πάνω σε ποια βάση, πόσοι προσέγγισαν το αντιστασιακό κίνημα και

τι προσέφεραν με την ειδημοσύνη τους ή την τέχνη τους σε αυτό. Πέραν όμως αυτού

ως πνευματική αντίσταση θα μπορούσε να οριστεί και η «αντίσταση των πνευμάτων»,

αφού η σύγκρουση με τους κατακτητές και τους συνεργάτες τους έγινε και δια του

λόγου, στο πεδίο των ιδεών. Ποιος, λοιπόν, ήταν ο λόγος που παράχθηκε από την

πλευρά των δυνάμεων κατοχής και των κατοχικών κυβερνήσεων; Με ποια

επιχειρήματα και νοητικά σχήματα προσπάθησαν να εδραιώσουν την εξουσία τους

και να νομιμοποιήσουν τις πράξεις τους; Απέναντι στον λόγο αυτό τι αντέταξε το

ΕΑΜ; Πάνω σε ποιες ιδέες προσπάθησε να θεμελιώσει το κάλεσμα για αντίσταση;

Μέσα από ποιες συμβολικές αναπαραστάσεις επιχείρησε να το εμπλουτίσει; Πως

προβάλλει η κάθε πλευρά ζητήματα όπως αυτό της συνεργασίας ή της αντίστασης,

του λοιμού, της μαύρης αγοράς, των ολοκαυτωμάτων κ.λπ.; Σε μια τέτοια μελέτη

πρωτεύουσα θέση θα μπορούσαν να έχουν θέματα που σχετίζονται με την εκδοτική

κίνηση στην διάρκεια της Κατοχής, την μελέτη του κατοχικού αλλά και του

αντιστασιακού Τύπου, την επιχειρούμενη ανανοηματοδότηση της ιστορίας, το

ρεπερτόριο των θεατρικών παραστάσεων, την λογοτεχνική και στιχουργική

παραγωγή, τα θέματα των εκθέσεων ζωγραφικής, των αφισών, των τοιχογραφιών και

των συνθημάτων που γέμιζαν τους δρόμους της Αθήνας και των άλλων μεγάλων

πόλεων, τα προσωπικά ημερολόγια και τα απομνημονεύματα ανθρώπων της

διανόησης και γενικά οτιδήποτε θα μπορούσε να ρίξει φως στον πνευματικό αγώνα

που διεξήχθη στην διάρκεια της Κατοχής. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν

αντικείμενο μιας μελλοντικής έρευνας μέσα από την οποία θα αναδεικνύονταν ακόμα

καλύτερα οι διεργασίες, κοινωνικές και πνευματικές, της περιόδου και οι

μετασχηματισμοί που αυτές πυροδότησαν.
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1.Τα πρόσωπα

α) Ιδρυτικά μέλη της ΕΠ-ΑΝ

1. Αγγελόπουλος Αγγ. 31. Μενάγιας Γερ.

2. Αγγελόπουλος Δημ. 32. Μέξης Δ.

3. Αϊβαλιωτάκης Ν. 33. Μπάμπαλης Φ.

4. Αμπατζής Α. 34. Μπάτσης Δ.

5. Ανδριώτης Ν. 35. Μπουγιούκος Β.

6. Γεωργαλάς Γ. 36. Μπρίκας Ε.

7. Γιαννόπουλος Θ. 37. Ξύδας Ι.

8. Δεσποτόπουλος Ι. 38. Πάγκαλος Κ.

9. Δήμησσας Κ. 39. Παναγόπουλος Κ.

10. Δημησιάνος Β. 40. Παντελιάς Δ.

11. Ευαγγελίδης Ι. 41. Παπαδόπουλος Ι.

12. Ευελπίδης Χ. 42. Παπάζογλου Χ.

13. Ζαχαρόπουλος Ι. 43. Παπαθανασίου Ζ.

14. Ζάχος Κ. 44. Παπαϊωάννου Θ.

15. Ηλιού Η. 45. Παρασκευαΐδης Ηλ.

16. Καλογερέας Σ. 46. Σακαντάνης Κ.

17. Κανελλόπουλος Β. 47. Σηφαλάκης Κ.

18. Καπασακάλης Π. 48. Σταμέλος Κ.

19. Καραντινός Π. 49. Σταυρόπουλος Σ.

20. Καρνής Ν. 50. Σπανίδου Σ.

21. Κατράκης Κ. 51. Στριγγάρης Μ.

22. Κερασσώτης Π. 52. Σωτηρίου Κ.

23. Κιτσίκης Ν. 53. Σκούρας Φ.

24. Κόκκαλης Π. 54. Τζουλιάδης Δ.

25. Κολόμβος Γ. 55. Τζελέπης Τ.

26. Κυριακός Μ. 56. Τσιμάρας Μ.

27. Λαμπάκης Σ. 57. Φωτόπουλος Δ.

28. Λάσκαρης Κ. 58. Φιλίνης Ι.

29. Μάξιμος Σ. 59. Χατζηνικολάου Ι.

30. Μαρκιανός Ι.

Τα ονόματα που είναι σημειωμένα με έντονη γραφή είναι όσων αρθρογραφούν έστω

και μια φορά στον Ανταίο.
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β) Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή της ΕΠ-ΑΝ, έτσι όπως ορίστηκε κατά την

ιδρυτική συνέλευση της εταιρείας στις 3 Σεπτεμβρίου 1945, κι έτσι όπως

παρατίθεται στην ειδική έκδοση της ΕΠ-ΑΝ τον Μάρτιο του 1946:

Πρόεδρος: Δημήτρης Καββάδας Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Δεσποτόπουλος Καθηγητής Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Πέτρος Κόκκαλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ. Γραμματέας: Νίκος Κιτσίκης Πρύτανης Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ταμίας: Δημήτρης Μπάτσης Δικηγόρος

Μέλη: Άγγελος Αγγελόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεόδωρος Γιαννόπουλος Γεωπόνος

Χρυσός Ευελπίδης Καθηγητής Παντείου

Ηλίας Ηλιού Δικηγόρος

Σωκράτης Καλογερέας Διευθυντής του Σταθμού Έρευνας και

Γεωργικής Τεχνολογίας του Υπουργείου

Γεωργίας

Παναγιώτης Κερασσώτης Γραμματέας Υπουργείου Εφοδιασμού

Σεραφείμ Μάξιμος Δημοσιογράφος - Οικονομολόγος

Γ. Πάγκαλος Γιατρός

Χ. Παπάζογλου

Σταύρος Σταυρόπουλος Μηχανικός

Κώστας Σωτηρίου Παιδαγωγός

γ) Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ-ΑΝ, έτσι όπως προέκυψε μετά την πρώτη

γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας στις 18 Ιουλίου 1946:

1. Α. Αγγελόπουλος 9. Π. Κόκκαλης

2. Θ. Γιαννόπουλος 10. Σ. Μάξιμος

3. Ι. Δεσποτόπουλος 11. Δ. Μπάτσης

4. Κ. Δημάκης 12. Α. Παπαπέτρου

5. Χ. Ευελπίδης 13. Ν. Ρουσσόπουλος

6. Η. Ηλιού 14. Σ. Σταυρόπουλος

7. Π. Κερασσώτης 15. Κ. Σωτηρίου

8. Ν. Κιτσίκης
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Λεπτομέρειες για το πως ακριβώς έγινε η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο νέο

Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι για κάποιο διάστημα την θέση

του Προέδρου την κατείχε ο Χ. Ευελπίδης.

δ) Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Ανταίος, έτσι όπως ανακοινώθηκε στην

τελευταία σελίδα του τεύχους Α΄/19-20 που κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου 1946:

1. Δημήτρης Μπάτσης (Διευθυντής)

2. Ηλίας Ηλιού

3. Νίκος Κιτσίκης

4. Πέτρος Κόκκαλης

5. Σεραφείμ Μάξιμος

6. Κυριάκος Σακαντάνης

7. Σταύρος Σταυρόπουλος

8. Κώστας Σωτηρίου

ε) Κατάλογος συνεργατών Ανταίου.

Στον πίνακα καταγράφονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που δημοσίευσαν

κάποιο κείμενο στο περιοδικό καθόλη την διάρκεια της κυκλοφορίας του. Δίπλα από το

κάθε όνομα παρατίθεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων. Σημειώνεται ότι κείμενα που

δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες δεν προσμετρήθηκαν ξεχωριστά αλλά θεωρήθηκαν ως μια

συμβολή. Στην καταγραφή δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπογραφές με ψευδώνυμο ή

αρχικά αλλά ούτε και τα 22 ονόματα των ξένων αρθρογράφων που κατά καιρούς

κείμενα τους φιλοξενήθηκαν στις στήλες του περιοδικού, αφού αυτά δεν αποτέλεσαν

προϊόν συνεργασίας του Ανταίου μαζί τους αλλά μετάφραση και αναδημοσίευση τους

από άλλα έντυπα του εξωτερικού.

1. Αγγελόπουλος Α. 2 36. Καραγιώργης Κ. 3 71. Παπαδάκης Α. 1

2. Αγγελόπουλος Δ. 1 37. Κερασσώτης Π. 1 72. Παπαδόπουλος Ι. 1

3. Αγγέλου Γ. 12 38. Κισκύρας Δ. 2 73. Παπασπύρου Δ. 1

4. Αθανασιάδης Γ. 1 39. Κιτσίκης Ν. 5 74. Πάπος Δ. 1

5. Αθανασίου Α. 1 40. Κόκκαλης Π. 1 75. Παρασκευαΐδης Η. 1

6. Αμπατζής Α. 4 41. Κολόμβος Γ. 1 76. Πάσκος Ε. 3

7. Ανανιάδης Κ. 2 42. Κοράκης Ε. 1 77. Πατουλιώτης Θ. 1
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8. Αναστασιάδης Μ. 1 43. Κορδάτος Ι. 1 78. Πιερρής Ε. 1

9. Αυγέρης Μ. 2 44. Κοτζιούλας Γ. 1 79. Ραζής Α. 3

10. Βαρβαρέσσος Κ. 1 45. Κουβέλης Π. 1 80. Ραυτόπουλος Θ. 2

11. Βιδάλης Κ. 2 46. Κουρκουμέλης Π. 1 81. Ρηγόπουλος Π. 1

12. Βουρνάς Τ. 3 47. Κριάρης Α. 1 82. Ρούλιας Γ. 1

13. Βρανάς Κ. 3 48. Κρητικός Σ. 2 83. Ρώτας Β. 2

14. Γαλάνης Α. 1 49. Κυδωνιάτης Σ. 1 84. Σακαντάνης Κ. 4

15. Γιαννόπουλος Θ. 2 50. Κωπ Ι. 1 85. Σακαντάνη Ρίτσα 1

16. Γρανίτης Π. 2 51. Λάιος Ν. 1 86. Σαράντος Η. 4

17. Δεσποτόπουλος Ι. 4 52. Λαμέρας Γ. 1 87. Σέττας Δ. 1

18. Δεσποτόπουλος Κ. 1 53. Λιανός Α. 1 88. Σιδέρης Κ. 1

19. Δημάκης Κ. 1 54. Μακρής Κ. 1 89. Σκληρός Π. 1

20. Δήμησσας Κ. 2 55. Μακρυνιώτης Σ. 1 90. Σπαρτάς Π. 5

21. Δημητρίου Κ. 1 56. Μάνεσης Τ. 1 91. Σπηλιόπουλος Γ. 3

22. Δημητρίου Π. 1 57. Μαντέκος Α. 1 92. Σταυρόπουλος Σ. 6

23. Δήμου Γ. 1 58. Μάξιμος Σ. 14 93. Στριγγάρης Μ. 1

24. Ευαγγελίδης Ι. Τ. 2 59. Μαρίνης Γ. 16 94. Στυλιανίδης Κ. 1

25. Ελευθερίου Α. 3 60. Μαρίνος Α. 2 95. Σωτηρίου Κ. 8

26. Ζάκκας Α. 4 61. Μέξης Δ. 4 96. Τενεκίδης Γ. 1

27. Ζαχαρόπουλος Ι. 1 62. Μεταξάς Β. 1 97. Τζίφος Θ. 1

28. Ηλιού Η. 4 63. Μιχαήλ Ν. 1 98. Τομπρογιάννης Γ. 3

29. Θεοδωρίδης Χ. 4 64. Μπάτσης Δ. 29 99. Τσαμπάσης Π. 1

30. Θυμογιάννης Χ. 1 65. Μυριναίος Σ. 1 100. Φικιώρης Ε. 1

31. Ιμβριώτη Ρόζα 2 66. Νεφελούδης Β. 1 101. Φιλάρετος Δ. 1

32. Καββάδας Δ. 1 67. Ολύμπιος Θ. 2 102. Φραγκισκάτος Κ. 2

33. Καλιτσουνάκης Δ. 2 68. Παπαγεωργίου Κ. 7 103. Φράγκος Β. 1

34. Καλογερέας Σ. 4 69. Παναγιωτίδης Γ. 2 104. Χαρβάτης Ν. 1

35. Κανδύλη Ελένη 1 70. Πανάγος Σ. 1
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2.
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3.

Πηγή: Η διακήρυξη της ΕΠ-ΑΝ, Αρχείο Κ. Σωτηρίου,
http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html, ανακτήθηκε και
προσπελάστηκε τελευταία φορά στις 20/3/2020.

http://arxeiokdsotiriou.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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4. Προγραμματισμένες διαλέξεις της ΕΠ-ΑΝ που ενώ είχαν εξαγγελθεί από τις

στήλες του Ανταίου τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.

Τίτλος Ομιλητής

1. Μεταλλεία - λιγνίτες Δ. Κισκύρας

2. Αξιοποίηση της συνδρομής της UNRA Σ. Μάξιμος

3. Νεώτερες εξελίξεις στην φυσική Α. Παπαπέτρου

4. Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση Η. Ηλιού

5. Λειτουργία και αξιοποίηση υγειονομικών υπηρεσιών Π. Κόκκαλης

6. Πολεοδομικά προβλήματα Ι. Δεσποτόπουλος

7. Τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Πειραιά Ν. Κιτσίκης

8. Οι παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής γης Κ. Σακαντάνης

9. Ο ρόλος της κυκλοφορίας στην παραγωγή και κυκλοφορία των

εμπορευμάτων

Χ. Παπάζογλου

10. Οικονομικές δυνατότητες βαριάς βιομηχανίας Δ. Μπάτσης

11. Οι σύγχρονες μορφές άρνησης της επιστήμης - Οι καινούργιες

θεωρίες για τον ιντετερμινισμό - μυστικισμό - υπαρξισμό.

Η. Ηλιού

12. Επιδημικές νόσοι και οι δυνατότητες πρόληψης σε σχέση με

την οργάνωση της δημόσιας υγιεινής στην Ελλάδα.

Κ. Δήμησσας

13. Εργασία και παιδεία Ρ. Ιμβριώτη

14. Το σχέδιο Μάρσαλ για την ευρωπαϊκή οικονομία και οι

προτάσεις της ελληνικής επιτροπής.

Ι. Τ. Ευαγγελίδης

15. Οι βασικές αρχές των Συμμαχικών διακηρύξεων (Χάρτα

Ατλαντικού - Τεχεράνη - Γιάλτα - Χάρτης ΟΗΕ).

Γ. Τενεκίδης

16. Βιομηχανική προοπτική από την ατομική ενέργεια. Σ. Σταυρόπουλος

17. Ορθολογική οργάνωση των εκμεταλλεύσεων στη σοσιαλιστική

οικονομία.

Μ. Τσιμάρας

18. Σύγχρονα συνταγματικά προβλήματα-προτάσεις για ένα νέο

Σύνταγμα.

Κ. Δημάκης

19. Ο κατοχικός πληθωρισμός και η συγκέντρωση του πλούτου. Α. Αμπατζής

20. Η ατομική ενέργεια. Κοινωνική και πολιτική σημασία. Ι. Τομπρογιάννης

21. Υγειονομικά προβλήματα σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο του

Ελληνικού Λαού.

Γ. Σπηλιόπουλος
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Οι δέκα πρώτες διαλέξεις εξαγγέλθηκαν στο τεύχος Α΄/19-20 του περιοδικού

-κυκλοφόρησε στις 31/3/1946- και ξανά στην πρώτη γενική συνέλευση των μελών της

ΕΠ-ΑΝ, στις 18/6/1946. Οι υπόλοιπες εξαγγέλθηκαν στο τεύχος Β΄/10-12, στις

31/12/1947.

22. Η εξωτερική οικονομική πολιτική της Ελλάδας. Δ. Καλιτσουνάκης

23. Η σχεδιασμένη οικονομία ύστερα από το δεύτερο Παγκόσμιο

πόλεμο στις ευρωπαϊκές χώρες.

Δ. Μπάτσης

24. Οι σύγχρονες κατευθύνσεις στην κοινωνική πολιτική -

Απασχόληση, συνδικαλισμός, κοινωνική ασφάλεια.

Χ. Αγαλόπουλος

25. Θέματα από την βιολογία. Κ. Τζώνης

26. Συνοπτική έρευνα των προτάσεων μιας πεντηκονταετίας για

την βιομηχανική ανάπτυξη και την αξιοποίηση των

πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας - Ιστορική και κριτική

ανασκόπηση.

Κ. Μακρής

27. Η σημερινή θέση της ψυχανάλυσης. Κ. Σωτηρίου

28. Το λιμάνι του Πειραιά. Σύγκριση των διαφόρων μελετών,

σκέψεις για το μέλλον του.

Ν. Κιτσίκης

29. Εξέλιξη και χρωματοσωματική υπόθεση της

κληρονομικότητας.

Δ. Καββάδας

30. Ο ρόλος των συνεταιρισμών στην γεωργική ανασυγκρότηση -

ανοικοδόμηση.

Χ. Παπάζογλου

31. Τα σχέδια Marshall για την ευρωπαϊκή οικονομία και η

επίδραση τους στην αγροτική οικονομία της Ελλάδας.

Θ. Γιαννόπουλος
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5. Αδημοσίευτες εισηγήσεις ΕΠ-ΑΝ.

α) Από τον Νομικό Τομέα:

1. Για το Σύνταγμα της λαϊκής δημοκρατίας

2. Για την διοικητική οργάνωση του κράτους

3. Για την σωφρονιστική πολιτική

4. Για τον Ποινικό Κώδικα (γενικό μέρος)

5. Σχεδιάγραμμα ποινικής δικονομίας

β) Από τον Υγειονομικό Τομέα:

1. Για την φαρμακευτική φροντίδα

γ) Από τον Οικονομικό Τομέα:

1. Εθνικοποιήσεις - Η εθνικοποίηση των τραπεζών στην Γαλλία

2. Για το πρόβλημα των πολεμικών επανορθώσεων

3. Για τον έλεγχο της βιομηχανικής παραγωγής

δ) Από τον Τεχνικό Τομέα:

1. Για τις συγκοινωνίες γενικά

2. Για τον οργανισμό των ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους)

ε) Από τον Εκπαιδευτικό Τομέα:

1. Για την διοίκηση της Παιδείας

2. Για την προσχολική ηλικία

3. Για τον αναλφαβητισμό

4. Για την παιδεία α΄ βαθμού (δημοτική)

5. Για την μέση παιδεία

στ) Από τον Αγροτικό Τομέα:

1. Για τα ζητήματα των καπνών

2. Για την λαχανοκομία

3. Για τα γεωργικά μηχανήματα

4. Για την αλιεία

5. Για την αγροτική πίστη

6. Για τους συνεταιρισμούς

7. Για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι, βαμβάκι κλπ)

8. Για την δενδροκομία

9. Για το πρόβλημα της και για τους διάφορους αυτόνομους οργανισμούς

(Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός κλπ).
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6. Για το Α΄ Πανελλαδικό Συνέδριο Επιστημόνων

α) Διακήρυξη για το Α΄ Πανελλαδικό Συνέδριο Επιστημόνων1

«Η μελέτη των νεοελληνικών προβλημάτων αποτελεί σήμερα το κυριώτερο

καθήκον κάθε Έλληνος επιστήμονος που έχει την αντίληψιν ότι η επιστήμη δεν είναι

μόνο ένα βιοποριστικόν επάγγελμα, αλλά προ πάντων ένα μέσον εξυπηρετήσεως της

χώρας και του Λαού της. Δια τούτο με βαθειά επίγνωση των υποχρεώσεων μας, ως

επιστημόνων απεφασίσαμεν την σύγκλησιν του “Πρώτου Πανελλαδικού Συνεδρίου

Επιστημόνων” στας Αθήνας.

Το Συνέδριον αυτό θα ασχοληθεί ειδικά με την ανοικοδόμησιν της χώρας με

σκοπόν την ευημερίαν του Ελληνικού Λαού, την οικονομικήν ακμήν και την

πνευματικήν αναγέννησιν της χώρας, το ανέβασμα του Έθνους σε ανώτερον επίπεδον

τεχνικού, πνευματικού και ηθικού πολιτισμού.

Δια τον λόγον τούτον πρέπει να λάβουν μέρος στο Συνέδριον εκπρόσωποι από

όλους τους κλάδους της επιστήμης και της τεχνικής. Το Συνέδριον θα επιδιώξει την

μέσα εις επιστημονικά πλαίσια ελευθέραν ανάπτυξιν απόψεων επάνω εις θέματα

οικονομικά, τεχνικά, βιομηχανικά, αγροτικής οικονομίας, υγείας, δικαίου και

παιδείας. Έτσι θα μελετήσει τας παραγωγικάς δυνατότητας της χώρας και τας

ανασταλτικάς δυνάμεις, που εμποδίζουν την παραγωγικήν ανάπλασιν της και δίδουν

την οπισθοδρομικήν μορφήν εις την οικονομίαν μας και το χαμηλόν βιωτικόν

επίπεδον του Ελληνικού Λαού. Θα δείξει τας δυνατότητας αναπτύξεως του ορυκτού,

ενεργειακού και αλιευτικού πλούτου της χώρας και πως με σύγχρονα επιστημονικά

μέσα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί σοβαρά βιομηχανική παραγωγή και

ανεπτυγμένη γεωργική οικονομία. Θα αποδείξει πως η υγεία είναι βασικός παράγων

δια την ανοικοδόμησιν, θα μελετήσει το δίκαιον σχετικά με την ανασυγκρότησιν της

διοικήσεως και της δικαιοσύνης, θα τοποθετήσει την παιδείαν εις την υπηρεσία του

κοινωνικού συνόλου. Και τέλος θα προτείνει την δημιουργίαν σχεδιασμένης

οικονομικής αναπλάσεως της χώρας, με βασικήν αρχήν την ολόπλευρον παραγωγικήν

κινητοποίησιν διά την αδέσμευτον ανάπτυξιν των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Όλοι οι Έλληνες επιστήμονες πρέπει να συμβάλουν εις την επιτυχίαν ενός τόσο

σοβαρού σκοπού, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των. Αφού

μάλιστα δια της αντιπαραβολής των διαφόρων απόψεων θα προκύψουν αι καλλίτεραι

αποφάσεις δια την ανοικοδόμησιν και την πρόοδον του τόπου μας.

1 «Διακήρυξη για το Α΄ Πανελλαδικό Συνέδριο Επιστημόνων», Ανταίος, Β΄, 5-6, 1947, σ. 163-164 και
Νέα Οικονομία, Α΄, 5, 1947, σ. 280-281.
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Οι υπογράφοντες την διακήρυξη:

1. Χρ. Αγαλόπουλος, τέως γενικός διευθυντής ΙΚΑ

2. Σ. Αγαπητίδης, υφηγητής Πανεπιστημίου

3. Α. Αγγελόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός

4. Κ. Ανανιάδης, ιχθυολόγος

5. Ν. Βέης, καθηγητής Πανεπιστημίου

6. Κ. Βέης, καθηγητής Πολυτεχνείου

7. Θ. Γιαννόπουλος, τεχνικός επιθεωρητής Αγροτικής Τράπεζας

8. Ι. Δεσποτόπουλος, καθηγητής Πολυτεχνείου

9. Κ. Δημάκης, δικηγόρος

10. Π. Δόβας, τέως διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας

11. Ι. Ευαγγελίδης, τέως οικονομικός επιθεωρητής Υπουργείου Οικονομικών

12. Χρ. Ευελπίδης, καθηγητής Παντείου, πρώην υπουργός, πρόεδρος

Ομοσπονδίας Γεωπόνων

13. Α. Ζάκας, πρώην υπουργός

14. Π. Ζήσης, δικηγόρος

15. Η. Ηλιού, δικηγόρος

16. Δ. Καββάδας, καθηγητής Πανεπιστημίου

17. Δ. Καλιτσουνάκης, καθηγητής Ανωτάτης Εμπορικής

18. Η. Καναγκίνης, γενικός διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας

19. Π. Κερασσώτης, βιομήχανος, τέως διευθυντής υπουργείου

20. Ν. Κιτσίκης, τέως πρύτανης Πολυτεχνείου

21. Π. Κόκκαλης, καθηγητής Πανεπιστημίου

22. Ι. Κοκκίνης, τέως διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας

23. Α. Κώνστας, πρόεδρος Ελλήνων Χημικών

24. Σ. Μάξιμος, οικονομολόγος

25. Δ. Μπάτσης, διευθυντής περιοδικού Ανταίος

26. Δ. Ορφανός, τέως πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου

27. Δ. Παπαδόπουλος

28. Κ. Πασιόκας, γεωπόνος

29. Μιλ. Πεσνικίδης, μηχανικός

30. Ν. Ρουσσόπουλος, καθηγητής Ανωτάτης Γεωπονικής

31. Γ. Σπηλιόπουλος, παιδίατρος

32. Σ. Σταυρόπουλος, μηχανικός
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33. Χ. Στρατούλης, οικονομολόγος

34. Μ. Στυλιανόπουλος, κτηνίατρος

35. Κ. Σωτηρίου, διευθυντής Παιδαγωγικής Ακαδημίας

36. Φ. Τζουλιάδης, τέως γενικός γραμματέας Υπουργείου Γεωργίας

37. Κ. Τζώνης, καθηγητής Πανεπιστημίου

38. Ι. Τομπρογιάννης, μηχανικός, τέως διευθυντής Υπουργείου.»

β)

ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α΄ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ2

Εισαγωγική Εισήγησις

Ο ρόλος της Επιστήμης εις την Ανοικοδόμησιν της χώρας.

Γενικαί Εισηγήσεις

1) Τα κύρια χαρακτηριστικά και αι κατευθύνσεις της Ελληνικής Οικονομίας.

2) Τεχνικός εξοπλισμός και εκβιομηχάνισις της χώρας (οικονομικόν και τεχνικόν

μέρος).

3) Το Αγροτικόν πρόβλημα

4) Οικονομικοί πόροι δια την Ανοικοδόμησιν της χώρας

Εισηγήσεις

1) Οικισμός.

2) Υγεία και Πρόνοια.

3) Συμβολή της Παιδείας εις την Ανοικοδόμησιν.

4) Νομικά ζητήματα σχετικά με την Ανοικοδόμησιν.

Ειδικαί Εισηγήσεις

Οικονομικά

1) Οργάνωσις Πιστωτικού Τραπεζιτικού και Ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

2) Κατευθύνσεις της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής.

3) Εμπορική πολιτική και ορθολογιστική οργάνωσις του εσωτερικού εμπορίου.

4) Ζητήματα Εμπορικής Ναυτιλίας.

5) Δημοσιονομική Πολιτική.

6) Νομισματική Πολιτική.

2 «Το Επιστημονικό Συνέδριο», ό.π., σ. 264.
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Τεχνικά

1) Το συγκοινωνιακόν πρόβλημα (σιδηροδρομική πολιτική, οδική συγκοινωνία και

πολιτική, υγραί οδοί και ναυτιλιακή πολιτική, εναέριοι συγκοινωνίαι, λιμένες,

οργάνωσις και τεχνικός εξοπλισμός αυτών, αστικαί συγκοινωνίαι).

2) Τα παραγωγικά έργα.

3) Οργανωτικαί μορφαί εκτελέσεως των έργων (η επιστημονική οργάνωσις

εκτελέσεως, ο δομικός εξοπλισμός και η δομική βιομηχανία, η διοικητική οργάνωσις

αναθέσεως, εκτελέσεως και εποπτείας των έργων).

4) Το ενεργειακόν πρόβλημα (παραγωγή και διανομή υδροηλεκτρικής ενέργειας,

συνδυασμός ηλεκτρικών και αρδευτικών έργων, η θερμική ενέργεια, ο λιγνίτης).

5) Ο ορυκτός πλούτος της Χώρας

6) Προβλήματα αναπτύξεως βαρειάς βιομηχανίας (μεταλλουργία του σιδήρου,

μεταλλουργία ειδικών μετάλλων, μηχανική επεξεργασία βιομηχανικών προϊόντων,

μηχανουργική βιομηχανία, ναυπηγική βιομηχανία, ηλεκτροχημική βιομηχανία).

7) Η ελαφρά και μέση βιομηχανία.

Αγροτικά

1) Προσφορώτεραι καλλιέργειαι από απόψεως φυσικών, οικονομικών και

κοινωνικών συνθηκών.

2) Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας.

3) Το πρόβλημα της αλιείας.

4) Γεωργική βιομηχανία - βιοτεχνία - οικοτεχνία.

5) Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, η Αγροτική Πίστις και η οργάνωσις των Γεωργικών

Υπηρεσιών και Οργανισμών.

6) Τα λιπάσματα και τα γεωργικά φάρμακα.

7) Ο τεχνικός εξοπλισμός της γεωργίας και η μηχανική καλλιέργεια.

8) Το δασικόν πρόβλημα.

α) Διοίκησις, διαχείρισις και προστασία δασών.

β) Ορεινή υδρονομία και αναδασώσεις.

Μισθωτή εργασία

1) Το πρόβλημα της κοινωνικής ασφαλίσεως.

2) Πρόληψις των ατυχημάτων εργασίας, επαγγελματικών ασθενειών, βιομηχανική

υγιεινή, η οργάνωσις των επιθεωρήσεων εργασίας.
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7. Επεξήγηση θεματικών κατηγοριών

Θεματική κατηγορία Επεξήγηση

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,
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σοσιαλιστική άμιλλα)

Όρια κράτους - ιδιωτικής πρω-

τοβουλίας

Εθνικοποίηση, ιδιωτική πρωτοβουλία (στη λαϊκή, δημοκρατία,

στο σοσιαλισμό κλπ.), οικονομικός προγραμματισμός.

Πηγή: Α. Κακριδής, Η ελληνική αριστερά απέναντι στο αίτημα για ανάπτυξη:
1944-1953, ό,π., σ. 33.
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8. Ευρετήρια Ανταίου
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Πηγές-Βιβλιογραφία

α. Αρχεία

Αρχείο Νίκου Κιτσίκη, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.

Αρχείο ΚΚΕ, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ).

Αρχείο ΚΚΕ, Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαος Φλωράκης» (ΕΚΧΦ).

Αρχείο Πέτρου Κόκκαλη, Ίδρυμα Κόκκαλη.

Αρχείο Κώστα Σωτηρίου.

β. Εφημερίδες-Περιοδικά

Ανταίος, δεκαπενθήμερο περιοδικό για την μελέτη των προβλημάτων της

ανοικοδόμησης.

Εθνική Αντίσταση, τριμηνιαία έκδοση της ΠΕΑΕΑ.

Ελεύθερη Ελλάδα, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ.

Ελεύθερη Κρήτη, όργανο του πολιτικού συνασπισμού των κομμάτων του ΕΑΜ Ν.

Ηρακλείου.

Ελευθερία, ανεξάρτητη πρωϊνή εφημερίδα.

Κομμουνιστική Επιθεώρηση, μηνιαίο πολιτικό-θεωρητικό όργανο της Κεντρικής

Επιτροπής του ΚΚΕ.

Μαχόμενη Κρήτη, μηνιαίο όργανο της Κομματικής Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του

ΚΚΕ.

Μόρφωση, δεκαπενθήμερη έκδοση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Νέα Ελλάδα, δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση της Κεντρικής Επιτροπής του

ΕΑΜ

Νέα Οικονομία, μηνιαία οικονομική και κοινωνική επιθεώρηση.

Ριζοσπάστης, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, μηνιαίο θεωρητικό όργανο της ΕΛΔ-ΣΚΕ.

Το Βήμα

Τα Νέα

γ. Πηγές

«Απάντηση της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ στον καθηγητή Muller», Ανταίος,

Ε΄, 1-2, 1949, σ. 29-30.
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Αρχείο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α): Πρακτικά
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