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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Απολογία στο Στρατοδικείο. • Οι οικονοµικές συνέπειες της
στρατιωτικής δικτατορίας, 1973. • The distribution of tax
burden by income groups in Greece, 1973. • Taxation of
foreign firms: Discriminative and allocative effects. • Taxation
of foreign firms. A reply, 1974. • The distribution of the tax
burden by income groups in Greece, 1977. • To Πανεπιστήµιο
σήµερα, 1973. • Η οργάνωση της οικονοµίας κατά το σχέδιο
του Συντάγµατος, 1975. • Η προνοµιακή µεταχείριση του
βιοµηχανικού κεφαλαίου, 1976. • Το µπλοκ εξουσίας της
∆εξιάς και ο Συνασπισµός των Αριστερών και Προοδευτικών ∆υνάµεων, 1977. •
Προτάσεις για ενιαίο φορέα Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων (σε συνεργασία µε Μ.
Παπαθωµόπουλο, ∆.Ρόκο), 1977. • Πολιτική λιτότητας και εισοδηµατικές ανισότητες,
1977. • Οι οικονοµικές λειτουργίες του κράτους στη φάση του µονοπωλιακού καπιταλισµού, 1977. • Η φορολογική εκµετάλλευση στην Ελλάδα, 1978. • θεσµικές
αλλαγές στην Ανώτατη Παιδεία. • Μαθήµατα κορπορατισµού του Ε∆Π, 1980. • Ο
νόµος πλαίσιο και η στάση των καθηγητών και του Ε∆Π, 1980. • Το Πανεπιστήµιο, το
Κράτος, το Ε∆Π, 1980. • Η κατάργηση της έδρας θα φέρει τον εκδηµοκρατισµό στα
ΑΕΙ, 1980. • Περιµένουµε ένα αυτοδιαχειριζόµενο Πανεπιστήµιο, 1980. • Ο ζυγός και
της νέας φορολογίας στον τράχηλο των µισθωτών, 1981. • ΠΑΣΟΚ: Εναλλαγή για
εκσυγχρονισµό του καπιταλισµού, 1981. • Μεταφραστικά προβλήµατα του
«Κεφαλαίου», 1981. • Η εκλογή καθηγητή στην Πάντειο, 1982. • Ζούµε σε µια εποχή
γενικότερης κρίσης, 1982. • Η µαρξιστική κοσµοθεωρία, 1983. • Τα βασικά χαρακτηριστικά της σοσιαλιστικής κοινωνίας, 1983. • Η οικονοµική κρίση και το κράτος,
1983. • Νοθεύσεις της Πολιτικής Επιστήµης, 1983. • Μορφές συλλογικής ιδιοκτησίας
και σοσιαλιστικής διαχείρισης, 1984. • Εννοιολογικοί προσδιορισµοί της φτώχειας:
Σύντοµη επισκόπηση, 1984. • Η διαχείριση της κρίσης από τα αστικά κόµµατα, 1985.
• Η πολιτική των σοσιαλιστικών κοµµάτων της Ευρώπης για τη διαχείριση της
οικονοµικής κρίσης, 1985. • Οι αντιδεξιές συσπειρώσεις. • Κοινωνικές και οικονοµικές
ανισότητες (σε συνεργασία µε Θ.Πάκο), 1986. • Η κατανοµή του φορολογικού βάρους
στην Ελλάδα (σε συνεργασία µε Θ.Πάκο), 1982 (1988).

