
Το βιβλίο «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα» του
Δημήτρη Μπάτση, είναι ένα βιβλίο που θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί ως εμβληματικό της ελληνικής
αριστερής ιδεολογίας και το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο
μιας σειράς συζητήσεων από την έκδοσή του έως και σήμερα·
είτε τροφοδοτώντας ιστορίες συνωμοσίας, είτε αποτελώντας
αξιοσημείωτη παραλλαγή του «αγώνα για την ανεξαρτησία».
Τέλος πάντων, αν αναφερόμαστε σε αυτό το βιβλίο, ασχέτως
της επιρροής του, είναι γιατί καταφέρνει να συλλάβει μια ση-
μαντική στιγμή της ελληνικής ακροαριστερής ψυχής. 

Ο Δημήτρης Μπάτσης, λοιπόν, ήταν γόνος μεγαλοαστικής οικο-
γένειας, αλλά ο ίδιος εμπνεόταν από την αριστερά. Το
βιβλίο του, το οποίο εκδόθηκε το 1947, εν μέσω εμ-
φυλίου και από τις εκδόσεις του ΚΚΕ, έχει για θέμα
του το πώς θα αναπτυσσόταν η βιομηχανία στην
Ελλάδα. Κάτι που κατά τη γνώμη του αποτελούσε
βασική προϋπόθεση του σοσιαλισμού· του σο-
σιαλισμού τόσο ως ολοκλήρωση του σταδίου της
αστικής ανάπτυξης (όπως απαιτούν οι μ-λ γρα-
φές), όσο και ως δρόμου για την απελευθέρωση από
την «εξάρτηση» και τον «παρασιτισμό». Μερικές γραμ-
μές μόνο από την εισαγωγή του συγγραφέα πείθουν για την
σκοπιά του βιβλίου: 

Η δημιουργία βαριάς μεταλλουργικής και χημικής βιομηχανίας
στην Ελλάδα μπορεί να υποστηριχθεί όχι μονάχα επειδή υπάρ-
χουν σημαντικά ευνοϊκές τεχνικές προϋποθέσεις στη χώρα μας
[…] αλλά μπορεί και πρέπει πρωταρχικά να υποστηριχθεί σαν
μια από τις βασικές επιδιώξεις της λαϊκής δημοκρατίας για την
ολοκλήρωση του αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού του
τόπου και τη ριζική μετατροπή στη διάρθρωση της οικονομίας
του.1

Έτσι μετά από μια σύντομη εισαγωγή που εξηγεί τις αναγκαιό-
τητες και τους σκοπούς ενός τέτοιου σχεδίου, το βιβλίο ξαφ-
νικά γίνεται τρομακτικά τεχνικό για τις επόμενες 500 σελίδες
του. Με κεφάλαια για τη «μεταλλουργία χρωμίου, μαγγανίου,
νικελίου» και άλλα τέτοια, ελάχιστα συναρπαστικά. Αν όλα αυτά
δεν τα βρίσκουμε και τόσο συναρπαστικά, είναι γιατί δεν νιώ-

θουμε πως βρισκόμαστε προ των πυλών της «κα-
τάληψης της εξουσίας» από το κόμμα. Τα στελέχη

του κόμματος όμως τότε είχαν ανάγκη από ανθρώπους
που ήταν σε θέση να μπουν στα υπουργεία, να καθίσουν στις

καρέκλες και μετά να επιβάλουν τη «λαϊκή κυριαρχία», γνωρί-
ζοντας στοιχειωδώς ποιο είναι το θέμα τους και έχοντας κά-
ποιες βασικές γραμμές. Ο οραματισμός ή η προλεταριακή
αγριάδα δεν θα ήταν τόσο χρήσιμα στη «μετά την επανάσταση»
εποχή (στην κατάληψη του κρατικού μηχανισμού, δηλαδή, όπως
εννοείται από την παραδοσιακή σταλινική αριστερά)· εκείνο
που θα χρειαζόταν θα ήταν άνθρωποι ικανοί να διοικούν. Αυτή

είναι τουλάχιστον η σταλινική οπτική που για δεκαετίες
ολόκληρες επικράτησε στην αριστερά/άκρα αριστερά.

Ο ίδιος ο Μπάτσης, παρότι προοριζόταν προφανώς
για το υπουργείο Εσωτερικών, βρέθηκε από τη
μεριά των ηττημένων στο τέλος του εμφυλίου
όταν και τελικά συνελήφθη, δικάστηκε για προ-
δοσία και τελικά εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελο-

γιάννη· πέφτοντας θύμα, αν μη τι άλλο, της
ανικανότητας του μετεμφυλιακού κρατικού μηχανι-

σμού να χρησιμοποιήσει τις φωνές που θα ήταν «χρή-
σιμες» για τον «εκσυγχρονισμό» του. Αλλά αυτό είναι μια άλλη
ιστορία.

ΑΠO ΔΙΑΔΗΛΩΤHΣ, ΥΠΟΥΡΓOΣ

Γιατί τα λέμε αυτά; Από τη δικιά μας οπτική, μια οπτική που
αναγνωρίζει την ανάγκη ανασύνθεσης ενός εξωκοινοβουλευτι-
κού αυτόνομου ταξικού κινήματος, δημιουργούνται διάφορες
παραμορφώσεις και παρανοήσεις. Γενικώς κάποιοι από εμάς πέ-
ρασαν μερικά χρόνια παρέα με την άκρα αριστερά, άλλοι έχουν
την τάση να θεωρούν τους ακροαριστερούς «συντρόφους»· συν-
τρόφους που έχουν ακολουθήσει άλλες διαδρομές κι έχουν
κάνει άλλες επιλογές, αλλά γενικώς βρίσκονται στην ίδια μεριά
της διαχωριστικής γραμμής. Στην πλευρά των κινημάτων. Κάτι,
βέβαια, που δεν έχει και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα.
Αν τώρα καμιά φορά μπερδευόμαστε, είναι γιατί ερχόμαστε κι
οι ίδιοι σε επαφή με τον πάτο του πάτου της ιεραρχίας της αρι-
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ΑΦΟΥ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, 
ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ο
οραματισμός ή
η προλεταριακή

αγριάδα δεν θα ήταν
τόσο χρήσιμα στη
«μετά την επανά-

σταση» εποχή

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η ιδεολογία της ελληνικής άκρας αριστε-

ράς έφτασε στο σημείο έκρηξής της. Θα ξεκινήσουμε από ένα φαινο-

μενικά άσχετο θέμα, το οποίο όμως μας βοηθάει κι

εμάς να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό για το οποίο

μιλάμε όταν αναφερόμαστε στην περίφημη άκρα

αριστερά. 
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στεράς, με μέλη αριστερών οργανώσεων που βρίσκονται εκεί
ελάχιστα χρόνια ή ακόμα «ψάχνονται» και μάλλον έχουν βρεθεί
κάπου «που δεν θα έπρεπε» και είναι «για να φεύγουν». Υπάρ-
χουν και τέτοιοι άνθρωποι που οργανώνονται σε αριστερές ορ-
γανώσεις, αλλά αυτοί σε καμία περίπτωση δεν τις
χαρακτηρίζουν. Αντίθετα, όσο ανεβαίνουμε τις κλίμακες της ιε-
ραρχίας και της παλαιότητας, τόσο συναντάμε ανθρώπους που
όλο και περισσότερο μοιάζουν με τον Μπάτση. 

Δεν μοιάζουν όμως ούτε στην ευρύτητα των γνώσεων (όσον
αφορά τον βωξίτη, τουλάχιστον) ούτε όσον αφορά τις σχεδια-
στικές ικανότητες (γιατί και σε αυτόν τον τομέα δεν τα πήγαινε
άσχημα το βιβλίο του Μπάτση). Εκεί που μοιάζουν είναι στην
απόλυτη ταύτιση του κινήματος με μια διαδικασία που το ανα-
πόφευκτο τέλος της θα είναι να δώσει στις (μικρο)οργανώσεις
τους, κι ειδικότερα στους ίδιους, υπουργικές καρέκλες.
Και μάλιστα τις ίδιες τις υπουργικές καρέκλες του κα-
πιταλισμού. Είναι απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι
«επαναστατικές» ιδέες ήρθαν στον κόσμο για να
διορθώσουν τα λάθη και τις αστοχίες της «άναρ-
χης» καπιταλιστικής οργάνωσης της παραγωγής.
Είναι απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι ίδιοι, ως φυ-
σικά πρόσωπα, μπορούν να δώσουν «ορθολογι-
κές» απαντήσεις στα ίδια τα ερωτήματα του
κεφαλαίου. Και μη χειρότερα… Έχει όμως και χειρό-
τερα· όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι μια αστυνομία κι ένας
στρατός στα χέρια ενός σοσιαλιστικά ελεγχόμενου κράτους (δη-
λαδή ενός καπιταλιστικού κράτους που έχει υπουργοποιήσει κά-
ποιους από αυτούς) είναι απόλυτα δικαιολογημένο να
χρησιμοποιούν όση βία κρίνουν οι ίδιοι ότι «είναι απαραίτητη”.

Θα ήταν αρκετά τρομακτικό αν δεν είχαμε να κάνουμε με κάτι
μικρές οργανώσεις, οι οποίες κατά βάση αδυνατούν να επιβιώ-
σουν έξω από τους πανεπιστημιακούς φράχτες. Όσο κι αν συν-
τηρούν οράματα μεγαλείου· πασπαλισμένα με λίγο Λένιν,
βέβαια. Για αυτούς τους ανθρώπους, η προσπάθεια ανασυγ-
κρότησης των κινημάτων από τη βάση αποτελεί μια τυχοδιω-
κτική και βολονταριστική ανούσια πράξη. Γιατί, λοιπόν, να
ασχολείται κανείς με τα μικρά και τα ασήμαντα; Γιατί να θεω-
ρεί πως οι «από κάτω» μπορούν να οργανωθούν ακόμα κι όταν
«δεν έχουν ωριμάσει οι αντικειμενικές συνθήκες”;

ΚΑΙ ΓΕΝΝHΘΗΚΕ Η ΛΑΪΚH ΕΝOΤΗΤΑ

Ίσως το πιο κραυγαλέο παράδειγμα αυτής της ιδεολογίας να
υπήρξε η δημιουργία του κόμματος του Λαφαζάνη, της «Λαϊκής
Ενότητας», καθώς κι η σύντομη δημοσιότητα που είχε μέχρι να
φάει τα μούτρα της στις εκλογές. Εκκινώντας από το «κίνημα»
των αγανακτισμένων του 2011, όπου παρέα με τον κάθε εθνι-
κιστή ο Λαφαζάνης και ο περίγυρός του αναζητούσαν λύσεις
για το πρόβλημα των «κλεφτών» που «έκλεψαν τα λεφτά», κου-
βαλούσαν τον κάθε κατεστραμμένο δεξιό οικονομολόγο να πει
τις εξυπνάδες του σχετικά με τη «λύση στην κρίση». Κι αφού
κοπίασαν πολύ, ανακάλυψαν πως το πρόβλημα του καπιταλι-
σμού (το πρόβλημα που συναντάμε κάθε πρωί στη φάτσα του
αφεντικού, δηλαδή) δεν έχει να κάνει με τα ντόπια αφεντικά και
επιλύεται με τη δημιουργία μιας «επιτροπής λογιστικού ελέγχου

του χρέους»· πέρασαν στη μεριά της διακυβέρνησης και
του ελέγχου υπουργικών θέσεων, και από εκεί ξανά

στην αντιπολίτευση κάνοντας προπαγάνδα υπέρ
της επιστροφής στη δραχμή και τη μετέπειτα
υποτίμησή της.

Το σχέδιο ήταν ξεκάθαρο: όποια προβλήματα
έχει η εργατική τάξη, αυτά έρχονται απ' έξω. Για

όλα φταίνε οι Γερμανοί (αλήθεια οι «φονιάδες των
λαών» Αμερικάνοι, τι γίνανε;)… Δεν φταίνε καν οι

Γερμανοί, φταίει η «καριόλα» η Μέρκελ και ο φασίστας
Σόιμπλε που το ανθελληνικό τους μίσος έχει βάλει στο στόχα-
στρο τη μικρή ελλαδίτσα. Εμείς όμως θα τους την φέρουμε και
χάρη στη σοφή διακυβέρνηση του Λαφαζάνη και με οργανώσεις
όπως η ΑΡΑΣ στο πλευρό του, θα βγούμε από το ευρώ και θα
υποτιμήσουμε το νέο νόμισμα. Η υποτίμηση του νομίσματος,
εκτός από τις όποιες επιπτώσεις που θα έχει στο χρέος, θα
υποτιμήσει ταυτόχρονα και τους μισθούς των εργαζομένων
στην Ελλάδα. Κάτι που θα κάνει τα προϊόντα που παράγονται
στην Ελλάδα ελκυστικά για εξαγωγές, οπότε όλα καλά.

Γιατί τι άλλο θα είναι μια υποτίμηση του νομίσματος (κατά 40%
και πλέον, όπως διαλαλούσαν) παρά μια ανάλογη υποτίμηση
των μισθών; Ας μην ξεχνάμε, τα ίδια τα αφεντικά μας αυτό που
μας έκαναν από το 2010 ως το 2012 το ονόμαζαν «εσωτερική
υποτίμηση», προσπαθούσαν εν ολίγοις να φέρουν τα αποτελέ-
σματα μιας υποτίμησης του νομίσματος, κρατώντας όμως το νό-
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μισμα σταθερό. Η λεγόμενη άκρα αρι-
στερά τώρα, παλεύει να φάμε και δεύ-

τερη τέτοια κατρακύλα προκειμένου «να
γίνουμε οικονομικά ανταγωνιστικοί». Δεν

μασάνε τα λόγια τους και δεν το κρύβουν,
μια επιστροφή στη δραχμή θα συνεπάγεται

«μερικά δύσκολα χρόνια», αλλά μετά θα έχουμε
«εθνική κυριαρχία» και «ισχυρή οικονομία», λένε· θα

μας έχουν πατήσει τόσο κάτω, δηλαδή, που ακόμα και τα μπάζα
του ελληνικού κεφαλαίου θα μπορούν να είναι κερδοφόρα στην
καμπούρα μας.

Εδώ βάζουμε ένα μόνο απόσπασμα από μία τεράστια συλλογή
που δείχνει πώς τα έβλεπε τα πράγματα η Λαϊκή Ενότητα και η
αντιμνημονιακή (ενάντια στον ταξικό ανταγωνισμό) αριστερά.
Είναι νομίζουμε ενδεικτικό του τρόπου σκέψης της: «Αν πάμε
στη δραχμή φυσικά θα πρέπει να καταγγείλουμε μνημόνια, επο-
νείδιστο χρέος, αγγλικό δίκαιο κλπ., και να είμαστε έτοιμοι για
μια περίοδο υψηλού βαθμού αυτάρκειας, με τις επώδυνες συ-
νέπειες της σχετικής μας διεθνούς απομόνωσης. Το ερώτημα,
ωστόσο, που έρχεται και παρέρχεται ακατάπαυστα, είναι το αν
αξίζει να θυσιάσουμε την ελευθερία, την εθνική κυριαρχία, την
εθνική αξιοπρέπεια, την επιβίωση της οικονομίας μας, την απο-
φυγή δουλοπαροικίας παιδιών, εγγονών, τρισέγγονων (και βάλε)
επειδή φοβόμαστε να επωμιστούμε θυσίες κάποιων μηνών, αν
επιστρέψουμε στη δραχμή. Μια τέτοια επιλογή σημαίνει,
εξάλλου, ότι αναγνωρίζουμε πως είμαστε ανίκανοι να
επιβιώσουμε (και να μεγαλουργήσουμε), χωρίς τις
εξευτελιστικές εντολές της Τρόικας, χωρίς τις ει-
ρωνείες και την προσβλητική συμπεριφορά του
Σόιμπλε και χωρίς το ανειλικρινές χαμόγελο της
Μέρκελ. Και, όμως, μπορούμε. Φθάνει να το πι-
στέψουμε».2 Κάποιοι δύσκολοι «μήνες» για την
εργατική τάξη, αλλά μετά εθνικό μεγαλείο… Αλή-
θεια, πόσο διαφορετικά είναι αυτά από τη ρητορεία
του παραδοσιακού «φιλελευθερισμού» για τις θυσίες που
πρέπει να κάνουμε για την «ανταγωνιστικότητα» ή τον «εκσυγ-
χρονισμό»; Όπως και να το κάνεις όμως, ο κρατικός σοσιαλι-
σμός έχει άλλες χάρες…

Το προεκλογικό σύνθημα της Λαϊκής Ενότητας, άλλωστε, τα
έλεγε όλα: «αντιμνημονιακή - δημοκρατική - πατριωτική συ-
νεργασία». Αντιμνημονιακή, γιατί το πρόβλημα είναι η Μέρκελ
κι όχι ο ταξικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα, τα ελληνικά αφεν-
τικά είναι φίλοι μας κι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτες για να
συντηρηθεί η κερδοφορία τους· ειδικά τώρα που τραβάνε ζόρια
λόγω κρίσης. Δημοκρατική, γιατί θα πρέπει να έχει ακροαρι-
στερούς ντενεκέδες και διοργανωτές πάρτι για υπουργούς, οι
οποίοι με ευαισθησία θα αμολάνε τα ματ εναντίον της εργατι-
κής τάξης αν αυτό απαιτούν οι οικονομικοί σχεδιασμοί τους.
Πατριωτική γιατί το ζήτημα της «εθνικής ανεξαρτησίας» δεν
είχε ποτέ κανένα ταξικό περιεχόμενο, και αυτό είναι κάτι που
θα πρέπει να το διαφημίζουμε.

Η αριστερά/άκρα αριστερά ήταν πάντα έτοιμη για τέτοιες ιδέες.
Όποια εικόνα κι αν προσπάθησαν να καλλιεργήσουν προς τα
έξω, η αλήθεια ήταν πως πάντα αποτελούσαν από μεσαίου με-
γέθους έως ανύπαρκτα σταλινικά σκουληκάκια που πίστευαν

πως η πίστη τους στην πατρίδα κάποτε θα τους ανταμείψει με
κάποια θέση εξουσίας. Οι ίδιοι πίστευαν πως το 61% του «όχι»
στο δημοψήφισμα θα μεταφραζόταν σε ένα 61% στη Λαϊκή Ενό-

τητα. Το κάλεσμα της εξουσίας έκανε να συγκεντρωθούν
κάτω από τη σκέπη της αποκαΐδια τύπου ΑΚΕΠ

(ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την αφίσα
με τη φάτσα του προέδρου) και Σχέδιο Β, μέχρι
τις συμπαθέστατες ΑΡΑΣ και ΑΡΑΝ (γνωστές στο
ευρύ κοινό για το ξύλο, με σιδερόβεργες, που
είχε ρίξει η μια στην άλλη για ασήμαντη αφορμή

το 20103). Δυστυχώς για αυτούς, ο καπιταλισμός
έχει ανάγκη από στελέχη που διαθέτουν στοιχειώδη

ευφυΐα, πέρα από το αδίστακτο θράσος, την αστική κα-
ταγωγή και την απέραντη «αγάπη για το έθνος». 

Οπότε, άντε πάλι πίσω στον αναγκαστικό «εξωκοινοβουλευτι-
σμό» τα σταλινικά στελέχη. Και κάτι μας λέει ότι δεν θα αργή-
σει η μέρα που θα ξαναέρθουν να μας το παίξουν επαναστάτες
και να μας καλέσουν στα «κινήματα» που «οργανώνουν». Να
μην τους ξεχάσουμε όμως..

1. Δημήτρης Μπάτσης, Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, Κέδρος, σελ. 27.
2. Βλ., Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, «Δραχμή: Σωτηρία ή καταστροφή;
Απαντήσεις σε σχετικές δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού» στο
http://iskra.gr/
3. Στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς την ανακοίνωση της ΑΡΑΣ σχε-
τικά με τους λόγους για τους οποίους επιτέθηκε, με τον τρόπο που επι-
τέθηκε, στην ΑΡΑΝ. Ίσως εμείς να μην καταλαβαίνουμε γιατί να πέφτει
τόσο ξύλο μεταξύ συνεργαζόμενων οργανώσεων. Από την άλλη όμως
και εμείς δεν είναι να πάρουμε τίποτα υπουργεία, οπότε δεν είναι πε-
ρίεργο που αδυνατούμε να κατανοήσουμε τέτοια γεγονότα υψηλής πο-
λιτικής.
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Το ζήτημα της
«εθνικής ανεξαρτη-
σίας» δεν είχε ποτέ
κανένα ταξικό πε-

ριεχόμενο

Η αλήθεια είναι ότι λυπούμεθα βαθύτατα διά την κατρακύλα της ΑΚΕΠ
γιατί από εικαστικής και αισθητικής απόψεως ήταν πολύ μπροστά…
Σοσιαλιστικός σουρεαλισμός στα καλύτερά του!


