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Χαιρετισμός στην Εκδήλωση του Ι.Κ.Ε. Δημήτρης Μπάτσης για τα 70 
Χρόνια της Αντιφασιστικής Νίκης του 1945 

 
Το «Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης» ιδρύθηκε από τον 
πολιτικό φορέα «Σχέδιο Β», με πρωτοβουλία του Αλέκου Αλαβάνου, στα τέλη 
του 2013, ενώ τον Μάρτιο του 2015 έλαβε την νομική μορφή του. Πρόκειται 
για επιστημονικό ινστιτούτο και, επομένως, ούτε δεσμεύεται από ούτε 
δεσμεύει το «Σχέδιο Β».  
 Ο Δημήτρης Μπάτσης συνιστά εξαιρετική, με διεθνή μέτρα και σταθμά, 
περίπτωση κοινωνικού επιστήμονα, αφοσιωμένου στην επίλυση των 
ιδιαίτερων προβλημάτων της πατρίδας του αλλά με ορίζοντα αυτόν μίας 
διεθνούς κομμουνιστικής κοινωνίας. Ανέπτυξε την οικονομολογική και 
κοινωνιολογική – θεωρητική και εμπειρική – έρευνα στο πλαίσιο του 
Ιστορικού και Διαλεκτικού Υλισμού, διεύθυνε το πρωτοπόρο περιοδικό 
«Ανταίος» (1945-1951), και έγραψε το αξεπέραστο, έως σήμερα, έργο: «Η 
Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα» (1947). Τελικά, αυτό το έργο το έγραψε, με 
την ίδια αποφασιστικότητα, άλλη μία φορά: με το αίμα του, σε ηλικία 36 ετών, 
το 1952. 
 Το Ινστιτούτο υπηρετεί την Υπόθεση ανασυγκρότησης της χώρας μας, 
εκκινώντας από εκείνη τη θεμελιώδη «αρχή», την οποία προσδιόρισε ο 
Μπάτσης, δηλαδή ότι η ανασυγκρότηση πρέπει να πραγματοποιείται από τον 
εργαζόμενο λαό και για τον εαυτό του. 
 Η σημερινή εκδήλωση είναι εκδήλωση μνήμης και εγρήγορσης. Θα 
ήθελα, λοιπόν, να πω ότι υπάρχουν πράγματα, τα οποία είναι ξεκάθαρα, όσο 
και εάν ορισμένοι, χρησιμοποιώντας διάφορες ψευδο-μαρξιστικές (ή, 
γενικότερα, ψευδο-επαναστατικές) ρητορείες, σπέρνουν σύγχυση. Από την 
Μάχη της Κρήτης έως την πολυμέτωπη εθνική αντίσταση στην Μακεδονία,  
από την Ντιεν Μπιεν Φου έως την Αβάνα, και από το Κονγκό έως κάθε γωνιά 
της Γης όπου πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις, το θεώρημα είναι αμετάβλητο αλλά και απλούστατο στη 
διατύπωσή του: «Πατρίδα ή Θάνατος». Δύσκολη είναι μόνον η εφαρμογή του. 
Τόσο δύσκολη, ώστε αντι-προσφέρει την αθανασία. 
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