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Εισαγωγικά θα ήθελα να αναφερθώ πολύ γενικά ότι, όταν το κράτος εκποιεί την 

περιουσία του και τις αναπαραγωγικές δραστηριότητές του στους καπιταλιστές;  

α) Μειώνεται το μερίδιο του δημοσίου τομέα στο εθνικό καθαρό εισόδημα και το 

μερίδιο του καπιταλιστικού τομέα αυξάνεται. Και αυτό γιατί άλλο πράγμα η δημόσια 

επιχείρηση ως περιουσία και κεφάλαιο και άλλο πράγμα το εισόδημα ή το κέρδος που 

αποφέρει αυτή η περιουσία στο Δημόσιο. Η μείωση του καθαρού εισοδήματος του 

δημοσίου σημαίνει ότι, οι απώλειες των συγκεκριμένων εσόδων, θα καλυφθούν αργότερα 

με τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων (λιγότερα νοσοκομεία, σχολεία, κ.α.). Ενώ η 

αύξηση του καθαρού εισοδήματος του καπιταλιστικού τομέα σημαίνει απλά, περισσότερα 

κότερα, βίλες κλπ.  

β) Αυξάνονται τα τιμολόγια, προκειμένου οι καπιταλιστικές εταιρίες να αυξήσουν την 

κερδοφορία τους και την απόδοση της επένδυσής τους και μειώνεται η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους (ατυχήματα στους βρετανικούς σιδηροδρόμους, ηλεκτρικό 

black-out στο σύνολο της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ προ πέντε ετών, πυρηνικό ατύχημα 

στη Fukushima λόγω των λανθασμένων ενεργειών της Tesco κλπ.). 

γ) Αγαθά και υπηρεσίες, όπως παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, πολιτισμός, 

παύουν να προσφέρονται πλέον δωρεάν, ως δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, αλλά 

εκχωρούνται στην ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία τα προσφέρει ως εμπορεύματα. 

ε) Η μετατροπή της δημόσιας περιουσίας σε καπιταλιστική καταργεί τις υφιστάμενες 

εργασιακές σχέσεις, αυξάνει την ανεργία με τις χιλιάδες απολύσεις που προκαλεί, μειώνει 

τους μισθούς, οι κοινωνικές ασφαλίσεις και οι συντάξεις μειώνονται δραματικά αφού οι 

δημόσιες δαπάνες σταματούν. Διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, φέρνοντας τα 

ατομικά σύμφωνα. Καταργεί το ωράριο εργασίας. 

Ταυτόχρονα, οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, 

α) Εμπεδώνουν την αντίληψη για την παντοδυναμία και τη «φυσική» αναγκαιότητα 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ιδιοκτησίας. Το κράτος τη μόνη υποχρέωση που έχει είναι 

να εγγυάται τα δικαιώματα και τα κέρδη των «ιδιωτών - επενδυτών» και να καταστέλλει 

κάθε κίνημα αμφισβήτησης που εκδηλώνεται ή προετοιμάζεται να εκδηλωθεί.  

β) αναγορεύουν την «αγορά» ως την μόνη δύναμη που διαθέτει κυρίαρχο ρυθμιστικό 

ρόλο. 

γ) Διαμορφώνουν την αντίληψη ότι το «προσωπικό» συμφέρον εξασφαλίζει τη λύση 

όλων των προβλημάτων και όχι οι αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας, της 

συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. 

 Σήμερα μετά από μακροχρόνιους και σκληρούς ταξικούς αγώνες, οι συνασπισμένες 

δυνάμεις του κεφαλαίου  της ευρωπαϊκής ένωσης, έχουν καταφέρει μεγάλα πλήγματα στις 

δυνάμεις της εργασίας.  

Το νέο μνημόνιο που συνομολογήθηκε μεταξύ των δανειστών (ΔΝΤ, ΕΕ) και της 

νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής και της 

«ανταγωνιστικότητας» για την εξόφληση του χρέους, έχει στόχο την ολοκλήρωση της 

αντιδραστικής αναδιάρθρωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, προς όφελος του 

κεφαλαίου. Μετά την υποτίμηση της εργατικής δύναμης πάνω από 50%, την απορρύθμιση 



των εργασιακών σχέσεων, τη διάλυση των κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ. η  εκποίηση της 

δημόσιας περιουσίας, των υπηρεσιών και των διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

του κράτους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, έρχεται να ολοκληρώσει το άνοιγμα του πεδίου της 

κερδοφορίας των καπιταλιστών και ταυτόχρονα να αφαιρέσει από το ελληνικό κράτος 

ακόμη και την ελάχιστη δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου, προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος και των ελλήνων πολιτών. 

Η συνειδητή και στοχευμένη αυτή διαδικασία, ξεκίνησε να εφαρμόζεται πολιτικά 

σε διεθνές επίπεδο, από το τέλος της δεκαετίας του 1980 από τα νεοφιλελεύθερα κόμματα 

του Ρήγκαν και της Θάτσερ. Μέχρι σήμερα το κοινωνικό τοπίο ευρωπαϊκά και παγκόσμια 

έχει αλλάξει. Η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού έχει υιοθετηθεί πλέον και εφαρμόζεται  

από όλα τα συντηρητικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα καθώς και από πολλά 

«αριστερά» κόμματα. 

Αν κοιτάξουμε πίσω, η πρώτη ιδιωτικοποίηση στη χώρα μας, ήταν η 

αποκρατικοποίηση της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) το 1991. Πρόκειται για 

μια ιδιωτικοποίηση από την οποία όχι μόνο δεν εξασφαλίσθηκαν έσοδα, αλλά, όπως 

προκύπτει από την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 1992, 

επιβαρύνθηκε το Δημόσιο και με 12 δις δραχμές. 

Μετά ήρθε η πώληση της Τράπεζας Πειραιώς το 1991, η πώληση της Τράπεζας 

Αθηνών το 1993 και η αποκρατικοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης με την 

εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 1993. Ακολούθησαν οι μετοχοποιήσεις του ΟΤΕ 

(1996,1998,1999,2002,2005 και 2007), πωλήσεις και μετοχοποιήσεις τραπεζών (Πώληση 

Τράπεζας Κρήτης to 1998, της Τράπεζας Μακεδονίας, της  Ιονικής Τράπεζας το 1999, η 

Πώληση της το 2002, η διάθεση μετοχών της Εθνικής, Εμπορικής, του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου, της Γενικής κτλ), οι μετοχοποιήσεις της ΔΕΗ, ΔΕΠ, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, 

ΟΠΑΠ, των Ελληνικών Πετρελαίων, των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, του Οργανισμού 

Λιμένος Θες/νίκης  του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά κ.α. 

Και όμως, καμία από τις παραπάνω αποκρατικοποιήσεις - ιδιωτικοποιήσεις δεν 

μπόρεσε να αντιμετωπίσει ούτε την παθογένεια των δημοσιονομικών της χώρας, ούτε την 

εκτίναξη του δανεισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το ελληνικό Δημόσιο πληρώνει 

περισσότερα για να συντηρούνται οι «άγονες γραμμές» από ιδιώτες, που κάποτε κάλυπτε 

το ίδιο. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που σήμερα μετά την ιδιωτικοποίησή τους, 

στοιχίζουν µέσω των επιδοτήσεων, των εγγυήσεων, των προμηθειών κ.ο.κ. πολύ 

περισσότερα απ’ ότι όταν βρίσκονταν υπό δημόσιο έλεγχο. 

Υπενθυμίζουμε ότι την περίοδο 1995-2008 οι κυβερνήσεις προέβησαν σε 

ιδιωτικοποιήσεις που απέφεραν στο ελληνικό κράτος έσοδα περίπου 23 δις €, ενώ την ίδια 

περίοδο το ελληνικό δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά το 2009 έφτασε τα 262,07 

δις € (ή 110,6% του ΑΕΠ). Σ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90 ιδιωτικοποιήθηκε 

σχεδόν το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού τομέα, εντούτοις η σημερινή κρίση όχι μόνο 

δεν εμποδίστηκε από την ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού συστήματος αλλά έδωσε την 

ευκαιρία στους ιδιοκτήτες των τραπεζών να πάρουν δισεκατομμύρια για τη διάσωσή τους. 

Συνεπώς ο πραγματικός σκοπός των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι να βελτιωθεί η «εικόνα» 

της οικονομικής κατάστασης του κράτους αλλά να δοθούν κερδοφόρες επιχειρήσεις στο 

ιδιωτικό κεφάλαιο. Ο εφαρμοστικός νόμος με τον οποίο συστάθηκε το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) στο πρώτο άρθρο δηλώνει 

ευθαρσώς ότι: «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας», 



Οι σημερινές συνθήκες που κυριαρχούν στη χώρα μας είναι πρωτοφανείς και 

πρωτόγνωρες μετά τον 2
ο
 παγκόσμιο πόλεμο. Το βιοτικό επίπεδο του λαού μας έχει πέσει 

κατακόρυφα. Η ανεργία που μαστίζει την εργατική τάξη βρίσκεται σε πρωτοφανή υψηλά 

επίπεδα. Οι Κοινωνικές υπηρεσίες «πνέουν τα λοίσθια». Η εθνική κυριαρχία και η 

κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουν υποθηκευτεί, καθώς βρίσκονται υπό την ασφυκτική 

επιτροπεία των δανειστών.  

Το 2016 με το τρίτο μνημόνιο και με στόχο την ενοποίηση της τραπεζικής και 

χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ευρωζώνης, η πιστωτική πολιτική του τραπεζικού 

συστήματος - εκτός από τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 4 συστημικών 

τραπεζών από ξένους (Εθνικής, Πειριαιώς, Alpha, Eurobank), οι οποίες ελέγχουν το 

96% της τραπεζικής αγοράς, - περνάει στον έλεγχο της ΕΚΤ μέσω της «Ευρωπαϊκής 

Τραπεζικής Ενοποίησης». Οι συνέπειες είναι τραγικές:  

α) το δημόσιο έχει συνολική ζημιά 40 δις €,  

β) τα ασφαλιστικά ταμεία ζημιά 2 δις,  

γ) χιλιάδες μικρομέτοχοι έχουν υποστεί εξαέρωση αποταμιεύσεων τις οποίες είχαν 

εναποθέσει σε «σίγουρα χαρτιά»,  

δ) αναπόφευκτη μείωση θέσεων εργασίας και μείωση μισθών, λόγω των 

προβλεπόμενων αναδιαρθρώσεων στις τράπεζες, και  

ε) αρπαγή των ακινήτων των νοικοκυριών που οφείλουν, των επιχειρήσεων και της 

αγροτικής γης, είτε μέσω πλειστηριασμών είτε με πώληση τους σε χαμηλό τίμημα σε 

ειδικές εταιρίες που ελέγχονται από «γύπες» των αγορών. 

 Ήδη έχει ξεκινήσει η εκποίηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο, των αεροδρομίων, των 

λιμανιών κλπ. 

Μέσα σ αυτό το τοπίο της κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού, η συνέχιση της 

ένταξης της χώρας μας στην ευρωζώνη, η αναγνώριση του χρέους και η συνέχιση της 

αποπληρωμής του είναι… «εγκληματική». Στερεί από μια προοδευτική αριστερή 

κυβέρνηση κάθε βασικού εργαλείου άσκησης όχι μόνο ταξικής, αλλά και εθνικής 

πολιτικής που χρειάζεται. Ήδη το ελληνικό κράτος, έχει μετατραπεί σε μηχανισμό 

διοικητικής, κατασταλτικής και δημοσιονομικής επιβολής, που καθορίζεται από τους 

δανειστές και την αγορά. Η ίδια η έννοια του δημοσίου συμφέροντος έχει καταργηθεί. 

Αν κηρύξει στάση πληρωμών η χώρα μας, όπως έχει κάθε δικαίωμα από το Διεθνές 

Δίκαιο, δηλαδή αν πάψουμε να πληρώνουμε τα υπέρογκα τοκοχρεολύσια που πληρώνουμε 

τώρα, το Ελληνικό κράτος θα είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς 

τους πολίτες (μισθοί, συντάξεις, νοσοκομεία, σχολεία κλπ.). 

Δεν αρκεί όμως η παύση πληρωμών. Αν δεν ανακτήσουμε την οικονομική μας 

κυριαρχία, αν δηλαδή δεν διαθέτουμε νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, με άλλα 

λόγια αν δεν διαθέτουμε εθνικό νόμισμα, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη σε αργό θάνατο 

στο πλαίσιο της ευρωζώνης, καθώς το σκληρό νόμισμα και η νομισματική ένωση (ΟΝΕ) 

οδηγούν στην αποδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας .  

 Τα ζήτημα που θίγουμε εδώ, δεν είναι θεωρητικές «κατασκευές», ούτε στατιστικές 

περιγραφές. Είναι πρακτικό ζήτημα, όπως κάθε πραγματικό ζήτημα στη μαρξιστική 

θεωρία. Οι προβληματισμοί μας δεν μπαίνουν για να ταράξουν την ησυχία του γραφείου 

μας, μπαίνουν στη διάρκεια της ταξικής πάλης που διεξάγεται στην κοινωνία μας. Καθένα 

από τα λάθη μας, τις παραλείψεις μας, τις  υποχωρήσεις μας, τα εκμεταλλεύεται άμεσα ο 

αντίπαλος. Γι’ αυτόν, ο ρόλος του κράτους είναι μόνο η καταστολή και ο καθορισμός των 

κανόνων του ανταγωνισμού. Ένα εργαλείο αύξησης του ποσοστού εκμετάλλευσης της 



εργασιακής δύναμης. Εμείς, διεκδικούμε να γίνει άμεσα πεδίο άσκησης πολιτικής 

αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου υπέρ των εκμεταλλευόμενων 

τάξεων και άρα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.  

Τα αποτελέσματα της ταξικής πάλης που διεξάγεται, θα δείξουν το δρόμο προς τη νέα 

κοινωνία και την οργάνωσή της. 


