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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015. Ανοιγοκλείνω νυσταγμένα τα 
μάτια, η βροχή που μπαίνει από το ανοιχτό παράθυρο μου 

μαστιγώνει το πρόσωπο. It’s a hard rain’s a-gonna fall.1 Οι ουρα-
νοί ανοίγουν σαν να θέλουν να σαρώσουν τις κουκουβάγιες από 
τα δέντρα. Στο διπλανό δωμάτιο η Κατερίνα Νοτοπούλου κλείνει 
με φόρα την μπαλκονόπορτα. Η εικοσιεπτάχρονη ψυχολόγος 
είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και, συγκεκρι-
μένα, αρμόδια για τις επαφές του κόμματος με τα κοινωνικά και 
λαϊκά κινήματα, καθώς και με τα κινήματα αλληλεγγύης. Εδώ 
και λίγους μήνες την Ελλάδα την κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τις 
πρώτες μέρες του καλοκαιριού ο πόλεμος χαρακωμάτων ανά-
μεσα στην αριστερή κυβέρνηση του νεαρού πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα και στο μπλοκ λιτότητας του Eurogroup –του 
«ανώτατου σοβιέτ» της Ευρωζώνης τρόπον τινά– κλιμακώνεται, 
παίρνοντας διαστάσεις κανονικής αναμέτρησης.

Πηγαίνουμε στο τοπικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η Κατερί-
να με κάποιες φίλες της φορτώνει στο αυτοκίνητο πλαστικές 

1 Στίχος από το τραγούδι του Bob Dylan «A hard rain’s a-gonna fall». 
(Σ.τ.Μ.) 
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σακούλες με βρεφικές πάνες, σερβιέτες, παιδικά παιχνίδια, τρό-
φιμα, νερό, οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες. Η Κατερίνα έχει 
ιδρύσει με μερικούς ομοϊδεάτες της την πρωτοβουλία αλληλεγ-
γύης «Καλαθάκι». Η ιδέα είναι απλή: Οι πολίτες προσφέρουν 
προϊόντα καθημερινής χρήσης τα οποία μοιράζονται σε ανθρώ-
πους, Έλληνες και μη, που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
αγοράσουν ούτε τα απολύτως απαραίτητα.

Διασχίζουμε την πόλη αναζητώντας πρόσφυγες οι οποίοι την 
περασμένη νύχτα κατέφτασαν στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Μια πόλη η οποία το μόνο που 
έκανε για τους πρόσφυγες ήταν να εγκαταστήσει τέσσερις χη-
μικές τουαλέτες. Κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό 
βρίσκουμε αρκετές οικογένειες από το Αφγανιστάν που έχουν 
κατασκηνώσει σε ένα πάρκο. Οι κοπέλες μοιράζουν όλες τις 
σακούλες με τα πράγματα.

«Να προσέχετε» φωνάζει η Κατερίνα, και το μικρό κενό ανά-
μεσα στα δόντια της αστράφτει. Γελάει και το γέλιο της σε κερ-
δίζει· είναι σαν να αγκαλιάζει φιλικά όλο τον κόσμο, χωρίς να 
αποκλείει κανέναν. Τα καστανά μαλλιά της κυματίζουν γύρω από 
το πρόσωπό της.

Αργότερα κάθομαι με μια από τις γυναίκες σε ένα παγκάκι. 
Μου λέει ότι είναι άνεργη, αλλά παρ’ όλα αυτά χαίρεται που τρεις 
τέσσερις φορές τον χρόνο καταφέρνει να βρει δουλειά για έναν 
μήνα. Αυτό είναι όλο. Υπολογίζω ότι στην καλύτερη περίπτωση 
βγάζει 3.000 ευρώ τον χρόνο, τα οποία πρέπει να μοιράσει ώστε 
να της φτάσουν για τους δώδεκα μήνες. Οι διαδρομές στο κέντρο 
της πόλης είναι πρόβλημα για εκείνη. Το πηγαινέλα με το λεω-
φορείο κοστίζει 2,40 ευρώ – διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την 
κατάστασή της. Της είναι αδύνατον να διαθέσει αυτά τα χρήματα 
πάνω από δέκα φορές τον μήνα. Η σκέψη ότι άνθρωποι που βρί-
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σκονται σε τόσο δεινή θέση αναζητούν πρόσφυγες για να τους 
βοηθήσουν με κάνει να ντρέπομαι, ειδικά όταν αναλογίζομαι τις 
υστερικές εκστρατείες κατά των προσφύγων στη χώρα μου. 

Επόμενη στάση: Η «Κλινική της Αλληλεγγύης» (Κοινωνικό 
Ιατρείο Αλληλεγγύης). Το 30% των Ελλήνων δεν είναι δικαιούχοι 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – αυτό σημαίνει ότι τρία εκα-
τομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στον γιατρό σε περί-
πτωση ανάγκης. Και σε εκατοντάδες χιλιάδες κόβεται το ρεύμα 
γιατί δεν έχουν να το πληρώσουν.

«Ήμασταν τριάντα τρελοί που είχαμε την ιδέα να ιδρύσουμε 
μια κλινική γι’ αυτούς τους ανθρώπους» μου λέει η Κατερίνα γελώ-
ντας. Τώρα εργάζονται στην κλινική τριακόσιοι εθελοντές, ενώ 
άλλοι τριακόσιοι γιατροί δέχονται δωρεάν στο ιατρείο τους ασθε-
νείς που τους στέλνει η Κλινική της Αλληλεγγύης. Η κλινική είναι 
στριμωγμένη σε έναν όροφο σε κάποιο παλιό κτίριο του Εργατικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης στο φτωχότερο δυτικό τμήμα της πόλης. 
«Οδοντίατροι, γυναικολόγοι, παθολόγοι – έχουμε τους πάντες. Μια 
έγκυος για να γεννήσει σε κανονικό μαιευτήριο πρέπει να πληρώ-
σει 900 ευρώ. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου, αν μια γυναίκα δεν μπο-
ρούσε να πληρώσει, το νοσοκομείο κρατούσε το μωρό ενέχυρο».

Αυτά είναι τα μέρη όπου η ανθρωπιστική καταστροφή είναι 
πασιφανής. Γιατί, κατά τ’ άλλα, τις εικόνες της κρίσης πρέπει να 
ψάξεις για να τις βρεις. Δεν είναι ορατές στην καθημερινότητα. 
Οι άνθρωποι είναι κομψά ντυμένοι. Τα καφέ και τα μπαρ είναι 
γεμάτα, και αυτό γιατί πρέπει να δίνεις το παρών αν δεν θέλεις 
να εγκαταλείψεις τα πάντα, αφού είναι σημεία άτυπης οικονο-
μίας και δικτύωσης. Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά, θα δει 
ότι οι θαμώνες επί τέσσερις ώρες παιδεύουν μια μπίρα και κατά 
τ’ άλλα πίνουν νερό. Σχεδόν κάθε Έλληνας έχει δικό του σπίτι, 
οπότε τα έξοδα κατοίκησης είναι χαμηλά. Όποιος έχει και δεύ-
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τερο σπίτι το νοικιάζει. Πλέον συχνά οι ενοικιαστές αδυνατούν 
να πληρώνουν το ενοίκιο – σε αυτή την περίπτωση απλώς συνε-
χίζουν να μένουν σε αυτές τις κατοικίες δωρεάν. 

Η ανταλλακτική και η άτυπη οικονομία ανθούν. Ο ένας ξέρει 
να επιδιορθώνει υπολογιστές, ο άλλος διαθέτει λίγα αγροτικά 
προϊόντα, οπότε υπάρχει αλληλοβοήθεια. Κάποιος άλλος προ-
σπαθεί να οργανώσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα που 
θα του αποφέρει 100-200 ευρώ τον μήνα. Καθένας προσπαθεί 
να τα βγάλει πέρα όπως όπως, πράγμα που ακόμη λειτουργεί, 
ώστε η απόλυτη μιζέρια να μην είναι εμφανής στην καθημερινή 
ζωή. Για να φανεί, πρέπει κανείς να ξύσει στην επιφάνεια.

Στις συζητήσεις αποκαλύπτεται τι σημαίνει «μεγάλη ύφεση»: 
Μια νέα γυναίκα λέει ότι ο πατέρας της, ο οποίος διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο, είναι ο μοναδικός που έχει ακόμη δουλειά, αν και 
βέβαια ο μισθός του έχει πέσει από τα 1.800 στα 900 ευρώ· η 
μητέρα της, η οποία έβγαζε αρκετά, τώρα είναι άνεργη, αφού 
η επιχείρηση όπου εργαζόταν χρεοκόπησε· η μια αδερφή είναι 
μεν άνεργη, αλλά η άλλη έχει «δουλειά» – εργάζεται ως σερβι-
τόρα δύο φορές την εβδομάδα και βγάζει 120 ευρώ τον μήνα. Η 
γιαγιά παίρνει ακόμη μια μικρή σύνταξη ύψους 400 ευρώ. Ο 
αδερφός της στα σαράντα του επέστρεψε στο σπίτι των γονιών, 
κάτι το οποίο το βιώνει ως ήττα και απώλεια της αυτονομίας του. 
Στην καλύτερη περίπτωση το μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας 
είναι 1.420 ευρώ, με τα οποία ζουν έξι άτομα. Με το δάνειο για 
το σπίτι έχουν μείνει πίσω. Και προσοχή: Αυτή είναι η φυσιολο-
γική κατάσταση της ανώτερης μεσαίας τάξης, όχι μια ιστορία 
εξαθλίωσης από το περιθώριο της κοινωνίας. Πρόκειται για μια 
μόνιμη εύθραυστη κατάσταση, μόλις ένα βήμα πριν από την 
απόλυτη συντριβή.
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Μαδρίτη, Σεπτέμβριος. Κάθομαι με τον Μιγκέλ Μόρα (Miguel 
Mora) στο καφέ ενός πάρκου σε κάποιο από τα εύπορα προάστια 
της ισπανικής πρωτεύουσας. Εδώ συναντάς ακόμη δεξιούς ψη-
φοφόρους του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (Partido Popular 
– PP). Κλασική αστική τάξη και σκληρή φρανκική Δεξιά. Όμως, 
λέει ο Μιγκέλ, «το κατεστημένο έχει νοοτροπία περιχαράκωσης. 
Το σύστημα φοβάται. Η χώρα στρέφεται προς την κατεύθυνση 
του reset, της επανεκκίνησης». Ο Μιγκέλ Μόρα εργαζόταν όλη 
του τη ζωή ως δημοσιογράφος, ήταν ανταποκριτής της El País, 
μέχρι που η θρυλική εφημερίδα αναγκάστηκε να ακολουθήσει 
τη γραμμή του κατεστημένου. Στη συνέχεια άνοιξε το δικό του 
διαδικτυακό μέσο, το ctxt.es, μια από τις σημαντικότερες φωνές 
της «εναλλακτικής δημόσιας σφαίρας» (counterpublic) στην 
Ισπανία. 

Ισπανία, κατά το τέλος του καλοκαιριού. Η Ισπανία θα μπορού-
σε να είναι το επόμενο πλακίδιο που θα έπεφτε στο ντόμινο του 
ευρωπαϊκού μετώπου λιτότητας. Η κατάσταση είναι παρόμοια 
με της Ελλάδας, η οποία έχει ήδη ψηφίσει δεύτερη φορά τον 
Αλέξη Τσίπρα και το αριστερό κόμμα του. Όμως, από την άλλη, 
είναι και αρκετά διαφορετική: γιατί η Ισπανία δεν είναι Ελλάδα, 
και αυτό το καταλαβαίνεις αμέσως μόλις μιλήσεις με τον κόσμο, 
με τον οποιονδήποτε.

Σαφώς η Ισπανία οικονομικά δεν βρίσκεται σε τόσο δεινή 
θέση όσο η Ελλάδα, ωστόσο η διαφορά είναι ελάχιστη – από 
τη στιγμή που το ποσοστό της ανεργίας αγγίζει το 25%, που η 
οικονομία καταρρέει σε πολλές πόλεις και περιοχές, που υπάρ-
χει έντονο μεταναστευτικό ρεύμα μεταξύ των νέων και που 
πολλά άτομα άνω των τριάντα είναι αναγκασμένα να μένουν 



30  /  KΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΥΤ

με τους γονείς τους, η οικονομική κρίση είναι αρκετά έντονη. 
«Βεβαίως στατιστικά υπάρχει ανάκαμψη, το ακαθάριστο εγχώ-
ριο προϊόν της Ισπανίας αυξάνεται ξανά κάπως» λέει ο Μόρα. 
«Όμως αυτό δεν το νιώθει κανείς. Οι μισθοί έχουν μειωθεί κα-
τά 30%».

Μερικούς μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2014, ένας μικρό-
σωμος αλλά γυμνασμένος άντρας με αλογοουρά είχε ανέβει 
στην εξέδρα στο Φεστιβάλ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα 
και είχε πει: «Ο πατριωτισμός δεν απειλεί κανέναν, γιατί οι αλη-
θινοί πατριώτες είναι περήφανοι για τη χώρα τους όταν βλέπουν 
ότι όλα τα παιδιά –ανεξαρτήτως από πού κατάγονται– πηγαί-
νουν σε καθαρά σχολεία, φορώντας σωστά ρούχα, έχοντας 
γεμάτο στομάχι και παπούτσια στα πόδια τους». Αυτός ο νέος 
άνθρωπος, ο Πάμπλο Ιγκλέσιας (Pablo Iglesias), είχε πρόσφα-
τα ιδρύσει στη Μαδρίτη ένα καινούργιο κόμμα –το Podemos, 
που σημαίνει «μπορούμε»– ταράζοντας πραγματικά το κομμα-
τικό σύστημα της Ισπανίας. «Μας αποκάλεσαν PIGS» βροντο-
φώναξε από την εξέδρα. Αλλά θα δοθεί τέλος σε αυτό, έλεγε 
το μήνυμα. 

Αφότου ο παγκόσμιος καπιταλισμός κατέληξε στην οικονο-
μική κρίση και οι πιο αδύναμοι κρίκοι της αλυσίδας, οι χώρες 
του Νότου, άρχισαν να καταρρέουν, σταδιακά ακουγόταν η συ-
ζήτηση ότι για την καταστροφή δεν έφταιγαν τα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα, αλλά τα κράτη που είχαν χτυπηθεί από την κρίση. 
Μάλιστα εξαπλωνόταν κάτι σαν οικονομικός ρατσισμός, που 
προσπαθούσε να εξηγήσει τις οικονομικές δυσκολίες βάσει 
εθνικοπολιτισμικής νοοτροπίας – οι χώρες του Νότου είναι έθνη 
της σιέστας από τα οποία πρέπει να ξορκίσει κανείς την προχει-
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ρότητα, και δη φορώντας τους οικονομικό ζουρλομανδύα. Η 
αγάπη των τεχνοκρατών για τα ακρωνύμια δημιούργησε ένα 
όνομα για τα κράτη που είχαν πληγεί από την κρίση, την Πορτο-
γαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία: PIGS, που σίγου-
ρα δεν παραπέμπει τυχαία στην αγγλική λέξη για τα «γουρού-
νια». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχος της οποίας ήταν να αποτελεί 
μια συμμαχία ισότιμων εθνών επί ίσοις όροις, είχε γίνει πλέον 
μια συνομοσπονδία όπου οι χώρες του Βορρά ελαφρά τη καρδία 
χαρακτήριζαν τις χώρες του Νότου «γουρούνια».

Ύστερα από μερικούς μήνες βρίσκομαι σε ένα καφέ στην 
Πλάσα Σαν Αγκουστίν της Βαρκελώνης με τον καταλανό δη-
μοσιογράφο και συγγραφέα Γκιγέμ Μαρτίνες (Guillem 
Martínez). «Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω ανθρώπους να 
πεινάνε» μου λέει. «Πρώτη φορά βλέπω πράγματα που ως τώ-
ρα γνώριζα μόνο από τις αφηγήσεις του πατέρα μου για τον 
καιρό του πολέμου». Στην Ισπανία συνέβη σχεδόν ό,τι και στην 
Ελλάδα. Επιβλήθηκε σκληρή πολιτική λιτότητας, η οποία 
 μείωσε δραματικά τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας. Η 
ανεργία έφτασε στα ύψη, οι νέοι δεν είχαν πια καμιά ευκαιρία, 
μισή γενιά μετανάστευσε. Και κατά κάποιον τρόπο τα κράτη 
που έχουν πληγεί από την κρίση είναι μόνο η κορυφή του πα-
γόβουνου. Οι πάντες, ακόμα και τα ισχυρά κράτη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, προσπάθησαν ταυτόχρονα να περιορίσουν 
τον κρατικό προϋπολογισμό τους, υπακούοντας στην οικονο-
μική θεωρία ότι «όλοι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας» 
και ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί μόνο αν υπάρξει «λελογισμέ-
νη» οικονομική διαχείριση.

Επικράτησε ένα συγκεκριμένο σενάριο: ότι δήθεν τα κράτη 
χειρίζονταν τα οικονομικά τους με ανευθυνότητα. Γι’ αυτό τέ-
λειωσαν τα χρήματα. Έτσι έπρεπε να κάνουν οικονομία και όλοι 
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μαζί να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι. Έπρεπε να μπει ένα τέλος 
στη νοσηρή οικονομία του χρέους. Αυτή ήταν πραγματικά μια 
εκπληκτική τρίπλα στην όλη συζήτηση, καθώς μετά το οικονο-
μικό κραχ του 2008 σχεδόν κανείς δεν έριχνε την ευθύνη για την 
κρίση στα κράτη. Τότε ήταν σε όλους σαφές ότι οι τράπεζες και 
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν κάνει κακή διαχείριση, 
είχαν λεηλατήσει κανονικά, είχαν συσσωρεύσει το ένα ρίσκο 
πάνω στο άλλο, κυριολεκτικά είχαν φτιάξει έναν πύργο από τρα-
πουλόχαρτα ο οποίος γινόταν ολοένα και πιο ασταθής, μέχρι 
που κατέρρευσε.

Πώς σώθηκαν οι τράπεζες και οι πλούσιοι

Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στις αιτίες και στις εσωτερικές 
δυναμικές αυτής της υπερβολικής συσσώρευσης χρέους – για-
τί πρέπει να εξετάσουμε το ερώτημα αν εντός του οικονομικού 
συστήματος υπάρχει μια εγγενής, συστημική τάση προς την 
αστάθεια, αλλά και να ερευνήσουμε αν η κυριαρχία του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα στο σύνολο της οικονομίας είναι συνέπεια 
ή αιτία μακροπρόθεσμων τάσεων που οδηγούν στην κρίση. Το 
σίγουρο πάντως είναι ότι το 2008 σχεδόν όλα τα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα του κόσμου είχαν κάνει τεράστια ανοίγματα, είχαν 
υπερχρεωθεί το ένα έναντι του άλλου, ενώ συγχρόνως πολλά 
από αυτά είχαν επεκταθεί τόσο πολύ, ώστε η κατάρρευση ακό-
μα μιας τράπεζας θα προκαλούσε ένα μοιραίο ντόμινο. Γι’ αυτό 
τα κράτη έπρεπε να σώσουν τις τράπεζες. Ή, για να είμαστε 
ακριβείς, διαδόθηκε ευρέως η θέση ότι τα κράτη έπρεπε να 
σώσουν τις τράπεζες, και φυσικά αυτή η θέση ενισχύθηκε από 
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τα λόμπι των τραπεζών. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν απλώς 
άφηνε κανείς τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν; Αυτό δεν θα δια-
πιστωνόταν φυσικά ποτέ – ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος. Ου-
σιαστικά όλα τα ισχυρά έθνη του κόσμου χειρίστηκαν την κατά-
σταση βάσει του ίδιου προτύπου.

Ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς ρυθμίστηκαν τα πράγ-
ματα είναι η Ιρλανδία, αυτή η μικρή χώρα με τα τεσσεράμισι 
εκατομμύρια κατοίκους, που έχει έκταση μικρότερη από την 
Αυστρία ή περίπου όση η Βαυαρία. 

Η Ιρλανδία πολύ καιρό θεωρούνταν ο παράδεισος της απορ-
ρύθμισης. Είχε χαμηλή φορολογία και ελάχιστους περιορισμούς, 
κι έτσι οι μεγάλες τράπεζες την προτιμούσαν για τις δραστηριό-
τητές τους. Οι ιρλανδικές τράπεζες αντλούσαν χρήματα κανο-
νικά και με τον νόμο, χρησιμοποιούσαν επενδυτικά κεφάλαια 
από όλη την Ευρώπη και προχωρούσαν σε δραστηριότητες με 
ρίσκο. Όταν η κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήμα-
τος οδήγησε και σε κατάρρευση των τραπεζών, η ιρλανδική 
κυβέρνηση πρακτικά αποφάσισε να αναλάβει το συνολικό  χρέος 
τους. «Από το 2008 το ιρλανδικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει 
επιπλέον χρέος άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε οι 
τράπεζες που είχαν επεκταθεί υπέρμετρα την εποχή της ευημε-
ρίας να παραμείνουν αξιόπιστες – ένα ποσό το οποίο, προσαρ-
μοζόμενο στο μέγεθος της εθνικής οικονομίας της Γερμανίας, 
θα ανερχόταν σε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο. Συγχρόνως 
η κυβέρνηση μείωσε δραστικά τις δαπάνες» γράφει ο Χάραλντ 
Σούμαν (Harald Schumann), ο οποίος επί χρόνια ερευνούσε τα 
τεκταινόμενα για τις ανάγκες μιας μεγάλης σειράς ρεπορτάζ 
και ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η μυστική κρατική διάσωση των 
τραπεζών».

Αυτό που παρατηρεί κανείς σε όλο του το μεγαλείο στην 
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Ιρλανδία είναι η βασική αρχή της πολιτικής των τραπεζών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η άνευ όρων διάσωση των πιστωτών των 
υπερχρεωμένων τραπεζών με επιβάρυνση των φορολογουμέ-
νων» (Σούμαν).

Για να γίνει κατανοητή αυτή η αρχή, πρέπει να την εξετάσει 
κάποιος λεπτομερώς. Οι τράπεζες έχουν κατά βάση τρεις δυ-
νατότητες να βγάλουν λεφτά: Πρώτον, μπορούν να αναζητήσουν 
νέους, επιπρόσθετους μετόχους οι οποίοι με τα λεφτά τους 
αγοράζουν μετοχές της τράπεζας· μπορούν να διαχειριστούν 
τις καταθέσεις των απλών πολιτών· ή μπορούν να χρεωθούν και 
να προχωρήσουν με τα δανεικά σε επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες. Και σίγουρα χρεώνονται, είτε μέσω δανειοληψίας είτε 
εκδίδοντας ομόλογα. Στη συνέχεια αυτά τα ομόλογα τα αγορά-
ζουν επενδυτές από όλο τον κόσμο. Τα χρέη λοιπόν των τραπε-
ζών τα ανέλαβε εξ ολοκλήρου η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι 
οι ιρλανδοί φορολογούμενοι φροντίζουν ώστε εκείνοι που δά-
νεισαν στις ιρλανδικές τράπεζες να πάρουν πίσω τα χρήματά 
τους μέχρι το τελευταίο σεντ. Βέβαια κανείς δεν είπε στους 
ιρλανδούς φορολογουμένους ποιον ακριβώς έσωζαν με τα χρή-
ματά τους, τα οποία είχαν βγάλει δουλεύοντας σκληρά. Σε τε-
λική ανάλυση, αυτό «δεν είναι σημαντική πληροφορία» και επι-
πλέον, δυστυχώς, πρόκειται για «επιχειρηματικό απόρρητο», 
όπως ανακοινώθηκε σε εξοργισμένους πολίτες και σε επικριτι-
κούς δημοσιογράφους. 

Λίγο φως στο σκοτάδι έριξε ο μπλόγκερ Πολ Στέινς (Paul 
Staines), ο οποίος το 2010 δημοσίευσε μια λίστα με ογδόντα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν ομόλογα της Anglo Irish, 
της μεγαλύτερης χρεοκοπημένης τράπεζας. Στη λίστα περιλαμ-
βάνονταν μεγάλες διεθνείς τράπεζες όπως οι Allianz, Barclays, 
Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και Société 
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Générale. Επίσης, σύμφωνα με τον Στέινς, στη λίστα συγκατα-
λέγονταν θυγατρικές αυστριακών τραπεζών, όπως οι Erste και 
Raiffeisen.

Έτσι λοιπόν τα χρήματα των ιρλανδών φορολογουμένων 
έρρεαν και ρέουν κατευθείαν στους λογαριασμούς των μεγάλων 
διεθνών τραπεζών.

Ώστόσο η Ιρλανδία αποτελεί παράδειγμα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής της κρίσης και από άλλη άποψη: Επειδή ανέλαβε το 
τραπεζικό χρέος, το δημόσιο χρέος εκτοξεύτηκε από το 25% 
περίπου του ΑΕΠ στο 117% και πλέον· έτσι η χώρα δυσκολευόταν 
να εξασφαλίσει τα απαραίτητα δισεκατομμύρια για τους συμ-
φωνημένους τόκους της κεφαλαιαγοράς. Από την τραπεζική 
κρίση προέκυψε κρίση δημόσιου χρέους. Η Ιρλανδία απειλού-
νταν με χρεοκοπία. Γι’ αυτό έπρεπε να καταφύγει στην ευρωπαϊ-
κή δέσμη μέτρων διάσωσης κι έτσι έλαβε οικονομική ενίσχυση 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ένα είδος ευρω-
παϊκής υπερτράπεζας της οποίας τα κεφάλαια προέρχονται από 
τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις χώρες που έχουν 
χτυπηθεί από την κρίση ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότη-
τας διαθέτει δάνεια με υποφερτά επιτόκια, οι λεπτομέρειες των 
οποίων συζητιούνται εν ευθέτω χρόνω). Σε αντάλλαγμα, η χώρα 
τίθεται υπό την κηδεμονία της τρόικας που απαρτίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Επειδή η Ιρλανδία έλαβε χρήματα από τη δέσμη διάσωσης, 
επικρατεί η πεποίθηση ότι τη σώσαμε «εμείς» – οι οικονομικά 
ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η 
Γαλλία. Ώς προς αυτό όμως πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγμα-
τα. Πρώτον, τα λεφτά που έλαβε η Ιρλανδία δεν είναι δώρο, αλλά 
δάνειο το οποίο πρέπει να αποπληρώνουν οι πολίτες της επί δε-
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καετίες, εφόσον η χώρα δεν χρεοκοπήσει. Και δεύτερον, η Ιρλαν-
δία λαμβάνει αυτά τα χρήματα για να εξοφλήσει τους πιστωτές 
των τραπεζών της. «Τα χρήματα των γερμανών φορολογουμένων 
καταφτάνουν εδώ και πριν από το τέλος της ημέρας επιστρέφουν 
στις τράπεζες της Γερμανίας» – έτσι περιγράφει αυτή την αλλό-
κοτη κατάσταση ένας ιρλανδός οικονομικός συντάκτης.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΜΚΟ Attac, από το 2010 ως 
το 2013 η Ιρλανδία έδωσε 89,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον χρη-
ματοπιστωτικό τομέα – στη μερίδα του λέοντος των πιστωτών 
των ιρλανδικών τραπεζών. Έτσι λοιπόν η αποκαλούμενη διάσω-
ση της Ιρλανδίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά διάσωση των πλου-
σίων, μια διάσωση των πιστωτών της Ιρλανδίας, που δεν έπρεπε 
να κάνουν την παραμικρή θυσία. Ένα από τα πιο παράξενα επει-
σόδια αυτής της ιστορίας είναι ότι ακόμα και το ΔΝΤ συνηγόρη-
σε να απαιτηθεί η συμβολή των πιστωτών. Ώστόσο, κυρίως εξαι-
τίας της έντονης πίεσης από την ΕΚΤ, αυτή η ιδέα απορρίφθηκε.

Ο λόγος για τον οποίο η ΕΚΤ και οι πολιτικοί που έχουν το 
γενικό πρόσταγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκρίνουν μια τέ-
τοια πολιτική εξηγείται με διάφορους τρόπους, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο απλούς. Πρώτη εξήγηση: Στους σημαντικότερους 
θεσμούς πολύ απλά τον τόνο δίνουν οι λομπίστες του χρηματο-
πιστωτικού τομέα – για παράδειγμα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο 
Ντράγκι (Mario Draghi) προέρχεται από το διοικητικό συμβούλιο 
της Goldman Sachs. Ακόμα μια απλή εξήγηση, η οποία επίσης 
δεν είναι λανθασμένη: Το τραπεζικό λόμπι είναι τόσο δυνατό, 
τόσο ισχυρό οικονομικά και τόσο καλά δικτυωμένο, ώστε –μέσω 
ποικίλων δυνατοτήτων επιρροής– μπορεί να καθορίσει κανόνες 
βάσει της γραμμής που προτιμά. Και η όχι τόσο απλή, αλλά 
μάλλον σημαντική εξήγηση: Οποιαδήποτε παραίτηση απαιτή-
σεων εκ μέρους των κατόχων ομολόγων θα δημιουργούσε πε-
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ραιτέρω μαύρες τρύπες στο ήδη ταραχώδες χρηματοπιστωτικό 
σύστημα.

Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής: Στην πρώτη γραμμή δεν 
βρίσκονται πλούσιοι οι οποίοι κατέχουν ιδιωτικά αυτά τα ομό-
λογα. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί: Άνθρωποι που τους περισ-
σεύουν 300.000 ευρώ και έχουν στην κατοχή τους, για δικό τους 
λογαριασμό, τραπεζικά και κρατικά ομόλογα ή άλλους τίτλους. 
Σίγουρα θα τους ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο να τα χάσουν, 
αφού πιθανόν δεν θα ήταν πια τόσο πλούσιοι, αλλά αυτό δεν θα 
είχε ιδιαίτερες συστημικές συνέπειες.

Μεγάλο μέρος του τραπεζικού και πλέον δημόσιου χρέους 
της Ιρλανδίας βρίσκεται στα χέρια άλλων τραπεζών, επενδυτι-
κών οργανισμών, συνταξιοδοτικών ταμείων ή ασφαλιστικών 
εταιρειών – και στα βιβλία όλων αυτών τα ομόλογα έχουν την 
ένδειξη «αξία». Σε περίπτωση που αυτές οι «αξίες» παραγράφο-
νταν, όλα τα παραπάνω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα κατέρ-
ρεαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Παραμένοντας στη λίστα 
των κατόχων ομολόγων της Anglo Irish, να αναφέρουμε ότι, αν 
τα ομόλογα ακυρώνονταν, οι Allianz, Barclays, Crédit Suisse, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Société Générale, 
Raiffeisen και Erste θα είχαν αμέσως πρόβλημα. Πιθανόν κάποιες 
από αυτές τις τράπεζες να αποκτούσαν πλέον οι ίδιες υπερβο-
λικό χρέος ή ακόμα και να χρεοκοπούσαν.

Στην Ισπανία η στρατηγική για την κρίση ακολούθησε τα ίδια 
χνάρια: Οι ισπανικές τράπεζες επεκτάθηκαν υπέρμετρα με τα 
διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και προώθησαν τα χρήματα στον 
κλάδο των ακινήτων. Όταν έσκασε η φούσκα των ακινήτων, οι 
τράπεζες καταχρεώθηκαν και έπρεπε να κρατικοποιηθούν. Το 
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χρέος των τραπεζών το φορτώθηκαν οι φορολογούμενοι, κι έτσι 
το δημόσιο χρέος αυξήθηκε τρομερά. Η Ισπανία, που έπρεπε 
να εξυπηρετήσει το χρέος των τραπεζών, δεν έβγαζε πλέον τα 
απαραίτητα χρήματα και αναγκάστηκε να καταφύγει στην ευ-
ρωπαϊκή δέσμη διάσωσης. Τα κεφάλαια των ευρωπαίων φορο-
λογουμένων δόθηκαν στην Ισπανία και αποκεί επέστρεψαν κα-
τευθείαν στις γερμανικές, στις γαλλικές και στις ελβετικές τρά-
πεζες, σε ταμεία και σε λογαριασμούς πλούσιων επενδυτών.

Η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική στην Ελλάδα, ακό-
μα και αν οι παλιότερες κυβερνήσεις έκαναν κακή οικονομική 
διαχείριση, σε αντίθεση με την Ισπανία και την Ιρλανδία, όπου 
την ευθύνη τη φέρουν οι τράπεζες. Επενδυτές και τράπεζες από 
τα πλούσια τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν επεν-
δύσει τόσο σε ομόλογα ελληνικών τραπεζών όσο σε δημόσια 
ομόλογα. Περιμένοντας μια οικονομική άνθηση στην περιφέρεια 
και ελπίζοντας σε καλές αποδόσεις, έριξαν κυριολεκτικά τα λε-
φτά τους στο ελληνικό κράτος – μέχρι που η Ελλάδα πρακτικά 
χρεοκόπησε. Ώστόσο δεν ισχύει αυτό που λέγεται ότι τα χρόνια 
της ευημερίας το ελληνικό κράτος είχε χρεωθεί τόσο, ώστε βρι-
σκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, οπότε την ευθύνη τη φέ-
ρουν οι παλιότερες κυβερνήσεις.

Πώς πληρώνουμε όλοι για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η τραπεζική κρίση η οποία οδήγησε την Ελλά-
δα, όπως και άλλα κράτη, να δώσει εγγυήσεις για τα κλονισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ουσιαστικά κατέστησε τη χώρα 
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υποψήφια για χρεοκοπία. Με λίγα λόγια, και στην Ελλάδα, σε 
τελική ανάλυση, η τραπεζική κρίση ήταν η αιτία της κρίσης δη-
μόσιου χρέους. Η Ελλάδα έπρεπε να «σωθεί» με επείγουσα δα-
νειοδοτική βοήθεια που έφτανε στο αστρονομικό ποσό των 207 
δισεκατομμυρίων ευρώ (Ιούνιος 2013). Ώστόσο και σε αυτή την 
περίπτωση η «διάσωση» ήταν κυρίως διάσωση των πλουσίων 
και των τραπεζών σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Σε αυτό πρέπει να προστεθεί το εξής: Το ελληνικό κράτος 
και οι έλληνες πολίτες είχαν προσαρμόσει την οικονομική συ-
μπεριφορά τους στο νεοφιλελεύθερο οικονομικό δόγμα. Τα 
προηγούμενα είκοσι χρόνια τούς έλεγαν ότι είναι οπισθοδρομι-
κοί και ότι έπρεπε να «εκσυγχρονιστούν», δηλαδή να ενδώσουν 
στην ατομική κατανάλωση και να εγκαταλείψουν τις προηγού-
μενες οικείες οικονομικές δομές, να επενδύσουν, να πάρουν 
δάνεια και να γυρίσουν τους μεγάλους οικονομικούς τροχούς. 
Προσπαθούσαν να στρέψουν την «ατομική συμπεριφορά» προς 
την κατεύθυνση του «καπιταλισμού-καζίνο και του εκσυγχρονι-
σμού», όπως τον ονομάζει ο Κώστας Δουζίνας. 

Αυτός ο καπιταλισμός-καζίνο υποστηρίχτηκε από την πίστη 
στον δανεισμό μηδενικού κινδύνου, στην κατανάλωση, στην 
κερδοσκοπία και στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Δηλαδή 
οι Έλληνες βρέθηκαν στη σημερινή θέση γιατί μολύνθηκαν από 
το νεοφιλελεύθερο Zeitgeist. Το γεγονός ότι τώρα παρουσιάζο-
νται από τους φιλελεύθερους ως «ανεύθυνοι» είναι ένα μόνο 
από τα παράλογα της ιστορίας.

Ας επιστρέψουμε όμως: Και στην Ελλάδα η κρίση του δημό-
σιου χρέους ήταν συνέπεια της κερδοσκοπίας του χρηματοοι-
κονομικού τομέα και της τραπεζικής κρίσης. Και πάλι η ΜΚΟ 
Attac ήταν αυτή που υπολόγισε με λεπτομέρεια ποιοι ωφελήθη-
καν από τα χρήματα – προπάντων οι τράπεζες και οι επενδυτές 
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στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δόθηκαν 58,2 δισεκα-
τομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών 
(δηλαδή για τη διάσωση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες ήταν 
τελείως απελπισμένες, αφού στα χαρτοφυλάκιά τους είχαν, για 
παράδειγμα, πολλά ελληνικά κρατικά ομόλογα). Σε πιστωτές 
του ελληνικού κράτους πήγαν 101,3 δισεκατομμύρια – δηλαδή 
σε ελληνικές, ιταλικές, αυστριακές, γερμανικές και γαλλικές 
τράπεζες και σε άλλους κατόχους ομολόγων.

Τα παραπάνω τα αντιλαμβάνεται κανείς σε όλο τους τον πα-
ραλογισμό κυρίως αν σκεφτεί ότι τα χρήματα των πακέτων διά-
σωσης δεν προέρχονται άμεσα από τους φορολογουμένους, 
αλλά διατέθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα από κράτη που 
είχαν ακόμη πιστοληπτική ικανότητα. Η δομή της «δέσμης μέ-
τρων διάσωσης» (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) είναι 
παρόμοια με τη δομή των τραπεζών: Τα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης παρέχουν ίδια κεφάλαια και εγγυήσεις. Με αυ-
τό το μετοχικό κεφάλαιο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερό-
τητας δανείζεται χρήματα από την κεφαλαιαγορά – για τα οποία 
φυσικά πρέπει να πληρώσει και τόκους. Αυτά τα χρήματα μετα-
βιβάζονται στα κράτη που βρίσκονται σε κρίση και από αυτά 
επιστρέφονται χρήματα κατευθείαν στις μεγάλες ευρωπαϊκές 
τράπεζες, οι οποίες έχουν ομόλογα από την Ισπανία, την Ιρλαν-
δία, την Ελλάδα και αλλού.

Αυτό όμως σημαίνει ότι οι τράπεζες, τα ταμεία και οι κάτοχοι 
ομολόγων διασώζονται με τη βοήθεια των φορολογουμένων, 
ότι δεν χρειάζεται να κάνουν καμιά άξια λόγου θυσία, ενώ για 
τη βοήθειά τους λαμβάνουν και τόκους! Για να το θέσουμε δια-
φορετικά: Λαμβάνουν το 100% των δανείων συν τους συμφωνη-
μένους τόκους και αποπληρώνονται με τα χρήματα τα οποία 
δανείζουν στα κράτη, οπότε εισπράττουν διπλό τόκο! Και όλα 



ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΏΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ  /  41

αυτά χωρίς κανένα ρίσκο, αφού υπάρχουν εγγυήσεις. Τι πιο 
παράλογο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς...

Παρ’ όλα αυτά, συχνά τραπεζίτες που θέλουν να περνάνε για 
σοβαροί επιχειρηματίες κοιτάζουν με αφέλεια την κάμερα και 
λένε κάτι του τύπου: Στον κλάδο μας υπάρχουν άνθρωποι που 
έχουν κάνει ανατριχιαστικά κακή οικονομική διαχείριση. Και τώ-
ρα πρέπει να διασωθούν με κρατικά κεφάλαια. Εμείς όμως… εμείς 
φυσικά έχουμε κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση και γι’ αυτό δεν 
χρειάζεται να σωθούμε με κρατικά κεφάλαια. 

Ένας πρωταγωνιστής σε αυτό το γαϊτανάκι, ο Γιόζεφ Άκερ-
μαν (Josef Ackermann), πρώην διευθύνων σύμβουλος της 
Deutsche Bank, είπε στο ζενίθ της χρηματοπιστωτικής κρίσης: 
«Προσωπικά θα ντρεπόμουν εάν εν μέσω κρίσης δεχόμασταν 
κρατικά κεφάλαια». Βεβαίως αυτή ήταν μια ιδιαίτερα κυνική δή-
λωση. Γιατί φυσικά ένα σωρό δισεκατομμύρια προερχόμενα από 
κρατικά κεφάλαια έχουν εισρεύσει στα ταμεία της Deutsche 
Bank – απλώς όχι άμεσα.

Με κρατικά κεφάλαια διασώθηκαν ιρλανδικές, ισπανικές, 
ελληνικές, αυστριακές, γερμανικές, γαλλικές και πορτογαλικές 
τράπεζες, με κρατικά κεφάλαια γλίτωσε από τη χρεοκοπία το 
ελληνικό κράτος – εξυπηρετώντας όλοι μαζί τις χρηματοπιστω-
τικές υποχρεώσεις τους προς την Deutsche Bank, την αυστρια-
κή Raiffeisen, την Erste Bank, τη γερμανική Allianz και άλλα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα. Καμία τράπεζα στην Ευρώπη δεν θα 
είχε επιβιώσει χωρίς αυτά τα κρατικά κεφάλαια.

Σε τούτο το σημείο οι υπερασπιστές αυτής της στρατηγικής 
για την κρίση το πολύ πολύ να ισχυριστούν ότι ναι μεν τα παρα-
πάνω ισχύουν, αλλά δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση. Αν 
άφηνε κανείς το χρηματοπιστωτικό σύστημα να καταρρεύσει, 
θα κατέρρεαν και όλες οι τράπεζες – και οι απλοί πολίτες δεν 
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θα μπορούσαν πια να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τα ATM, 
οι επιχειρήσεις δεν θα έπαιρναν πια δάνεια, οι εταιρείες δεν θα 
μπορούσαν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, οπότε ολό-
κληρο το οικονομικό κύκλωμα θα κατέρρεε και θα κατέληγε στην 
απόλυτη στασιμότητα. Οι επιπτώσεις θα ήταν μοιραίες, οπότε 
ήταν αδύνατον να το ρισκάρει κανείς. Και ως προς αυτό βε βαίως 
δεν έχουν εντελώς άδικο.

Ώστόσο το πρόβλημα είναι ότι με τον τρόπο που οργανώθη-
κε η διάσωση των τραπεζών οι φορολογούμενοι έσωσαν όλο 
τον πλούτο των κραταιών – όχι μόνο τις συστημικές τράπεζες ή 
τους οργανισμούς που είχε νόημα να σωθούν, όπως τις ασφα-
λιστικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα συνταξιοδοτικά προ-
γράμματα και τις ασφάλειες ζωής του απλού κόσμου. Το δεύ-
τερο πρόβλημα είναι ότι συγκαλύφθηκε ποιοι ήταν οι πραγμα-
τικοί κερδισμένοι. Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι απλοί 
φορολογούμενοι στην Αυστρία, στη Γερμανία και αλλού θα 
έσωζαν τους Έλληνες, τους Ισπανούς ή τους Ιρλανδούς, οι 
 οποίοι είχαν κάνει κακή διαχείριση των οικονομικών τους. Στην 
πραγματικότητα όμως σώζονταν οι τράπεζες, οι οποίες είχαν 
κάνει κακή διαχείριση – και από τα κεφάλαια διάσωσης οι τρα-
πεζίτες επωφελούνται έως σήμερα με ιλιγγιώδη μπόνους εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός διάσωσης των τραπεζών συ-
νέβαλε επίσης στο να φανατιστούν Γερμανοί εναντίον Ελλήνων, 
Αυστριακοί εναντίον Ισπανών και άλλων. Αυτού του είδους η 
διάσωση προκάλεσε ρήξη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε κανείς να διαχειριστεί πολύ δια-
φορετικά τα πράγματα, λένε επίσης στελέχη επενδυτικών τρα-
πεζών, όπως ο βιεννέζος οικονομικός ζογκλέρ Βίλι Χεμετσμπέρ-
γκερ (Willi Hemetsberger): Τα χρέη θα μπορούσαν να διαγρα-
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φούν. Για παράδειγμα, αν διαγραφόταν το χρέος της Ελλάδας 
και αν οι επενδυτές έπρεπε να αναλάβουν το ρίσκο για τις υψη-
λού κινδύνου επενδύσεις τους, φυσικά θα δημιουργούνταν με-
γάλες τρύπες στους ισολογισμούς των τραπεζών. Και τότε επί-
σης τα κράτη θα έπρεπε να σώσουν τις υπερχρεωμένες τράπε-
ζες (τουλάχιστον τις επονομαζόμενες «συστημικές» τράπεζες).

Πιθανότατα και πάλι το όλο πράγμα δεν θα στοίχιζε πολύ 
λιγότερα. Όμως δεν θα δημιουργούνταν η λανθασμένη εντύπω-
ση ότι «οι Αυστριακοί» χαλάνε τα λεφτά τους «για τους Έλληνες» 
ή «για τους Ιρλανδούς»· θα ήταν προφανές ότι «οι Αυστριακοί» 
δίνουν τα χρήματά τους στις αυστριακές τράπεζες, που έκαναν 
ανατριχιαστικά κακή διαχείριση. Όμως χωρίς αμφιβολία το γε-
γονός αυτό έπρεπε να συγκαλυφθεί.

Μια μελέτη που ζητήθηκε από τους Πρασίνους στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο συγκέντρωσε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετι-
κά με τη βοήθεια που έλαβαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες τα χρόνια 
της κρίσης από το 2008 ως το 2012. Το σύνολο της άμεσης βοή-
θειας (δηλαδή των χρημάτων των φορολογουμένων που μετα-
φέρθηκαν κατευθείαν στις τσέπες των κατόχων ομολόγων ή 
αποτέλεσαν «ενέσεις» κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών) φτάνει το αδιανόητο ποσό των 634,1 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ. Σε αυτά προστίθενται κρατικές εγγυήσεις ύψους 
492,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά πάνω από ένα τρισεκα-
τομμύριο ευρώ!

Και υπάρχει και συνέχεια. Μαζί με την άμεση βοήθεια οι τρά-
πεζες έχουν κέρδος και από την έμμεση βοήθεια των φορολο-
γουμένων. Ο λόγος είναι ο εξής: Κάθε επενδυτής γνωρίζει πως, 
όταν δανείζει σε μια μεγάλη τράπεζα, τίποτα δεν πρόκειται να 
πάει στραβά. Εφόσον η τράπεζα τα πηγαίνει καλά, θα πάρει 
πίσω τα χρήματά του από αυτήν· αν η τράπεζα δεν πηγαίνει 
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καλά, θα πάρει τα χρήματά του από τους φορολογουμένους. 
Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά από κάθε άλλη επιχείρηση ή 
κάθε άλλο οικονομικό υποκείμενο. Αν δανείσετε χρήματα σε μια 
μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, γνωρίζετε ότι υπάρχει το εν-
δεχόμενο να χρεοκοπήσει και να μην πάρετε πίσω τα λεφτά σας. 
Αν όμως η Deutsche Bank αδυνατεί πλέον να πληρώνει το  χρέος 
της και ούτε το γερμανικό κράτος είναι πια σε θέση να τη σώσει, 
αυτό θα σημαίνει ότι έφτασε το τέλος του κόσμου. Μέχρι εκείνη 
τη στιγμή μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα πάρετε 
πίσω τα χρήματά σας.

Αυτή η σημαντική διαφορά ανάμεσα σε μια «κανονική» επι-
χείρηση και σε μια τράπεζα που λειτουργεί με έμμεση κρατική 
εγγύηση εκφράζεται στα διαφορετικά επιτόκια. Με άλλα λόγια, 
η έμμεση κρατική εγγύηση μειώνει τα επιτόκια των τραπεζών σε 
σύγκριση με όσα πρέπει να πληρώσουν όλοι οι άλλοι οικονομικοί 
φορείς, και αυτό αποτελεί έμμεση βοήθεια του φορολογουμένου 
στις τράπεζες. Διάφοροι μελετητές έχουν αποπειραθεί να υπο-
λογίσουν αυτή την «έμμεση βοήθεια», ενώ η έρευνα των Πρασί-
νων προσπάθησε να μετατρέψει τις διάφορες εκτιμήσεις σε ένα 
λίγο πολύ ρεαλιστικό νούμερο. Το όφελος που είχαν οι τράπεζες 
τα έτη 2008 ως 2012 από ρητές εγγυήσεις και από την «έμμεση 
βοήθεια» ανέρχεται σε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Αν προσθέσει κανείς και την άμεση βοήθεια σε μετρητά (και 
αφαιρέσει αυτά που δίνουν πίσω οι τράπεζες στα κράτη ως 
ασφάλιστρα ευθύνης για ρητές εγγυήσεις, την επονομαζόμενη 
«ονομαστική αμοιβή εγγύησης»), προκύπτει το συνολικό ποσό 
των 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 
14,2% των συνολικών οικονομικών επιδόσεων της Ευρωζώνης. 




