
  

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  

   Το 2012 η Ελλάδα, εκτός του δανείου της τρόικας (25 δισ. το 2012), θα πρέπει να 

δανεισθεί από τις «αγορές» ένα πολύ µεγάλο ποσό (26 δισ. τουλάχιστον, εφόσον δεν 

υπάρξουν αποκλίσεις στην εφαρµογή του µνηµονίου, πράγµα αδύνατο), για να 

πληρώσει τις λήξεις παλαιών οµολόγων. Οι ίδιοι οι δανειστές οµολογούν πλέον ότι 

αυτό δε γίνεται µε spread πάνω από τις 1.100 µονάδες. Προβλέπουν, µάλιστα, ότι θα 

αυξηθούν, αντί να πέσουν στις 300, όπως πέρυσι «υπολόγιζαν». 

   Η Γερµανία δεν είναι διατεθειµένη να µας ξαναδανείσει προς το παρόν. Θέλει να 

έχει µόνο κέρδη από εµάς µέσω του ευρώ της. Θέλει να κατοχυρώσει πλήρως το 

ξεπούληµα στις εταιρείες της και των υπολοίπων δηµοσίων δικτύων µας 

(ηλεκτρισµός, νερό κ.λπ.), το οποίο έχει υποσχεθεί (µε το αζηµίωτο;) ο κατοχικός 

πρωθυπουργός και να βάλει πόδι στις ελληνικές τράπεζες. Γι’ αυτό θέλουν να 

επιβάλουν «αναδιαρθρώσεις» που τους συµφέρουν, ώστε να αποσοβήσουν το 2012 

τη στάση πληρωµών, στην οποία το µνηµόνιο νοµοτελειακά µας οδηγεί. Και, 

µάλιστα, ταχύτερα της Αργεντινής, που τουλάχιστον είχε διατηρήσει το εθνικό της 

νόµισµα. 

   Τρέµουν την αναδιάρθρωση τώρα οι εγχώριοι τραπεζίτες µε επικεφαλής το 

διοικητή της (µη κρατικής) Τραπεζας της Ελλάδας και ζητούν να συνεχίσει ο 

ελληνικός λαός να πεινά και να δανείζεται µε υψηλα επιτόκια, για να τους δώσει κι 

άλλες εγγυήσεις, δηλ. οµόλογα (30 δισ. ζήτησε στην πρόσφατη έκθεσή του ο κ. 

Προβόπουλος, πέραν των 93 δισ. που έχουν πάρει ως τώρα από το 2008), για να τα 

δίνουν «κουρεµένα» κατά 30% τουλάχιστον στην ΕΚΤ του Τρισέ και να δανείζονται 

χαµηλότοκα. Με τόσα δισ. όλες οι τράπεζες θα έπρεπε να έχουν περιέλθει στο 

δηµόσιο. 

   Φυσικά φοβάται την αναδιάρθρωση και ο Τρισέ, φοβάται δηλ. ότι θα του µείνουν 

στο χέρι οι εγγυήσεις των ελληνικών τραπεζων, δηλ. τα οµόλογα, και θ’ αναγκαστεί 

να τυπώσει πληθωρικό ευρώ. Θέλουν οι τραπεζίτες να κερδίσουν χρόνο, για να 

ξεφορτωθούν τα ελληνικά οµόλογα, κυρίως προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Γι’ αυτό 

τώρα οι τραπεζίτες παροµοιάζουν σ’ εµάς τους αφελείς την αναδιάρθρωση σαν να 

είναι οι επτά πληγές του Φαραώ, δηλ. ισχυρίζονται ότι αναδιάρθρωση σηµαίνει 

κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων, απώλεια των καταθέσεων των 

µικροκαταθετών και στάση πληρωµών µισθών και συντάξεων. Αλλά και η 

«αναδιάρθωση» που θέλουν οι δανειστές θα επισωρεύσει νέα δεινά στην ελληνική 

κοινωνία. Οι γερµανικές «αναδιαρθρώσεις», εκτός της δηµόσιας περιουσίας, έχουν 

κύριους στόχους τις καταθέσεις και τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων. 

Επιδιώκουν, επίσης, την πτώση των αξιών της δηµόσιας περιουσίας και των 

δηµόσιων επιχειρήσεων, για να πουληθούν στους ξένους κοψοχρονιά, καθώς και την 

πτώση των µισθών, όπως λένε, σε επίπεδο Βουλγαρίας και Κίνας, για να έχουν 

δυσθεώρητα κέρδη. Από τη Σκύλα στη Χάρυβδη. 

Η αναδιάρθρωση από µια ελληνική κυβέρνηση 

   Στην Ελλάδα η αναδιάρθρωση από µια κυβέρνηση που λειτουργεί µε βάση τα 

εθνικά συµφέροντα προς όφελος της κοινωνίας θα λειτουργήσει ευεργετικά για την 

ανάπτυξη. Για να γίνει όµως αυτό, πρέπει προηγουµένως να απελευθερωθούµε από 

τα δεσµά του ευρώ και της Ε.Ε, που µας έχουν καταστήσει υπόδουλους στους ξένους 

και µας έχουν καταδικάσει να καταναλώνουµε κυρίως τα προϊόντα τους, αφού  έχουν 
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διαλύσει τις παραγωγικές µας δοµές. Να επαναφέρουµε το εθνικό µας νόµισµα και, 

αφού σταµατήσουµε να πληρώνουµε τα χρέη, να   ερευνήσουµε τι πραγµατικά 

χρωστάµε. Η χώρα θα πληρώσει µόνο όσα µπορεί, ώστε να έχει πόρους για 

ανάπτυξη και κοινωνικές δαπάνες. Όρος είναι ότι δε θα θιγούν τα αποθεµατικά των 

ασφαλιστικών ταµείων και οι νόµιµες καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Φυσικά 

τότε το δηµόσιο θα έχει περισσότερα κονδύλια και δε θα ξανακουστεί το παραµύθι 

για µη πληρωµή µισθών και συντάξεων.  

   Το ΑΣΚΕ έχει ήδη κάνει αναλυτικές προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης και 

την ανάπτυξη (βλ. «Ενηµέρωση» αρ. φύλλου 136, Νοέµβριος 2010, και τη νέα 

προκήρυξη, Μάιος 2011) 
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