
Στην παρούσα ανακεφαλαιοποίηση τη διάσωση ανέλαβε τόσο το
ελληνικό κράτος όσο και ιδιώτες. Το ελληνικό κράτος, μέσω του
ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), έβαλε 5,7 δις,1

οι ιδιώτες 7,8 δις2 και το υπόλοιπο ποσό το έβαλαν οι κάτοχοι
ομολόγων που μετέτρεψαν τα ομόλογά τους σε τραπεζικές με-
τοχές.3 Οι τιμές των νέων μετοχών ήταν τραγικά χαμηλές: Eu-
robank 0,01a, Εθνική 0,02a, Πειραιώς 0,003a και Alpha
0,04a4 και αντιστοιχούσαν μόλις στο 1/10 της τιμής που είχαν
οι μετοχές στην προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση, την άνοιξη
του 2014. Πιο πάτος πεθαίνεις. Ρε, λες οι ελληνικές τράπεζες να
ήταν ήδη νεκρές και απλά δεν μας το λέγανε; Ρητορικό το ερώ-
τημα.

ΝΕΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Η τωρινή ανακεφαλαιοποίηση επέφερε μια δρα-
ματική αλλαγή στη μετοχική σύνθεση των τραπε-
ζών. Σε απλά ελληνικά, οι παλιοί
μέτοχοι-ιδιοκτήτες σχεδόν εξαφανίστηκαν και και-
νούριοι πήραν τη θέση τους. Συγκεκριμένα, το Τα-
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,5 δηλαδή το
κράτος, έπαψε να είναι ο κύριος μέτοχος στις τέσσερις
«συστημικές» (τι χαρακτηρισμός κι αυτός!) τράπεζες. Στην Eu-
robank, από εκεί που κατείχε το 35% των μετοχών έπεσε στο
2,7% (μετά την ανακεφαλαιοποίηση), στην Alpha Bank από το
66% στο 11%, στην Περαιώς από το 67% στο 26% και στην
Εθνική από το 53% στο 35%.6

Η ανακεφαλαιοποίηση έδειξε τη γύμνια του ελληνικού τραπεζι-
κού συστήματος για μια ακόμη φορά. Δεν έλειψαν βέβαια και οι
κλασικές πατριωτικές μουρμούρες που αυτή τη φορά επικεντρώ-
θηκαν στο ζήτημα της «εθνικότητας» των νέων ιδιοκτητών. Ο
ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε από δεξιούς και αριστερούς πατριώτες ότι
τάχα πούλησε κοψοχρονιά τις ελληνικές τράπεζες στους διαβόη-
τους «γύπες» της αγοράς. Ως «γύπες» εννοούνται τα επενδυτικά
κεφάλαια (hedge funds) που επωφελούνται από τις χρεοκοπίες
κρατών, τραπεζών κτλ. «Οι ξένοι μάς πήραν τις τράπεζες έναντι
πινακίου φακής», έλεγαν και ξανάλεγαν οι πατριώτες.

Εμείς καμιά καούρα δεν έχουμε για τις αλλαγές των μετόχων,
ωστόσο είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι οι πατριω-
τικές κλάψες είναι εξόχως παραπλανητικές και στόχο έχουν να
συγκαλύπτουν τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού καπι-
ταλισμού και τις (αντεργατικές) τους λύσεις. 

Το αν κομμάτια των τραπεζών πέρασαν σε «ξένους επιχειρημα-
τίες» δεν έχει να κάνει με τον πατριωτισμό της αριστερής κυ-
βέρνησης ή των Ελλήνων τραπεζιτών, αλλά με τις αδυναμίες που
έχουν συναντήσει τα ντόπια αφεντικά λόγω κρίσης. Το γεγονός
ότι το κράτος δανείζεται κάθε τόσο ένα σκασμό δις από τους

παλιο-δανειστές για να ανασταίνει τις τράπεζές του, μέχρι
να τα ξανατινάξουν μετά από λίγο, αποδεικνύει ότι τα

ελληνικά αφεντικά δεν μπορούν (και σε κάποιο
βαθμό δεν θέλουν) να σώσουν όλες τις ελληνικές
τράπεζες και μάλιστα μόνα τους.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό κράτος έκανε ό,τι καλύ-
τερο μπορούσε προκειμένου να υπερασπιστεί

τους πρώην μετόχους των ελληνικών τραπεζών και
τις διοικήσεις τους. Γι΄αυτό υπάρχουν τα κράτη, άλ-

λωστε, για να υπερασπίζονται τα κατά τόπους αφεν-
τικά. Έτσι, η αριστερή κυβέρνηση έδωσε «μάχη» με τους

τροϊκανούς για την αξιολόγηση των Δ.Σ των τραπεζών. Οι «σι-
χαμένοι» τροϊκανοί ζητούσαν να αξιολογηθούν όλα τα μέλη των
Δ.Σ των ελληνικών τραπεζών και να εκδιωχθούν όσα από αυτά
τα μέλη βρίσκονταν στην ίδια τράπεζα για πάνω από 5 χρόνια.
Αμ δε σφάξανε! Σιγά που θα άφηνε το ελληνικό κράτος τα
golden boys βορά στα τσιράκια του βρωμο-Σόιμπλε. Έτσι, «λίγο
πριν από την ψήφιση του νόμου [για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών] η κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγές όπου εξαι-
ρούσε από τη διαδικασία της αξιολόγησης τις διοικήσεις των
τραπεζών που έχουν ήδη εγκριθεί από την ΕΚΤ και επίσης [κα-
θόριζε ότι] 3 μέλη του Δ.Σ θα έπρεπε να έχουν διεθνή εμπει-
ρία. Την επόμενη ημέρα η τρόικα, μόλις διαπίστωσε την αλλαγή,
αντέδρασε έντονα σημειώνοντας ότι ο νόμος ήταν εκτός του
πλαισίου της συμφωνίας».7 Ζήτω η αθάνατη τραπεζική λεβεν-
τιά!
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Στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη ολοκληρώθηκε η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσα στα

τελευταία τρία χρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες χρειάστηκαν κάπου στα 14,5 δις για να την σκαπουλάρουν

για μια ακόμη φορά και να μην χρεοκοπήσουν επίσημα, γιατί ανεπίσημα έχουν χρεοκοπήσει εδώ και χρό-

νια. Υποτίθεται ότι αυτή η ανακεφαλαιοποίηση ήταν η τελευταία, καθώς τα κεφάλαια που πήραν οι τράπε-

ζες επαρκούν για να τις προστατεύσουν απέναντι σε δυσμενή για την οικονομία και τις ίδιες σενάρια. Δεν

είναι βέβαια η πρώτη φορά που μας λένε κάτι τέτοιο. Κάθε προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση ήταν η «τε-

λευταία» και οι τράπεζες ήταν έτοιμες να επιστρέψουν στους παλιούς καλούς καιρούς. Παραμύθια.
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ, «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Από τη στιγμή που έγινε φανερό ότι οι τράπεζες έχουν βαρέσει
κανόνι, το ελληνικό κράτος είχε μόνο μια επιλογή: να σώσει
τις τράπεζές του με κάθε κόστος. Εδώ και κάποια χρό-
νια δανείζεται από το εξωτερικό (παλιο-εε και
παλιο-δντ) για να κρατάει τις τράπεζες στη ζωή·
και γράφει τα δανεικά στο περίφημο «δημόσιο»
χρέος. Έτσι, οι τρύπες στα λογιστικά βιβλία των
τραπεζών μετατρέπονται σε τρύπες του κρατικού
προϋπολογισμού, δηλαδή σε «δημόσιο» χρέος.
Στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, το ελληνικό
κράτος τούς προσέφερε 5,7 δις. Ταυτόχρονα, όντας ο
βασικός μέτοχος τους, ήταν και ο «μεγάλος» χαμένος,
καθώς οι τιμές των τραπεζικών μετοχών πραγματοποίησαν ελεύ-
θερη πτώση. Και άλλα δις πεταμένα σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο.

Το ελληνικό κράτος από το ξέσπασμα της κρίσης φροντίζει να
μετατρέπει το πρόβλημα των τραπεζών του, το οποίο είναι συ-
νολικότερο πρόβλημα των ελληνικών αφεντικών, σε πρόβλημα
όλων μας. Και ενώ με δανεικές πλάτες προσπαθεί να βγάλει το
μισοψόφιο τραπεζικό φίδι από την τρύπα, την ίδια στιγμή κανο-
νίζει ώστε τα σπασμένα να τα πληρώνει η εργατική τάξη. Με άλλα
λόγια, ο ασύστολος κρατικός δανεισμός έχει στην πίσω όψη του
όλα εκείνα τα μέτρα που οργανώνουν την υποτίμηση της εργα-
σίας και των ζωών μας (βλ. «μνημόνια»). Κάθε μεγάλο πακέτο
σωτηρίας είναι ένα ακόμη «πακέτο» για την εργατική τάξη: πε-
ρισσότερες μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, περισσό-
τεροι κινητικοί εργάτες-λάστιχο, περισσότεροι μπάτσοι στους
δρόμους. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη στρατηγική διά-
σωσης των τραπεζών από το κράτος δεν ήταν ελληνική έμ-
πνευση. Το ίδιο συνέβη σε κάθε χώρα όπου το τραπεζικό
σύστημα κόντεψε να βουλιάξει. Και δεν ήταν και λίγες αυτές οι
χώρες.

Γιατί όμως τέτοια πρεμούρα να διασωθούν οι τράπεζες; Η απάν-
τηση είναι απλή: οι τράπεζες δεν είναι σαν τις υπόλοιπες καπι-
ταλιστικές επιχειρήσεις. Αυτό που τις κάνει να ξεχωρίζουν είναι

ότι μέσω του δανεισμού λειτουργούν ως ο κεντρικός αι-
μοδότης της καπιταλιστικής οικονομίας. Συγκεντρώ-

νουν τεράστια κεφάλαια τα οποία διοχετεύουν ως
δάνεια σε άλλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, προ-
κειμένου αυτές να αναπτυχθούν (επιστρέφοντας
ένα κομμάτι των κερδών τους ως τόκο). Με άλλα
λόγια, καθορίζουν ποιες επιχειρήσεις (ή ακόμη

και ποιοι κλάδοι) θα ευνοηθούν μέσω δανεισμού
και ποιες όχι· έχουν, δηλαδή, πολιτικό ρόλο. Οι τρά-

πεζες είναι η «καρδιά» του αόρατου συλλογικού καπι-
ταλιστή σε κάθε εθνικό καπιταλισμό. Γι’ αυτό και το

ελληνικό κράτος κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια του για να τις
προστατεύσει όσο γίνεται περισσότερο. Γι’ αυτό προτιμάει να
επιτίθεται σε εμάς, παρά να αφήσει αυτές να πεθάνουν.

1. «Το νέο παζλ στα μετοχολόγια των τραπεζών», Καθημερινή,
09/12/2015.
2. «Τα βήματα για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης», Καθημε-
ρινή, 25/12/2015.
3. «Πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση», Καθημερινή, 03/11/2015.
4. «Καθυστερήσεις στην ανακεφαλαιοποίηση οδήγησαν σε πολύ χαμη-
λές τιμές διάθεσης», Καθημερινή, 22/11/2015.
5. Συστάθηκε από το ελληνικό κράτος το 2010 για διασώσει το τραπεζικό
σύστημα.
6. «Πώς φθάσαμε και πώς έγινε η 3η ανακεφαλαιοποίηση», Καθημερινή,
28/11/2015.
7. «Τα μυστικά της ανακεφαλαιοποίησης», Καθημερινή, 15/11/2015.
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Οι τραπεζικές μετοχές σε ελεύθερη πτώση


