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Μέχρι εκεί και τέρμα όμως. Εμείς δεν
επενδύσαμε ποτέ σε αριστερές ευαισθη-
σίες ούτε και υπήρξαμε ο εκφραστής
τους. Και για να μπούμε σιγά σιγά στο
θέμα μας, στο κείμενο που ακολουθεί θα
ασχοληθούμε με την άποψη ενός από
τους πρώην αρθρογράφους του «Ιού»
που στην τωρινή στήλη του «Οι κραυγές
των τοίχων» στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών, αναρωτιέται τι θέλουν οι τράπεζες.
Την αφορμή μάς την έδωσε η επιλογή
του να σχολιάσει μια αφίσα που κολλή-
σαμε πριν από ενάμιση χρόνο, αλλά την
αιτία την έδωσε το διαρκώς επίκαιρο ζή-
τημα των τραπεζών.

Στις αρχές του 2014, λοιπόν, βγάλαμε μια
αφίσα με κεντρικό σύνθημα «Και εκεί
παλιά που νόμιζες πως θα σου πάρουν το
σπίτι οι κομμουνιστές», στην οποία γρά-
φαμε: 

Βέβαια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν
είναι μόνοι τους απέναντι στις κατασχέ-
σεις. Ας είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που «μά-
χεται για το δίκαιο». Αλλά και οι
τράπεζες που επίσης δεν πολυγουστά-
ρουν τις κατασχέσεις. Γιατί στην τε-
λική, όταν είσαι βουτηγμένος στην
κρίση μέχρι το λαιμό, όπως είναι
οι ελληνικές τράπεζες, τι να
το κάνεις το νεόκτιστο στην

Καλλιθέα αφού κανείς δεν μπορεί να το
αγοράσει; Να πώς η κρίση φτιάχνει τις
παράξενες συμμαχίες της: οι τράπεζες
από τη μία και η κρατική αριστερά από
την άλλη.1

Σκοπός της αφίσας αυτής ήταν πρώτον να
αναδείξει τη ματαιότητα των ονείρων
των διαφόρων «από κάτω» (και καμιά
φορά ακόμα και πιο κάτω), στην πιθανό-
τητα επιβίωσης, και μάλιστα βελτίωσης
των όρων αυτής της επιβίωσης, αδιαφο-
ρώντας για την κατάσταση του ταξικού
ανταγωνισμού, παίρνοντας δανεικά και
κάνοντας φιλίες με το αφεντικό. Στα χρό-
νια της μεταπολιτευτικής «ευημερίας»
(που κάθε άλλο παρά ευημερία ήταν, δη-
λαδή) πολλοί χλεύασαν, λοιδόρησαν κάθε
προσπάθεια χτισίματος συλλογικών αντι-
στάσεων, ακολούθησαν ατομικές στρατη-
γικές lifestyle ανέλιξης και καριέρας· και
τώρα έχουν βρεθεί με τον λογαριασμό
των επιλογών της εξατομίκευσης στο
χέρι (ένας λογαριασμός που ήρθε ταυτό-
χρονα

σε όλους ένθεν κακείθεν, βέβαια). 

Δεύτερον (και ίσως έτσι όπως έχουν εξε-
λιχθεί τα πράγματα μάλλον σημαντικό-
τερο), η αφίσα αυτή, ήδη από την εποχή
της «επάρατου δεξιάς» της κυβέρνησης
Σαμαρά, καταδείκνυε τον ΣΥΡΙΖΑ, που
κάλπαζε προς την εξουσία, όχι ως δύ-
ναμη της (μυθολογικής) «αριστεράς» -εκ-
φραστή των συμφερόντων της εργατικής
τάξης στην ταξική σύγκρουση-, αλλά ως
δύναμη της (πραγματικής) αριστεράς –
νοσταλγό του κεϋνσιανού καπιταλισμού
και ποιητή της κυβερνητικής διαμεσολά-
βησης και της εθνικής καπιταλιστικής
διαχείρισης. Όποιος περίμενε από την
επερχόμενη κυβέρνηση της «πρώτης
φοράς αριστερά» τη διαπραγμάτευση για
τα κόκκινα δάνεια στο μέτρο των αναν-
τίρρητα δοσμένων συνθηκών, ίσως και να
έκανε καλά. Άλλωστε, η προστασία των
υποθηκών που καλύπτουν τα περίφημα
κόκκινα δάνεια αποτελεί επίδικο επιβίω-
σης ή θανάτου για τις ελληνικές τράπε-
ζες. Θα έκανε μεγάλο λάθος, όμως, αν
περίμενε από αυτήν το οποιοδήποτε εν-

διαφέρον για το πού και πώς ζούμε,
πού και πώς κατοικούμε. Το ενδια-

φέρον του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε την
επιβίωση των ελληνικών τρα-

πεζών και μόνο.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ) ΣΥΡΙΖΑ, 
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γενικώς, από το περιθώριο της πολιτικής (και

της ζωής) μέσα από το οποίο μιλάμε, το

να αρχίσουμε στα μπινελίκια όποιον μας

πιάνει στο στόμα του είναι το ευκολό-

τερο πράγμα. Οι κατάρες μας είναι

πολλές και περισσεύουν και το σπορ

το εξασκούμε συχνά. Μια μεταφυ-

σική όμως μας φρενάρει λίγο όταν

πρέπει να πιάσουμε την πάλαι ποτέ

στήλη του «Ιού» και τους συντελεστές της. Ίσως

να είναι το βάρος της ανάμνησης από τις επο-

χές που αγοράζαμε την «κινηματική» Ελευ-

θεροτυπία, πετώντας την στα σκουπίδια

χωρίς να διαβάσουμε ούτε ένα άρθρο

της προκοπής· με εξαίρεση τη στήλη

του «Ιού» που έμοιαζε να έχει παρό-

μοιες λόξες με τις δικές μας και να αι-

σθάνεται τον φασισμό των εποχών μας. 
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Θα πρέπει να σταθούμε λίγο
παραπάνω σε αυτό το ση-
μείο, ωστόσο. Οι ελληνικές
τράπεζες, για να συνεχί-
ζουν να παρουσιάζουν την
εικόνα χαράς κι ευημερίας
των οικονομικών τους καθ’
όλη τη δεκαετία του ‘00 δάνειζαν
ασύστολα, σχεδόν όποιον έβρισκαν
μπροστά τους· κάτι που ήταν απαραίτητο
αν ήταν να διατηρηθεί η ευημερία μιας
μεσαίας τάξης (με την ακόλουθη, και
απαραίτητη για τη λειτουργία της οικο-
νομίας, κυριαρχία των ιδεολογιών της).
Η όξυνση της κρίσης από το 2009 και
μετά που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
των καταθέσεων και το μαζικό «κοκκίνι-
σμα» των δανείων, άφησε τις τράπεζες
με άθλιους ισολογισμούς στα λογιστικά

τους βιβλία. Από τη μία,
εξανεμισμένες καταθέσεις
κι από την άλλη, ανεξό-
φλητα δάνεια καλυπτό-
μενα με υποθήκες. Τα

πράγματα δεν θα ήταν τόσο
σοβαρά για τις τράπεζες πριν

από δέκα χρόνια· θα έπαιρναν
τα σπίτια «του κοσμάκη», θα τα πού-

λαγαν και θα έσβηναν την χασούρα. Τώρα
όμως λόγω κρίσης, με τις αξίες των ακι-
νήτων να έχουν πιάσει πάτο, κάθε προ-
σπάθεια των τραπεζών να ξεφορτωθούν
τις υποθήκες τους, θα ισοδυναμούσε με
ευθεία παραδοχή της χρεοκοπίας τους.

Δηλαδή; Από τη μία οι ελληνικές τράπε-
ζες θέλουν να καθυστερήσουν όσο μπο-
ρούν την ρευστοποίηση των υποθηκών

τους (προσοχή στο ρήμα: καθυστερήσουν
κι όχι αποφύγουν) περιμένοντας τις «κα-
λύτερες μέρες» της αγοράς. Και σε αυτό
συμφωνούν τόσο η κυβέρνηση όσο κι οι
τράπεζες· τόσο η «κυβέρνηση της αρι-
στεράς» όσο κι η προηγούμενη κυβέρ-
νηση. Για αυτό κι οι συστημικές τράπεζες
δηλώνουν σχετικά: «Πέραν του γεγονό-
τος ότι αυτό αποτελεί μία μεγάλη κοινω-
νική αδικία προκαλεί και ζημία στις
τράπεζες. Αν όλα αυτά τα δεκάδες χιλιά-
δες ακίνητα περιέλθουν στις τράπεζες,
θα εκμηδενιστεί η αξία τους».2 Αλλά κι η
κυβέρνηση βασίζεται στους τραπεζίτες
για την «κοινωνική πολιτική» τους, με
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Δραγα-
σάκη να περιμένει πως «η βέλτιστη
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις
δανειακές οφειλές των νοικοκυριών θα
εξαρτηθεί και από τη στάση που θα τη-
ρήσουν οι τράπεζες, οι οποίες και θα
κληθούν να υλοποιήσουν τις σχετικές
διατάξεις».3

Και πάλι, δηλαδή, τι συμπέρασμα μπο-
ρούμε να βγάλουμε από τις δηλώσεις κα-
τανόησης, συμπάθειας κι αλληλοστήριξης
των τραπεζών προς την (πρώτα «δεξιά»
και μετά «αριστερή») κυβέρνηση; Είναι
οι ελληνικές τράπεζες η αιχμή των κομ-
μουνιστικών αιτημάτων· ο προασπιστής
των «κεκτημένων»; Όχι, βέβαια. Κάθε κυ-
βέρνηση που αναλαμβάνει τη διαχείριση
της κρίσης πρέπει να προστατέψει και να
εγγυηθεί την επιβίωση του ελληνικού κα-
πιταλισμού. Και φυσικά, οι ελληνικές τρά-
πεζες έχουν τους ανταγωνιστές τους που
περιμένουν στη γωνία και πιέζουν για να
σκάσει η φούσκα μια ώρα αρχύτερα.

Το ελληνικό κράτος (που και συνέχεια έχει
στις πολιτικές του και δεν καταλαβαίνει
από αριστερά και δεξιά) προσπαθεί να
διασώσει τις τράπεζες του που αποτελούν
και τον πυλώνα της εθνικής οικονομίας.
Αν δε μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη δια-
δικασία κι ως «φιλολαϊκή» πολιτική, τόσο
το καλύτερο. Κι αν το «πόπολο» κι οι «ορ-
γανώσεις» του (τα διάφορα κομματικά επι-
τελεία, δηλαδή, που ονειρεύονται και
χαράσσουν τις στρατηγικές τους για να
βρεθούν κι αυτά σε κάποια θέση εξου-
σίας) τα δέχονται όλα αυτά, τα αγκαλιά-
ζουν και τα προπαγανδίζουν, ακόμα
καλύτερα.

Οι κυβερνήσεις (κι οι ουρές τους στην
κοινωνία) μιλάνε για «πρώτη κατοικία»,
αλλά δεν δίνουν δεκάρα κι ούτε έχουν
αναφερθεί ποτέ σε όποιον η «πρώτη κα-
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Η αφίσα για την οποία γίνεται ο λόγος. Τη βγάλαμε το 2014 και δε μας πέ-
ρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα εκληφθεί ως στήριξη στο «πρώτη φορά
Αριστερό» κράτος. Φτου, φτου, σκόρδο, μακριά από εμάς και τέτοια. Και,
κατά την ταπεινή μας γνώμη πάντα, όποιος αντιλαμβάνεται την κρατική προ-
άσπιση της μικροϊδιοκτησίας ως φιλεργατική πολιτική, είναι μάλλον γιατί
βλέπει κυρίως με τα μάτια του μικροϊδιοκτήτη και όχι του εργάτη.

οι ελληνικές
τράπεζες έχουν

τους ανταγωνιστές
τους που περιμέ-
νουν στη γωνία 
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τοικία» του είναι το
νοίκι.4 Κάτι που ούτε πα-
ράβλεψη είναι, ούτε ατύ-
χημα. Γιατί το ζήτημα για
την ελληνική αριστερά δεν
είναι το πώς ζούμε και πώς
πεθαίνουμε, αλλά η προ-
οπτική της κρατικής διαχείρι-
σης. Γι’ αυτό κι οι όροι της
επιβίωσής μας, οι μισθοί μας, οι
δουλειές μας, η ανεργία μας, τα σπίτια
μας, οι γειτονιές μας είναι ζήτημα για το
κράτος μόνο στο βαθμό που σχετίζονται
με την επιβίωση (ή και -γιατί όχι;- και με
την κερδοφορία) των τραπεζών. Και στον
βαθμό που η κρίση οξύνεται, τη διασφά-
λιση αυτή των τραπεζών στον ενδοκαπι-
ταλιστικό ανταγωνισμό, την πετυχαίνουν
μόνο μέχρι εκεί που μπορούν να την πε-
τύχουν…5

Στην αφίσα του 2014, λοιπόν, και με τον
ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλεται σαν θεός που κα-
τεβαίνει από τους ουρανούς για να μας
γλυτώσει από τις αμαρτίες μας, καταδει-
κνύαμε τη χρεοκοπία του αριστερού
λόγου και των αριστερών ελπίδων που
είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να συ-
στρατεύονται πίσω από τους τραπεζίτες
και το εθνικό κεφάλαιο, ενώ μας σκότι-
ζαν με την «ελπίδα που έρχεται». 

Στην κυβέρνηση της «αριστεράς» που ερ-
χόταν ολοταχώς, βλέπαμε μια αλλαγή στο
προσωπικό του κρατικού μηχανισμού·
αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Μια αλλαγή
που ίσως να μπορούσε να λειτουργήσει
και με λιγότερες αγκυλώσεις και με λιγό-
τερες αντιδράσεις. Μια αλλαγή που θα
σηματοδοτούσε και τη συντριβή των τε-
λευταίων «κινηματικών» αυταπατών
(συγκεκριμένα των εκλογικών αυταπα-
τών) και θα οδηγούσε στην ακόμα
περαιτέρω σιγή του κινήματος.
Τέτοια ξενέρωτα λέγαμε
καθώς η «ελπίδα ερχόταν»
και μείναμε έξω από το
πάρτι. Από την άλλη τώρα,
δεν είμαστε τίποτα «απο-
γοητευμένοι του ΣΥΡΙΖΑ»,
ούτε και περιμέναμε και κάτι
διαφορετικό. Και επί τη ευκαι-
ρία, γιατί αλήθεια να περιμένει κά-
ποιος οτιδήποτε άλλο;

Ας δούμε όμως και τον σχολιασμό της
συγκεκριμένης αφίσας στην Εφημερίδα
των Συντακτών:

Η άτακτη υποχώρηση (και) στο ζήτημα

των «κόκκινων» δανείων διαψεύδει άλ-
λωστε όσους είχαν σπεύσει να πλειοδο-
τήσουν στ’ αριστερά του (παλιού)
ΣΥΡΙΖΑ, προεξοφλώντας πως οι τράπε-
ζες δεν έχουν κανένα λόγο να βάλουν
στο χέρι «άχρηστα» γι’ αυτές ακίνητα.
Διαπίστωση εν μέρει σωστή, που αφορά
όμως μια μικρή μόνο μερίδα της δυνητι-
κής λείας. Αν ένα ημιυπόγειο δυάρι στα
Κάτω Πατήσια δεν εμφανίζει ιδιαίτερο
κερδοσκοπικό ενδιαφέρον, δεν ισχύει το
ίδιο για ένα παραθαλάσσιο ακίνητο ή μια
μονοκατοικία με το οικόπεδό της: όταν
οι πύργοι των χρηματιστηριακών τρα-
πουλόχαρτων καταρρέουν, το real estate
συνιστά την ασφαλέστερη δυνατή επέν-
δυση.6

Για τους αναγνώστες που έφτασαν μέχρι
εδώ, ελπίζουμε η απάντησή μας, μετά
και τα όσα λέχτηκαν παραπάνω, να είναι
η αναμενόμενη:

Α. Δεν είπαμε ποτέ πως οι τράπεζες δεν
θα βάλουν χέρι στα κόκκινα δάνεια. Εί-
παμε, αντίθετα, πως θα ήθελαν να το
αναβάλουν. Για τις τράπεζες (και το κρά-
τος τους) ιδανικό θα ήταν να ρευστοποι-
ηθούν οι υποθήκες όταν θα μπορούσε να
βγει κέρδος από κάτι τέτοιο κι όχι σε μια

περίοδο που το μόνο αποτέλεσμα θα
ήταν η ανάδειξη του δράματος

των ισολογισμών τους (και
άρα η ανάγκη για περεταίρω
ανακεφαλαιοποίηση). Από
το κράτος περιμένουν να
βρει τίποτα άλλες λύσεις·
ξέρετε, «ισοδύναμα»… Κι

αν τα πράγματα φτάσουν
στο σημείο να γίνονται κατα-

σχέσεις, τότε το σίγουρο είναι
ότι οι τράπεζες δεν θα χαρίσουν κά-

στανο.

Β. Δεν είπαμε ποτέ πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα
υπερασπιστεί τα συμφέροντα της εργατι-
κής τάξης (σε αντίθεση με πολλούς άλ-
λους «κινηματικούς» σε αυτόν τον τόπο).

Είπαμε, όμως, πως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να
υπερασπιστεί καλύτερα
το εθνικό κεφάλαιο. Η

«προσγείωση» του ΣΥΡΙΖΑ
στο ζήτημα των «κόκκινων»

δανείων, δεν υποδηλώνει τη
μεταστροφή του από «αρι-

στερό» σε «καπιταλιστικό» κόμμα,
αλλά τη δυσχερή κατάσταση του ελ-

ληνικού κεφαλαίου και του ελληνικού
κράτους στον διακρατικό και ενδοκαπιτα-
λιστικό ανταγωνισμό. Ας μην βιαστεί
όμως κανείς· ο ελληνικός καπιταλισμός
δεν τα έχει φάει ακόμα τα ψωμιά του.

Γ. Εμείς προσπαθούμε, στο βαθμό των
δυνάμεών μας, να χτίσουμε και να προ-
ασπίσουμε τις συλλογικές δυνάμεις που
θα επαναφέρουν την εργατική αξιοπρέ-
πεια και την εργατική αυτονομία. Δεν εί-
μαστε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε
πάνω, ούτε κάτω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη
γνώμη που είχαμε για τον «παλιό» ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τη διατηρούμε και για τον «νέο».

1. Μπορείτε να την βρείτε στο https://auto-
nomia71.wordpress.com > class war dogz >
αφίσες.
2. «Σάλλας (Τράπεζα Πειραιώς): «Όχι» στους
πλειστηριασμούς α’ κατοικίας», TVXS, 28/10/15.
3. «Δραγασάκης: Η προστασία της κατοικίας
εξαρτάται και από τις τράπεζες», TVXS,
18/11/15.
4. Έχουμε τοποθετιθεί ξανα σε αυτά τα θέ-
ματα. Δες, «Το κίνημα που υπερασπίστηκε την
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων» Classwardogz #1
5. Μπορεί κάποιος να δει την οπτική μας πάνω
στις εξελίξεις των τελευταίων μηνών, ως μέρος
διακρατικών και νεοκαπιταλιστικών συγκρού-
σεων εντός της ΕΕ, στην εισήγηση της εκδή-
λωσης «40 χρόνια φούρναρης».
6. Βλ., «Ωρολογιακή βόμβα», στη στήλη «Η
κραυγή των τοίχων». Εφημερίδα των Συντα-
κτών, 23/11/2015.δεν είμαστε τίποτα

«απογοητευμένοι
του ΣΥΡΙΖΑ»


