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Eurogroup: 
Το χρέος καλά πάει, επιτάχυνση των µέτρων χρειάζεται! 

 
του Γιάννη Μηλιού 

 
Στο άρθρο µου στην Αυγή στις 29/7/2012 µε τίτλο «Η επινόηση και κατασκευή του 
“λευκού Κινέζου” εργαζόµενου» έκανα την εξής εκτίµηση: «Τι λοιπόν µπορούµε να 
αναµένουµε το επόµενο διάστηµα, για να µείνει η κρίση χρέους σε “οριακό σηµείο” 
και να συνεχίζεται η νεοφιλελεύθερη αντιδραστική αναδιάρθρωση, η διαδικασία 
κατασκευής του “λευκού Κινέζου” εργαζόµενου στην Ευρώπη; Πληθώρα µέτρων και 
“καινοτοµιών” όπως η “τραπεζική ένωση”, µηχανισµοί αγοράς κρατικού χρέους 
χωρών-µελών της ΖτΕ από τη δευτερογενή αγορά, συνεχείς αναδιαρθρώσεις 
δηµόσιου και ιδιωτικού χρέους (“κούρεµα”, επιµήκυνση, µείωση επιτοκίων κ.ο.κ., 
συνδυασµοί όλων αυτών)». 

Με το Eurogroup της 26ης Νοεµβρίου έγινε ένα ακόµη βήµα για τη 
διατήρηση της κρίσης χρέους «σε οριακό σηµείο» στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 
συνολικά. Τα αναιµικά µέτρα αποχρέωσης σηµαίνουν ότι για µια ακόµα φορά 
επιλέχθηκε η µετάθεση του προβλήµατος. Η συνεχής µετακύλιση του προβλήµατος 
τρία χρόνια τώρα είναι η απόδειξη ότι στην ουσία το ζήτηµα δεν είναι το χρέος καθ’ 
αυτό. Είναι η ανάγκη να αυξάνεται συνεχώς ο βαθµός εκµετάλλευσης της εργασίας, 
και εδώ  δεν υπάρχει καµία ολιγωρία, αντίθετα υπάρχει συνεχής επιτάχυνση. 

Η στρατηγική επιβράδυνσης/επιτάχυνσης της αποχρέωσης αποτελεί 
µηχανισµό διαχείρισης της αντίθεσης κεφαλαίου-εργασίας: Επιδιώκει να 
«µονιµοποιήσει» τον εκβιασµό του χρέους για να ανανεώνει συνεχώς την «ανάγκη» 
για αντικοινωνικές µεταρρυθµίσεις που βαθαίνουν την εκµετάλλευση. Δεν είναι ότι 
δεν υπάρχουν τεχνικές λύσεις δραστικής αποχρέωσης και αίρεσης αυτού του 
εκβιασµού, αντίθετα πρόκειται για συνειδητή και συνεπή προσπάθεια παράτασης της 
αβεβαιότητας.  

Από την αβεβαιότητα θα µας βγάλει η «ανάπτυξη», υπόσχονται. Όµως η 
ύφεση, που είναι καταστροφική για την πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι δηµιουργική 
για τη µειοψηφία που θα συσσωρεύσει πάνω στα συντρίµµια το απαιτούµενο 
κεφάλαιο για τον επόµενο κύκλο συσσώρευσης. Πράγµατι ο στόχος του κ. 
Στουρνάρα είναι η «ανάπτυξη», µόνο που µε τη λέξη αυτή εννοεί την αύξηση των 
κερδών των λίγων συνδαιτυµόνων του (γι’ αυτό θα φροντίσει να µειώσει και τη 
φορολογία τους άµεσα όπως µας ενηµέρωσε περιχαρής το βράδυ της Τετάρτης), την 
καταστροφή των µικροαστικών στρωµάτων και την εξαθλίωση των εργαζόµενων-
άνεργων. 

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο έχει ειδικό ενδιαφέρον να εξετάσουµε και τη 
στόχευση του ελληνικού τραπεζικού κεφαλαίου, το οποίο όλο το προηγούµενο 
διάστηµα κουνούσε το δάχτυλο απειλητικά στον κόσµο της εργασίας και του 
υπενθύµιζε συνεχώς µέσω των φερεφώνων του το «πατριωτικό» καθήκον να 
αποδεχθεί την εξαθλίωσή του για τη «σωτηρία της πατρίδας». Τώρα όµως µια ήπια 
αναδιάρθρωση ακουµπάει και τους τραπεζίτες και ο υπουργός µε περισσή 
θεατρικότητα τους ζητάει να δείξουν κι αυτοί την εθνικοφροσύνη τους.  

Οι τραπεζίτες φέρονται αίφνης να θυµήθηκαν ότι υπάρχουν τάξεις και 
συµφέροντα ή τουλάχιστον ότι τα συµφέροντα των ιδίων είναι (λίγο) πάνω από το 
«εθνικό». Έτσι ζητούν ως αντάλλαγµα για τις απώλειές τους από το νέο κούρεµα την 
αποµείωση του κόστους κεφαλαιοποίησης. Δηλαδή ζητούν να µεταφερθεί αλλού το 
κόστος, να «κατανεµηθούν δίκαια τα βάρη» όπως γράφεται και στην απόφαση του 
Eurogroup.  



2 
 

Κάποιοι καχύποπτοι διαδίδουν σενάρια σύµφωνα µε τα οποία ο πατριώτης 
υπουργός θα κατανοήσει τους οµοτράπεζούς του τραπεζίτες και µπρος στον κίνδυνο 
«της εφιαλτικής κρατικοποίησης του τραπεζικού συστήµατος» θα οµονοήσει µαζί 
τους. Έτσι σε λίγους µήνες θα ανακαλυφθεί ότι χρειάζεται τελικά  επιπλέον κεφάλαιο 
για την ανακεφαλαιοποίηση, και µε ειλικρινή θλίψη θα ανακοινωθεί ότι αυτό, για 
τελευταία φορά βέβαια, θα βρεθεί από περικοπές µισθών, συντάξεων και υψηλότερη 
φορολογία των χαµηλών εισοδηµάτων.        


