
Ποιος σώζει ποιον; Η κρίση ως επιχειρηματικό μοντέλο 
Μία ταινία από τη βάση. 
Των Leslie Franke και Herdolor Lorenz 
παραγωγή KernTv, διάρκεια 103 λεπτά 
 
Μια ταινία για τους πραγματικούς κερδισμένους της οικονομικής κρίσης και γι αυτά που 
οδήγησαν ως εδώ. Μια ταινία που γεννήθηκε ως απάντηση στην φράση “πακέτα διάσωσης” 
που κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο της Γερμανίας. Οι Franke και Lorenz, ζευγάρι 
κινηματογραφιστών απο το Αμβούργο, έθεσαν το εξής ερώτημα “Ποιος τελικά σώζει ποιον 
στην κρίση; Σώζουν οι Γερμανοί τους νότιους, ή μήπως όλοι μαζί οι πολίτες της Ευρώπης 
διασώσαμε και εξακολουθούμε να διασώζουμε τις τράπεζες;” 
Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με γυρίσματα στην Ελλάδα, την χώρα που έχει πληγεί περισσότερο 
από την κρίση, αλλά εν συνεχεία το πλάνο ανοίγει και ανακαλύπτουμε πώς λειτούργησε το 
δίπολο “τραπεζική διάσωση/κοινωνική καταστροφή” στην Ισπανία, βλέπουμε τον ιδιαίτερο 
τρόπο με τον οποίο οι Ιρλανδοί μασκαρεύουν τα κλειστά μαγαζιά και μεταφερόμαστε στις 
ΗΠΑ, όπου το δικαίωμα στην δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση έχει προ πολλού μετατραπεί σε 
δικαιωμα πρόσβασης σε φοιτητικά δάνεια.   
 
Τα παραδείγματα ιδιωτικού και δημόσιου υπερδανεισμού που συμπλέκονται στην ταινία έχουν 
όλα εναν κοινό παρονομαστή. Προκλήθηκαν εξαιτίας της ηθελημένα απερίσκεπτης 
συμπεριφοράς των τραπεζών, που γνώριζαν ότι όταν η περίοδος του επιθετικού δανεισμού 
παρέλθει και η φούσκα σκάσει, μπορούν να προστρέξουν για βοήθεια στα δημόσια ταμεία. 
Και όταν τα κράτη λυγίσουν από το βάρος, οι εκπρόσωποι της χρηματοπιστωτικής ελίτ 
υποδεικνύουν ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος κοστίζει πολύ και πρέπει να καταργηθεί. 
 
Η ταινία παρουσιάζει μια σειρά από χαμένες μάχες για την χαλιναγώγηση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, από την μοναχική σταυροφορία της Μπρούκσλι Μπορν για την 
ρύθμιση των παραγώγων ως την αποχώρηση του Οσκαρ Λαφονταίν από την κυβέρνηση της 
Γερμανίας και την αποδιάρθρωση του νόμου Glass-Steagal – αλλά και μια σειρά ελπιδοφόρα 
βηματα, όπως το ισπανικό κίνημα κατά των εξώσεων και η μη διάσωση των τραπεζών στην 
Ισλανδία. 
 
Οι δημιουργοί πιστεύουν ότι η συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού κλάδου σε μεγέθη που να 
εξυπηρετούν πρωτίστως την πραγματική οικονομία πρέπει να αποτελέσει αίτημα των λαών σε 
όλο τον κόσμο. Η πρεμιέρα μιας ταινίας που έχει χρηματοδοτηθεί από την βάση, σε πάνω 
από 180 αίθουσες και χώρους εκδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη, ταυτόχρονα στις 11 
Φεβρουαρίου διατυπώνει το αίτημα αυτό.   
 
 
Πρεμιέρα, στις 11 Φεβρουαρίου... 
 

- Στην Αθήνα στις 22.30 στον κινηματογράφο Μικρόκοσμος, Συγγρού 106 (είσοδος 
δωρεάν) 

- Στη Θεσσαλονίκη στις 18.30 στον κινηματογράφο Μακεδονικόν, Φιλικής εταιρείας 
4(είσοδος δωρεάν) 

 
καθώς και σε κινηματογραφικές λέσχες και συλλόγους 
πληροφορίες  www.whos-saving-whom.org  
www.facebook.com/whossavingwhomgr  

http://www.whos-saving-whom.org/
http://www.facebook.com/whossavingwhomgr


….και μετά 
 
 στον Μικρόκοσμο καθημερινά, ώρα 17.00  από τις 12 Φεβρουαρίου,  (είσοδος 4 ευρώ) 
 
Επίσης προβολές στον πολυχώρο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α Κυψέλη 
στις 12 Φεβρουαρίου, 27 Φεβρουαρίου, 18 Μαρτίου και 25 Μαρτίου στις 21.00 (εισοδος 4 
ευρώ) 
τηλ 213.00.40.496 & 6945.34.84.45 
www.polychorosket.gr  
 
www.facebook.com/whossavingwhomgr  
 
 
CAST: 
 
Activists against evictions in Spain | Activists of Occupy Wall street (USA) | Employees of the 
Hellenic Broadcasting Corporation ERT in Greece that was closed down in 2013 | Professor 
Dr. Gunnar Beck, University of London (UK) | Prof. William Black, US-bank regulator  
1984 – 89, Professor of Economics and Law at the University of Missouri-Kansas City (USA) | 
Prof. Anthony Coughing, Director of The National Platform EU Research | Juan Ignacio Cre-
spo, Journalist, former Reuters Spain (ES) | Petros Christodoulou, director of the national 
bank of Greece (GR) | Satyajit Das, expert in finance derivatives (AUS) | Maria Delivanis-
Negroponti, former head of the school of economics at the University of Macedonia (GR) | 
Lucía Figar, minister of education in Madrid (ES) | Heiner Flaßbeck, state secretary of Lafon-
taine 1998-99 (DE) | Olafur Hauksson, finance prosecutor (IS) | Brian Hayes, deputy minister 
of finance, Ireland (IR) | Stefan Heidenreich, scientist, author of the book “Mehr Geld“ (“More 
Money”) (DE) | Jorge Jurado, embassador of Ecuador in Germany (EC) | Dennis Kelleher, 
NGO „Better Markets“ (USA) | Panayiotis Kouroumplis, Member of Parliament (GR)/ Oskar 
Lafontaine, German minister of finance 1998-99 (DE) | Carlos S. Mato, economist, Spanish 
Citizen Debt Audit Platform (ES) | Thorolfur Matthiasson, professor for economics, Reykjavik 
(IS)| Alberto Mayor, NGO “Ecologistas en Acción” (ES) | Rafael Mayoral, lawyer within the 
Platform for People Affected by Mortgages (ES) | Cristóbal Montoro, Spanish minister of fi-
nance (ES) | Guiomar Morales, Spanish Citizen Debt Audit Platform (ES) | Stefanie Nutzen-
berger, managing board of the union Verdi (DE) | Prof. Andrew Ross, Department of Social 
and Cultural Analysis at NYU (USA) | Steingrimur Sigfusson, minister of finance in Island, 
2009-13 (IS) | Prof. Hans-Werner Sinn, Institut for Economic Research (DE) | Stelios Stav-
ridis, director of the Greek privatization fund TAIPED until August 2013 (GR) | Frank-Walter 
Steinmeier, SPD (DE) | Margret Tryggvadottir, member of the parliament of the „Citizen 
Movement“ until 2013 (IS) | Juan Torres, professor of economics, Attac Spain (ES) /Nantia 
Valavani, Member of Parliament, (GR)/ Leonidas Vatikiotis, economist (GR) 
 
 
Αναλυτική λίστα προβολών στην διεύθυνση 
http://whos-saving-whom.org/index.php/el/premiere-el  
 
 
πληροφορίες Ευρυδίκη Μπερσή 6944 899 358 

http://www.polychorosket.gr/
http://www.facebook.com/whossavingwhomgr
http://whos-saving-whom.org/index.php/el/premiere-el

