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Ολοι µιλάµε για ανάπτυ-
ξη και την περιµένουµε ως 
µάννα εξ ουρανού. Ενα 
είναι βέβαιο: η ανάπτυξη 
δεν πρόκειται να έλθει 
όσο οι τράπεζες και οι κα-
νόνες του παιχνιδιού επι-
τρέπουν σε εταιρείες-ζόµπι 
να επιβιώνουν, την ώρα 
που υγιείς εταιρείες «τιµω-
ρούνται» µε απελπιστικά 
υψηλά επιτόκια και συνε-
χή πίεση για να κλείσουν 
γραµµές χρηµατοδότησης.

Η κρίση έχει φέρει σε 
οριακό σηµείο ορισµέ-
νους κλάδους οι οποίοι 
κάποτε ανθούσαν, από 
την ακτοπλοΐα και την 
εµπορία αυτοκινήτων έως 
τις ιχθυοκαλλιέργειες και 
τη βιοµηχανία µετάλλου. 
Υπάρχουν εταιρείες που 
έχουν εξαιρετικά υψηλό 

δανεισµό και είναι προ-
φανές ότι δεν πρόκειται 
ποτέ να γίνουν βιώσιµες, 
όσο και αν ανακάµψει η 
οικονοµία, και ασφαλώς 
δεν υπάρχει περίπτωση 
να ξεπληρώσουν τα χρέη 
τους. Οι τραπεζίτες τις 
αντιµετωπίζουν µε τρόµο, 
γιατί ξέρουν ότι αν τραβή-
ξουν το καλώδιο θα πρέ-
πει να γράψουν ζηµιές. 
Οι ιδιοκτήτες το ξέρουν 
και κινούνται αµέριµνοι ή 
και µερικές φορές µε την 
έπαρση που αντλείς από 
την αίσθηση ότι χρωστάς 
τόσα πολλά που κανείς 
δεν µπορεί να σ’ αγγίξει. 
Σε κάθε κλάδο υπάρχουν 
τέτοια παραδείγµατα. Οι 
ιδιοκτήτες συνεχίζουν την 
καλή ζωή περασµένων 
δεκαετιών, οι τράπεζες 

δεν κάνουν τίποτα και οι 
εταιρείες απαξιώνονται 
ραγδαία µέσα σε συνθήκες 
κακοδιαχείρισης. Η πτώ-
χευση δεν αποτελεί λύση, 
γιατί η σχετική διαδικασία 
είναι επίπονη και µακρά 
και συνήθως καταλήγει σε 
ένα ατέλειωτο νοµικό αδι-
έξοδο.

Εν τω µεταξύ οι εταιρεί-
ες που θα µπορούσαν να 
επιβιώσουν, υποφέρουν. 
Οι «µελλοθάνατοι» δεν 
έχουν τίποτα να χάσουν: 
µειώνουν τις τιµές, στρε-
βλώνουν τον ανταγωνι-
σµό και γενικά ρουφάνε 
όσο οξυγόνο έχει µείνει σε 
κάθε κλάδο. Οι τράπεζες 

δεν µπορούν να κάνουν 
τίποτα στα ζόµπι, οπότε 
κοιτάνε να βγάλουν από 
τη µύγα ξύγκι, από τους εν 
δυνάµει υγιείς.

Πώς θα µπορούσε να 
αλλάξει αυτό το σκηνικό; 
Αν οι τράπεζες γίνονταν 
πιο αποφασιστικές, αλλά 
αποκτούσαν ταυτόχρονα 

τα απαραίτητα εργαλεία 
για να πάµε παρακάτω. Το 
δίληµµα δεν µπορεί να εί-
ναι αδράνεια ή πτώχευση. 
Μια προβληµατική εται-
ρεία της οποίας οι µέτοχοι 
δεν έχουν ή δεν θέλουν 
να βάλουν λεφτά και δεν 
δέχονται στρατηγικό επεν-
δυτή ή κάποιο επενδυτι-

κό σχέδιο εξυγίανσης, θα 
πρέπει να περιέρχεται εν 
λειτουργία στις τράπεζες 
που µε τη σειρά τους θα 
την πουλήσουν σε κάποιο 
ενδιαφερόµενο. Αν δεν 
µπούµε γρήγορα σε αυτήν 
τη διαδικασία, η ελληνική 
οικονοµία θα γεµίσει από 
πραγµατικά ζόµπι, αλλά 
και υγιείς εταιρείες που θα 
καταστούν παράπλευρες 
απώλειες. Ασφαλώς και 
χρειάζεται προσοχή για 
να µη γίνουν αυθαιρεσίες, 
κοµπίνες και όλα τα σχετι-
κά. Ηδη βλέπουµε τέτοια 
φαινόµενα µε εταιρείες 
που κλείνουν, φεσώνουν 
τους προµηθευτές και κα-
τόπιν ανοίγουν δίπλα µε 
ταµπέλα που φέρει την 
ονοµασία κάποιου ανι-
ψιού ή ξαδέλφου...

Ο καπιταλισµός βασί-
ζεται σε κύκλους δηµι-
ουργίας, οι οποίοι ακο-
λουθούνται συνήθως από 
κύκλους δηµιουργικής κα-
ταστροφής. Στην Ελλάδα η 
αδράνεια και η άρνηση να 
δοθεί λύση σε ένα ζωτικό 
πρόβληµα ενδέχεται να 
αναδείξει ένα είδος ελλη-
νικού καπιταλισµού, όπου 
µαζί µε τα ξερά καίγονται 
και τα χλωρά. Και αυτό θα 
είναι ό,τι το χειρότερο σε 
µια οικονοµία που µοιάζει 
να πιάνει πάτο, αλλά πρέ-
πει επιτέλους να µπει στην 
επόµενη φάση της ανάπτυ-
ξης. Μακάρι οι έµπειροι 
τραπεζίτες και άνθρωποι 
της αγοράς να καθήσουν 
σε ένα τραπέζι και να 
βρουν µια λύση για αυτό 
το καίριο ζήτηµα.

Του Αλέξη Παπαχελά Η ανάπτυξη και τα ζόµπι 

Να µπει βαθιά το µαχαίρι
Χρειάστηκαν 27 χρόνια και πολλαπλές 

εγκληµατικές ενέργειες για να κινητοποιηθεί 
η Πολιτεία και να τεθεί η Χ.Α. στο στόχαστρο 
της ∆ικαιοσύνης. Η νοµοθεσία υπήρχε, αλλά 
έλειπε η πολιτική βούληση και περίσσευε η 
κοµµατική υποκρισία. Η κατ’ ουσίαν ασυλία 
απέναντι στο ακροδεξιό φαινόµενο είναι άλλη 
µια αρνητική προσφορά του καταρρέοντος 
πολιτικού συστήµατος. Ξύπνησε όταν ένιωσε 
και αυτό το δάγκωµα του φιδιού, µε την εκροή 
παραδοσιακών ψηφοφόρων του προς την 
Ακροδεξιά. Αναγκάστηκε να αναλάβει πρω-
τοβουλίες όταν προκλήθηκε διεθνής ανησυ-
χία από την έκρηξη της ακροδεξιάς βίας στη 
χώρα µας. Κατά σύµπτωση οι συλλήψεις έγι-
ναν λίγες ώρες πριν φύγει ο Σαµαράς για τις 
ΗΠΑ και λίγο πριν µεταβεί στο Ισραήλ.

Η ∆ικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί απερίσπα-
στη να βάλει βαθιά το µαχαίρι, µε σεβασµό 
όµως στο Κράτος ∆ικαίου, καθώς και στα 
δικαιώµατα των κατηγορουµένων εγκληµα-
τιών ναζιστών. Μόνο η ∆ηµοκρατία µπορεί 
να δηµιουργήσει πολιτική ασφυξία στον νεο-
ναζισµό. Οι νοµικές ακροβασίες εκθέτουν το 
δηµοκρατικό πολίτευµα. Η παράδοξη γνω-
µοδότηση συστηµικών συνταγµατολόγων, 
σύµφωνα µε την οποία µπορεί ακόµη και να 
αναβληθούν οι επαναληπτικές εκλογές εάν 
οι βουλευτές της Χ.Α. παραιτηθούν, οδηγούν 
στο πρωτοφανές για τα συνταγµατικά χρονικά 
να λειτουργεί η Βουλή κολοβή. Είναι άλλη µια 
έκφραση του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης 
που έχει επιβληθεί στη χώρα στα χρόνια του 
Μνηµονίου. Άλλο ένα παράδειγµα ανάπηρης 
∆ηµοκρατίας...

Το νυστέρι πρέπει να µπει βαθιά. Αυτό ση-
µαίνει ότι χρειάζεται να αποξηλωθούν οι χρυ-
σαυγίτικοι θύλακοι στην αστυνοµία, τον στρα-
τό και την ΕΥΠ. Οι µηχανισµοί αυτοί στήθηκαν 
και λειτούργησαν, τουλάχιστον τον τελευταίο 
χρόνο, µε την κυβερνητική ανοχή, όπως 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο εντεταλ-
µένος της ΕΥΠ για την παρακολούθηση των 
εγκληµάτων της Χ.Α. αποµακρύνθηκε µόλις 
την παραµονή των συλλήψεων ως διαβλητό 
πρόσωπο.

Η κάθαρση δεν περιορίζεται στις ποινικές 
διώξεις. Πρέπει να σπάσει το αυγό που γεννά 
στα σπλάχνα του κράτους ναζιστικού τύπου 
πρακτικές και εγκληµατικές πράξεις αστυνο-

µικής βίας και αυθαιρεσίας. Απαιτείται ριζική 
αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. Όχι στεγανά 
στην αστυνοµία, διότι αυτά αποδείχθηκαν 
επικίνδυνα για τη δηµόσια ασφάλεια. Πρέπει 
να καθιερωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. 
Να µελετηθεί το ενδεχόµενο της ίδρυσης Συ-
νηγόρου έναντι της αστυνοµικής αυθαιρεσί-
ας και να αποκτήσουν οι εισαγγελικές αρχές 
ισχυρότερα ανακλαστικά προστασίας των 
πολιτών από την κρατική βία. Να τεθεί υπό 
κοινοβουλευτικό έλεγχο η ΕΥΠ. Να αντιµε-
τωπιστούν παραδειγµατικά τα παραθρησκευ-
τικά - παραδικαστικά κυκλώµατα, που ακόµη 
και µέχρι προχθές εµπόδιζαν τις έρευνες. 
Να αποκαλυφθούν οι χρηµατοδότες της Χ.Α., 
ανάµεσά τους, όπως λέγεται, επιχειρηµατίες 
του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. 
Να υπάρξει εξυγίανση, µε βάση τη δηµοσιο-
γραφική δεοντολογία, στον χώρο των ΜΜΕ, 
όπου ορισµένα κανάλια του κυρίαρχου πολι-
τικού συστήµατος λειτούργησαν ως χορηγοί 
επικοινωνίας του νεοφασισµού.

Η αναγκαία δικαστική - αστυνοµική αντιµε-
τώπιση των εγκληµάτων της Χ.Α. επιβάλλει 
πολιτική επαγρύπνηση ώστε να προληφθούν 
σπασµωδικές κινήσεις µαζικών νεοφασιστι-
κών τροµοκρατικών χτυπηµάτων. Και βεβαί-
ως είναι αναγκαία η αναίρεση των πολιτικών 
αιτίων, και πρώτα απ’ όλα του Μνηµονίου, 
που τροφοδοτούν τη ναζιστική δηµαγωγία.

Η Αριστερά, δύναµη δηµοκρατικής στα-
θερότητας και κοινωνικής αλλαγής, έδωσε 
αγώνες για την αποκάλυψη του χρυσαυγι-
τισµού, την ώρα µάλιστα που κυβερνητικοί 
παράγοντες αναζητούσαν δυνατότητες µελ-
λοντικής κυβερνητικής συνεργασίας µε τη 
«σοβαρή Χρυσή Αυγή». Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε στό-
χος της επίθεσης µε την ανιστόρητη θεωρία 
των δυο άκρων. Ενδεικτικό της κυβερνητικής 
συµπεριφοράς και των πιθανώς µικροκοµ-
µατικών επιδιώξεων είναι ότι η αξιωµατική 
αντιπολίτευση δεν ενηµερώθηκε για την πο-
ρεία των ερευνών και τις συλλήψεις της Χ.Α. 
Ο Σαµαράς δεν µπορεί να κερδοσκοπήσει ως 
τιµωρός της Ακροδεξιάς, διότι η κυβέρνησή 
του την ανέχθηκε και υπέθαλψε ιδεολογι-
κοπολιτικές εξισώσεις που «ξέπλεναν» τον 
ναζισµό. Γι’ αυτό υπήρξε αντίδραση του φιλε-
λεύθερου τµήµατος της Ν.∆. και της ευρύτε-
ρης δηµοκρατικής κοινής γνώµης.

Με επιθετικότερες διαθέσεις ήρθε αυτή τη 
φορά η τρόικα. Οι αξιωµατούχοι της Ε.Ε., της 
ΕΚΤ και του ∆ΝΤ όχι απλώς εµµένουν στις 
απαιτήσεις τους. Αµφισβητούν τις υπερβολι-
κά αισιόδοξες προσδοκίες τού οικονοµικού 
επιτελείου και ζητούν διαρκώς νέο «αίµα» 
από τον ελληνικό λαό. 

Το δυστύχηµα είναι ότι η κυβέρνηση είναι 
πρόθυµη -ως συνήθως- να δεχθεί όλα τα 
αιτήµατα, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση 
των Ελλήνων, που έχουν προ πολλού ξεπε-
ράσει τα όρια αντοχής τους. 

Με αφορµή κυρίως τις «τρύπες» αρκετών 
δισ. ευρώ που εντοπίζονται σε ασφαλιστικά 
ταµεία και ΕΟΠΥΥ, οι δανειστές ζητούν δι-
αρκώς µέτρα για να καλυφθούν τα τεράστια 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Μέτρα που ταυ-
τίζονται µε φορολογικές επιβαρύνσεις και 
νέα περικοπή συντάξεων και εφάπαξ. Και το 
ερώτηµα παραµένει ρητορικό και µετέωρο: 
Ποιος Ελληνας εργαζόµενος πολίτης µπορεί 
σήµερα να ανταποκριθεί στο φορτίο των βα-
ρών που του έχουν επιβάλει, για να αντέξει 
και άλλη επιβάρυνση; 

Η άκαµπτη στάση των δανειστών, όσο 
περνάει ο καιρός, µοιάζει ολοένα και περισ-
σότερο ανεξήγητη. Ενώ τα πράγµατα χειρο-
τερεύουν σε όλα τα επίπεδα, όπως οι ίδιοι οι 
δικοί τους τεχνοκράτες παραδέχονται, εκεί-
νοι επιµένουν να ζητούν πρόσθετα µέτρα, 
νέους φόρους και επιπλέον επιβαρύνσεις. Η 

κατάσταση είναι τελείως αδιέξοδη, µοιάζει µε 
πορεία προς τον γκρεµό. Γιατί ούτε τα κρα-
τικά έσοδα θα αυξηθούν ούτε οι πολίτες θα 
αντέξουν. 

Είναι αδιανόητος, για παράδειγµα, ο νέος 
φόρος που σχεδιάζεται να επιβληθεί στα ακί-
νητα. Τελείως παράλογος και εξωπραγµα-
τικός. Επιβαρύνει υπέρµετρα τη µικρή ιδιο-
κτησία - στην ουσία την καταργεί, τη δηµεύει. 
Λίγοι θα µπορέσουν να τον πληρώσουν. Κι 
όµως, το υπουργείο Οικονοµικών αναζητεί 
τρόπο να επιβάλει φόρο 4,2 δισ. στους Ελλη-
νες, µε πρόσχηµα ότι δήθεν θα καταργήσει το 
χαράτσι! 

Αλλά και τα ασφαλιστικά ταµεία είναι έτοι-
µα να σκάσουν. Γιατί, όσο κι αν αυξηθούν ει-
σφορές, όσο κι αν περικοπούν παροχές, όταν 
δεν υπάρχουν δουλειές και εισροή ασφα-
λίστρων, δηλαδή ανάπτυξη αντί για ύφεση 
µε µαζική ανεργία, τίποτα δεν µπορεί να τα 
σώσει. 

Η κυβέρνηση, αν και βλέπει την κατα-
στροφή να πλησιάζει, επιµένει να µιλά για 
πρωτογενές πλεόνασµα. Αντί να πάρει πρω-
τοβουλίες που να στηρίζουν το δοκιµαζόµενο 
λαό, παραδίδεται άνευ όρων στα κελεύσµατα 
των δανειστών. Επενδύοντας σ’ ένα αµφίβο-
λο «τέλος» του Μνηµονίου, επισπεύδει τον 
επώδυνο «θάνατο» της κοινωνίας.  ∆εν έχει 
καν το σθένος να πει στους δανειστές «φτάνει 
πια, ώς εδώ». Τελικά, ποιους υπηρετεί; 

∆εν υπάρχει ένα «όχι»;


