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Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Οι συνέπειες του εκλογικού αποτελέσµατος 

   Το νέο καθεστώς της εξάρτησης, που οικοδοµήθηκε µε την ένταξη στην ΕΟΚ και, στη 

συνέχεια, στην Ε.Ε. και στο ευρώ, έχει υποστεί σοβαρό πλήγµα. Η συντριβή στις εκλογές 

της 6
ης

 Μαΐου των πολιτικών δυνάµεων του µνηµονίου, που στηρίζουν τη νέα κατοχή 

των Ράιχενµπαχ-Φούχτελ, σε συνδυασµό µε την αποκάλυψη του ρόλου των 

καθεστωτικών ΜΜΕ, που διακινούν διαρκώς το φόβο και τις απειλές ξένων και 

εγχώριων αρπακτικών, απελευθερώνει σταδιακά τον ελληνικό λαό από µύθους και 

στερεότυπα δεκαετιών. Αυτό συµβαίνει, επειδή πλέον έχει σπάσει ο µόνος συνεκτικός 

κρίκος που συνέδεε τα κυβερνητικά κόµµατα µε τους εκάστοτε ψηφοφόρους τους, δηλ. η 

νοµή και η λεηλασία της εξουσίας µε την εκτεταµένη διαφθορά. Το εκλογικό 

αποτέλεσµα σηµατοδοτεί την οριστική διάλυση του παλαιού δικοµµατικού πολιτικού 

συστήµατος, που κατ’ αρχήν είναι θετική για τον ελληνικό λαό.  

Απέτυχαν να κάνουν µνηµονιακή κυβέρνηση 

   Παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες, µε απειλές χρεοκοπίας και στάσης πληρωµών και 

εκβιασµούς ξένων και ντόπιων, µε προβοκάτσιες, κινδυνολογίες και χονδροειδή ψέµατα, 

για να µη γίνουν άµεσα εκλογές, το καθεστώς της Ε.Ε. απέτυχε να τις αποτρέψει. Με 

νύχια και µε δόντια προσπάθησαν να κάνουν µνηµονιακή κυβέρνηση µε αριστερό 

µανδύα, προσφέροντας γην και ύδωρ σε κάθε πρόθυµο. Όµως το τίµηµα συµµετοχής για 

ΣΥΡΙΖΑ και ∆ΗΜΑΡ θα ήταν ανάλογο µε αυτό του ΠΑΣΟΚ. Οι νέες εκλογές, 

φοβούνται, ότι θα συρρικνώσουν τα φιλοευρωπαϊκά µνηµονιακά κόµµατα και θα 

αναδείξουν κόµµατα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που οι θέσεις τους για κατάργηση των 

µνηµονίων, αντικειµενικά ευνοούν την αµερικανική εκδοχή, δηλ. την υποβάθµιση του 

ρόλου του ευρώ, ώστε να µη γίνει διεθνές αποθεµατικό νόµισµα, σε αντίθεση µε τις 

γερµανικές επιδιώξεις. 

Οι αµερικανικές επιδιώξεις 

   Οι ΗΠΑ, όπως και άλλες χώρες (Κίνα, Ινδία, πετρελαιοπαραγωγές χώρες, κ.λπ.),  

επίσης αντιδρούν στη γερµανική λιτότητα, επειδή προκαλεί ύφεση στην παγκόσµια 

οικονοµία, που πλήττει τα συµφέροντά τους. ∆ε θέλουν η Ελλάδα ν’ αποχωρήσει από 

την Ε.Ε. και δεν έχουν αντίρρηση να παραµείνει σ’ ένα υποβαθµισµένο ευρώ. Θέλουν 

όµως τον έλεγχο των γεωστρατηγικών ενεργειακών µας πηγών (φυσικό αέριο, 

πετρέλαιο), υποχωρήσεις στο Αιγαίο, στη Θράκη, στην Κύπρο και, για το σκοπό αυτό, 

θα τους βόλευε µια γονατισµένη Ελλάδα. Γι’ αυτό οι εκφραστές των αµερικανικών 

συµφερόντων µέσα στα αντιµνηµονιακά κόµµατα, εάν θα σχηµάτιζαν κυβέρνηση, δε θα 

ανέτρεπαν άρδην τα µνηµόνια, παρά τις προσδοκίες του ελληνικού για ένα καλύτερο 

µέλλον Κατά κανόνα οι αντιθέσεις των ξένων οδηγούνται σε συµβιβασµούς, που τελικά 

τους πληρώνει η χώρα και ο ελληνικός λαός, όπως δυστυχώς διδάσκει η πρόσφατη 

ιστορία µας.  

Ποιοι ήθελαν οπωσδήποτε µνηµονιακή κυβέρνηση; 

   Α) Οι ξένοι: Ασφαλώς τα ξένα αρπακτικά, δηλ. οι Γερµανοί µε τους βόρειους 

συµµάχους τους, είναι οι εµπνευστές της άγριας, µέχρις απανθρωπιάς, λιτότητας. Με τα 
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χρήµατα που αφαιρούν από τους λαούς στηρίζουν τις χρεοκοπηµένες ευρωπαϊκές 

τράπεζες, που επιβιώνουν µε τα δανεικά της ΕΚΤ του Ντράγκι. Οι τραπεζίτες, παρότι 

κερδοσκοπούν ασύστολα, χρηµατοδοτούνται επιπλέον από το αίµα των πιο αδύνατων 

στρωµάτων των χωρών της Ε.Ε., γιατί µεταφέρουν τις ζηµιές τους στους κρατικούς 

προϋπολογισµούς, οι οποίοι αυξάνουν τα ελλείµµατά τους. 

   Όλοι αυτοί θέλουν να παραµείνει η χώρα µας πειραµατόζωο, ώστε να διευκολύνονται 

οι ξένες κυβερνήσεις να παίρνουν µέτρα λιτότητας, επικαλούµενες απαξιωτικά ως 

παράδειγµα προς αποφυγήν τα πάθη της Ελλάδας. Θέλουν ουσιαστικά οι ίδιοι να 

κυβερνούν τη χώρα µας µ’ έναν εξαθλιωµένο λαό, για να λεηλατήσουν τον πλούτο της. 

   Β) Οι ντόπιοι: Αυτοί που προσπαθούν να συνεχιστεί µε σκληρότητα το µνηµόνιο 

είναι: 1) Οι παρατρεχάµενοι της τρόικας, όπως π.χ. ο (χωρίς βιοµηχανία) εστέτ πρόεδρος 

του ΣΕΒ, ο παρακαθήµενος του Τόµσεν, οι µεγαλοεπιχειρηµατίες- «νταβατζήδες», που 

εποφθαλµιούν τα «φιλέτα» των δηµοσίων επιχειρήσεων και της δηµόσιας περιουσίας, µε 

εργαζόµενους αµειβόµενους µε µισθούς πείνας. 2) Οι ντόπιοι τραπεζίτες, που περιµένουν 

τις επιπλέον κρατικές εγγυήσεις των 60 δισ., πέραν των 155 δισ. που έχουν ήδη 

τσεπώσει, χωρίς να βάζουν ούτε ευρώ από τις παχυλές περιουσίες τους. Έτσι θέλουν να 

διατηρήσουν τις χρεοκοπηµένες τράπεζές τους στην ιδιοκτησία τους. Αν οι τραπεζίτες 

δεν αποπληρώσουν τα χρέη τους, που είναι βέβαιο, τότε θα τα φορτωθεί ο ελληνικός 

λαός. Σηµειώνεται ότι η σηµερινή χρηµατιστηριακή αξία όλων των τραπεζών στη χώρα 

µας δεν υπερβαίνει τα 7,5 δισ. 3) Τα καθεστωτικά ΜΜΕ, που όλα είναι χρεοκοπηµένα 

και περιµένουν εναγωνίως να αποκτήσουν οι τράπεζες ρευστότητα, για να εξακολουθούν 

να παίρνουν δάνεια. Γι’ αυτό έχουν επιδοθεί στην απροκάλυπτη προπαγάνδα υπέρ µιας 

κυβέρνησης του µνηµονίου. 4) Όσοι, λόγω ευρώ, διακινούν ανεξέλεγκτοι χρήµα στο 

εξωτερικό και φοροδιαφεύγουν µόνιµα και προκλητικά, µε την ανοχή των στηριγµάτων 

του καθεστώτος.    

Συνέχεια «διληµµάτων» 

   Οι νέες εκλογές στερούν πλέον από τους ευρωπαϊστές υπερµάχους των µνηµονίων, 

δηλ. το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆, κάθε αξιοπιστία. ∆εν µπορούν πλέον να πουλάνε 

«υπευθυνότητα» και «σοβαρότητα». Τώρα µάλιστα είναι υποχρεωµένοι να παριστάνουν 

και τους αντιµνηµονιακούς. Η Ν∆ κάνει µεταγραφές, που θα της προκαλέσουν νέες 

διαρροές ψηφοφόρων, εξαντλώντας όποια αξιοπιστία της απέµεινε. Αυτή η προεκλογική 

περίοδος θα είναι πολωτική, µε διλήµµατα, που κρύβουν πίσω τους την 

αµερικανογερµανική διαµάχη περί το ευρώ. Κανένας απ’ αυτούς, δεξιούς κι αριστερούς, 

δεν πρόκειται να θέσει θέµα αποχώρησης από την Ε.Ε., που είναι το πρώτο βήµα για την 

εθνική απελευθέρωση.     

   Το δίληµµα «ευρώ ή δραχµή» έχει ήδη φθαρεί. Το επιχείρηµά τους ότι µε την επάνοδο 

της δραχµής (φυσικά, χωρίς αποχώρηση από την Ε.Ε.) κάποιοι θα φέρουν πίσω τα ευρώ 

που έβγαλαν έξω και θ’ αγοράσουν κοψοχρονιά την Ελλάδα είναι ανέκδοτο, αφού µε τα 

µνηµόνια και τις δανειακές συµβάσεις έχουν απαξιώσει και υποθηκεύσει κάθε δηµόσια 

και ιδιωτική ιδιοκτησία και ήδη βγάζουν στο σφυρί τα κερδοφόρα δηµόσια περιουσιακά 

στοιχεία. Άλλωστε µε τη δραχµή, έστω µε τη δική τους νεοφιλελεύθερη λογική, θα 

γίνουν επενδύσεις και θα εισρεύσει συνάλλαγµα. Το µόνο βέβαιο είναι ότι τα µνηµόνια 

οδηγούν ολοταχώς προς τη δραχµή.  
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   Κανένα τέτοιο πρόβληµα δε θα υπήρχε, αν η χώρα µας είχε απελευθερωθεί από την 

Ε.Ε. και είχε καθιερώσει έλεγχο στη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και επενδύσεων, 

ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της παραγωγής της, που διαλύθηκε λόγω ΕΟΚ-ΕΕ-

ευρώ. 

   Είναι αυταπάτη ότι η παραµονή στο ευρώ και την ΕΕ είναι δυνατή χωρίς 

µνηµόνια, χωρίς συνεχή δανεισµό, χωρίς διαρκή ύφεση και εξαθλίωση. Όποιες 

οριακές τροποποιήσεις επιχειρήσουν στα µνηµόνια, για να εκτονώσουν τη λαϊκή 

οργή, θα είναι παραχάραξη της βούλησης του ελληνικού λαού.   
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