
 

 

 
      Τα μνημόνια “τελείωσαν”, αλλά  η υποτέλεια μεγάλωσε                                                         

                  Ο λαός θα ξεφύγει από τις αυταπάτες;  

 
Σκέψεις και προβληματισμοί για το μύθο του τέλους των μνημονίων 
 

Τέσσερις μνημονιακές κυβερνήσεις,  έξι κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, 
ΑΝΕΛ, Οικολόγοι Πράσινοι, Ποτάμι) και οκτώ χρόνια καταστροφικής 

πολιτικής για την κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον και τα ιστορικά μνημεία,  

χρειάσθηκαν οι διεθνείς δανειστές για να πετύχουν, με πρόσχημα το χρέος, 

και με αποφάσεις του ΔΝΤ του Γιούρογκρουπ και του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Στήριξης τον τριπλό στόχο που είχαν βάλει με το πείραμα που 

επιχειρούσαν όταν αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη μνημονιακή περίοδο στην 

Ελλάδα: 
α) Να εκποιηθεί η δημόσια περιουσία της χώρας 

β) Να οδηγήσουν το λαό σε πλήρη εξαθλίωση, ώστε να αποδέχεται στο 

διηνεκές αγόγγυστα την εξάρτηση και το διεθνή έλεγχο και 
γ) Να οδηγήσουν σε ουσιαστική κατάργηση την βουλή και την κυβέρνηση 

επιβάλλοντας τις αποφάσεις τους ακόμη και με ένα απλό email  

Βέβαια, όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας, σε όλη την ιστορική της πορεία 

από την επανάσταση του 1821 και μετά, ουδέποτε υπήρξε κυβέρνηση που 
εφάρμοσε ανεξάρτητη πολιτική, αφού  ουδέποτε υπήρξε κυβέρνηση που 

αντιστάθηκε στην ξενοκρατία Επί της ουσίας οι ξένες δυνάμεις, που 

“βοήθησαν” στην απελευθέρωση της Ελλάδας είναι αυτές που επί  δύο 
αιώνες την κρατούν εξαρτημένη και σε πλήρη υποτέλεια αποφασίζοντας 

ουσιαστικά εκείνοι για την πολιτική που θα εφαρμοσθεί. Όπως 

χαρακτηριστικά γράφει ο π. πρύτανης τού Παντείου Πανεπιστημίου Βασίλης 
Φίλιας (1) “τα κανόνια του Ναβαρίνου στην πραγματικότητα έφεραν την 

εξάρτηση στην Ελλάδα”. 

Η χώρα μας λοιπόν επί δύο αιώνες  βρίσκεται σε εξάρτηση από το ξένο 

κεφάλαιο. το οποίο πάντοτε χρησιμοποιούσε τα δάνεια σαν εργαλείο, για 
να ελέγχει τις κυβερνήσεις και την πολιτική της χώρας.  Αν κανείς θελήσει 

να ανατρέξει στην ιστορία των δανείων,  από το πρώτο που υπέγραψε  η 

κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1824 μέχρι το τελευταίο που υπέγραψε η 
κυβέρνηση Τσίπρα  το 2015, θα διαπιστώσει ότι τα δάνεια σε καμία 

περίπτωση δε δόθηκαν για ανεξαρτητοποιηθεί η χώρα και να οδηγηθεί σε 

αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα ο δανεισμός ήταν πάντα το 

πρόσχημα για έλεγχο των κυβερνήσεων και υποτέλεια της χώρας.  
Όλα αυτά τα γνώριζε πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά ο κ. Τσίπρας 

υποσχόταν ότι θα έβαζε οριστικό τέλος στην εξάρτηση της χώρας, θα  

έσκιζε τα μνημόνια και θα έβαζε τις αγορές να χορεύουν πεντοζάλη. Όλοι 
όμως ξέρουμε τι ακολούθησε. Αντί να σκίσει τα μνημόνια και να βάλει τις 

αγορές να χορεύουν πεντοζάλη, “άρχισε η ‘πρώτη φορά αριστερή 

κυβέρνηση’ να χορεύει καρσιλαμά και πάνω στο μεθύσι της εξουσίας, 
άρχισε να υπογράφει νέα μνημόνια, χειρότερα από τα προηγούμενα”, όπως 

χαρακτηριστικά γράφει ο καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο του 

Βερολίνου, Κώστας Λάμπος (2) 



Και πραγματικά ήταν ακόμη χειρότερο το τρίτο μνημόνιο, γιατί εκτός των 

άλλων, ήταν ο προάγγελος της υπογραφής του Υπερταμείου, με το οποίο, 
η δημόσια περιουσία (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, εθνικές οδοί, 

ενεργειακοί πόροι, νερό, δημόσιοι χώροι) εκποιείται για 99 χρόνια και 

παραδίνεται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, για “αξιοποίηση”.  

Χαρακτηριστικό του βαθμού της υποτέλειας που έφερε το Υπερταμείο, είναι 
ότι διοικείται από ανεξάρτητη αρχή με συμμετοχή στη διοίκηση 

εκπροσώπων των δανειστών, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει καμία ουσιαστική 

ανάμειξη στη διοίκησή του. 
Και βέβαια η ψήφιση των μνημονίων και του Υπερταμείου εκτός από την 

εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας, για κερδοσκοπική εκμετάλλευση από 

το ξένο και το ντόπιο κεφάλαιο είχε και άλλες αρνητικές συνέπειες τόσο 
στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όσο και στην κοινωνία: Πολλά 

φυσικά οικοσυστήματα, ακόμη και περιοχές NATURA παραχωρούνται για 

εκμετάλλευση και καταστρέφονται. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι 

η καταστροφή των δασών και των υδάτινων οικοσυστημάτων στη από τις 
εξορύξεις στη Χαλκιδική και στην Ήπειρο. Επίσης πολλοί  αρχαιολογικοί 

χώροι  και ιστορικά μνημεία, όπως η Ακαδημία του Πλάτωνος και οι 

αρχαιότητες της Βουλιαγμένης απαξιώνονται καθώς ουσιαστικά 
παραδίδονται για εκμετάλλευση σε πολυεθνικές. Ο αρχαιολογικός χώρος 

στο Ελληνικό  συρρικνώθηκε με απαίτηση της Lamda Development και του 

Λάτση και απόφαση της κυβέρνησης, σε 250 στρέμματα από τα 3300 που 
καταγράφονται στις αρχαιολογικές μελέτες, ενώ αρχαιότητες και άλλα 

ιστορικά μνημεία στις Σκουριές και την Ήπειρο καταστρέφονται από τις 

εξορύξεις.  

Οι δανειστές όμως δεν αρκέσθηκαν σε αυτά. Επέβαλαν μέσω των 
μνημονιακών κυβερνήσεων και την εξαθλίωση της κοινωνίας, με περικοπή 

των μισθών και των συντάξεων, με την αύξηση της ανεργίας, την 

κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την υποβάθμιση της παιδείας και 
της υγείας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών. Η τραγωδία στο Μάτι 

με την εκατόμβη των νεκρών, εκτός των άλλων, είχε σαν αιτία την 

υποβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την υποχρηματοδότηση, 
την έλλειψη προσωπικού, από και αδυναμία συντήρησης των 

μηχανοκίνητων μέσων, επίγειων και εναέριων, καθώς και της αγοράς 

καινούργιων. Μέσα από την εξαθλίωση αυτή πιστεύουν ότι μπορούν να 

εξαναγκάσουν το λαό να αποδέχεται την εξάρτηση και την υποτέλεια και 
να στρέφει τις ελπίδες του στη “βοήθεια” των ξένων επικυρίαρχων.  

Αποκορύφωμα της υποτέλειας είναι ότι η βουλή και η κυβέρνηση, 

ουσιαστικά καταργούνται και έχουν μόνο  διεκπεραιωτικό  χαρακτήρα, 
αφού δεσμεύονται να ψηφίζουν και να υλοποιούν αυτά που οι εταίροι 

αποφασίζουν. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο 

το παρόν, αλλά και το μέλλον. Οι περισσότεροι από 250 μνημονιακοί νόμοι 

των τεσσάρων κυβερνήσεων και κυρίως το υπερταμείο δεσμεύουν τη χώρα 
για πολλές δεκαετίες. Είναι λοιπόν άξιο απορίας που βρίσκει η κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Οικολόγων το θράσος να υποστηρίζει πως τα μνημόνια 

τελείωσαν 
Και το ακόμη χειρότερο είναι ότι τα ίδια κόμματα, που στα 8 χρόνια 

ψήφισαν τους μνημονιακούς νόμους που δεσμεύουν τη χώρα για δεκαετίες  

και την  έχουν οδηγήσει σε πλήρη εξάρτηση, τώρα διεκδικούν την ψήφο 
των πολιτών για να εφαρμόσουν …….ανεξάρτητη πολιτική!!!!! 

Είναι πλέον φανερό ότι μετά από αυτή την εμπειρία δε μπορεί να υπάρχουν  

αυταπάτες. Ο λαός που υπέστη τη μνημονιακή βαρβαρότητα για οκτώ 



ολόκληρα χρόνια είναι πλέον σε θέση να βγάλει ώριμα συμπεράσματα. 

Είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι επιστήμονες  οι άνθρωποι 
της τέχνης να συνειδητοποιήσουμε ότι δε μπορούμε να αναθέτουμε το 

έργο της ανόρθωσης της κοινωνίας σε εργολάβους της πολιτικής, οι οποίοι   

υλοποιούν τα σχέδια που ετοιμάζουν οι αρχιτέκτονες της κοινωνικής 

εξαθλίωσης και της εξάρτησης και της υποτέλειας της χώρας. Δε μπορούν 
πλέον τα θύματα του κεφαλαίου, ξένου και ντόπιου να εμπιστεύονται τους 

εκπροσώπους των εκμεταλλευτών τους. Γιατί εκτός των άλλων ο δρόμος 

αυτός, όπως δείχνει η ιστορική εμπειρία, εγκυμονεί τον κίνδυνο της 
ενίσχυσης των ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς.  

Είναι φανερή λοιπόν και επείγουσα η ανάγκη της καταλυτικής παρέμβασης 

των πολιτών. Είναι ανάγκη να ξαναθυμηθούμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις 
των πλατειών που για τέσσερα χρόνια, από το΄2011 έως το 2015, έφεραν 

στο προσκήνιο νέες πρωτόγνωρες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και με τη 

δυναμική τους, άρχισαν  να φοβίζουν τους ξένους επικυρίαρχους και τους 

ντόπιους υποστηρικτές τους. Να τις ξαναθυμηθούμε για να βγάλουμε τα 
συμπεράσματά μας για το σήμερα και κυρίως για το αύριο. Για να 

δημιουργήσουμε ένα νέο κίνημα με σταθερό αντικαπιταλιστικό 

προσανατολισμό που θα οργανώνεται και θα κινητοποιείται  με ανοιχτές 
συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς και όπου ή για όποιο 

πρόβλημα υπάρχει ανάγκη. Ένα τέτοιο κίνημα με συνεχή παρουσία και  

δράση είναι σίγουρο ότι θα  μπορέσει να αποτελέσει τον καταλύτη των 
πολιτικών εξελίξεων και να βρει τους τρόπους αυτοθέσμισης, μέσα από 

τους οποίους θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας πραγματικά 

δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ένα κίνημα που έχοντας νωπή την 

τραυματική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσει να ξεφύγει από τις 
ψευδαισσθήσεις και τις αυταπάτες του κομματισμού και θα λειτουργεί 

πραγματικά αυτόνομα και με άμεση δημοκρατία. Ένα τέτοιο κίνημα μπορεί 

να ανοίξει το δρόμο της  κοινωνικής χειραφέτησης και της ανόρθωσης της 
κοινωνίας, για μια ζωή με  αξιοπρέπεια 

 

Μάκης Σταύρου 
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