Κάλεσμα υποστήριξης στην
Ελλάδα που αντιστέκεται και
στην ελληνική Επιτροπή
Αλήθειας του Δημόσιου
Χρέους.
Για το δικαίωμα των λαών να
ελέγξουν το δημόσιο χρέος.
Στους λαούς
κόσμου,

της

Ευρώπης

και

ολάκερου

του

Σε
όλες
εκείνες
και
όλους
εκείνους
που
απορρίπτουν τις πολιτικές λιτότητας και δεν
δέχονται να πληρώνουν ένα δημόσιο χρέος που μας
στραγγαλίζει ενώ συνάφθηκε χωρίς εμάς και
ενάντια σε εμάς.
Εμείς
που
υπογράφουμε
αυτό
το
κάλεσμα,
συμπαραστεκόμαστε στον ελληνικό λαό που, με τη ψήφο
του στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, ήταν ο
πρώτος στην Ευρώπη και στο βόρειο ημισφαίριο που
απέρριψε τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στο
όνομα της αποπληρωμής ενός δημόσιου χρέους που έχει
συναφθεί από τους «από πάνω» χωρίς το λαό και ενάντια
στο λαό. Ταυτόχρονα, εκτιμούμε ότι η δημιουργία, με
πρωτοβουλία της Προέδρου του ελληνικού Κοινοβουλίου,
της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος της
Ελλάδας, συνιστά ένα ιστορικό γεγονός κεφαλαιώδους
σημασίας όχι μόνο για τον ελληνικό λαό αλλά και για
όλους τους λαούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου!
Πράγματι, αυτή η Επιτροπή, που αποτελείται από
εθελοντές πολίτες που ήλθαν από τις τέσσερις γωνιές του

πλανήτη, θα βρει μιμητές σε άλλες χώρες. Καταρχήν,
επειδή το πρόβλημα του χρέους είναι μια μάστιγα που
χτυπάει σχεδόν παντού στην Ευρώπη και στο κόσμο.
Κατόπιν, επειδή υπάρχουν πια πάρα πολλά εκατομμύρια
πολίτες που, δίκαια, θέτουν μερικά στοιχειώδη και συνάμα
θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με αυτό το χρέος:
«Τι απόγινε το χρήμα του τάδε δανείου, με ποιους
όρους συνάφθηκε το δείνα δάνειο; Πόσοι τόκοι
πληρώθηκαν, με ποιο επιτόκιο, πόσο τμήμα του
δανείου ήδη αποπληρώθηκε; Πώς διογκώθηκε το
χρέος παρόλο που δεν είδαμε το χρώμα του
χρήματος; Ποιο δρόμο πήραν τα κεφάλαια; Σε τι
χρησίμεψαν; Ποιο μέρος τους καταχράστηκε και
γιατί;»
Και επίσης: «Ποιος δανείστηκε και στο όνομα
ποιανού; Ποιος δάνεισε και ποιος ήταν ο ρόλος του;
Πώς βρέθηκε μπλεγμένο το Κράτος, με ποια
απόφαση, που λήφθηκε με ποια αρμοδιότητα; Πώς
τα
ιδιωτικά
χρέη
έγιναν
«δημόσια»;
Ποιος
προώθησε σχέδια μαϊμούδες, ποιος έσπρωξε,
ενθάρρυνε,
ποιος
κέρδισε
από
αυτά;
Ποια
εγκλήματα διαπράχτηκαν με αυτά τα χρήματα; Γιατί
δεν αποδίδονται αστικές, ποινικές και διοικητικές
ευθύνες;».
Όλα αυτά τα ερωτήματα θα αναλυθούν λεπτομερώς από
την ειδική Επιτροπή που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία
της Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Αυτή η Επιτροπή
έλαβε επίσημη εντολή να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία
που συνδέονται με τη δημιουργία και την υπερβολική
διόγκωση του δημόσιου χρέους και να τα υποβάλλει σε
ενδελεχή επιστημονική εξέταση προκειμένου να ορίσει
ποιο μέρος του μπορεί να ταυτοποιηθεί ως χρέος άνομο ή
παράνομο ή απεχθές ή δυσβάσταχτο, και αυτό τόσο στην
περίοδο των Μνημονίων, από το Μάιο 2010 μέχρι τον
Ιανουάριο 2015, όσο και στη διάρκεια των προηγούμενων

ετών.
Πρέπει επίσης να δημοσιεύει συγκεκριμένες
πληροφορίες, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, να
τεκμηριώνει δημόσιες τοποθετήσεις, να προκαλεί την
ευαισθητοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, της διεθνούς
κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώμης, και τέλος να
επεξεργάζεται επιχειρήματα και αιτήματα σχετικά με τη
διαγραφή του.
Θεωρούμε ότι είναι το πιο στοιχειώδες δημοκρατικό
δικαίωμα κάθε πολίτη να ζητήσει και να του δοθούν
καθαρές και συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα αυτά τα
ερωτήματα. Εκτιμούμε επίσης ότι η άρνηση να δοθούν
απαντήσεις συνιστά άρνηση δημοκρατίας και διαφάνειας
από μέρους εκείνων των «από πάνω» που εφεύραν και
χρησιμοποιούν το «σύστημα-χρέος» για να κάνουν τους
πλούσιους
πλουσιότερους
και
τους
φτωχούς
φτωχότερους.
Και ακόμα χειρότερα: Πιστεύουμε ότι
διατηρώντας με κάθε μέσο το μονοπώλιο του
δικαιώματος να αποφασίζουν για τη τύχη της κοινωνίας,
οι «από πάνω» στερούν τη συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών, ανδρών και γυναικών, όχι μόνο από το δικαίωμα
να αποφασίζουν, αλλά κυρίως από το δικαίωμα να πάρουν
στα χέρια τους τόσο τις δικές τους τύχες όσο και την
τύχη της ανθρωπότητας!
Να γιατί, και με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση
ανάγκης, απευθύνουμε σε όλους τους πολίτες, άνδρες και
γυναίκες, στα κοινωνικά κινήματα, στα οικολογικά και
φεμινιστικά δίκτυα και κινήματα, στα εργατικά συνδικάτα
και στους πολιτικούς σχηματισμούς που απορρίπτουν
αυτή τη νεοφιλελεύθερη και όλο και λιγότερο
δημοκρατική και ανθρώπινη Ευρώπη το εξής κατεπείγον
κάλεσμα:
Εκδηλώστε την αλληλεγγύη σας σε αυτή την Ελλάδα που
αντιστέκεται υποστηρίζοντας τώρα και έμπρακτα την
Επιτροπή
Αλήθειας του ελληνικού δημόσιου Χρέους
καθώς και το έργο της για την ταυτοποίηση του

παράνομου, άνομου, απεχθούς
μέρους αυτού του χρέους.

ή/και

δυσβάσταχτου

Υπερασπιστείτε την ενάντια στις επαίσχυντες επιθέσεις
που υφίσταται από εκείνους που, στην Ελλάδα και στο
κόσμο,
έχουν
συμφέρον
να
κρατήσουν
καλά
καταχωνιασμένη την αλήθεια για το «σύστημα-χρέος».
Λάβετε ενεργά μέρος στις διαδικασίες λογιστικού
ελέγχου από πολίτες, που αναπτύσσονται τώρα παντού
στην Ευρώπη και αλλού.
Δικτυώστε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη σας,
επειδή μόνον αυτή η υποστήριξη
και μόνον αυτή η
διεθνής αλληλεγγύη είναι σε θέση να εξουδετερώσουν το
σχέδιο των ισχυρών
να προκαλέσουν ασφυξία στην
Ελλάδα που παλεύει ενάντια στους κοινούς μας εχθρούς:
τις πολιτικές λιτότητας και το χρέος που μας
στραγγαλίζει!
Απέναντι σε ένα έμπειρο, καλά συντονισμένο, οπλισμένο
με τεράστιες εξουσίες και κυρίως, αποφασισμένο να πάει
μέχρι τέρμα την επίθεσή του ενάντια σε όλες και όλους
εμάς που αποτελούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των
κοινωνιών μας, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τη
πολυτέλεια να αντισταθούμε χωριστά, ο καθένας στη
γωνιά του.
Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας σε ένα πλατύ
κίνημα αλληλεγγύης στην Ελλάδα που αντιστέκεται και
ας προσφέρουμε την υποστήριξή μας στην ελληνική
Επιτροπή Αλήθειας του Δημοσίου Χρέους, δημιουργώντας
ανάλογες επιτροπές λογιστικού ελέγχου του χρέους
παντού όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο αγώνας του ελληνικού λαού είναι και δικός αγώνας και
η νίκη του θα είναι και δικιά μας νίκη καθώς η ισχύς μας
βρίσκεται στην ενότητά μας!
Για να υπογράψετε το Κάλεσμα, κλικάρετε εδώ:
GreekDebtTruthCommission.org

