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Κάλεσμα του Blockupy: Στην Ελλάδα με αγάπη

Επειδή η μεγάλη ανατροπή που αρχικά πραγματοποιήθηκε μέσω την Ελληνικών
εκλογών, μπορεί να είναι μόνο μία πανευρωπαϊκή ανατροπή, είναι δυνατό να
ολοκληρωθεί στους δρόμους και τις πλατείες όλης της Ευρώπης. Οι
κινητοποιήσεις του Blockupy στην Φρανκφούρτη στις 18 Μαρτίου είναι μία πρώτη
απάντηση με αυτό τον τρόπο.

Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν», αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα για
την μεγάλη κινητοποίηση που από τα ξημερώματα της Τετάρτης βρίσκεται σε
εξέλιξη στη γερμανική πόλη. Αφορμή τα εγκαίνια του νέου πύργου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, αιτία όμως η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας που έχει
οδηγήσει την Ευρώπη σε κρίση.
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Το σύνθημα που επικρατεί στις τάξεις των ακτιβιστών είναι «οι άνθρωποι πάνω
από τις τράπεζες». Σε οδομαχίες μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, στο
περιθώριο του Blockupy, έχει εξελιχθεί η ένταση που κυριαρχούσε ήδη από το
ξημέρωμα στην Φρανκφούρτη την ημέρα των εγκαινίων του νέου Πύργου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Η αστυνομία έχει κάνει χρήση δακρυγόνων και
αντλιών νερού και συλλαμβάνει αθρόα διαδηλωτές.

Το κάλεσμα των διαδηλώσεων στην Φρανκφούρτη έχει χρώμα ελληνικό.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του καλέσματος: Κάλεσμα του Blockupy:

Στην Ελλάδα με αγάπη
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Η ώρα του Κυρίου, έρχεται σαν κλέφτης στην μέση της νύχτας, γράφει ο
Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς, την κοινότητα
στην οποία τώρα υπάρχει η σύγχρονη ελληνική πόλη της Θεσσαλονίκης. Μία
απίστευτη σύμπτωση μιας και σήμερα ξανά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία νέα
εποχή, μία εποχή που ξέσπασε μάλλον ξαφνικά έχοντας τις ρίζες της στην Ελλάδα.
Οι προκλήσεις αυτής της νέας εποχής, δεν εξαρτώνται απλά από την δυνατότητα
κάποιας κυβέρνησης να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των ψηφοφόρων, επειδή οι
μεγάλες αλλαγές που πλησιάζουν και που εγκαινιάστηκαν από τις Ελληνικές
Εκλογές, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μία κυβέρνηση και σίγουρα όχι από
μία κυβέρνηση που είναι μόνη της.

Ποια είναι η μεγάλη αυτή αλλαγή που πραγματοποιήθηκε από τους Έλληνες
ψηφοφόρους και την Κυβέρνησή τους; Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της
αναταραχής που οι λεγόμενοι «θεσμοί» προσπαθούν να αναιρέσουν; Ως πρώτο
βήμα, επιβάλλεται να απαγορευτεί σε αυτούς τους θεσμούς να μας μετατρέψουν
όλους σε οφειλέτες. Οι Έλληνες ψηφοφόροι και η Κυβέρνησή τους δηλώνουν
συνοπτικά: Είμαστε αθώοι. Θα επιστραφεί η ευθύνη των χρεών προς τους
πραγματικούς οφειλέτες: τους ίδιους τους θεσμούς, τις χρηματοοικονομικές
αγορές, τις κυβερνήσεις τους, τις διεφθαρμένες ελίτ -οπουδήποτε και
οποιοιδήποτε και αν είναι- και η λογική που τους συνδέει. Το ελληνικό μήνυμα είναι
ξεκάθαρο: Δεν πληρώνουμε το χρέος σας.

Το δεύτερο βήμα αυτής της μεγάλης αλλαγής είναι να μετατρέψει το πρόβλημα του
χρέους από ένα Ελληνικό πρόβλημα (ή Ισπανικό ή Πορτογαλικό κλπ), σε ένα
Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αν θέλαμε να το διατυπώσουμε λίγο πιο θετικά:
Απορρίπτοντας την ευθύνη αυτού του μεγάλου χρέους, οι Έλληνες ψηφοφόροι και η
Κυβέρνησή τους απαιτούν με την σειρά τους μία Δημοκρατική Ευρώπη. Ζητούν μία
Ευρώπη που θα παρέχει σε όσους ζουν στην επικράτειά της, ελεύθερη και ισότιμη
πρόσβαση για τα δικαιώματά τους και συνεπώς στον κοινωνικό πλούτο. Σε
αντίθεση με αυτό, ο στόχος των «θεσμών» και των πελατών τους είναι να
υποτάξουν όλη την Ευρώπη σε ένα χρέος που δεν μπορεί να αποπληρωθεί ποτέ.
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Αυτή η υποταγή αναφέρεται συχνά ως λιτότητα και σχετίζεται με μία
φετιχοποιημένη «μαύρη» οικονομική πολιτική. Ο κανόνας της λιτότητας επιθυμεί
να μας κάνει να πιστέψουμε ότι όλοι μας – και μαζί και η ίδια η δημοκρατίαείμαστε χρεωμένοι στην οικονομία. Η πολιτική δήλωση που συνοδεύει το
παραπάνω, είναι ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι υποταγμένη στην Γερμανία.
Ως εκ τούτου το βασικό τρίτο βήμα της ανατροπής είναι η αντικατάσταση της
οικονομίας με την πολιτική δράση και την δημοκρατία.

Η ζωή μας δεν μπορεί να υπολογιστεί με μία καλοφτιαγμένη φόρμουλα και μία
εύχρηστη αριθμομηχανή. Το να είσαι αλληλέγγυος με τους Έλληνες και την
Κυβέρνησή τους δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από το να είσαι αλληλέγγυος με μία
Ευρώπη η οποία από τώρα και στο εξής υποβάλλεται σε μία διαδικασία
εκδημοκρατισμού. Ωστόσο, μία τέτοια διαδικασία δεν μπορεί απλά να είναι μία
κυβερνητική πράξη από μόνη της καταδεικνύοντας έτσι την πρόκληση που
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Οι Ελληνικές εκλογές απεικονίζουν μία
συμπύκνωση της πολυετούς αντίστασης εκατομμυρίων ανθρώπων στους δρόμους
και τις πλατείες των πόλεών τους, στην Θεσσαλονίκη και αλλού. Η υπεράσπιση
αυτής της Κυβέρνησης και η υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας θα πρέπει να
προχωρήσουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Επειδή η μεγάλη ανατροπή που αρχικά πραγματοποιήθηκε μέσω των Ελληνικών
εκλογών, μπορεί να είναι μόνο μία πανευρωπαϊκή ανατροπή, είναι δυνατό να
ολοκληρωθεί στους δρόμους και τις πλατείες όλης της Ευρώπης.

Οι κινητοποιήσεις του Blockupy στην Φρανκφούρτη στις 18 Μαρτίου θα είναι μία
πρώτη απάντηση με αυτό τον τρόπο. Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν. Όχι
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μόνο η ώρα του Κυρίου άλλα και των ανθρώπων, είναι που πλησιάζει σαν κλέφτης
μέσα στην νύχτα.
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