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Ελλάδα-Γερμανία:Ποιος χρωστάει σε ποιον (1)        
Η διαγραφή του γερμανικού χρέους στο Λονδίνο το 1953 
 

του Ερίκ Τουσέν*
Από το 2010, στις ισχυρότερες χώρες της ζώνης του ευρώ, οι περισσότεροι πολιτικοί η
γέτες, με την υποστήριξη και των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκθειάζουν μ
ε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία)  την 
δήθεν γενναιοδωρία τους προς τον ελληνικό λαό και τις άλλες ευάλωτες χώρες στη ζ
ώνη του ευρώ.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αποκαλούν  «σχέδιο διάσωσης» μια σειρά μέτρων που βουλιάζο
υν ακόμη περισσότερο τις οικονομίες των χωρών που τα δέχονται και τις οδηγούν σε  
μια άνευ προηγουμένου κοινωνική οπισθοδρόμηση, επιστρέφοντας 65 χρόνια πριν. 
Το σχέδιο μείωσης του χρέους της Ελλάδος  που υιοθετήθηκε το Μάρτιο 2012 και πο
υ προβλέπει τη μείωση των οφειλών της Ελλάδας στις ιδιωτικές τράπεζες κατά 50%, ήταν μια απάτη (1) αφού αυτές οι 
απαιτήσεις είχαν ήδη χάσει το 65 με 75% της αξίας τους στη δευτερογενή αγορά. Η μείωση των χρεών των ιδιωτικών τ
ραπεζών αντισταθμίστηκε με την αύξηση του δημόσιου χρέους στα χέρια της Τρόικας και οδηγεί σε νέα μέτρα πρωτοφ
ανούς βαρβαρότητας και αδικίας. 

Αυτή η συμφωνία μείωσης του χρέους, που στόχο έχει να αλυσοδέσει τον ελληνικό λαό σε μόνιμη λιτότητα, αποτελεί π
ροσβολή και απειλή για όλους τους λαούς της Ευρώπης και αλλού. 
 
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες μελετών του ΔΝΤ, το 2013, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα αντιπροσωπεύσει το 164% του α
καθάριστου εγχώριου προϊόντος, που σημαίνει ότι η μείωση που ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2012 δεν θα οδηγήσει σ
ε πραγματική ανακούφιση του βάρους που ταλανίζει τον ελληνικό λαό. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας σε επίσκεψη του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 τόνισε τ
ην ανάγκη για μια πραγματική πρωτοβουλία για τη μείωση του ελληνικού χρέους και αναφέρθηκε στην ακύρωση ενός 
μεγάλου μέρους του γερμανικού χρέους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Λονδίνου του Φεβρουαρίου 1953. 
 
Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτή τη συμφωνία.
 

Η συμφωνία του Λονδίνου του 1953 για το γερμανικό χρέος
 
Η ριζική μείωση του χρέους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ) και η ταχεία ανοικοδόμηση της μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν δυνατόν, χάρη στην πολιτική βούληση των πιστωτών της, ήτοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών και των βασικών δυτικών συμμάχων τους (Βρετανία, Γαλλία). 
Τον Οκτώβριο του 1950, οι τρεις σύμμαχοι διατύπωσαν ένα σχέδιο στο οποίο η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση α
ναγνωρίζει την ύπαρξη των χρεών στις περιόδους πριν και μετά τον πόλεμο. 
Οι σύμμαχοι σε κοινή δήλωση που επισύναψαν, ανέφεραν ότι «οι τρεις χώρες συμφώνησαν σε  έναν κατάλληλο διακαν
ονισμό των απαιτήσεων προς τη Γερμανία, ούτως ώστε να μην αποσταθεροποιηθεί η χρηματοοικονομική κατάσταση τη
ς οικονομίας της μέσω ανεπιθύμητων συνεπειών ούτε να επηρεαστούν υπερβολικά τα πιθανά αποθέματα συναλλάγματ
ος.  
Οι τρεις χώρες ήταν πεπεισμένες ότι η γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συμμερίζεται τη θέση τους και η αποκατάσ
ταση της γερμανικής πίστωσης υπόκειται σε κατάλληλη διευθέτηση του γερμανικού χρέους που εξασφάλιζε σε όλους τ
ους συμμετέχοντες μια δίκαιη διαπραγμάτευση, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας» (2).
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Το διεκδικούμενο χρέος της Γερμανίας πριν από τον πόλεμο ανερχόταν σε 22,6 δισεκατομμύρια μάρκα με εκτοκισμό. Τ
ο χρέος μετά τον πόλεμο εκτιμήθηκε σε 16,2 δισ. μάρκα. 
Στη διάρκεια της συμφωνίας του Λονδίνου στις 27 Φεβρουαρίου 1953 (3) τα ποσά μειώθηκαν σε 7,500 δισ. μάρκα για 
την πρώτη περίοδο και σε 7 δισ. μάρκα για τη δεύτερη (4). Σε ποσοστό, αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 62,6%.
 
Επιπλέον, η συμφωνία προέβλεπε τη δυνατότητα αναστολής των πληρωμών για να επαναδιαπραγματευθούν οι όροι, α
ν συνέβαινε μια ουσιαστική αλλαγή που περιόριζε τη διαθεσιμότητα των πόρων (5).
Για να διασφαλιστεί ότι η οικονομία της Δυτικής Γερμανίας έμπαινε πραγματικά σε επανεκκίνηση ώστε να αποτελεί ένα 
κεντρικό και σταθερό στοιχείο στο ατλαντικό μπλοκ ενώπιο του ανατολικού μπλοκ, οι Σύμμαχοι πιστωτές έκαναν πολύ 
σημαντικές παραχωρήσεις προς τις χρεωκοπημένες γερμανικές αρχές και εταιρείες που υπερβαίνουν κατά πολύ μια απλ
ή μείωση του χρέους. 
Ξεκίνησαν με την αρχή ότι η Γερμανία θα έπρεπε να ήταν σε θέση να αποπληρώσει, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλ
ό επίπεδο ανάπτυξης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού. Αποπληρωμή χωρίς να φτωχαίνει. 
 
Για το σκοπό αυτό, οι πιστωτές δέχτηκαν:

1. ότι η Γερμανία θα πλήρωνε είτε στο εθνικό της νόμισμα, το μάρκο, είτε σε σκληρό νόμισμα (δολάρια, ελβετικ
ά φράγκα, λίρες...).  
2. ενώ στις αρχές του 1950, η χώρα εξακολουθούσε να έχει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο (η αξία των εισαγωγών 
ξεπερνούσε εκείνη των εξαγωγών), οι πιστώτριες δυνάμεις  δέχτηκαν ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μειώσει τι
ς εισαγωγές της και να παράγει δικά της προϊόντα, αντί να τα εισάγει. Συνεπώς,  επιτρέποντας στη Γερμανία να 
αντικαταστήσει τις εισαγωγές αγαθών με δική της παραγωγή, οι πιστωτές συμφωνούσαν να μειώσουν τις εξαγω
γές τους προς αυτή. Με το 41% των γερμανικών εισαγωγών από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτ
είες για την περίοδο 1950-51 και με το μερίδιο των άλλων πιστωτριών χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη (
Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία και Ελβετία), το σύνολο ανήλθε στο  66%. 
3. Τρίτον, οι πιστωτές επέτρεψαν στη Γερμανία να πωλεί τα προϊόντα της στο εξωτερικό, για να επιτύχει ένα θε
τικό εμπορικό ισοζύγιο. 

 
Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται στην δήλωση που αναφέρθηκε παραπάνω:
 
«Η ικανότητα της Γερμανίας να πληρώσει τις δημόσιες και ιδιωτικές οφειλές της, δεν σημαίνει μόνο την ικανότητα να π
ραγματοποιεί τακτικές πληρωμές σε γερμανικά μάρκα χωρίς πληθωριστικές συνέπειες, αλλά επίσης ότι η οικονομία της 
χώρας μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, με βάση το παρόν ισοζυγίου πληρωμών της. 
 
Ο υπολογισμός της ικανότητας αποπληρωμής της Γερμανίας απαιτεί να αντιμετωπιστούν μερικά προβλήματα όπως: 

1. η μελλοντική παραγωγική ικανότητα της Γερμανίας, ιδίως όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα των εξαγω
γών της, καθώς και η ικανότητα υποκατάστασης των εισαγωγών,
2. η δυνατότητα της πώλησης των γερμανικών προϊόντων στο εξωτερικό, 
3. οι μελλοντικές πιθανές εμπορικές συνθήκες, 
4. τα δημοσιονομικά και εσωτερικά οικονομικά μέτρα που θα απαιτηθούν για την διασφάλιση πλεονάσματος (su
peravit) από τις εξαγωγές».(6) 

 
Περαιτέρω, σε περίπτωση διαφορών με τους πιστωτές, σε γενικές γραμμές, αρμόδια θα είναι τα γερμανικά δικαστήρια. 
Ρητά αναφέρεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, «τα γερμανικά δικαστήρια μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση [...] απ
όφασης ενός αλλοδαπού δικαστηρίου ή Αρχής διαιτησίας». Τέτοια περίπτωση είναι όταν «η εκτέλεση της απόφασης αν
τιτίθεται προς τη δημόσια τάξη» (σελ. 12 της Συμφωνίας του Λονδίνου).
 
Άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, η εξυπηρέτηση του χρέους προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την ικανότητα της γερμανι
κής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της ανοικοδόμησης της χώρας και τα έσοδα από τις εξαγωγές. 
Η σχέση μεταξύ της εξυπηρέτησης του χρέους και των εσόδων από τις εξαγωγές δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Αυτ
ό σημαίνει ότι η Δυτική Γερμανία δεν θα έπρεπε να ξοδεύει περισσότερο από το ένα εικοστό των εσόδων από τις εξαγω
γές της για να εξυπηρετεί  το χρέος της. Στην πράξη, μόλις το 4.2% των εσόδων της από τις εξαγωγές θα πάνε στην ε
ξυπηρέτηση του χρέους της (αυτό το ποσοστό ανήλθε το 1959). Έτσι και αλλιώς, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του 
γερμανικού χρέους εξοφλήθηκε σε γερμανικά μάρκα, πράγμα που σημαίνει ότι η γερμανική κεντρική τράπεζα μπορούσ
ε και εκδώσει νέο χρήμα, με άλλα λόγια, μπορούσε και έβαζε σε λειτουργία το τυπογραφείο νομίσματος (ή ρευστοποιο
ύσε το χρέος).
 
Επιπροσθέτως, εφαρμόστηκε ένα εξαιρετικό μέτρο: έγινε μια δραστική μείωση των επιτοκίων, τα οποία κυμάνθηκαν με
ταξύ 0 και 5%.
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Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δωρεές σε δολάρια των ΗΠΑ προς τη Δυτική Γερμανία: 1,17 δισ. δολάρια με το σ
χέδιο Μάρσαλ μεταξύ 3 Απρ. 1948 και 30 Ιουνίου 1952 (ήτοι περίπου 10 δισ. σημερινά δολάρια) συν τουλάχιστον 200 
εκατομμύρια δολάρια (περίπου 2 δις σημερινά) μεταξύ 1954 και 1961, κυρίως μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυ
ξης των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID).
 
Λόγω αυτών των εξαιρετικών συνθηκών, η Δυτική Γερμανία ανάκαμψε οικονομικά πολύ γρήγορα και τελικά απορρόφη
σε την Ανατολική Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Σήμερα είναι μακράν η ισχυρότερη οικονομία στην Ευρώπη.
 

Γερμανία 1953 / Ελλάδα 2010-2012
 
Αν επιχειρήσουμε μια σύγκριση μεταξύ της θεραπείας στην οποία υπόκειται η Ελλάδα και αυτής που επιφυλάχτηκε στη 
Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι διαφορές και η αδικία είναι εντυπωσιακές. 
 
Εδώ είναι ένας κατάλογος με 11 σημεία, που δεν εξαντλούν το ζήτημα:
 
1. - Αναλογικά, η μείωση του χρέους που δόθηκε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2012 είναι πολύ μικρότερη από εκείνη 
που χορηγήθηκε στη Γερμανία. 
2. - Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που συνοδεύουν αυτό το σχέδιο (και εκείνες που  προηγήθηκαν) δεν προ
ωθούν σε τίποτα την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ενώ συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη της γερμα
νικής οικονομίας. 
3. - Επιβάλλονται στην Ελλάδα ιδιωτικοποιήσεις υπέρ των ξένων επενδυτών κυρίως, ενώ η Γερμανία ενθαρρυνόταν να 
ενισχύσει τον έλεγχό της πάνω στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, με το δημόσιο τομέα υπό πλήρη ανάπτυξη. 
4. - Τα διμερή χρέη της Ελλάδας (αφορά τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Τρόικας) δεν μειώθηκαν (μόν
ο τα χρέη προς τις ιδιωτικές τράπεζες μειώθηκαν) ενώ τα διμερή χρέη της Γερμανίας (αρχής γενομένης με εκείνα που 
προκύπτουν στις χώρες που το Τρίτο Ράιχ είχε επιτεθεί, εισβάλει ή ακόμη ενσωματώσει) μειώθηκαν κατά 60% ή και πε
ρισσότερο. 
5. - Η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώσει σε ευρώ, ενώ έχει έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (και ως εκ τούτου σε έλλει
ψη των ευρώ) με τους Ευρωπαίους εταίρους της (κυρίως Γερμανία και Γαλλία), ενώ η Γερμανία αποπλήρωνε τα περισσ
ότερα από τα χρέη της σε γερμανικά μάρκα σημαντικά υποτιμημένα. 
6. - Η ελληνική κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να δανείζει χρήματα στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ η Deutsche Bank δά
νεισε στις γερμανικές αρχές και τύπωνε χρήμα (έστω και με μέτριο ποσοστό). 
7. – Επιτρεπόταν στη Γερμανία να μη υπερβαίνει το 5% των εσόδων από τις εξαγωγές της για να πληρώσει το χρέος εν
ώ δεν τέθηκε κανένα όριο στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας. 
8. - Τα νέα χρεόγραφα του ελληνικού χρέους που αντικαθιστούν τα προηγούμενα οφειλόμενα στις τράπεζες δεν επιπίπ
τουν πλέον στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, αλλά στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, που είναι αρμόδια (και ξέρουμε πόσο είναι ευνοϊκά για τους ιδιώτες πιστωτές ), ενώ τα γερμανικά δικαστήρι
α (ναι, αυτή η πρώην επιθετική και επεμβατική δύναμη…) ήταν αρμόδια. 
9. - Όσον αφορά την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους, τα γερμανικά δικαστήρια μπορούσαν να αρνηθούν να εκτε
λέσουν αποφάσεις των αλλοδαπών δικαστηρίων ή διαιτητικών δικαστηρίων σε περίπτωση που η εφαρμογή τους απειλο
ύσε τη δημόσια τάξη. Στην Ελλάδα, η Τρόικα αρνείται φυσικά ότι τα δικαστήρια μπορούν να επικαλούνται τη δημόσια τ
άξη για να ανασταλεί η αποπληρωμή του χρέους. Ωστόσο, οι τεράστιες κοινωνικές διαμαρτυρίες και η άνοδος των νεο-
ναζιστικών δυνάμεων, είναι τα άμεσα αποτελέσματα των μέτρων που υπαγορεύονται από την Τρόικα και την αποπληρ
ωμή του χρέους. (7) Παρά τις διαμαρτυρίες των Βρυξελλών, του ΔΝΤ και των «χρηματοπιστωτικών αγορών» που θα π
ροκαλούσε, οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να επικαλεσθούν εύκολα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και  δημόσια
ς τάξης, να αναστείλουν την πληρωμή του χρέους και να καταργήσουν τα αντικοινωνικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τ
ην Τρόικα.  
10. - Στην περίπτωση της Γερμανίας, η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα να ανασταλούν οι πληρωμές για να επανα
διαπραγματευτούν οι όροι, αν υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή που εμποδίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων. Τίποτα τέτοι
ο δεν προβλέπεται για την Ελλάδα. 
11. - Στη συμφωνία για το γερμανικό χρέος, προβλέπεται ρητώς ότι η χώρα μπορεί να παράγει τοπικά προϊόντα που ει
σήγαγε προηγουμένως για να επιτευχθεί ένα εμπορικό πλεόνασμα και για την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών της. 

 

Αλλά η φιλοσοφία των συμφωνιών που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύου
ν στις ελληνικές αρχές να βοηθήσουν, να επιδοτήσουν και να προστατεύσουν τους τοπικούς παραγωγούς τους, είτε στ
η γεωργία, τη βιομχανία και τις υπηρεσίες, ενώπιον των ανταγωνιστών τους των άλλων χωρών της ΕΕ (που είναι οι κύ
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ριοι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας).

Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει ότι η Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έλαβε δωρεές σε πολύ σημαντι
κό ποσοστό, μεταξύ άλλων, όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ.
 
Μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αναφέρεται στη συμφωνία του Λονδίνου του 
1953 όταν απευθύνεται στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Η αδικία με την οποία αντιμετωπίζονται οι Έλληνες (καθώς άλλο
ι λαοί των οποίων οι αρχές ακολουθούν τις συστάσεις της Τρόικας) πρέπει να ευαισθητοποιήσει την συνείδηση ενός με
γάλου μέρους της κοινής γνώμης. 

Αλλά ας μην έχουμε αυταπάτες, η λόγοι που ώθησαν τις δυτικές δυνάμεις να μεταχειριστούν την Δυτική Γερμανία όπω
ς το έκαναν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ισχύουν στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Για να δούμε μια πραγματική λύση στο δράμα του χρέους και της λιτότητας, θα χρειαστούν ακόμη ισχυρές κοινωνικές 
κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και η ανάληψη της εξουσίας από μια κυβέρνη
ση του λαού στην Αθήνα.
 
Θα χρειαστεί μια μονομερής πράξη ανυπακοής από τις αρχές της Αθήνας (με υποστήριξη του  λαού), όπως την αναστο
λή της αποπληρωμής και την κατάργιση των αντι-κοινωνικών μέτρων για να αναγκαστούν οι πιστωτές σε σημαντικές π
αραχωρήσεις και να επιβληθεί επιτέλους η ακύρωση του παράνομου χρέους. Η επίτευξη σε λαϊκή κλίμακα ενός λογιστι
κού ελέγχου του ελληνικού χρέους από  τους πολίτες πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προετοιμαστεί το έδαφος.
 
Προσεχώς:

 
Ελλάδα-Γερμανία: ποιος χρωστάει σε ποιον; (2)  

Από το χρέος του Τρίτου Ράιχ στην σημερινή Ελλάδα 
 
Σημειώσεις
|1| Les créances des banques privées sur la Grèce passent grosso modo de 200 à 100 milliards d’euros. La dette publ
ique totale de la Grèce dépasse 360 milliards d’euros.
|2| Deutsche Auslandsschulden, 1951, p. 7 et suivantes, in Philipp Hersel, « El acuerdo de Londres de 1953 (III) », h
ttp://www.lainsigna.org/2003/enero...
|3| Texte intégral en français de l’Accord de Londres du 27 février 1953 :http://www.admin.ch/ch/f/rs/i9/0.94...
|4| 1 US dollar valait à l’époque 4,2 marks. La dette de l’Allemagne occidentale après réduction (soit 14,5 milliards de 
marks) équivalait donc à 3,45 milliards de dollars.
|5| Les créanciers refusent toujours d’inscrire ce type de clause dans les contrats à l’égard des pays en développeme
nt ou des pays comme la Grèce, le Portugal, l’Irlande, l’Europe centrale et orientale…
|6| (Auslandsschulden, 1951, p. 64 et suivantes) in Philip Hersel, El acuerdo de Londres (IV), 8 de enero de 2003, htt
p://www.lainsigna.org/2003/enero...
|7| Nonobstant, les autorités grecques pourraient parfaitement invoquer l’état de nécessité et l’ordre public pour susp
endre le paiement de la dette et abroger les mesures antisociales imposées par la Troïka.

Ερίκ Τουσέν , λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, Βέλγιο,  πρόεδρος της CADTM Βελγίου (Επιτροπή για την κατά
ργηση του χρέους του Τρίτου Κόσμου, www.cadtm.org ) και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ATTAC Γαλλίας. 
Έγραψε με τον Damien Millet: ΑΑΑ,  Audit Annulation Autre politique
 
  
Πηγή     
 
http://cadtm.org/Grece-Allemagne-qui-doit-a-qui-1-L

Μετάφραση:      Christian Haccuria  

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ

 

http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=3
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=3
http://cadtm.org/Grece-Allemagne-qui-doit-a-qui-1-L
http://cadtm.org/Grece-Allemagne-qui-doit-a-qui-1-L
http://www.cadtm.org/
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-1-1953&catid=1:articles-greek&Itemid=2#07
http://www.lainsigna.org/2003/enero/econ_010.htm
http://www.lainsigna.org/2003/enero/econ_010.htm
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-1-1953&catid=1:articles-greek&Itemid=2#06
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-1-1953&catid=1:articles-greek&Itemid=2#05
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-1-1953&catid=1:articles-greek&Itemid=2#04
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i9/0.946.291.364.fr.pdf
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-1-1953&catid=1:articles-greek&Itemid=2#03
http://www.lainsigna.org/2003/enero/econ_005.htm
http://www.lainsigna.org/2003/enero/econ_005.htm
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-1-1953&catid=1:articles-greek&Itemid=2#02
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:-1-1953&catid=1:articles-greek&Itemid=2#01
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=3


Grèce-Allemagne : qui doit à qui ? (2) 

Grèce-Allemagne : qui doit à qui ? (2) 

Créanciers protégés, peuple grec sacrifié

par Eric Toussaint

C’est  une  obligation  morale  que  de  s’élever  contre  les  discours  
mensongers à propos de la prétendue solidarité dont feraient preuve les  
gouvernants des pays les plus forts de la zone euro à l’égard du peuple  
grec et d’autres pays fragilisés (Irlande, Portugal, Espagne…). Les faits  
contredisent leurs propos relayés de manière permanente par les médias  
dominants. 

Περισσότερα... 
Manif 

Manif contre le traité d’austérité européen
par Jani Deblaine, Chris Den Hond 

Avertissement,  signal,  la  mobilisation  contre  le  TSCG  et  l’austérité  a  fait  le  plein.
Plus de 80000 personnes ont crié leur rejet du Pacte budgétaire qui ne ferait qu’aggraver la situation des populations 
de l’Europe.

Περισσότερα... 
Madrid 

Madrid: "Une mobilisation exemplaire"

Μerci pour tout ces messages, je reviens de madrid quelques info rapides, je viens 
de rentrer à la maison sans avoir eu le temps de m'informer plus :

Περισσότερα... 
Portugal 

Portugal : un million de révoltés dans la rue le 15 
septembre 2012 contre la Troïka et le gouvernement

par Rui Viana Pereira 

Les  médias  internationaux  ont  fait  
l’impasse  sur  l’énorme  mobilisation 
populaire qui a secoué la vie politique du  
Portugal le samedi 15 septembre 2012 : un 
million  de  manifestants  (10%  de  la 
population)  dans  tout  le  pays  dont  au 
moins  500  000  dans  la  capitale.  La  plus  
grande  manifestation  depuis  le  1er  mai  
1974  après  la  chute  de  la  dictature  de 
Salazar.

Περισσότερα... 
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The Uprising in Syria 

An Ugly Stalemate – The Uprising in Syria

ALI Tariq

Angered by the non-stop, one-sided propaganda on CNN and BBC World, usually a 
prelude to NATO bombing campaigns (including the six-month onslaught on Libya, 
the casualties of which are still hidden from the public) or direct occupations, I was 
asked to explain my views on RTV. I did so, denouncing the promotion of the 
Syrian National Council by western media networks and pointing out that some of 
the armed-struggle opposition were perfectly capable of carrying out their own 
massacres and blaming them on the regime.

Περισσότερα... 
Manifesto 

Manifesto
We are the majority and it’s not going to happen that we will be passed by.

We,  ordinary  people  are  fed  up  to  live  with  the  consequences  of  a  system 
conditioned  by  and  forced  to  adapt  itself  to  the  markets,  which  is  in  every 
respect insupportable, and has led us to be victims of a large scale scam which 
has caused this crisis. We unify in order to edit this manifesto. We invite every 
citizen to unify themselves with the claims we are making in this manifesto.

Περισσότερα... 
Norway 

Norway takes a bold step towards debt justice: First creditor ever to carry 
out a debt audit

by Eurodad 

Brussels, 15 August 2012

Today  the  Norwegian  Minister  of  Development  Heikki  Holmås  announced  that 
Norway will make an assessment of the legitimacy of developing countries’ debt to 
Norway. This means that the Norwegian government will be the first to ever carry 
out a creditor’s debt audit.

Περισσότερα... 
La longue tradition 

 La longue tradition des 
annulations de dettes en 

Mésopotamie et en Egypte du 
3e au 1er millénaire av. J-C 

par Eric Toussaint
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Il est essentiel de percer l’écran de fumée de l’histoire racontée par les créanciers et rétablir la vérité  
historique. Des annulations généralisées de dette ont eu lieu de manière répétée dans l’histoire.

Περισσότερα... 
Pakistan 

Pakistan Probing for Illegitimate Debt
by Madelynne Wager, Mary Donahue 

The Pakistan National Assembly reached a historic agreement regarding the need 
to audit  Pakistan’s public  debt.  Both the ruling Pakistan Peoples Party and the 
opposition party, Pakistan Muslim League (N), supported the decision to examine 
the purpose of the country’s foreign and domestic loans acquired since 1985 and 
how  they  were  used.  The  committee  will  allow  Pakistan  to  reach  decisive 
conclusions regarding its debt after decades of political rivals accusing each other 
for Pakistan’s growing debt burden. 

Περισσότερα... 
Sadocapitalisme 

Sadocapitalisme – Préface à « Sexe, capitalisme et critique de la valeur »
DAHAN Sylviane

Traduction française de la préface à l’édition en castillan du livre Sexe,  
capitalisme et  critique  de  la  valeur[1] La  version  en  castillan  de  cette  
introduction est aussi reproduite ci-dessous.

Περισσότερα... 
España-Argentina-Grecia 

España-Argentina-Grecia: reflexiones sobre la crisis
24 de julio por Julio C. Gambina 

Las autoridades de la zona euro aprobaron un 
rescate  de  la  banca  española  por  100.000 
millones de euros a cambio de un gravoso ajuste 
que supone aumentar el IVA del 18 al 21%, los 
mismos  niveles  que  ese  tributo  tiene  en  la 
Argentina,  y  que  como  sabemos  afecta  en 
mayor  medida  a  los  sectores  de  menores 
ingresos de la sociedad.

Περισσότερα... 
Le naufrage de l’économie espagnole 

Le naufrage de l’économie espagnole
ALBARRACIN Daniel, MEDIALDEA Bibiana, ALVAREZ PERALTA Nacho, GARI Manolo
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L’incompétence hautaine de Rajoy 

La batterie de mesures annoncées le 11 juillet par Rajoy au milieu des applaudissements indignes des membres de 
son parti constitue une attaque contre la majorité sociale et signifie une déclaration de guerre contre la population 
salariée. Parmi ces mesures se détache, de par le degré de mépris qu’elle représente envers les personnes les plus 
faibles,  celle  qui  vise  à  réduire  les  allocations  de  chômage.  Il  n’est  pas  surprenant  que  ces  mesures  aient 
immédiatement suscité des réactions virulentes de la part des organisations syndicales et sociales. 

Περισσότερα... 
Les dettes odieuses n’engagent pas le peuple 

Les dettes odieuses n’engagent pas le peuple
par Ridha Maamri 

La  dette  extérieure  de  la  Tunisie  et  ses  corollaires,  notamment  les  intérêts 
exorbitants qui pèsent lourd sur le budget de l’Etat et l’atteinte à la souveraineté 
du  pays  en  matière  de  planification  économique  mais  aussi  politique,  figurent 
parmi les points les plus contentieux après la révolution. Cette thématique, qui 
crée  tant  de  polémiques  dans  les  espaces  politiques  et  économiques,  a  été 
débattue, vendredi, dans un atelier faisant partie du programme des travaux de 
l’assemblée préparatoire du Forum social mondial (FSM).

Περισσότερα... 
Spanish state 

Spanish state: Rescue or kidnapping?
ALBARRACIN Daniel, ALVAREZ PERALTA Nacho, GARI Manolo, MEDIALDEA 

Bibiana

3 July 2012

On June 29, 2012 the European Council reached an agreement to allow the direct 
recapitalization of Spanish banks and try to relieve pressure on the sovereign debt 
markets. This agreement amends some of the conditions initially laid down for the 
rescue of the Spanish banking sector, and is being presented by the government 
as a genuine success in Brussels. 

Περισσότερα... 
Europe 

Europe : What emergency programme for the crisis?
by Damien Millet, Eric Toussaint 

The European governments, in accordance with IMF criteria, have made the choice of 
imposing strict austerity measures on their peoples. Slicing away public spending, 
lay-offs, pay freezes and salary cuts for civil servants, reduced access to vital public services and welfare, later 
retirement age, etc. Increased cost for public transport, water distribution, health services, education, etc. 

Περισσότερα... 
Πρωτοβουλία για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου 

http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Alitotita-kai-nea-vari-fernei-i-anadiarthrosi-tou-xreous&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=379%3Aeurope&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=379%3Aeurope&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=385%3Aspanish-state&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=11132
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=11132
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=4809
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=8511
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=8320
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=385%3Aspanish-state&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=388%3Ales-dettes-odieuses-nengagent-pas-le-peuple&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=388%3Ales-dettes-odieuses-nengagent-pas-le-peuple&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2
http://www.contra-xreos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3Ale-naufrage-de-leconomie-espagnole&catid=6%3Apoioi-eimaste&Itemid=2


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

Λιτότητα και νέα βάρη φέρνει η αναδιάρθρωση του χρέους!

Σε  βάρος  της  μεγάλης  κοινωνικής  πλειοψηφίας  στρέφεται  η  αναδιάρθρωση  του  ελληνικού  δημόσιου  χρέους  που  αποφάσισε  η  
Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη 21 Ιούλη. Η ίδια αυτή συζήτηση αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία της αποτυχίας του πρώτου 
Μνημονίου και όλων των πολιτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του δημόσιου 
χρέους καθώς, παρότι μειώθηκαν μισθοί και συντάξεις, παρότι έκλεισαν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι η φτώχεια και η 
ανεργία εκτοξεύθηκαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Μνημονίου, η πολυπόθητη επιστροφή στις αγορές δεν επετεύχθη, ούτε  
πρόκειται άμεσα να υλοποιηθεί. 

Περισσότερα... 
Ιδρυτική διακήρυξη 

Ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Επιτροπής ενάντια στο Χρέος

Στην παρούσα ιστορικών διαστάσεων επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στην εργασία, στους μισθωτούς, στις γυναίκες, στους νέους αλλά και σε όλη  
τη κοινωνία, το ζήτημα του δημόσιου χρέους παίζει – όχι άδικα - τον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Πράγματι, είναι στο όνομα του χρέους και  
της αντιμετώπισής του που «δικαιολογούνται»... 

Περισσότερα... 
Πολιτική Χάρτα 

Πολιτική Χάρτα του Διεθνούς CADTM 

(Υιοθετήθηκε στο Μπελέμ το Γενάρη του 2009)

Προοίμιο: 

Το 1989,  λανσάρεται στο Παρίσι «το κάλεσμα της Βαστίλης»:  καλεί όλες τις λαϊκές δυνάμεις του κόσμου να ενωθούν για την άμεση 
και άνευ όρων ακύρωση του χρέους των επονομαζόμενων «αναπτυσσόμενων» χωρών. Αυτό το εξουθενωτικό χρέος, καθώς και οι  
νεοφιλελεύθερες μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται στο Νότο 

Περισσότερα... 
Χάρτα λειτουργίας 

Χάρτα λειτουργίας του Διεθνούς CADTM 

Ι - Προοίμιο

1. Το δίκτυο CADTM είναι ένα διεθνές κίνημα που αγωνίζεται για τη κατάργηση του δημόσιου χρέους του Τρίτου Κόσμου, για τη  
κοινωνική χειραφέτηση, που σέβεται τη φύση και είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους καταπίεση. 

2. Οι οργανώσεις μέλη του δικτύου πρέπει 

Περισσότερα...
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