
Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ 

Ιδρυτική διακήρυξη 

Από το 2010 ο ελληνικός λαός ζει έναν εφιάλτη χωρίς τέλος. Με πρόσχημα το δημόσιο χρέος και τη 

δήθεν ανάγκη παραμονής μας στο ευρώ συμμορίες τοκογλύφων και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι 

αμφισβητούν καθημερινά την αξιοπρέπειά μας, σφυροκοπούν τις δημοκρατικές μας κατακτήσεις και 

ισοπεδώνουν το βιοτικό μας επίπεδο. Άστεγοι περιπλανιούνται στους δρόμους, σπίτια μένουν χωρίς 

θέρμανση, η μισή νεολαία αγωνιά άνεργη, ενώ φαινόμενα μαζικής πείνας εμφανίζονται για πρώτη 

φορά μετά τον Εμφύλιο.  

Σε μια χώρα που η παραγωγή της αποσαθρώθηκε τη δεκαετία του ευρώ, οι πλούσιοι γίνονται 

πλουσιότεροι, αλλά οι μισθοί των εργαζόμενων τείνουν προς τριτοκοσμικά επίπεδα, η αγορά εργασίας 

μετατρέπεται σε ζούγκλα και οι συντάξεις λεηλατούνται. Το κοινωνικό κράτος καταστρέφεται· υγεία, 

παιδεία και πρόνοια βγαίνουν στο σφυρί. Μια νεοφιλελεύθερη μαφία που ελέγχει τα κυβερνητικά 

κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση, σπέρνει το φόβο 

κυβερνώντας με αλλεπάλληλα πραξικοπήματα. Θέλει ν’ αρπάξει τον εθνικό πλούτο, να διαλύσει την 

κοινωνία, και να μας αναγκάσει να δουλεύουμε γι’ αυτήν με μισθούς πείνας. Ο λαός ωστόσο 

αντιστέκεται ηρωικά, και η μαχητικότητά του διαρκώς μεγαλώνει. Με τους αγώνες του έχει γίνει 

παράδειγμα για τους άλλους λαούς της ευρωπαϊκής περιφέρειας και τους προοδευτικούς ανθρώπους 

του πυρήνα της ευρωζώνης, που δεν έχει ακόμη πληγεί από την καπιταλιστική κρίση. Κινητοποιείται 

μαζικά, αναζητά νέες μορφές αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης, μαθαίνει με εντυπωσιακή ταχύτητα, 

ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή. 

Αυτές ακριβώς τις προσπάθειες του λαού ενισχύει το Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ, συμβάλλοντας στην 

επιστημονική μελέτη των κρίσιμων οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων όσο και στη μαζική 

κινητοποίηση. Κεντρικές μας επιδιώξεις είναι ο έλεγχος και η διαγραφή του δημόσιου χρέους, καθώς 

και η άμεση στάση πληρωμών των τοκοχρεολυσίων του. Η δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού 

Ελέγχου του χρέους, ιδίως με τη μαζική κινητοποίηση γυναικών, ανέργων, νεολαίας και μεταναστών. 

Η έξοδος από το ευρώ, και η παραγωγική αξιοποίηση των πόρων που έτσι θα εξοικονομηθούν προς 

όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Ο εργατικός και κοινωνικός έλεγχος στα μέσα παραγωγής. Η 

διαγραφή χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Η σύσταση δημόσιας κεντρικής τράπεζας χωρίς 

συμμετοχή ιδιωτών. Ο κοινός αγώνας για τη δημιουργία μιας Ευρώπης των εργαζομένων. Η 

επιστημονική μελέτη των συνθηκών που θα φέρει η έξοδος της χώρας από το ευρώ, και η παρουσίαση 

λύσεων με γνώμονα τις ανάγκες του λαού. Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης την οποία 

διακινούν συστηματικά τα μέσα επικοινωνίας, ιδίως τα ιδιωτικά, εκφράζοντας τα συμφέροντα του 

κρατικοχρηματιστικού πλέγματος εξουσίας. Τέλος, η συμβολή με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της 

φτώχειας. 

Η δημοκρατική δομή του Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ απηχεί τη βασική μας επιδίωξη, να 

εκδημοκρατιστεί ολόκληρη η κοινωνία. Oι εξουσίες είναι συγκεντρωμένες στα χέρια της Γενικής 

Συνέλευσης, οι εκπρόσωποι είναι άμεσα ανακλητοί, και δεν δεχόμαστε ενισχύσεις από κρατικούς 

φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ούτε μέλη τα οποία εκδηλώνουν εθνικιστικές, σεξιστικές, 

φασιστικές ή ρατσιστικές ιδέες ή αντιλήψεις. Η δημοκρατική μας λειτουργία στην πράξη αποτελεί 

καθημερινό μας στοίχημα, και περιμένουμε τη βοήθειά σας στον αγώνα μας. 

 Επικοινωνία:contradebt@gmail.com                                       http://nodebtnoeuro.wordpress.com/ 
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 No Debt No Euro 

Declaration 

 

Since 2010 the Greek people is suffering an endless nightmare. Using as a pretext the 

public debt and the needs of the eurozone, gangs of banksters and their political 

personnel challenge our dignity, destroy our democracy, and bulldoze our lives. The 

streets of our country, till yesterday prosperous, are filled with homeless women and 

men; households freeze because they cannot pay for heating; one out of two young 

people, highly educated and competent by world standards, suffer exclusion from the 

labour market; fields lie fallow, while mass hunger is seen here for the first time after 

the 1940s. 

In a country whose production was decimated in the years of the euro, rich get richer 

while salaries slide to Third World standards. The labour marked turns into a jungle 

under the orders of the Troika, and pension funds are sacked to save the banks. The 

social state is demolished; the public health system, education, and social provision 

are destroyed. A neoliberal mafia without any democratic legitimacy controls 

government parties and mass media, ruling through coups and terrorizing the people. 

It snatches national wealth, atomizes society, and makes us work like slaves in return 

for symbolic wages. To make this easier, media push around the stereotype of the lazy 

Greeks; on the contrary, OECD data show that Greeks are the hardest working people 

in Europe. But they are also among the most exploited. 

The Greek people resist furiously this attack, which is but one of the first phases of a 

concerted attack against all working people of Europe. With their struggles, stronger 

and stronger these last two years, they give an example to all. They mobilize en 

masse, learn with impressive speed, blueprint a different life. As the present 

government, supported by no social group beyond bankers and the rich, lacks any 

legitimacy, a major rupture seems to be ahead of us. A democratic uprising is coming. 

No Debt No Euro was founded to support these efforts of the Greek people. We aim 

to participate in the study of the crucial political and economic issues related to the 

debt and the euro, as well as in the mass mobilisation. Our central objectives are to 

make the Greek state audit and delete the public debt, and immediately cease 

payments to the creditors. We work for the creation of an Audit Committee of public 

debt, mobilising not only specialists but also women, unemployed, young people and 

immigrants.We demand to exit eurozone, and use productively the funds that will thus 

be secured, for the benefit of the poorest. To institute workers’ and social control of 

the means of production. To delete the debt of over-indebted households. To create a 

central bank belonging to the state, without private shareholders. To cooperate with 

the other peoples of Europe for the creation of a Europe of labour. To study how the 

exit from eurozone will affect Greece, and to present solutions attuned to the needs of 

the people and not of the banks. To counter the propaganda of the mass media, that 

promote the interests of the state-financial power nexus. And finally, to help in all 

possible ways to eradicate poverty from our country. 

The democratic structure of No Debt No Euro reflects our central objective, to attain a 

democratic society. Power lies in the General Meeting of members, representatives 

are revocable at any time, and we do not receive funds or any other support from 

Greek or other state institutions. Nor do we accept as members persons who express 



nationalist, sexist, fascist, or racist ideas or views. We try to function at all instances 

in the most democratic way, and we expect your help in our struggle. 

Contact: contradebt@gmail.com                            http://nodebtnoeuro.wordpress.com/  
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