
Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα
Στις 6 Μαΐου η νεολαία έδειξε την αντίθεσή της στο μνημόνιο, τη λιτότητα, την ανεργία, τη φτώχεια, την 

εξαθλίωση που της επέβαλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική που άσκησαν από κοινού ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημο-

κρατία και ΛΑΟΣ, δήθεν προς όφελος του λαού. Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου είναι μια ευκαιρία για τον 

ελληνικό λαό να αποδεσμευτεί από τις πολιτικές της τρόικας, του ΔΝΤ και του δικομματισμού. Είναι μια 

ευκαιρία να βγει ο λαός στο προσκήνιο και εκλέγοντας μια κυβέρνηση της Αριστεράς να ανακόψει τον 

εργασιακό και κοινωνικό κατήφορο, να κερδίσει πάλι την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 

ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να τρομοκρατήσουν το λαό ότι μια κυβέρνηση της Αριστεράς 

θα «εξασφαλίσει το χάος». Μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, ότι οι προτάσεις μας είναι ουτο-

πικές. Το κάνουν, όμως, γιατί γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι η μόνη ρεαλιστική πρό-

ταση για τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας. Η άμεση ακύρωση του Μνημονίου 

και της στρατηγικής της εσωτερικής υποτίμησης που κατεδαφίζει μισθούς, συντάξεις, εργασιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα, την Υγεία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, θα είναι το πρώτο βήμα σε μια δύσκο-

λη αλλά και επίπονη προσπάθεια να οικοδομήσουμε έναν κόσμο στον οποίο πρωταγωνιστής θα είναι οι 

ζωές μας κι όχι τα κέρδη τους, οι δικές μας επιθυμίες και όχι οι νόμοι της αγοράς.

Προσπαθούν να καλλιεργήσουν το φόβο και το μίσος. Το φόβο στη γενιά των γονιών και των παππούδων 

μας. Το μίσος απέναντι στους μετανάστες γείτονές μας, συμμαθητές μας, συμφοιτητές μας, συναδέλ-

φους μας. Όμως εμείς οι νέες και οι νέοι θα στείλουμε για μια ακόμα φορά ένα μήνυμα αλληλεγγύης, 

ελπίδας και ανατροπής, ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στις 17 Ιουνίου. 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Εργασία
Ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, για: 

την άμεση ανακοπή της μείωσης των μισθών.

την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, την επαναφορά των αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και τη στα-

διακή αποκατάσταση μισθών στα προ του μνημονίου επίπεδα.

την άμεση επάνοδο του επιδόματος ανεργίας στα επίπεδα των 461 ευρώ, καθώς και την άμεση χρονική επιμήκυνση της 

χορήγησης του επιδόματος ανεργίας.

τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας και στους αυτοαπασχολούμενους.

την άμεση αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων, από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση μέχρι τις Κλαδικές Συλ-

λογικές Συμβάσεις. Άμεση επαναφορά της μετενέργειας και της υποχρεωτικής επεκτασιμότητας των συλλογικών και 

κλαδικών συμβάσεων.

την κατάργηση της εφεδρείας και της ενοικίασης των εργαζομένων.

την κατάργηση του ειδικού τέλους ακινήτων (χαράτσι).

ενίσχυση συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και μορφών κοινωνικής οικονομίας.



Πολιτικό Σύστημα – Δημοκρατία και δημοκρατικά δικαιώματα
Απέναντι στη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις και την καταστολή, προτάσσουμε τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τα δημο-

κρατικά δικαιώματα του κάθε πολίτη.

Θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής με στόχο τη συνταγματική της κατοχύρωση. Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης 

Υπουργών.

Καθιέρωση νέων μορφών αυθεντικής έκφρασης της βούλησης των εργαζομένων και των πολιτών στη βάση της άμεσης 

δημοκρατίας, μακριά από πελατειακές, κομματικές, εργοδοτικές ή κρατικίστικες λογικές του παρελθόντος.

Απαγόρευση της οπλοφορίας κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων και συλλαλητηρίων. Διάλυση των Μ.Α.Τ.- Υ.Μ.Ε.Τ. 

και απαγόρευση χρησιμοποίησης άλλων ειδικών δυνάμεων για την καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων. Άμεση απόσυρ-

ση απαγορευμένων- επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία χημικών και υλικών.

Πολιτισμός 

Αντί για έναν Πολιτισμό-εμπόρευμα, προβάλουμε έναν Πολιτισμό-δημόσιο αγαθό και προτείνουμε:

την άμεση κατάργηση όλων των καταστρεπτικών για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μνημονιακών νόμων, που 

αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες με τη διαδικασία του fast track.

Ενίσχυση της καλλιτεχνικής, μουσικής και θεατρικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ίδρυση Ακαδημίας 

Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής Ακαδημίας.

την παροχή μειωμένων ή δωρεάν εισιτηρίων για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες κ.λ.π. στα χαμηλότερα οικονομι-

κά στρώματα και στους ανέργους.

Παιδεία 
Απέναντι στην Παιδεία-προνόμιο προτάσσουμε την Παδεία-δικαίωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει: 

την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων για την παιδεία. Να παγώσουν όλες οι καταργήσεις –συγχωνεύσεις. Καμία 

απόλυση στην εκπαίδευση. Να σταματήσουν όλες οι περαιτέρω  μειώσεις των κονδυλίων για την παιδεία και την έρευνα. 

Καμία απόλυση, κατάργηση της «εργασιακής εφεδρείας» και όλων των ευέλικτων μορφών εργασίας στην εκπαίδευση

τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τις πιεστικές ανάγκες της εκπαίδευσης

την εξασφάλιση της λειτουργίας και διοίκησης όλων των τύπων δημόσιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαί-

δευσης, καθώς και των ΑΕΙ, το Σεπτέμβριο

την άμβλυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων

Ένα Πανεπιστήμιο, δημόσιο και δωρεάν, δημοκρατικό, ανοιχτό στις ανάγκες της κοινωνίας κι όχι της αγοράς.

Η νεολαία στην Ελλάδα έχει μπει πολλές φορές μπροστά στους αγώνες. Τα πανεπιστήμια είναι ο χώρος που μέχρι στιγμής το 

μνημόνιο δεν έχει εφαρμοστεί λόγω των συντονισμένων αγώνων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Παράλληλα δημιουργού-

νται νέα σωματεία και νέοι αγώνες. Η γενιά μας δε θέλει και δεν πρέπει να γίνει η γενιά της ανεργίας, της μετανάστευσης, της 

μαύρης εργασίας. Θέλουμε να βγούμε μπροστά και να κατακτήσουμε με αγώνες το μέλλον μας.

Μπορούμε να κάνουμε αυτά, και μπορούμε ακόμη περισσότερα! Η ευχάριστη πραγματικότητα που διαμορφώνεται θα πα-

ραμένει ευχάριστη και εξελίσσιμη προς μια καλύτερη μέρα στο βαθμό που ο καθένας μας θα βάλει το χέρι του και θα αποτε-

λέσει κομμάτι αυτής της αλλαγής. Να έχουμε ξεκάθαρο ότι θα μπούμε σε μια κατάσταση εντεταμένου πολιτικού αγώνα και 

διαρκών ρήξεων ενάντια στο παλιό και πλάι στο νέο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ καλεί όλον τον κόσμο όχι μόνο να ψηφίσει , αλλά και να 

αγωνιστεί , να στηρίξει , να συμμετέχει και να συνδιαμορφώσει με γνώμονα τις ανάγκες του.

Είναι η ώρα να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, να δημιουργήσουμε και να είμαστε κομμάτια του νέου, να πάρουμε την 

ελπίδα και να την κάνουμε πράξη!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!


