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Προοίκηο 

Η Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά αλαλεψλεηαη θαη αλνίγεη ηηο πφξηεο ηεο ζηε ζχγρξνλε λενιαία ηνπ 21νπ αηψλα. Η 

λενιαία απνηειεί δχλακε αιιαγήο ηεο θνηλσλίαο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη δεκηνπξγηθά ζηνλ θνηλφ αγψλα γηα ηελ 

κεηαηφπηζε ηνπ άμνλα ηεο πνιηηηθήο ζε πξννδεπηηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο.  

Η ειιεληθή θνηλσλία ππνδέρηεθε ηε δεχηεξε δεθαεηία ηεο λέαο ρηιηεηίαο θαηαβαξαζξσκέλε εζηθά, πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά εμαηηίαο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο εμνπζηαζηηθήο δηειθπζηίλδαο ΠΑΟΚ θαη ΝΓ, πνπ έδξαζαλ ζαλ μέλνη 

πξνο ηνλ Σφπν επηθέξνληαο πιήξε θαηάξξεπζε θαη παξαθκή. Δπί δεθαεηίεο ν δηθνκκαηηζκφο δηφξηδε ζηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ πηζηνχο θνκκαηηθνχο ππεξέηεο θαη «εκέηεξνπο» θαη εμέζξεςε κία γεληά κε παξαγσγηθψλ θξαηηθψλ 

ππαιιήισλ. Σα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο φρη κφλν δελ αληηζηάζεθαλ επαξθψο, αιιά «θιεξηάξηζαλ», σο έλα 

βαζκφ, κε απηφ ην ηδηφηππν «θνκκαηηθν-θξαηηθηζηηθφ» ζχζηεκα.  

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ ζεσξεί φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ, κνινλφηη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλε θαη 

πξφζπκε λα δξαζηεξηνπνηεζεί πνιηηηθά θαη θνηλσληθά, αζθπθηηά κέζα ζην πθηζηάκελν θνκκαηηθφ θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ πιαίζην θαη ηελ γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή απνζχλζεζε. Η 

γεληθεπκέλε δηαθζνξά έρεη γίλεη δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

’ απηφ καο ην εγρείξεκα ζηξεθφκαζηε ζε λένπο, θαηλνηφκνπο ηξφπνπο ζπκκεηνρήο γθξεκίδνληαο ηα 

παιαηνθνκκαηηθά ηείρε, πξνζπεξλψληαο ην ζπλδηθαιηζηηθφ παξαγνληηζκφ θαη ππεξβαίλνληαο ηελ παξαδνζηαθή 

έλλνηα ηεο παξέκβαζεο,  ζέηνληαο ηνπο δηθνχο καο θνηλσληθνχο ζηφρνπο. 

Καινχκε ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο λα ρεηξαθεηεζνχλ, λ’ απνθαζειψζνπλ απζεληίεο θαη δνζκέλεο αιήζεηεο θαη λ’ 

αλαπηχμνπλ έλα λέν δεκηνπξγηθφ θαληαζηαθφ κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, ηε δεκνθξαηία θαη ην ζνζηαιηζκφ.  

Δίκαζηε εδψ γηα θάζε λέν θαη λέα κε αλνηρηνχο νξίδνληεο έρνληαο χςηζηα ηδαληθά ηελ ειεπζεξία θαη ηε δηθαηνζχλε.  

Μαδί κπνξνχκε λ’ αγσληζηνχκε αιεζηλά θαη ππεχζπλα, αιιειέγγπα θαη αθεδεκφλεπηα, καθξηά απφ εχθνινπο 

ιατθηζκνχο θαη αλέμνδα θαη ζηείξα «φρη».  

Δπηζπκνχκε λ’ αθππλίζνπκε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο λεφηεηαο, κεηαδίδνληαο δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή θαη αγψλα, λ’ 

αθνπγθξαζηνχκε ηελ αλεζπρία ηνπο, λα θαηαλνήζνπκε ηηο επηζπκίεο ηνπο, λα εκπλεπζηνχκε απ’ ηα νξάκαηά ηνπο, λα 

γίλνπκε ε θσλή απηψλ πνπ δελ έρνπλ εθπξνζψπεζε, λα δεκηνπξγήζνπκε ην δίθηπ πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθά 

επάισησλ.  

Ήξζε ε ψξα λα ζπλέιζνπκε απ’ ην ζνθ ηεο δηάιπζεο θαη ηεο παξαθκήο, λ’ αλαθφςνπκε απηήλ ηελ πνξεία πνπ 

καο έρεη θέξεη ζην ρείινο ηεο αβχζζνπ. 

Οη λένη ηεο Υψξαο δε θηάλεη «λα ην ζέινπλ». Πξέπεη λ’ αγσληζηνχλ!  

Γηα λ’ αθνπζηεί κία θσλή πνπ καο θαιεί λ’ αγσληζηνχκε γηα ηνλ Γεκνθξαηηθφ νζηαιηζκφ.  

ΝΔΟΛΑΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΔΡΑ 
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1.1  Μαζετές-Φοητετές 

Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ αγσλίδνληαη γηα έλα αλνηθηφ, δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, γηα έλα ζρνιείν πνπ κνξθψλεη θαη 

δηακνξθψλεη νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο. Γηα έλα ζρνιείν κε απηνηειή ραξαθηήξα θαη θνηλσληθφ ξφιν αληί γηα 

έλαλ ππνβαζκηζκέλν  πξνζάιακν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα έλα ζρνιείν κε θνηλά πξνγξάκκαηα γηα θάζε 

καζεηή θαη καζήηξηα, θχξην κέιεκα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε νιφπιεπξε πλεπκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή θαιιηέξγεηα 

ησλ λέσλ, ε αγσγή ηνπο σο πνιηηψλ, ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ηεο 

απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.   

Η λνζεξή θαηάζηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο σο λενιαίαο, νπφηε 

νθείινπκε, πξψηα απ’ φια ζηνπο εαπηνχο καο, λα πξνηείλνπκε ιχζεηο θαη λα απαηηήζνπκε αιιαγέο. Θέινπκε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο θαη παηδαγσγηθήο αληίιεςεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί βειηησηηθά γηα ην 

λέν άλζξσπν ζε θάζε ηνπ βήκα, απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην Λχθεην κέρξη  ηελ έληαμε ηνπ ζηελ εξγαζία, ζσζηφ 

πξνζαλαηνιηζκφ γηα επηινγή αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ, γεκάηα ακθηζέαηξα απφ φξεμε γη’ αλαθάιπςε θαη επηθνηλσλία, 

ηίκηεο εμεηάζεηο πνπ επηβξαβεχνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη μεθάζαξε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα πνπ λα νδεγεί ζηελ 

άκεζε απνθαηάζηαζε.  Ίζεο επθαηξίεο, θαη θπξίσο αμηνθξαηία. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη φηη αθνινπζψληαο ηα δηεζλή 

θξηηήξηα θαη επηβξαβεχνληαο ηελ πξσηνβνπιία, ηα πηπρία ζα πάςνπλ λα είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο απνδεηθηηθά 

απνζηήζηζεο πιεξνθνξηψλ, αληηγξαθηθήο δεηλφηεηαο θαη «επηζηεκνληθνχ πιεζσξηζκνχ». Όζνλ αθνξά ζηε δσή ηνπ 

θνηηεηή, απνξξίπηνπκε θαηεγνξεκαηηθά ηφζν ηε ζπλδηαιιαγή κε θαζεγεηηθά θνκκαηηθά ζηειέρε, φζν θαη ηελ 

εμαξγχξσζε ηεο θνηηεηηθήο πνιηηηθήο δξάζεο κειινληηθά ζε πνιηηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν.  

Γηα καο, ν θνηηεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο έρεη πεξηέιζεη ζε ηέικα!  

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ ζπκκεηέρεη ζην δηάινγν θαη ζπδεηά ηηο θπβεξλεηηθέο πξνηάζεηο, ηηο ζέζεηο ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ, έρνληαο σο αθεηεξία ησλ επεμεξγαζηψλ θαη ησλ 

δηεθδηθήζεψλ ηεο είλαη φηη ην παλεπηζηήκην αλήθεη ζηελ θνηλσλία. 

 Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ αγσλίδνληαη θαη δηεθδηθνχλ: 

-Γεκφζην, απηνδηνηθνχκελν σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα παλεπηζηήκην, πνπ ινγνδνηεί ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. 

-Γσξεάλ εθπαίδεπζε απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ κέρξη θαη ην παλεπηζηήκην. 

-Δλαξκνληζκφο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο Δπξψπεο θαη 1% ηνπ ΑΔΠ γηα 

ηελ έξεπλα. 

-Αλεμάξηεην Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ΟΥΙ δηνξηζκέλν απφ ηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε ή 

Τπνπξγφ. 
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-Οξηδφληηα δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ αιιεινεπίδξαζε θαη ηε ζπλέξγεηα 

κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΙ, Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ θνηλσληθφ θαη 

παξαγσγηθφ ηζηφ. 

-Αλάδεημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εξεπλεηή ζαλ νξηδφληην επάγγεικα θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη γηα ηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα. 

-Αζθαιηζκέλε θαη επ’ ακνηβή πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ – ζπνπδαζηψλ κε βάζε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

- Πεξηζζφηεξεο θνηηεηηθέο εζηίεο θαη θζελφ ελνίθην γηα φζνπο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δσξεάλ 

ζηέγαζε. 

-Πνηνηηθή βειηίσζε θαη εμάπισζε ησλ πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζχλνιν ησλ ιπθείσλ ηεο ρψξαο. 

- Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Φνηηεηηθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ δνκψλ απηνχ (ΔΦΔΔ) θαη φρη ηε δηάιπζή ηνπ. 

- Αλαγλψξηζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ ΣΔΙ θαη θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ 

 

Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ θαινχλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο λα ζπκπνξεπζνχλ θαη λα δειψζνπλ 

θάζεηα αληίζεηνη: 

- ηνπο επαγγεικαηίεο θνηηεηνπαηέξεο ηεο ΠΑΠ θαη ηεο ΓΑΠ. 

- ηνπο επαγγεικαηίεο «επαλαζηάηεο» θαη ζε ινγηθέο θεδεκνλίαο θαη ηδηνπνίεζεο ησλ αγψλσλ απφ κεηνςεθίεο. 

- ηε γεπεδνπνίεζε ησλ θνηηεηηθψλ ζπλειεχζεσλ. 

- ηνπο κέηξηνπο ή θαθνχο θαζεγεηέο πνπ αξλνχληαη ηελ αμηνιφγεζε. 

- ηελ θνπιηνχξα ηεο αληηγξαθήο θαη ησλ αγνξαζκέλσλ εξγαζηψλ θαη πηπρίσλ.  

- ηελ ρξήζε ζπαζκέλσλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε/έξεπλα/ηερλνινγία θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ κε ΔΛΛΑΚ 

(Διεχζεξα Λνγηζκηθά/Λνγηζκηθά Αλνηρηνχ Κψδηθα). 

 

1.2  Νέοη Εργαδόκελοη 

Οη ρακειέο ακνηβέο, νη αβέβαηεο πξννπηηθέο, ε αλαζθάιηζηε εξγαζία δελ θάλνπλ δηαθξίζεηο. Η λενιαία βηψλεη, 

ζπλνιηθά, ηελ απφξξηςε. ηε λέα αζθαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ην θφζηνο ηεο αζθάιηζεο κεηαθπιίεηαη 

ζπλνιηθά ζηνπο λένπο εξγαδφκελνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνληαη ηα φξηα ειηθίαο θαηνρχξσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ 

δηθαηψκαηνο, γεγνλφο πνπ εληείλεη ηελ εθκεηάιιεπζε. Η παληειήο έιιεηςε θξαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

εθηνμεχεη ην πνζνζηφ ηεο καχξεο εξγαζίαο. Σα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ λέσλ θαηαζηξαηεγνχληαη ζε κφληκε 

βάζε. πκβάζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εμεπηειηζηηθέο απνδνρέο, αδήισηε εξγαζία, αλαζθάιηζηε θαη πνιιέο θνξέο 

απιήξσηε «δνθηκαζηηθή» πεξίνδνο δχν, ηξηψλ αθφκε θη έμη κελψλ είλαη θνκκάηηα πνπ ζπλζέηνπλ ην παδι ηεο 

δνθεξήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ  ρηιηάδεο λένη/εο, αλεμαξηήησο πξνζφλησλ θαη κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ (ππάιιεινη, θνχξηεξ, εμσηεξηθνί ππάιιεινη θιπ.). Οη κηζνί πιένλ εξγαδφκελνη κέρξη ηα 30 δνπιεχνπλ 

αλαζθάιηζηνη θαη ην 70% ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ δελ έρεη θακηά απνιχησο ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε ζην ρψξν 
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εξγαζίαο ηνπ. Η κείσζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ε πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο νδεγεί ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο ζε νηθνλνκηθή αζθπμία. 

 

Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ δηεθδηθνχλ θαη αγσλίδνληαη γηα: 

-Τπεξάζπηζε ηνπ νθηάσξνπ, πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο, θαζνιηθήο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

-ΟΥΙ ζηελ εηζαγσγή ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο. 

-Θεζκνζέηεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.  

-Γεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιά ακεηβνκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε νηθνλνκηθνχο ηνκείο κε πςειή πξνζηηζέκελε 

αμία (πεξηβάιινλ, αγξνηνδηαηξνθηθφο ηνκέαο, πγεία, εθπαίδεπζε, επελδπηηθφο ηνκέαο, θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, 

πιεξνθνξηαθά θαη επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα). 

-Δλαξκφληζε ησλ θαηψηεξσλ κηζζψλ κε ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ.  

-Δλίζρπζε ησλ θξαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ πάηαμε ηεο καχξεο εξγαζίαο. 

-Άλνηγκα φισλ ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ κε θξαηηθή επνπηεία. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

θαη δηαηάμεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζην θάζε επάγγεικα μερσξηζηά απαηηνχλ ηελ ηδηαίηεξε εμέηαζή ηνπο. 

- Έληαμε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε φισλ ησλ λφκηκα εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ. 

- Δληαίν ηακείν αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνιίηεο. 

 

1.3  Νεαληθή Επητεηρεκατηθότετα 

Η Διιάδα δελ έρεη ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ ελίζρπζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Η αγνξά θπξηαξρείηαη απφ κνλνπψιηα, νιηγνπψιηα θαη θαξηέι δεκηνπξγψληαο 

αζθπμία ηφζν ζηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα φζν θαη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ειεχζεξε αγνξά. 

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ απαηηεί θαη αγσλίδεηαη γηα: 

-Θέζπηζε λέσλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο παξαγσγνχο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο ηζνλνκίαο ηεο 

πξφζβαζεο ζηα θαηαλαισηηθά αθξναηήξηα, κε εηζαγσγή θξαγκψλ γηα πξντφληα κε ζπαηάιε ελέξγεηαο, κε απφδνζε 

πξνηηκεζηαθνχ θαζεζηψηνο ζηα ηνπηθά πξντφληα. 

-Τπνζηήξημε νκάδσλ παξαγσγψλ θαη ζπιινγηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ησλ λέσλ, πνπ κπνξνχλ λα επηλννχλ 

θαη λα πξνζθέξνπλ λέα πξντφληα, ηθαλά λα θεξδίζνπλ κηα ζέζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

- Γηαθάλεηα θαη νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ ζηνπο λένπο επαγγεικαηίεο. 
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1.4  Νέος Άλεργος 

Η αλεξγία κεηαμχ ησλ λέσλ έρεη έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο. Απνπζηάδεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν πξνλνηαθφ επίδνκα καθξνρξφληαο αλεξγίαο έρεη ηφζν απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ ρνξεγείηαη 

ηειηθά ζην 0,5% ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. Σν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο είλαη κφιηο 1,4%, φηαλ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη 8,4%.   

ε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο νη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ ζηέθνληαη δίπια ζηνπο αλέξγνπο θαη αγσλίδνληαη 

γηα: 

-Ρηδηθή αλακφξθσζε ηνπ ΟΑΔΓ.  

-Οη πξνυπνινγηζκνί λα έρνπλ έληνλα θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Θεζκνχο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ελίζρπζεο ησλ αδχλακσλ, απηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζηελ αλεξγία, απηψλ πνπ δπζθνιεχνληαη λα 

επηβηψζνπλ. 

-Καηαλνκή ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε πεξηζζφηεξνπο αλέξγνπο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε αλεξγία. 

-Γεκφζηα δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη βηβιηάξην αζζελείαο ζε φινπο ηνπο αλέξγνπο. 

-Δπέθηαζε ηνπ πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαζψο θαη 

ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αξθεί λα πιεξνχλ θάπνηεο ινγηθέο πξνυπνζέζεηο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο. 

-Μεησκέλν εηζηηήξην ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

- Δλίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο αλέξγσλ θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηηο εηαηξίεο γηα ηελ πξφζιεςε 

καθξνρξφλησλ αλέξγσλ. 

 

1.5  Νέοη Γολείς 

Σν εηζφδεκα ησλ λέσλ νηθνγελεηψλ είλαη ζπλερψο κεηνχκελν κε πνιιά λνηθνθπξηά λα αδπλαηνχλ πιένλ λα 

απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα θαη ηα ρξέε ηνπο. Η αχμεζε ηεο αλεξγίαο πιήηηεη δπζαλάινγα ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο θαη 

ηνπο «αξρεγνχο ηνπ λνηθνθπξηνχ». 

 

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ δηεθδηθεί: 

-Γηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, είηε ηεο κεηαθνξάο ή θαη εμνηθνλφκεζεο πφξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. 

-ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ εληειψο άληζσλ θαη πνιπάξηζκσλ νηθνγελεηαθψλ θαη πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ απφ 

έλα εληαίν επίδνκα παηδηνχ, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη απφ ην πξψην παηδί. 
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-Αλαζρεδηαζκφο ηνπ επηδφκαηνο ελνηθίνπ ζε κε αληαπνδνηηθή βάζε, ψζηε λα σθεινχληαη θαη νη θησρέο 

νηθνγέλεηεο πνπ ζήκεξα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΟΔΚ. 

-Πιήξεο δίθηπν παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζε θάζε δήκν ηεο ρψξαο, δηαζέζηκν ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο 

πνπ έρνπλ αλάγθε. 

-Δπίδνκα ελνηθίνπ γηα φινπο ηνπο ελνηθηαζηέο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ππφ πξνυπνζέζεηο. 

 

 

1.6  Στρατός  

Οη λέεο θαη νη λένη ηεο ΓΗΜΑΡ αγσλίδνληαη γηα έλα θφζκν θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ 

ιαψλ, ππεξαζπίδνληαη ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο. Αλαγλσξίδνπλ φηη ε γεσπνιηηηθή θαη 

ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ επηβάιινπλ κηα ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθή ζεψξεζε ησλ δεηεκάησλ άκπλαο. Σνχην φκσο δελ είλαη παξαδεθηφ λα ιεηηνπξγεί εθβηαζηηθά θαη σο 

άιινζη γηα εμσθξεληθέο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο, ηελ πξνζθφιιεζε ζε ςπρξνπνιεκηθέο αληηιήςεηο, θαζψο θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα εζληθηζηηθνχ κηιηηαξηζηηθνχ θιίκαηνο.  

Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ δεηνχλ θαη απαηηνχλ: 

-Σελ πεξαηηέξσ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεηείαο. 

-Σελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ελαιιαθηηθή ζεηεία. 

-Σε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ, επέιηθηνπ, επαγγεικαηηθνχ ζηξαηνχ.  

-Σε κείσζε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ ειηθηαθνχ νξίνπ ζηξάηεπζεο απφ ηα 45 έηε ζηα 35 έηε. 

Απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο δεηνχλ:  

- Σε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ ζηξαηεπκέλσλ. 

-Σε ζεζκνζέηεζε κηαο αλεμάξηεηεο αξρήο πξνζηαζίαο ηνπ ζηξαηεπκέλνπ, ζηελ νπνία ζα δχλαηαη λα θαηαθεχγεη ν 

λένο ζηξαηεπκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ ή λα πξνζθεχγεη, φηαλ ζεσξεί φηη ζίγνληαη 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ηνπ.  

-Σε δξαζηηθή κείσζε ησλ εμνπιηζηηθψλ θνλδπιίσλ πξνο φθεινο ηεο παηδείαο, ηεο έξεπλαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ.  

 

1.7  Κηλήκατα θαη Δηθαηώκατα Νέωλ, Μεταλάστες 

Οη λέεο θαη νη λένη ηεο ΓΗΜΑΡ, αληηθνκθνξκηζηέο θαη ξεαιηζηέο, δηεθδηθεηηθνί θαη δπλακηθνί, κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ λέσλ θηλεκάησλ θαη Αξηζηεξάο θαη λα ππεξαζπίζνπλ 
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ηελ αηνκηθή απηνηέιεηα. Μπνξεί ε λενιαία λα «ζεθψζεη» ζέκαηα πνπ δελ ζπδεηηνχληαη ζηα θαλάιηα ή πεξλνχλ ζηα 

«ςηιά»:  

Γηθαηψκαηα θαη αλαγλψξηζε κεηνλνηήησλ, κεηαλάζηεο, πξνζσπηθά δεδνκέλα, ελαιιαθηηθή ζεηεία, δηθαηψκαηα 

ησλ νκνθπιφθηισλ, ακθηζεμνπαιηθψλ θαη δηαθπιηθψλ αηφκσλ (γλσζηά σο «δηθαηψκαηα ΛΟΑΓ»).  

Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θνηλσληθά θηλήκαηα δεηνχλ: 

- Σελ επαλεμέηαζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πκθψλνπ Διεχζεξεο πκβίσζεο (Δ / Ν. 3719/2008). Ιζρχο απηνχ θαη γηα 

ηα νκφθπια δεπγάξηα. Αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο αλαθνξηθά κε ηα αζθαιηζηηθά θαη ηα θιεξνλνκηθά 

δηθαηψκαηα ησλ ζπληξφθσλ πνπ ζπλάπηνπλ Δ. 

-  Σελ αλαγλψξηζε πνιηηηθνχ γάκνπ νκφθπισλ δεπγαξηψλ. 

- Σελ επέθηαζε ηνπ λφκνπ 927/1979 θαη ελαξκφληζήο ηνπ κε ηελ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ. 

 

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ ηάζζεηαη ππέξ ελφο θνηλσληθνχ θξάηνπο ηθαλνχ, απνηειεζκαηηθνχ θαη επαίζζεηνπ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο ησλ πνιηηψλ. ην πιαίζην απηφ δηεθδηθνχκε έλα λέν θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ ρσξίο 

επλνεκέλνπο θαη απνθιεηζκέλνπο, ρσξίο πξνλνκηνχρνπο θαη μεραζκέλνπο, ρσξίο επγελή θαη ιατθά ηακεία, κε 

ίζα θνηλσληθά δηθαηψκαηα γηα φινπο θαη φιεο. 

Έλα θνηλσληθφ θξάηνο απνηειεζκαηηθφ, πνπ λα κεηψλεη ηε θηψρεηα θαη λα αλαδηαλέκεη πφξνπο εθεί πνπ ππάξρεη 

αλάγθε, αληί λα αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Έλα θνηλσληθφ θξάηνο βηψζηκν, ρσξίο αιφγηζηεο ζπαηάιεο. 

Γηεθδηθνχκε θαη πξνηείλνπκε: 

- Σνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ επηδφκαηνο ελνηθίνπ ζε κε αληαπνδνηηθή βάζε, ψζηε λα σθεινχληαη θαη νη θησρέο 

νηθνγέλεηεο πνπ ζήκεξα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΟΔΚ.  

- Σελ δίθαηε ελνπνίεζε ησλ δεθάδσλ επηδνκάησλ ζ’ έλα λέν επίδνκα αλαπεξίαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε κνξθήο αλαπεξίαο φρη αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηεο θάζε νκάδαο 

πίεζεο. 

- Σε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νινήκεξσλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. 

- Σελ παξνρή φινπ ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε θάζε άηνκν κε 

αλαπεξία. 

- Σελ αλαγλψξηζε ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο απφ ην ζχληαγκα σο επίζεκεο γιψζζαο. 

- Σελ δσξεάλ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ βηληενθιήζεο θαη δηεξκελέα ζε Κσθνχο – Βαξήθννπο. 

 

Η Διιάδα, σο θξάηνπο δηθαίνπ, νθείιεη λα ζεβαζηεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ κεηαλάζηε, λφκηκνπ θαη κε. Η είζνδνο 

κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαηά παξάβαζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο λνκνζεζίαο ηεο δελ απνζηεξεί ηνπο κεηαλάζηεο απφ 

ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηα δηεζλή θείκελα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Η 

Διιάδα σο θξάηνο δηθαίνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο παξάηππνπο κεηαλάζηεο. χζζσκε ε λενιαία 
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ππνζηεξίδνπκε ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε φπσο επηηάζζεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ην Διιεληθφ χληαγκα θαη 

ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα φιεο θαη φινπο ηνπο πνιίηεο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή, πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε ηνπο. Η ηζφηεηα φισλ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

ζπλφινπ λα παξέρεη ζηνλ θαζέλα ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, είλαη αδηαπξαγκάηεπηεο 

αμίεο. ην πξφζσπν ηεο λενιαίαο ε ΓΗΜΑΡ αλαθαιχπηεη μαλά ηελ ειπίδα φηη, κέζα απφ ηηο λέεο κνξθέο δξάζεο θαη 

ην ζπιινγηθφ θίλεκα, αξρίδεη λα νηθνδνκείηαη ε πξννπηηθή ελφο ελαιιαθηηθνχ κέιινληνο, ελφο δηαθνξεηηθνχ θαη 

θαιχηεξνπ θφζκνπ. ’ απηά ηα θηλήκαηα ε λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά, λα ππεξαζπίδεηαη ηα 

δίθαηα ησλ αγψλσλ ηνπο, λα εγγπάηαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Θεσξνχκε ινηπφλ απαξαίηεηα: 

-  Σελ αλζξσπνδηθαησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ λα βαζίδεηαη ζηηο αμίεο, ηα 

πξφηππα θαη ηηο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

-Σε δεκηνπξγία ελφο δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ κε ζαθείο θαη θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ 

θνξέσλ ππνδνρήο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ ελεκέξσζεο, ζπλδξνκήο θαη θαζνδήγεζεο ησλ κεηαλαζηψλ, γηα 

ηελ άκεζε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

-Σε ζχζηαζε απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ ινγνδνζίαο θαη ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

-Σελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη κεηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδφκελσλ. 

-Σε λνκηκνπνίεζε φισλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λνκηκνπνίεζεο θαη ηελ επαλαπξνψζεζε ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο.  

-Σν δηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο κεηαλάζηεο. 

-Σελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο Γνπβιίλν II ηνπ 2003.  

 

1.8  Ποιητησκός 

ηνλ ηφπν καο δελ έιεηςε πνηέ ε παξαγσγή πνιηηηζκνχ. Δθείλν πνπ έιεηςε θαη ιείπεη είλαη ε επξχηεξε δηάδνζή ηνπ 

θαζψο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα κνλφδξνκε ζρέζε θαιιηηερλψλ θαη θνηλνχ αιιά γηα κηα πνιχ 

πιαηχηεξε έλλνηα: αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά καο, ηνλ ηξφπν δσήο καο, ηελ θνηλσληθή ζηάζε θαη αληίιεςή καο. 

Πξνηεξαηφηεηα ησλ λέσλ ηεο ΓΗΜΑΡ απνηειεί αζθαιψο ε απαγθίζηξσζε απφ ηελ ζπληερληαθή θαη ιατθηζηηθή 

αληίιεςε πνπ εμαληιεί ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζηελ δηεθδίθεζε θαη κφλν ηεο θξαηηθήο πξνζηαζίαο. 

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ πξνθξίλεη κηα πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ θαη δηακφξθσζεο ησλ δνκψλ πνπ επλννχλ 

ηε δεκηνπξγία.  Πξνθξίλεη ηελ ελίζρπζε ηεο πξσηνγελνχο δεκηνπξγίαο, ηδίσο ησλ λέσλ, κε ηελ παξνρή φρη κφλν 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θαη ζπιινγηθψλ ηφπσλ, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνβιεζεί θαη λα ζπδεηεζεί 

ην έξγν ηνπο. 
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Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ επηδηψθεη ηε ζπλνκηιία θαη ηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο λένπο θαιιηηέρλεο θαη 

αγσλίδεηαη ψζηε ν πνιηηηζκφο λα κεηαηξαπεί ζε δσηηθφ κνριφ πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάηαζεο πνπ ζα πξνβάιεη 

έλαλ απζεληηθφ ηξφπν δσήο θαη έλα πξφηππν αλζξψπνπ πνπ ζα δεκηνπξγεί ηε δσή, ζα δηεθδηθεί ην αχξην θαη ζα 

αγσλίδεηαη γηα έλα θαιχηεξν θαη πνηνηηθφηεξν κέιινλ.  

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ δηεθδηθεί θαη πξνηείλεη: 

-Σελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δπλάκεσλ θαη εηδηθά ησλ λέσλ θαιιηηερλψλ. 

-Σελ εθ βάζξσλ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ηφζν ζηηο πφιεηο φζν θαη ζηελ χπαηζξν. 

-Σελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο παηδείαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

- Σελ εηήζηα δεκφζηα θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ έιαβε θάζε νκάδα, νξγαληζκφο θ.ιπ. απ’ 

ην ΤΠΠΟ.  

- Σε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ θαηαβνιήο ηνπ 1,5% ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκίζεηο ησλ ηειενπηηθψλ 

θαλαιηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. 

- Σελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΓΗΠΔΘΔ. 

 

1.9  Οηθοιογία 

Σα πεξηβαιινληηθά εγθιήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα δηαθπβεχνπλ ηε δσή ησλ λέσλ, ησλ επφκελσλ γεληψλ θαη φισλ 

ησλ έκβησλ φλησλ ηνπ πιαλήηε. Με δεδνκέλε ηελ νηθνινγηθή θξίζε, ε λενιαία πξέπεη λα αξλεζεί ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

καδηθνχ θαηαλαισηηζκνχ θαη λα εληάμεη ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. Ο θαηαλαισηηζκφο σο 

θνπιηνχξα, ηδενινγία θαη πξφηππν δσήο επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε ζσξνχο απφ απνξξίκκαηα, απεηιεί ηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη πξνμελεί θαηαζπαηάιεζε θπζηθψλ πφξσλ.  

Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ, ζε ζπλεξγαζία θαη θνηλέο δξάζεηο κε ηηο ζπιινγηθφηεηεο, νξγαλψζεηο θαη λέα θηλήκαηα 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ππνζηεξίδνπλ:  

-Σελ εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα κείσζε ησλ ξχπσλ ηα επφκελα 

ρξφληα.  

- Σε ζπκκεηνρή ζηνπο δηεζλείο αγψλεο ελάληηα ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα. 

-Σελ ππεξάζπηζε ησλ δαζψλ, θηεκαηνιφγην – δαζνιφγην θαη ηελ άκεζε θαηεδάθηζε φισλ ησλ απζαηξέησλ εληφο 

δαζηθψλ πεξηνρψλ.  

-Σελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ. 
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-Σελ απαγφξεπζε ηνπ θπλεγηνχ δηα παληφο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

    

1.10 Νεαληθή Βία θαη Παραβατηθότετα, Ναρθωτηθά 

Σν βίαην άηνκν δελ γελλήζεθε κε βίαηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ηα αλέπηπμε κέζα ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. ηε κάζεζε ηεο βίαο ζπληειεί θαηαξρήλ, ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, ην νηθνγελεηαθφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν επξχηεξνο θνηλσληθφο ρψξνο φπσο ην ζρνιείν. Κπςέιεο βίαο αλαπηχζζνληαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα ζηηο 

ζρνιηθέο θνηλφηεηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ αλνρή θαη ηε ζησπή ηεο θνηλσλίαο ησλ ζρνιείσλ. 

χκθσλα κε πξφζθαηε (Ινχληνο 2011) έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.) ζε γνλείο θαη 

παηδηά ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζηψζεθε: 

 Παγηνπνίεζε θαη ειαθξά επηδείλσζε ησλ θξνπζκάησλ βίαο.  

 Σν ζρνιείν είλαη ν θχξηνο ηφπνο εκπεηξηψλ βίαο απμεηηθά, κε πνζνζηφ 58%.  

 Η έθζεζε ζην δηαδίθηπν θάλεη ηα παηδηά επάισηα ζε απεηιέο θαη ρξήζε βίαο κέζσ ππνινγηζηή ή 

θηλεηνχ. Δπηά ζηα δέθα παηδηά έρνπλ ειεθηξνληθέο θηιίεο. Οη γνλείο δελ γλσξίδνπλ ηηο ιαλζάλνπζεο ή 

πεξηζζφηεξν πξνζσπηθέο κνξθέο βίαο (κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα ζεμνπαιηθά ππνλννχκελα θιπ.). 

 Έλα ζηα πέληε παηδηά έρεη δεηήζεη λα αιιάμεη ζρνιείν θπξίσο γηα δηακάρεο κε ζπκκαζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο.  

εκαληηθή έθθαλζε ηεο λεαληθήο βίαο θαη παξαβαηηθφηεηαο απνηειεί ε πνιηηηθή βία. Νέα παηδηά, έρνπλ αλαγάγεη ηε 

βία ζε εδνλή, ηελ θαηαζηξνθή θαη ην έγθιεκα ζε απηνζθνπφ. Γελ έρνπλ νχηε ζπλζήκαηα, νχηε ηδενινγηθέο 

πιαηθφξκεο. Σνλ ςπρηζκφ ηνπο ηνλ δηακφξθσζε ν κεδεληζκφο θαη ην «φια επηηξέπνληαη». Ιζηνξηθά εληνπίδεηαη ηελ 

πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο σο θαηλφκελν άζθνπεο θαη άινγεο βίαο ησλ «θνπθνπινθφξσλ» «κπαραιάθεδσλ» πνπ 

βαθηίδνπλ ηε καλία ηνπο αλαξρηθή ηδενινγία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε αικαηψδε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ 

αθξνδεμηάο, θαζηζηηθήο βίαο απέλαληη ζε κεηνλφηεηεο θαη κεηαλάζηεο. Σέινο, παξαηεξνχκε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ 

βίαο θαη ρνπιηγθαληζκνχ ζηα γήπεδα, θαζψο θαη αζηπλνκηθήο απζαηξεζίαο. Η αλαμηνθξαηία θαη ε θαηάξγεζε θάζε 

αλάιεςεο θαη απφδνζεο επζπλψλ, κεηάγγηζε ζηελ θνηλσλία ηε βεβαηφηεηα φηη «φια επηηξέπνληαη»: αθφκα θαη ηα 

εηδερζή εγθιήκαηα κέλνπλ αηηκψξεηα, ραξαθηεξηζηηθφηαην παξάδεηγκα ν εκπξεζκφο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο 

«Marfin» ζηηο 5 Μαΐνπ 2010 θαη ε απαλζξάθσζε αζψσλ αλζξψπσλ. Γελ ηηκσξήζεθε πνηέ θαλέλαο!  

Οη λένη θαη λέεο ηεο ΓΗΜΑΡ είλαη αληίζεηνη ζηελ θνπιηνχξα ηεο βίαο θαη ηνπ κεδεληζκνχ, απνξξίπηεη απνθαζηζηηθά 

ηε ρξήζεο ηεο θαη νξηνζεηεί ην πεδίν ηεο δξάζεο ηεο κέζα απφ ηηο εηξεληθέο καδηθέο δηεθδηθήζεηο. 

H λενιαία ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο παξαηεξεί κε αλεζπρία θαη επαηζζεζία ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ θαη 

ζεσξεί ηε ζσζηή ελεκέξσζε (ζηα ζρνιεία, ζην δξφκν, ζην ζηξαηφ, ζηελ νηθνγέλεηα) σο ηε κφλε απάληεζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ. Γηα καο νη ιχζεηο είλαη: 

-Γεκφζηα θαη δσξεάλ θέληξα απεμάξηεζεο. 
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-Δλίζρπζε ησλ ζηεγλψλ πξνγξακκάησλ θαη πινπξαιηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο. Παξνρή ηεο 

δπλαηφηεηαο ζην ρξήζηε λα δηαιέμεη ην πξφγξακκα πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. 

- Ο ρξήζηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο άξξσζηνο θαη φρη σο εγθιεκαηίαο. 

-Δλίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ επαλέληαμεο απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ. 

-Γηαρσξηζκφο ζθιεξψλ – καιαθψλ λαξθσηηθψλ. 

 

2. Κράτος – Εθθιεσία θαη ζρεσθεύκατα 

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηζηηθή ζεκαζία ηεο Υξηζηηαληθήο Οξζφδνμεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο 

ζηε δσή θαη ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, σζηφζν ε ζχγρξνλε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

απαηηεί επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ Κξάηνπο – Δθθιεζίαο θαη Αλαγλσξηζκέλσλ Δθθιεζηψλ θαη 

Θξεζθεηψλ κε ηελ απάιεηςε απφ ην χληαγκα ηνπ Άξζξνπ 3 θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ κε βάζε ην Αξζξν13 

θαη ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηεο ΔΔ.  

 

Η ΓΗΜΑΡ πξνηείλεη :  

- Σε ιεηηνπξγία ησλ Δθθιεζηψλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ Θξεζθεηψλ σο Ν.Π.Ι.Γ. Δθθιεζηαζηηθνχ Σχπνπ – 

sui generis. Γελ λνείηαη ε πνιηηεία λα έρεη αλάκεημε ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δθθιεζηψλ θαη Θξεζθεηψλ. 

-Σελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπ Θξεζθεπηηθνχ φξθνπ, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ησλ πεξηζζνηέξσλ Δθθιεζηψλ θαη 

Θξεζθεηψλ, απφ ηελ πνιηηηθή, δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή δσή ηεο ρψξαο. Σελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ινγνδνζία ζηελ 

«Σηκή θαη ηε πλείδεζε» θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο δηαθχιαμεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηελ ππαθνή ζηνπο Νφκνπο ηνπ 

Κξάηνπο.  

- Σε θνξνιφγεζε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο θαη Μνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο θαζψο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

Παηξηαξρείσλ θαη φισλ ησλ Δθθιεζηψλ θαη Θξεζθεηψλ.  

- Σελ αθαίξεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ απφ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εηζαγσγή καζήκαηνο Θξεζθεηνινγίαο.  

- Σελ θαηάξγεζε θάζε είδνπο Πξνζεπρήο θαη ππνρξεσηηθνχ εθθιεζηαζκνχ ηφζν ζηελ Δθπαίδεπζε φζν θαη ζην 

ζηξάηεπκα.  

 - Σελ θαηάξγεζε ησλ ζενινγηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ δχν ηκήκαηα 

Θξεζθεηνινγίαο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, εληαγκέλα ζηηο Φηινζνθηθέο ρνιέο. 

 

3. Επαλάθτεσε τοσ Κύροσς τοσ Ποιητηθού Σσστήκατος  

Γηα ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα έρεη αλάγθε απφ άκεζα 

κέηξα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επαλάθηεζε ηνπ θχξνπο ηνπ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ δηεθδηθεί 

θαη πξνηείλεη:   

- Πιήξε δηαθάλεηα ζηα νηθνλνκηθά ηεο Βνπιήο, ησλ βνπιεπηψλ θαη ησλ θνκκάησλ.  
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- Γεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ πξάμεσλ. 

-Πιήξε δηνηθεηηθή απηνλνκία ηεο δηθαηνζχλεο θη απνθιεηζκφ θάζε δπλαηφηεηαο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο ζην 

έξγν ηεο. 

-Τινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζε θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ 

δηαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

- Καηάξγεζε ηεο βνπιεπηηθήο ζχληαμεο. Οη βνπιεπηέο λα ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. 

- Γξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

- Γήκεπζε πεξηνπζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη απνδεδεηγκέλα κε ην καχξν ρξήκα. 

 

Η λενιαία ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο, ζηεξηγκέλε ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αιήζεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο 

θαη ηεο αιιειεγγχεο, ζπλδπάδνληαο ηε ζπιινγηθφηεηα κε ηελ αηνκηθή επζχλε ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε, δηεθδηθεί 

λα επηβεβαηψλεη θαζεκεξηλά ηελ αληηζηνηρία ηεο κε ηα νξάκαηα πνπ επαγγέιιεηαη.  

Η λενιαία ηεο ΓΗΜΑΡ είλαη αλνηθηή ζε θάζε λέν θαη λέα πνπ ληψζεη έηνηκνο λα ζπλδξάκεη δεκηνπξγηθά κε 

νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο θαη δηάινγν, καθξηά απφ ιατθηζκνχο θαη ζηεξεφηππα, πνπ επηκέλεη, αγσλίδεηαη θαη ληθάεη – 

γηατί ότη επηκέλεη είλαη κέιιολ.  

  

ΝΔΟΛΑΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΔΡΑ 


