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Θέτουμε στην 
κρίση των 
πολιτών ένα 
πρόγραμμα 
αξιοπρέπειας 
και ελπίδας 
για το λαό και 
την χώρα

Επιδιώκουμε την:

Έξοδο της χώρας από την 

πολυδιάστατη κρίση

Πολιτικά ισότιμη 

συμμετοχή στην Ευρωζώνη

Δίκαιη δημοσιονομική 

εξυγίανση

Αναπτυξιακή και παραγω-

γική ανασυγκρότησή

Προστασία 

του περιβάλλοντος

Έχουμε άμεσους 
στόχους την:

Υλική ανακούφιση 

των θυμάτων της κρίσης 

και του μνημονίου

Σταθεροποίηση 

και ανάκαμψη 

της οικονομίας.

Εμπέδωση αισθήματος 

ασφάλειας και ελπίδας

Την ακύρωση του Μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων.

Την αντικατάστασή του με ένα Εθνικό Σχέδιο Ανόρθωσης για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση 

και τη δίκαιη δημοσιονομική εξυγίανση. 

Την καταγγελία των επαχθών όρων της δανειακής σύμβασης. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη βιώσιμη αντιμετώπιση της κρίσης δη-

μόσιου χρέους, η κυβέρνηση της Αριστεράς θα αναζητήσει ευρω-

παϊκή λύση, επιδιώκοντας την αναδιαπραγμάτευση του χρέους, με 

στόχο τη δραστική μείωσή του ή μορατόριουμ με αναστολή πληρω-

μών των τόκων, έως ότου διαμορφωθούν συνθήκες σταθεροποίησης 

και ανάκαμψης της οικονομίας. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ 
& ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ
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Αποκαθιστούμε άμεσα 

αδικίες:
Καταργούμε την Πράξη Υπουργικού Συμβουλί-

ου με την οποία μειώθηκαν ο κατώτερος μισθός 

κατά 22% και κατά 32% για τους νέους/ες, μει-

ώθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, ασθένειας και 

μητρότητας, και καταργήθηκαν οι συλλογικές 

συμβάσεις. 

Επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751€ 

και το επίδομα ανεργίας στα 461,5€. Το επίδομα 

ανεργίας θα χορηγείται για διπλάσιο χρόνο από 

τον σημερινό (δύο χρόνια). 

Αποκαθιστούμε τις Συλλογικές Συμβάσεις. Επα-

ναφέρουμε τη μετενέργεια και την υποχρεωτική 

επεκτασιμότητα των συλλογικών και κλαδικών 

συμβάσεων.

Καταργούμε τις ειδικές επιβαρύνσεις (χαράτσια) 

για τα μικρομεσαία εισοδήματα.

Κοινωνικοποιούμε τις τράπεζες, δηλαδή τις θέ-

τουμε υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο, ώστε να 

γίνουν μοχλός ανάπτυξης και στήριξης της πραγ-

ματικής οικονομίας. Η ανακεφαλαιοποίησή τους 

με δημόσιο χρήμα από το Ταμείο Χρηματοπι-

στωτικής Σταθερότητας, θα γίνει με κοινές μετο-

χές μετά ψήφου.

Προωθούμε την ολική ή μερική διαγραφή των 

δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων, απαγόρευση κατάσχεσης της 

πρώτης κατοικίας τη μείωση των δόσεων ώστε 

να μην υπερβαίνουν το 30% του μηνιαίου εισο-

δήματος του οφειλέτη.

Υψώνουμε κατεπειγόντως 
ασπίδα κοινωνικής 
προστασίας…
… για να ανακουφιστούν οι άνεργοι και οι υποαπα-

σχολούμενοι, οι άστεγοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι 

και χαμηλόμισθοι, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 

και τα άτομα με αναπηρίες. Εκτός από τα παραπά-

νω μέτρα, προχωράμε στα εξής: 

Αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών πόρων για 

τη στήριξη των ανέργων και των χαμηλών εισο-

δημάτων, χρηματοδότηση του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλων υπηρεσιών κοινω-

νικής φροντίδας.

Δημιουργία χώρων φιλοξενίας αστέγων σε αναξι-

οποίητα δημόσια κτίρια με παροχή σίτισης, ρου-

χισμού και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στήριξη (σίτιση, θέρμανση κ.ά.) κοινωνικών ομά-

δων – όπως π.χ. ΑμεΑ, πολύτεκνες ή μονογονεϊ-

κές οικογένειες - που διαβιούν με σχεδόν μηδε-

νικό εισόδημα.

Επαρκής στελέχωση όλων των δημόσιων παιδι-

κών σταθμών, με στόχο την κάλυψη του συνό-

λου των αναγκών.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο

Το κείμενο είναι μια συνοπτική εκδοχή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ όπως αυτό παρουσιάστη-

κε στην Αθηναΐδα στις 1/06/2012 από τους Αλέξη Τσίπρα, Γιάννη Δραγασάκη, Παναγιώτη Λαφαζάνη, 

Σοφία Σακοράφα και Θοδωρή Δρίτσα.

Όλα τα κείμενα μπορείτε να τα βρείτε στο www.syriza.gr
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Προωθούμε μια δίκαιη 
δημοσιονομική εξυγίανση
Το σχέδιό μας για την δημοσιονομική εξυγίανση 

προβλέπει σταθεροποίησή των προωτογενών δα-

πανών και αύξηση των εσόδων στον μέσο όρο της 

Ευρωζώνης μέσα από φορολόγηση του πλούτου 

και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Αύξηση των δημοσίων εσόδων

Ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστή-

ματος, με ελάφρυνση των φτωχότερων και επι-

βάρυνση των πλουσιότερων.  

Πλήρες, καθολικό περιουσιολόγιο, όπου θα κα-

ταγράφονται όλες οι μορφές κινητού και ακίνη-

του πλούτου, όλων των Ελλήνων υπηκόων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα υπάρχουν αυ-

στηρές ποινές για τις ψευδείς δηλώσεις. 

Επανεξέταση όλων των ειδικών φορολογικών 

καθεστώτων και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της φοροδιαφυγής.

Εθνική Προγραμματική Συμφωνία με τον κλά-

δο της ναυτιλίας, με στόχο την κατάργηση των 

58 σε ισχύ φοροαπαλλαγών και τη φορολόγηση 

σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή για ανα-

λογική συμβολή στα φορολογικά βάρη.

Σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και 

ελαχιστοποίησή τους στα διατιμημένα τρόφιμα 

Εκσυγχρονισμός και στελέχωση των εφοριών με 

ειδικευμένο προσωπικό. 

Σταθεροποίηση των πρωτογενών δαπανών

Άμεσο πάγωμα των μειώσεων σε κοινωνικές δα-

πάνες, μισθούς και συντάξεις.

Ριζική επαναξιολόγηση των δημόσιων δαπανών, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμε-

νων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Ισχυρή κεντρική αρχή κρατικών προμηθειών για τον 

έλεγχο της κοστολόγησης αγαθών και υπηρεσιών 

που αγοράζει το κράτος από τον ιδιωτικό τομέα.

Επέκταση των ρυθμίσεων για τον άμεσο έλεγχο 

των δαπανών.

Οργανώνουμε την παραγωγική 
ανασυγκρότηση 
Με προτεραιότητα την ταχύτατη μείωση της ανερ-

γίας και κεντρικό στόχο την πλήρη, σταθερή και 

ποιοτική απασχόληση: 

Άμεση ανακοπή της μείωσης των μισθών, με 

σταδιακή αποκατάστασή τους στα προ του Μνη-

μονίου επίπεδα. 

Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους αυτοαπα-

σχολούμενους που διακόπτουν αναγκαστικά την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Κατάργηση όλων των μνημονιακών, αντεργατι-

κών νόμων που αφορούν συμβάσεις, απολύσεις, 

αποζημιώσεις και εργασιακή εφεδρεία.

Κατάργηση της ενοικίασης των εργαζομένων και 

διαμόρφωση ασφαλιστικών δικλείδων ενάντια 

σε όλες τις μορφές ελαστικής απασχόλησης.

Αυστηρότατες κυρώσεις για εργοδότες που πα-

ραβιάζουν συλλογικές συμβάσεις, ωράρια και 

συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Άμεση αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών 

Εργασίας και επανασύσταση των Οργανισμών 

Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.

Με τράπεζες μοχλό ανάπτυξης, στην υπηρεσία της 

κοινωνίας 

Εγγύηση καταθέσεων και ενίσχυση της ρευστό-

τητας. 

Αναμόρφωση του «Τειρεσία» με συνυπολογισμό 

των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε η κρί-

ση και η πιστωτική ασφυξία.  

Στήριξη και υπηρεσίες για μικρές επιχειρήσεις, 

αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, νέες παραγω-

γικές επιχειρήσεις, μορφές συνεταιριστικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας. 

Με στοχευμένα αναπτυξιακά κίνητρα για τη στή-

ριξη ανταγωνιστικών κλάδων της οικονομίας (πχ 

άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και τον του-

ρισμό).

Με στοχευμένη ενίσχυση της γεωργικής παρα-

γωγής. 
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Ρύθμιση των αγροτικών χρεών στις τράπεζες.

Διαμόρφωση χαμηλών επιτοκίων, μέσω κρατι-

κής επιδότησής τους, για βραχυπρόθεσμα δά-

νεια που ενισχύουν τη γεωργική παραγωγή

Έκδοση καλλιεργητικής κάρτας που θα επιτρέπει 

στους αγρότες να επιλέγουν τους προμηθευτές 

των εισροών τους, στους οποίους θα καταβάλ-

λεται το τίμημα των πωλήσεών τους απευθείας 

από την τράπεζα.

Με πάγωμα της ιδιωτικοποίησης των Δημόσιων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών που είναι στρατηγι-

κής σημασίας για την οικονομία και την ανάπτυξη, 

και σταδιακή επαναφορά τους υπό δημόσιο έλεγχο 

(πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, Μέσα Μεταφο-

ράς κ.λπ.). 

Με οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας

Σχεδιασμένες παρεμβάσεις άμεσα με στόχο την 

ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και την αντι-

μετώπιση των συνεπειών της, την προστασία 

του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της 

οικολογικής ισορροπίας.

Δημόσιος, μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός.

Οικολογική διαχείριση απορριμμάτων, υδάτων 

και φυσικού πλούτου. 

Με χωροταξία και κτηματολόγιο παντού

Χωροθέτηση κατοικίας, τουρισμού, βιοτεχνικών 

ζωνών, ανακύκλωσης απορριμμάτων, ενεργει-

ακών ανανεώσιμων υποδομών, κτηνοτροφικών 

και μεταλλευτικών ζωνών, ιχθυοκαλλιεργειών 

κ.ο.κ.

Αυστηρή νομοθεσία για την παραθεριστική και 

τουριστική κατοικία.

Στροφή στα μικρά έργα, αντί των μεγάλων.

Σχεδιασμένη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Κτηματολογί-

ου και αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της «Κτη-

ματολόγιο Α.Ε.»

Με νέους θεσμούς δημοκρατικού, κοινωνικού και 

εργατικού ελέγχου 

«Εισβολή» δημοκρατίας, δημοκρατικού προ-

γραμματισμού και μακροχρόνιου σχεδιασμού σε 

όλα τα επίπεδα στο κράτος και τη διοίκηση.

Νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου, διαφάνεια, 

και δημόσια και κοινωνική λογοδοσία σε όλες τις 

αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης.

Νέες μορφές άμεσης δημοκρατίας για την αυθε-

ντική έκφραση της βούλησης των εργαζομένων 

και των πολιτών.

Με νέες δομές οικονομικής δραστηριότητας

Ενθάρρυνση μορφών αλληλέγγυας οικονομίας

Δυνατότητα λειτουργίας ή επαναλειτουργίας 

κλειστών ή υπό χρεοκοπία επιχειρήσεων από 

τους ίδιους τους εργαζομένους, μέσα από συνε-

ταιρισμούς ή άλλες συλλογικές νομικές μορφές.

Ενθάρρυνση μορφών άμεσου εμπορίου ανάμε-

σα σε παραγωγούς και καταναλωτές. 

Με χρηματοδότηση από εσωτερικές και εξωτερικές 

πηγές:

Δημιουργία όρων για σταθερότητα του χρηματο-

πιστωτικού συστήματος και επιστροφή καταθέ-

σεων.

Πάταξη της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυ-

γής.

Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των υδρο-

γονανθράκων.

Υπογραφή διμερών συμφωνιών με Ελβετία και 

άλλες χώρες  για φορολόγηση καταθέσεων Ελ-

λήνων πολιτών.

Επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ με αύξηση της 

απορροφητικότητας των κονδυλίων.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης επεν-

δύσεων στα κράτη-μέλη.

Ανάπτυξη της πολυμερούς οικονομικής διπλω-

ματίας, ως πιθανής πηγής νέων χρηματοδοτικών 

πόρων.
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Αποτρέπουμε την κατάρρευση 
και αναβαθμίζουμε 
κοινωνικό κράτος, δημόσια 
παιδεία και υγεία
Αναβαθμισμένο και κοινωνικά αποτελεσματικό, δη-

μόσιο, αναδιανεμητικό και καθολικό σύστημα κοι-

νωνικής ασφάλισης για όλους τους πολίτες

«Φρένο» στις μειώσεις των συντάξεων, κύριων 

και επικουρικών, και σταδιακή αποκατάστασή 

τους, με προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξι-

ούχους.

Κατάργηση της μνημονιακής ρύθμισης του Κα-

νονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμά-

των.

Αναβάθμιση των μηχανισμών πρόληψης της ει-

σφοροδιαφυγής, καταπολέμηση της ανασφά-

λιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, της 

εισφοροαπαλλαγής και των χαριστικών ρυθμίσε-

ων. Απόδοση των οφειλών του κράτους και της 

εργοδοσίας στα Ταμεία και αποκατάσταση των 

απωλειών τους εξαιτίας του «κουρέματος» των 

ομολόγων τους. 

Νέο, αναβαθμισμένο, επαρκώς στελεχωμένο, δω-

ρεάν και καθολικό σύστημα υγείας, με ορθολογική 

και διαφανή διαχείριση, με εγγυημένη πρόσβαση 

κάθε ανθρώπου που το έχει ανάγκη, ανεξάρτητα 

από οικονομική κατάσταση ή εθνικότητα. 

Ακύρωση της μείωσης των δημόσιων δαπανών 

υγείας. 

Άμεση οικονομική στήριξη όλων των δομών του 

ΕΟΠΥΥ ώστε να υπάρχει η αναγκαία ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη. 

Εξασφάλιση των απαραίτητων φαρμάκων για 

τους ασθενείς σε κάθε περίπτωση. 

Κατάργηση της επιβάρυνσης των 5ευρω στα δη-

μόσια νοσοκομεία. 

Διασφάλιση απαραίτητου προσωπικού και εξο-

πλισμού για την αποτελεσματική λειτουργία δη-

μόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας. 

Κατάργηση του ν. 4052/12 και ακύρωση των συγχω-

νεύσεων και ιδιωτικοποιήσεων των νοσοκομείων. 

Αποπληρωμή των δεδουλευμένων στους νοσο-

κομειακούς και σταδιακή εξόφληση δεδουλευ-

μένων και χρεών προς τους συνεργαζόμενους με 

τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ριζική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με στόχο την 

ανασυγκρότηση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευ-

σης. 

Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων για 

την παιδεία. Πάγωμα όλων των καταργήσεων/

συγχωνεύσεων. 

Καμία απόλυση στην εκπαίδευση. Καμία μείωση 

κονδυλίων για την παιδεία και την έρευνα. Κα-

τάργηση της «εργασιακής εφεδρείας» και όλων 

των ευέλικτων μορφών εργασίας στην εκπαίδευ-

ση.

Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και διοίκη-

σης όλων των τύπων δημόσιας γενικής και τε-

χνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και 

των ΑΕΙ.

Προσπάθεια για κάλυψη όλων των αναγκών σε 

διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Διασφάλι-

ση βιωσιμότητας των ερευνητικών κέντρων.

Άμβλυνση εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Επανα-

φορά ενισχυτικής διδασκαλίας. Δομές αλληλεγ-

γύης και αντιμετώπισης της φτώχειας σε σχολεία 

και ΑΕΙ. Ανασυγκρότηση της μαθητικής και φοι-

τητικής μέριμνας, σίτισης και στέγασης. Δωρεάν 

προληπτικός υγειονομικός έλεγχος των παιδιών 

που δεν έχουν περίθαλψη.
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Αντιμετωπίζουμε με 
υπευθυνότητα και ανθρωπιά 
τα ζητήματα μεταναστευτικής 
πολιτικής

Ανάληψη διεθνών πρωτοβουλιών για την αντι-

μετώπιση των αιτιών των μετακινήσεων πληθυ-

σμών. 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Μεταναστευτικής Πολιτι-

κής, με αναλογική και ισότιμη κατανομή βαρών 

στα κράτη-μέλη.

Σταδιακή παραχώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων 

για τον μεγάλο όγκο των μεταναστών που επιθυ-

μούν να αποχωρήσουν. 

Εξορθολογισμός του πλαισίου για τη νομιμοποί-

ηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται 

στη χώρα μας και την ισότιμη ένταξή τους.

Αποτελεσματική πάταξη των κυκλωμάτων σύγ-

χρονης δουλείας-trafficking.

Προωθούμε την πραγματική 

δημοκρατία
Συγκεκριμένα, βάζουμε τέλος στο πολιτικό σύστη-

μα διαφθοράς, διαπλοκής και ρουσφετιού. Οργα-

νώνουμε την ανασύσταση και τον εκδημοκρατισμό 

του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

Προωθούμε τον εκδημοκρατισμό και τη διαφάνεια 

του πολιτικού συστήματος 

Καθιέρωση της απλής αναλογικής. 

Αυστηροί κανόνες στη διαχείριση του δημόσι-

ου αγαθού των τηλεοπτικών συχνοτήτων και τη 

λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέ-

σων. 

Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Νέα ρύθμιση για τη βουλευτική ασυλία, ώστε να 

μην μετατρέπεται σε μηχανισμό υπόθαλψης για 

ποινικά αδικήματα.

Ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης και 

προστασίας των δημοσίων αγαθών και των κοι-

νωνικών δικαιωμάτων (εργασία, παιδεία, υγεία, 

περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια). Ιδιαίτερη έμ-

φαση στην προστασία της πλήρους απασχόλη-

σης, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της 

εξασφάλισης της αξιοπρεπούς διαβίωσης με 

αξιοπρεπείς αποδοχές και στην προστασία του 

περιβάλλοντος.

Άμεση έναρξη διαβούλευσης για το διαχωρισμό 

κράτους και Εκκλησίας.

Βάζουμε τέλος στις στρατιές των συμβούλων που 

υποκαθιστούν τη Δημόσια Διοίκηση, λειτουργώ-

ντας ως κομματικό κράτος εν κράτει, καθώς και στο 

πολιτικά απαράδεκτο και κοινωνικά προκλητικό 

φαινόμενο των χρυσοκάνθαρων κομματικών διοι-

κητών και εντεταλμένων στις ΔΕΚΟ και τις δημόσι-

ες τράπεζες.

Εμπιστευόμαστε τη δημόσια διοίκηση και αξιοποι-

ούμε τα στελέχη της στο σχεδιασμό και την εκτέλε-

ση των αποφάσεων, ανεξάρτητα από την κομματι-

κή τους τοποθέτηση.

Εκδημοκρατισμός, αποκέντρωση και ενίσχυση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης

Καθιέρωση της απλής αναλογικής για την εκλο-

γή Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. 

Εξασφάλιση ελάχιστων εγγυημένων, σταθερών 

εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη γενι-

κή φορολογία.

Καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχικού προϋπο-

λογισμού στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδι-

οίκηση. 

Παροχή δυνατότητας να προκαλούνται, με λαϊκή 

πρωτοβουλία, δεσμευτικά δημοψηφίσματα σε 

όλα τα επίπεδα της Αυτοδιοίκησης.
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Προωθούμε φιλειρηνική 

εξωτερική πολιτική
Αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε μια νέα, ανεξάρτη-

τη, πολυδιάστατη, ενεργητικά φιλειρηνική εξωτε-

ρική πολιτική, στηριγμένη στις αρχές του διεθνούς 

δικαίου.

Κεντρικός στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφά-

λεια στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολι-

κής Μεσογείου. 

Επιδιώκουμε να γυρίσουμε σελίδα στις σχέσεις 

της χώρας μας με τη Τουρκία, προτείνοντας 

στους γείτονες άμεσα μορατόριουμ στις αμυντι-

κές δαπάνες.

Με βάση την αρχή «καμιά μονάδα των Ειδικών 

Δυνάμεων σε στρατιωτική αποστολή εκτός συ-

νόρων», επιδιώκουμε την άμεση ανάκληση της 

ελληνικής δύναμης από το Αφγανιστάν και από 

άλλες στρατιωτικές αποστολές του ΝΑΤΟ ή της 

ΕΕ.

Επιταχύνουμε τις διαδικασίες υπογραφής διμε-

ρών συμφωνιών με τις ενδιαφερόμενες γειτονι-

κές χώρες για την κατοχύρωση του αναφαίρετου 

δικαιώματός μας στην οριοθέτηση Αποκλειστι-

κής Οικονομικής Ζώνης.
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Βαλτετσίου 39, Τ.Κ.: 106-81

www.syriza.gr
Τ: 210-3829910
F: 210-3829911
E: grafeia@syriza.gr

Στην κρίσιμη μάχη των εκλογών και στους κρίσιμους 
αγώνες που θα ακολουθήσουν, ο καθένας και η κα-
θεμιά είναι πολύτιμος/-η. Μπορείς να συμπληρώσεις 
τα στοιχεία σου για να έλθουμε σε επαφή και να βοη-
θήσεις όπως επιλέξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

EMAIL:

Θέλω να συμμετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής μου

Θέλω να βοηθήσω σε κάποια δραστηριότητα (π.χ. περιοδείες, μοίρασμα υλικού, διαδίκτυο)

Θέλω να γίνω εκλογικός αντιπρόσωπος

Θέλω να ενημερώνομαι


