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ΚΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
 

Μέσα στο πλαίσιο της βάρβαρης 
«ανάπτυξης» των κερδών των «επενδυτών»,  η 
συγκυβέρνηση Ν.Δ - ΠΑΣΟΚ, υιοθετώντας πλήρως 
της «γραμμή» της  Ε.Ε για μετατροπή της χώρας σε 
μια απέραντη «ζώνη ελαστικής εργασίας», θέσπισε 
το νέο μοντέλο σχέσης εργασίας και εκπαίδευσης, 
της «Μαθητείας». 

Οι οικογένειες και τα σπίτια της μεγάλης 
πλειοψηφίας, που δίνουν και το τελευταίο ευρώ 
από το υστέρημά τους για να πάρει το παιδί τους 
ένα απολυτήριο, να διδαχθεί μια τέχνη και να 
μορφωθεί, νιώθουν πλέον τη φτώχεια στο πετσί 
τους. Φόροι, χαράτσια, απολύσεις, κατασχέσεις 
σπιτιών και χίλια δυο άλλα αναγκάζουν ένα παιδί 
στις μέρες μας να ψάξει για μεροκάματο των 
τρακοσίων ευρώ. Να ζητιανέψει από τους 
εργοδότες και να παρακαλέσει όχι για να ζήσει, 
αλλά να επιβιώσει μεταξύ σκλαβιάς, ανεργίας και 
πάλι πίσω στην εργαζόμενη σκλαβιά. 

Τα σχολεία αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις βασικές ανάγκες ενός μαθητή. Καθηγητές 
απολυμένοι, συγχωνεύσεις τμημάτων, υποχρη-
ματοδότηση και κατάργηση ειδικοτήτων είναι λίγα 
από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Όλα 
πάνε ρολόι με βάση τις ανάγκες της αγοράς.  

 

Η μαθητεία που θεσπίζει ο νέος νόμος απαιτεί λίγα 
και καλά… τσάμπα δουλειά, εργαζόμενοι ρομπότ, 
αποχαυνωμένοι και άβουλοι, ό,τι πρέπει για τη νέα 
πραγματικότητα στην αγορά εργασίας που μοιάζει 
πιο πολύ με ζούγκλα ή κάτεργο. 

Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΚΤ και 
τραπεζίτες, βιομήχανοι και μεγαλέμποροι, βλέπουν 
μόνο τα κέρδη και τους αριθμούς τους, κι ας 
λιμοκτονούν οι άνεργοι που φτάνουν το 1,5 
εκατομμύριο. Σε αυτή τη χοάνη της ημιεργασίας- 
ημιανεργίας θέλουν να προσθέσουν και τα νέα 
παιδιά. Είναι πιο εύκολο να έχεις κάποιον χωρίς 
επίγνωση των δικαιωμάτων του στην εργασία, 
παρά αυτόν που θα σηκώσει κεφάλι γιατί ξέρει ότι 
κάποτε υπήρξε συλλογική σύμβαση εργασίας, 
επίδομα και ασφάλιση. 

Το πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑ είναι ίδιο με τα 
ψευτο-προγράμματα που θα αντιμετώπιζαν την 
ανεργία για τους νέους, αλλά από τότε μόνο 
καινούριοι άνεργοι προστίθενται στα κατάστιχα 
του ΟΑΕΔ. Είναι ένας ακόμη τρόπος ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων (και των επιχειρήσεων των ΚΕΚ) με 
ζεστό χρήμα, αφού τις επιχειρήσεις επιδοτούν και 
όχι την ζωντανή εργασία των παλιών και νέων 
εργαζομένων. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ: 

 Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, με πλήρη ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη. 

 Κατάργηση της σύγχρονης «ευρωπαϊκού τύπου» παιδικής εργασίας. 

 Δημόσια και δωρεάν, υποχρεωτική 12χρονη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. 

 Κατάργηση των σύγχρονων κρεματορίων εργασίας, των «κοινωφελών προγραμμάτων».  

 Μισή δουλειά σημαίνει μισή ζωή. Δεν μπορούμε και δε θέλουμε να ζούμε για… πέντε 
μήνες! 

 Δωρεάν υγεία, ρεύμα, νερό και συγκοινωνίες στους ανέργους. 
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