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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Πέρασαν 10 χρόνια από τότε που η πατρίδα μας μπήκε στην περιπέτεια των 
μνημονίων.
Η Ελλάδα άλλαξε, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δοκιμάστηκαν. Υπέφεραν πολλά.
Γι’ αυτό και η δική μας αποστολή από το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν να βάλουμε  
ένα τέλος σε αυτό τον εθνικό και κοινωνικό κατήφορο.
Με αυτή την εντολή μας δώσατε την ευθύνη της διακυβέρνησης. Αυτή την εντολή 
τιμήσαμε. Η Ελλάδα τελείωσε οριστικά με τα μνημόνια. Πλέον μπορεί να ορίζει  
τις τύχες και το μέλλον της ξανά. Ελεύθερη και κυρίαρχη.
Τώρα μπορούμε να οργανώσουμε το μέλλον μας.
Τώρα είναι η στιγμή της μεγάλης αλλαγής. Η στιγμή που ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο 
δημιουργίας για τη χώρα και τους ανθρώπους της.
Τώρα μπορούμε να χτίσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Για κάθε νέο και νέα,  
για κάθε εργαζόμενο, για κάθε επαγγελματία, για κάθε πολίτη αυτής της χώρας.
Είναι η στιγμή της πιο μεγάλης απόφασης. 
Ανάμεσα στο μέλλον και την προοπτική ή την επιστροφή σε νέες περιπέτειες. 
Ανάμεσα στην Ελλάδα που πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι της ή την Ελλάδα  
που επιστρέφει τα κλειδιά σε αυτούς που τη χρεοκόπησαν.
Η απόφαση μας στις 7 Ιουλίου, είναι απόφαση ζωής.
Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε όλοι μαζί, ενωμένοι.
Χωρίς άλλους διχασμούς, μακριά από το μίσος, το φανατισμό.
Μπορούμε τώρα να επουλώσουμε τις οικονομικές πληγές της κρίσης  
και των μνημονίων. 
Οι κοινωνικές και ηθικές συνέπειες τους πρέπει να μείνουν πίσω μας  
τώρα, μια για πάντα.
Και αυτή είναι η ευθύνη καθενός από μας ξεχωριστά.
Γι’ αυτό και σας καλώ, να κάνουμε μαζί πράξη αυτό το όραμα.
Για μια ανάπτυξη για όλους και όλες.
Για νέες δουλειές, με καλύτερους μισθούς για όλους και όλες.
Για να νιώθουν όλοι και όλες ασφάλεια σε αυτό τον τόπο. 
Για να φτιάξουμε ένα κράτος που δεν θα έχει έγνοια τον  
εαυτό του αλλά όλους τους πολίτες.
Για να προστατέψουμε μαζί το περιβάλλον και το φυσικό  
πλούτο της πατρίδας μας. Για μας, για τις επόμενες  
γενιές, για όλους και όλες. 
Τώρα αποφασίζουμε για τη ζωή μας.
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500.000 νέες και 
ποιοτικές δουλειές1. 2.Ούτε μια ώρα 

απλήρωτη εργασία

δεσμεύσεις για τη νέα τετραετία

3. Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 
7,5% το 2020 και 7,5% το 2021

4. Μόνιμες προσλήψεις: 10.000 στην 
Υγεία – 15.000 στην Παιδεία

6. Πράσινη ανάπτυξη: 32% παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ και 32,5% 
εξοικονόμηση μέχρι το 2030

7.
Διπλασιασμός Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων και αύξηση εξαγωγών 
στο 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2025

12.Πολιτικός γάμος για 
ομόφυλα ζευγάρια

10.
Κατάργηση εισφοράς 
αλληλεγγύης για εισόδημα 
έως €20.000

9.Μείωση πρώτου κλιμακίου  
φόρου εισοδήματος στο 20%

8.
Μείωση 
προκαταβολής 
φόρου στο 50%

11. Πλήρως ψηφιοποιημένο 
Δημόσιο

5.
Όλα τα παιδιά σε 
βρεφονηπιακούς 

σταθμούς
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