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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

■ 10Γιατί υπάρχει ακρίβεια;

2?) Οι αυξήσεις των τιμών παίρνουν πίσω τις αυξήσεις των μισθών 
και των μεροκάματων;

3)Γιατί ακρίβηνε το ρεύμα, το νερό, το τελέφωνο;

4./ Οι τιμές ανεβαίνουν, οι μισθοί και τα μεροκάματα αυξάνουν, το 
καλάθι της νοικοκυράς αδειάζει;

Στις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες ο πληθωρισμός είναι περίπου 6%. 
Γιατί στην Ελλάδα είναι 18% ;

Γιατί το δολλάριο ανεβαίνει;

Το Τραπεζικό σύστημα εξυπηρετεί τη διαδικασία της οικονομικής 
ανάπτυξης; .

Γιατί οι Τράπεζες εξακολουθούν να εξυπηρετούν τους οικονομικά 
ισχυρούς;

14.

Οι μικρομεσαίοι επενδύουν.Οι μεγάλοι γιατί απέχουν;

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ χτύπησε σαν Κυβέρνηση την φοροδιαφυγή;

Η Ν.Δ ισχυρίζεται ότι τα έργα που γίνονται στηρίζονται σε χρή- 
ματα της Ε.Ο.Κ. Ποιά είναι η αλήθεια;

/
Γιατί καθυστέρησε η κοινωνικοποίηση το:ν επιχειρήσεων του Δημόσιου 
τομέα;

Γιατί καθυστέρησε ο έλεγχος των στρατηγικών τομέων της οικονομίας; 

Γιατί δεν αποκαλύψαμε τα οικονομικά σκάνδαλα της Δεξιάς;

Πόσο τίμια διαχειρίστηκε το ΠΑ.ΣΟ.Κ τα. χρήματα του Ελληνικού Λαού;

Είναι δίκαιη η κατανομή των φορολογικών βαρών.Τι έκανε το ΠΑ.ΣΟ.Κ;
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22.

Η Ν.Δ ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει η ατομοκή ιδιοκτησία. Ποιά 
είναι η αλήθεια;

Είναι αλήθεια ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ θα πάρει τα χωράφια των αγροτών;

Γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν εξουδετέρωσε τους μεσάζοντες;

Γιατί υπάρχουν ακόμα χωματερές;

Γιατί δεν ανακοινώνονται έγκαιρα οι τιμές των αγροτικών προϊόντων; 

Στα αγροτικά προϊόντα έχουμε τιμές Βρυξελλών ή τιμές Αθηνών;

23. Οι τιμές των φυτοφάρμακών,των λιπασμάτων,των μηχανημάτων αυξά
νουν ¿ίΐε τις τιμές των αγροτικών προϊόντων τι γίνεται;

24. Η ανεργία είναι αδικία;Τι έκανε το ΠΑ.ΣΟ.Κ 4 χρόνια για την 
καταπολέμηση της;

25. Οι νέοι παίρνουν πτυχία,δουλειά βρίσκουν;

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΙΕΘΝΕΐί: ΣΧΕΣΕΙΣ

Πόσο ανεξάρτητη και πολυδιάστατη μπορεί να είναι η εξωτερική 
πολιτική με τη συνέχιση της παραμονής μας στο ΝΑΤΟ;

Είναι αληθινός ο ισχυρισμός της Δεξιάς, ότι η Ελλάδα έχασε τα 
διεθνή της ερείσματα;

Μήπως η εξωτερική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ οδήγησε στην απομόνωση 
της χώρας μας;

Ε.Ο.Κ. Και τώρα τι γίνεται;

Η αγορά του αιώνα ενισχύει την Εθνική μας άμυνα;

Η αγορά του αιώνα θα βουλιάξει οικονομικά τη χώρα μας;

Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ασχολείται τόσο πολύ με τα διεθνή 
προβλήματα;
Γιατί καθυστερεί το άνοιγμα του φακέλλου της Κύπρου;
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Εχει, τη δυνατότητα μια μικρή χώρα,όπως η Ελλάδα,να ασκήσει ανε 
ξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική;

Μπορεί να αποδώσουν καρπούς οι ειρηνιστικές πρωτοβουλίες του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ;

Ποιές οι

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

διαστάσεις της εξωτερικής μας πολιτικής;

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η Ν.Δ συνθηματολογώντας λέει* "κάτω η χούντα του ΠΑ.ΣΟ.Κ" 
Νομιμοποιείται να παριστάνει τον τιμητή;

Κεντρικό σύνθημα της Ν.Δ είναι το ότι κινδυνεύει η Δημοκρατία. 
Υπάρχει κάποια δόση αλήθειας σ αυτό;

Μπορεί η Ν.Δ να εγγυηθεί τις δημοκρατικές ελευθερίες του Λαού μας;

Ποιά πολιτική παραταξη σπέρνει το φανατισμό και το μίσος και καλ
λιεργεί την πόλωση και το διχασμό;

Είναι η τηλεόραση φασιστική;

Ποιός φταίει για τα μπλέ και πράσινα καφενεία στα χωριά;

Γιατί δεν κάηκαν ακόμα οι φάκελλοι;

Γιατί η γραφειοκρατία ταλαιπωρεί ακόμα τον Ελληνα πολίτη;

Είναι αλήθεια ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ τρομοκρατεί τους δημόσιους υπαλλήλους

Γιατί ο ρυθμός της αλλαγής στη δημόσια διοίκηση είναι 
ιδιαίτερα βραδύς;

Είναι αλήθεια ότι οι πρασινοφρουροί κάνουν κουμάντο στις δη
μόσιες υπηρεσίες;

Μήπως για να βρεις .. δουλεία ή να διοριστείς πρέπει νάχεις 
"πράσινη κάρτα" απο το ΠΑ.ΣΟ.Κ ;

Η δημόσια διοίκηση και το τραπεζικό σύστημα αποτελούν τροχοπέδη 
στην άσκηση και υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής.Πώς αντιμε
τωπίζεται το πρόβλημα;
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Γιατί η Δεξιά πολεμά λυοαλέα τους λαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς;

Η Ν.Δ διακηρύσσει. ότι θα κατεδαφίσει το ΠΑΣΟΚικό οικοδόμημα.
Τι σημαίνει αυτό για τον Ελληνα .πολίτη και εργαζόμενο;

Τι θα σημάνει για τη δημοκρατία,την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής μας,η κατάργηση του θεσμικού 
πλαίσιου του ΠΑ.ΣΟ.Κ απο τη Δεξιά;

Ελληνα πολίτη: Φοβάσαι σήμερα το χωροφύλακα;

Στην Ελλαδα σήμερα ανθίζουν όλα τα λουλούδια και κελαιδούν όλες 
οι φωνές;

Γιατί το καθηγητικό κατεστημένο πολεμά το Νόμο Πλαίσιο;

Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μας στα σχολεία κατηχούνται στο Μαρξισμό

Γιατί δεν έκλεισαν ακόμα τα ιδιωτικά σχολεία;

Εδωσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ ίσες ευκαιρίες μόρφωσης στα Ελληνόπουλα;

Ποιά είναι η απάντησή του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην τεχνολογική πρόκληση;

Είναι αλήθεια ότι η Δεξιά αυξάνει την επιρροή της στο χώρο 
της νεολαίας;

ΙΟετίες ολόκληρες οι Δήμοι και οι Κοινότητες ήταν ληξιαρχεία 
εκδοτήρια πιστοποιητικών και συλλογής σκουπιδιών.ΠΟιός είναι 
ο σημερινός τους ρόλος;

Γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ προχωρεί με γοργά βήματα στην Αποκέντρωση;

Γίνεται Αλλαγή χωρίς τη ΛαΙ'κή Συμμετοχή;. 'Η : Αλλαγή δεν γίνεται 
χωρίς την ΛαΙ’κή Συμμετοχή. Τι έκανε το ΠΑ.ΣΟ.Κ για την κατοχύ
ρωση της;

Στις εκλογές του '81 το ΠΑ.ΣΟ.Κ μίλαγε για την ξεχασμένη Ελλάδα. 
Τέσσερα χρόνια την θυμήθηκε;

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ υποσχέθηκε Αυτοδύναμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη.Τήρησε 
την υπόσχεση του;



Γιατί η ΝΔ πολεμά λυσαλέα το Εθνικό Σύστημα Υγείας;

Γιατί υπάρχουν ακόμα ράντζα στα νοσοκομεία;

Θα εφαρμοσθεί το Ε.Σ.Υ.;

Γιατί πολλά φάρμακα ακριβαίνουν; Τι γίνεται με την Εθνική 
Φαρμακοβιομηχαν ία;

34. Μήπως ο 'ελληνας μετανάστης εξακολουθεί να είναι η παχειά 
αγελάδα για άρμεγμα;

35. Τι έκανε το ΠΑ.ΣΟ.Κ για την διασφάλιση οργανικών δεσμών ανά
μεσα στον μετανάστη και την μητρόπολη του ελληνισμού;

36. Υπάρχει σήμερα ανασφάλιστος έλληνας;

37. Γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν θεσμοθέτησε ακόμα τον Εθνικό Φορέα Ασφά
λισης;

38ν' Ποιές παροχές συνθέτουν τον λεγόμενο"κοινωνικό μισθό" ;
Πόσο αυξήθηκε στη^-ΠΑ.ΣΟ.Κική 4ετία;

39. Κατοχυρώθηκε πραγματικά η ισοτιμία των δύο φύλων;
Ή  :
Σε ποιό βαθμό αναβαθμίσθηκε στην 4ετία η κοινωνική θέση 
της γυναίκας;

Πως αντιμετωπίζεται σήμερα οι αμφισβητήσεις ,οι προβληματισμοί 
και οι "επαναστάσεις" της Νεολαίας;

οο

Ι?ως αντιμετώπισθηκαν από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ τα άτομα 
με σωματική ή ψυχική αναπηρία;

Γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ ακολουθεί πολιτική μαζικού ,λαΐ’κού αθλητισμού;

Ποιά είναι η απάντηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ στα κρίσιμα ερωτήματα της 
νεολαίας;

Ποιά ήταν πριν το '81 και ποιά σήμερα η θέση των στρατευμένων 
παιδιών μας;
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Τι σημαίνει στην πράξη η άποψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ για το δικαίωμα 
των νέων στην δουλειά,τον πολιτισμό,την μόρφωση,την κοινωνική 
συμμετοχή,τη ζωή;

Ποιές ελευθερίες κινδυνεύουν;

Γιατί δεν καταπολεμήθηκε το νέφος;

Υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας τον τελευταίο καιρό; 

Υπάρχει αύξηση της τρομοκρατίας σήμερα στην Ελλάδα;


