
Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ

Τα πρόσωπα της Δεξιάς είναι πολλά, 

η παράταξη της χρεωκοπίας είναι μία.

Είναι όλοι τους υπεύθυνοι γιατί,

κάθε χρόνο

όλοι ψήφιζαν τους προϋπολογισμούς. 

Όλοι συμμετείχαν στίς αποφάσεις.

Ό λοι στήριζαν για 4 χρόνια μέχρι και την 

τελευταία στιγμή μια χρεωκοπημένη κυβέρνηση,
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Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ 
ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ν.Α.

1990
01 ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
“Ν έες ιδ έες”

“100.000 νέες θέσεις 
εργασίας"

“Δουλειές και ευκαιρίες 
για τους νέους”

1993
ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Αποτυχίες

“Πολλές επενδύσεις” 

“Ενίσχυση επιχειρήσεων”

... 500 .000  θέσεις ανεργίας. Κάθε μέρα 1.500 
εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους.

... Νέο κύμα Ελλήνων μεταναστών, κυρίως από την 
κρίσιμη περιοχή της Β. Ελλάδας και ειδικότερα από τη 
Θράκη, προς όλες τις χώρες της Ευρώπης και την Αμερική.

ata Επένδυση καμία

... Το 1992: ακάλυπτες επιταγές 190 δις.
Το 1991:60.000 λουκέτα.
Το 1992 :80 .000  λουκέτα.
Το 1993 (πρόβλεψ η): 150 .000  λουκέτα, συνολικά.

Ι ί

Διατήρηση της Α Τ Α ”

“Αύξηση εισοδήματος”

ο+ο=
3 + 3

Ας θυμηθούμε την αριθμητική του 
εμπαιγμού.

... Δραματική μείωση του εισοδήματος.
3 χρόνια Λιτότητα, Ακρίβεια. Οι τιμές στα ύψη. Βενζίνη 
από 77 δρχ. σ τις206 δρχ. Ψωμί (χωρ.) από 100 δρχ. στις 
350 δρχ. το κιλό. Λογαριασμοί κοινής ωφελείας· 
συνεχείς αυξήσεις.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

“Κοινωνική δικαιοσύνη”

“Ιδιω τικοποιήσεις”

“Μεγαλύτερο εισόδημα 
για τους αγρότες”

... Δραματική ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Αύξηση ανισοτήτων ανάμεσα στις περιφέρειες. 
Αποδιάρθρωση της κοινωνικής συνοχής. Το 1/4  των 
Ελλήνων βρίσκεται κάτω από το όριο των φτώχειας.

... Ξεπούλημα του Εθνικού Πλούτου π.χ. ΑΓΕΤ, OTE, 
ΔΕΗ, ΕΒΟ, ΕΑΣ, Διυλιστήρια, Τράπεζες, Ναυπηγεία, 
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Ελληνική Βιομηχανία 
Ζαχάρεως, Βασιλική περιουσία, Όλυμπος, Παρνασσός, 
Χελμός, Νησιά, Σπάτα, Φυσικό Αέριο κ .τλ  
Εκποίηση κερδοφόρων επιχειρήσεων.

... Δραματική μείωση όλων των εισοδημάτων των 
αγροτών. Στην τελευταία τριετία η πραγματική μείωση
του εισοδήματος ξεπερνά το 45%. Τιμές των αγροτικών 
προϊόντων χωρίς καμία διασφάλιση. Διάλυση των 
προστατευτικών οργανώσεων και συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων όπως: ΕΑΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΥΔΕΠ, ΣΕΒΑΘ, 
ΣΕΚΟΒΕ και άλλες. Αδυναμία διάθεσης των αγροτικών 
προϊόντων. Πλήρης παράδοση των αγροτών στους 
μεσάζοντες και την παραοικονομία. Οι τιμές των 
λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των σπόρων, των 
εργαλείων και του πετρελαίου πετούν στα ύψη.

★  ★ ★ ★  ★ ★★★



“Αναβάθμιση της υγείας

“Καλύτερη περίθαλψη”

“Καλύτερη παιδεία”

“Προστασία
περιβάλλοντος

★  ★  —

“Δημοκρατία”

Η

“Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη

“Αυτοδιοικούμενη
Εκκλησία"

“Ελευθερία”

“Εξυγίανση”

“Αξιοκρατία”

... Εμπορευματοποίηση της υγείας.
Κατάρρευση του ΕΣΥ.
Ελλείμματα στα νοσοκομεία. Υποβάθμιση των Κέπρω ν 
Υγείας. 5 .0 0 0  δρχ. κάρτα εισαγωγής. 1.000 δρχ. εισιτήριο 
στα εξω τερικά ιατρεία. 25% συμμετοχή στην αγορά 
φαρμάκων.

... Κατάργηση του Κράτους Πρόνοιας π.χ. αυξήσεις 
+450%  στα νοσήλεια,+190%  στα φάρμακα.

... Αναχρονιστικές και συντηρητικές επιλογές.
Παιδεία χωρίς προσανατολισμούς και σύγχρονο 
περιεχόμενο. Εκπαίδευση χωρίς καμία επαγγελματική 
προοπτική. Π̂ ο π ^ δ α π α ν ώ ν̂

... Καταστροφή του περιβάλλοντος.
Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Ανατροπή του οικιστικού νόμου.
Κτηματικά ομόλογα. Ιδιω τική πολεοδόμηση.
Νταμάρια, νέφος, τσ φ έπ ο παντού.
Καταπατήσεις, οικοπεδοποιήσεις, εμπρησμοί δασών. 
Μητσοτάκης+Κατσιγιάννης Α.Ε.
+ 150 βαρώνοι της αυθαιρεσίας.

★ ★ ★ ------------ ★★★
... Αυταρχισμός και συγκεντρωτισμός. Περιστολή 
ατομικών και συλλογικών ελευθεριών. Συνεχείς παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Υποκλοπές, Γρυλλάκης- Μαυρίκης & ΣΙΑ.
Διώ ξεις και προσπάθεια φίμωσης και ελέγχου των Μέσων 
Ενημέρωσης. Κατάργηση θεσμών αποκέντρωσης και 
Αυτοδιοίκησης. Υποβάθμιση της Βουλής.

... Εξαρτήσεις και επεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.
Προαναγγελία δικαστικών αποφάσεων και διώξεων.

... Διώ ξεις κατά του Αρχιεπισκόπου και της ιερός Συνόδου. 
Επεμβάσεις μ ε στόχο τη διάσπαση της Εκκλησίας.

... Βία και καταστολή.

... Διαφθορά και σκάνδαλα.

... Ρουσφέτι. Κομματισμός. Οικογενειοκρατία.


