




Πορεύτηκαν χωρίς σχέδιο, με πολλά λάθη
στη διαχείριση της πανδημίας, που στοίχησαν ακριβά.

Άφησαν το ΕΣΥ στην τύχη του, χωρίς στήριξη 
των ανθρώπων και των υποδομών του. 
Τώρα τάζουν δήθεν γαλάζιο ΕΣΥ. 

Οι σκοπιμότητες για το εσπευσμένο «άνοιγμα» 
οδήγησαν σε επικίνδυνους χειρισμούς
στο θέμα των εμβολιασμών που υπονομεύουν
και το πρόγραμμα.

Μοναδική μέριμνα ήταν να προστατευτεί 
και να παραμείνει Covid Free 
ο ιδιωτικός τομέας υγείας.





Η Κυβέρνηση στηρίζει μόνο 
τους μεγάλους και ισχυρούς με συνέπεια 
οι ανισότητες να διευρύνονται. 

Η Μικρομεσαία επιχείρηση 
απουσιάζει από το Κυβερνητικό σχέδιο 
για το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Μόνο οι «μεγάλοι» είχαν πρόσβαση 
στον τραπεζικό δανεισμό 
με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
(30.000 από τις 830.000 επιχειρήσεις).





Οι μισθοί των εργαζόμενων μειώθηκαν 
δύο φορές πάνω από ότι στην Ε.Ε. 
ενώ 350.000 άνεργοι έμειναν 
χωρίς κάλυψη μέσα στην κρίση. 

Τα αδύναμα νοικοκυριά κινδυνεύουν 
με τους πλειστηριασμούς να χάσουν το σπίτι τους. 
Η Κυβέρνηση προστατεύει 
μόνο τις Τράπεζες και τα Funds.

Μειώθηκαν οι φόροι στα κέρδη 
και στα μερίσματα των επιχειρηματιών, 
αντί να ενισχυθούν τα κίνητρα 
για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. 





Με τον εργασιακό νόμο γυρίζουμε 
σε ατομικές συμβάσεις, 
ο εργαζόμενος μένει απροστάτευτος
στον ασύδοτο εργοδότη, 
χωρίς δικαιώματα, 
ανασφαλής, με χαμηλές αμοιβές.

Ο κατώτερος μισθός 
είναι 2 χρόνια καθηλωμένος. 





Οι εκκρεμείς συντάξεις 
αυξήθηκαν κατά 35% 
τα 2 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ, 
φθάνοντας αθροιστικά στις 346.000.

Ο Νόμος Κατρούγκαλου, 
απλά μετονομάστηκε σε 
Νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση. 





Το δημόσιο σχολείο εγκαταλείφθηκε 
στη διάρκεια της πανδημίας, 
τα «μαθησιακά κενά» και οι ανισότητες μεγάλωσαν. 

Αναβάθμισε τα πτυχία των κολλεγίων.

Η μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
εκφυλίζεται στην αυθαίρετη περικοπή 
του αριθμού των εισακτέων.

Αντί του διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα, 
κυριαρχεί ο αυταρχισμός
και η αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια. 

Υπηρεσιακά συμβούλια 
χωρίς εκπροσώπους των εργαζομένων.





Οι γειτονιές είναι 
ξέφραγο αμπέλι στις συμμορίες. 

Τα αστυνομικά τμήματα
παραμένουν υποστελεχωμένα. 

Το δόγμα νόμος και τάξη περιορίζεται 
στην αντιμετώπιση διαδηλωτών και φοιτητών. 

Η Πολιτική Προστασία
αποδεικνύεται απροετοίμαστη
στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
των φυσικών καταστροφών. 





Το γαλάζιο πελατειακό κράτος 
αντικαθιστά το ροζ του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το επιτελικό κράτος έγινε «Μαξίμου Α.Ε.» με:

τις απ’ ευθείας αναθέσεις, 
και τις αδιαφανείς διαδικασίες, 

με τις χειριστικές μεθοδεύσεις 
υπέρ μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων
(Τράπεζα Πειραιώς, ΕΛΠΕ κ.ά.).





Αιφνιδιαστικές νυκτερινές τροπολογίες 
που υπονομεύουν τη λειτουργία της Βουλής. 

Επιχείρηση ελέγχου 
των Μέσων Ενημέρωσης 
και μάλιστα με χρήματα του ελληνικού λαού. 

Κομματικός έλεγχος 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.





Ακόμη δεν υπάρχει νέο χωροταξικό
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Οι ΑΠΕ αφορούν μόνο τους μεγάλους. 
Οι μικροί επενδυτές και οι ενεργειακές κοινότητες 
είναι ουσιαστικά «αποκλεισμένοι». 

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ», εκφυλίστηκε, 
χωρίς κοινωνικά, οικονομικά, 
περιβαλλοντικά κριτήρια,
αρκεί η ταχύτητα πληκτρολόγησης.

Τα «μεγάλα έργα» για το περιβάλλον
που εξαγγέλθηκαν κατά τις 
προγραμματικές δηλώσεις ακόμη αγνοούνται.



Αντί των ηλεκτρικών λεωφορείων 
προμηθευόμαστε παλιά οχήματα 
που κυκλοφορούν ως υγειονομικές βόμβες. 
Η ηλεκτροκίνηση περιορίζεται σε εισαγωγή ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, χωρίς όφελος για την εθνική παραγωγή.

Η πράσινη ανάπτυξη τελικά χρησιμοποιείται 
ως άλλοθι για κατά παρέκκλιση διαδικασίες 
και εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Ο κλιματικός νόμος, που εμείς προκαλέσαμε 
τη συζήτησή του στη Βουλή, θα έρθει και αυτός 
προφανώς έτοιμος από το Μαξίμου, χωρίς 
τις συμμετοχικές διαδικασίες 
που προτείναμε και τη νέα γενιά παρούσα.





Η Κυβέρνηση κινείται χωρίς
την απαραίτητη Εθνική στρατηγική. 

Αρνήθηκε την συγκρότηση του Εθνικού Μετώπου
για την αποφασιστική στάση μας απέναντι 
στις Τουρκικές απειλές και τη νέα 
αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. 

Ο κ. Μητσοτάκης ούτε ζήτησε, ούτε έλαβε ουσιαστικές
εγγυήσεις για τα εθνικά συμφέροντα. 
Είπε το ναι στην θετική ατζέντα για την Τουρκία 
χωρίς καμία αντίστοιχη δική της δέσμευση. 

Αυτή η υποχωρητική στάση δεν μπορεί 
να σταματήσει την επιθετικότητα της Τουρκίας.




