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Μετά από 1,5 μήνα συζητήσεων η κυβέρνηση αρχίζει την ουσία της διαπραγμάτευσης με
τους εταίρους μέσω των τεχνικών κλιμακίων των τριών ευρωπαϊκών θεσμών (ΕΚΤ, ΕΕ,
ΔΝΤ) και των ανάλογων υπουργείων με συναντήσεις στις Βρυξέλες και στην Αθήνα.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι διαβουλεύσεις θα γίνουν μόνο στις Βρυξέλλες και σε τεχνικό
επίπεδο και οι θεσμοί θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία για την οικονομία.

Όπως και να είναι τώρα θα τεθούν τα γνωστά ζητήματα του δημοσιονομικού κενού και των
ισοδύναμων μέτρων. Επίσης θα ζητηθεί από τους θεσμούς να τοποθετηθεί η κυβέρνηση και
σε ζητήματα με πολιτικό κόστος όπως ο ΦΠΑ , ο ΕΝΦΙΑ, οι αποκρατικοποιήσεις η
λειτουργεία του δημοσίου και πολλά ακόμη ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση δεν τα έχει
οριστικοποιήσει με την εσωτερική της αντιπολίτευση.

Για να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης από την έναρξη των εξετάσεων από τους
θεσμούς αλλά και για δείξει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση υλοποιεί το δικό
της πρόγραμμα εξήγγειλε δια στόματος του κ Κατρούγκαλου προσλήψεις που ξεκινούν από
τον αριθμό 10000χιλ και φτάνουν σύμφωνα με δημοσιεύματα τις 50000 χιλ.

Το οξύμωρο ότι η κυβέρνηση μόλις και μετα βίας έχει εξασφαλίσει και όχι όλα τα χρήματα
που απαιτούνται για να πληρώσει μισθούς συντάξεις του δημοσίου και τις δόσεις των
δανείων, αυτό δεν απασχολεί τα στελέχη της κυβέρνησης που διαλαλούν προσλήψεις και
αποκατάσταση των «αδικιών».

Για να διασωθεί τι κράτος των δημοσίων υπαλλήλων και των 50ντάριδων συνταξιούχων του
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δημοσίου τα προηγούμενα 5 χρόνια, η ελεύθερη οικονομία χρεώθηκε με 1,5 εκατομμύριο
ανέργους και 500χιλ ανέργους επιχειρηματίες .

Μήπως η κυβέρνηση έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει δουλεία στο ιδιωτικό τομέα για 100000
χιλιάδες θέσεις εργασίας και μετά να αποφασίσει για προσλήψεις στο δημόσιο;

Εάν η κυβέρνηση πιστεύει ότι η Ελληνική οικονομία θα βελτιωθεί με προσλήψεις στο
δημόσιο τότε να μας προσλάβει όλους και αμέσως.

Ο κ Δραγασάκης είχε σκεφτεί να οργανώσει έρευνα για το που πήγαν τα χρήματα από την
χρονιά που μπήκε η Ελλάδα στο ευρώ μέχρι την χρονιά του πρώτου μνημονίου. Πραγματικά
θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε πόσα μεταξύ των άλλων ,έφαγαν οι κολλητοί ,πόσα
πήγαν στο σύστημα υγείας, πόσα στα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου πόσα στα κόμματα
, και πόσα σε μισθούς.

Μάλλον τίποτε δεν μάθαμε από την κρίση και τις αιτίες που την δημιούργησαν.
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