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Οι καθαρίστριες του δημοσίου τηλεοπτικά σύμβολα των εργατικών αγώνων, οι
επαναλαπροσλαμβανόμενοι στην ΕΡΤ κάνουν «ντου» στο κτήριο για να υπηρετήσουν την
ανεξάρτητη δημοσιογραφία, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και δημοσιογράφοι της ΕΡΤ
δεν θέλουν την επιλογή της κυβέρνησης τον κ Ταγματάρχη στην διοίκηση της.

Το δημοψήφισμα πήρε ανεπίσημα πιθανή ημερομηνία, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την
δυνατότητα απολύσεων στους δημοσίους υπαλλήλους στην ουσία καταργεί κάθε
δυνατότητα για απόλυση που έχει να κάνει με την εργασιακή ικανότητα του υπαλλήλου( (θα
προσφέρει στην υπηρεσία του σύμφωνα με τα προσωπικά του όρια),τα μισά κυβερνητικά
στελέχη λέγαν ότι χωρίς κάποιας μορφής συμφωνία δεν πληρώνουμε το ΔΝΤ. Τα χρήματα
ήδη δεσμευτήκαν για να πληρωθούν.

Ο Σόιμπλε και ο Νταισελμπλουμ προκαλούν την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό να
αποφασίσει εάν θέλει να είναι στην ευρωζώνη με δημοψήφισμα

Η κυβέρνηση επιθυμεί μια μικρή δήλωση από το Eurogroup όσο για να ξεκλειδώσει
ρευστότητα ο κ Ντράγκι για να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου τον
Μάϊο.

Η ελεύθερη οικονομία τα έχει χάσει από αυτά που ακούει για αυξήσεις στο ΦΠΑ και σε
φόρους και η στασιμότητα και η επερχόμενη κατρακύλα είναι πλέον το χαρακτηριστικό της
οικονομίας.

Τι πρέπει να κάνει ο ιδιωτικός τομέας για να προστατέψει την επιβίωση των οικογενειών
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του που ζουν από την δουλεία τους; Να στήσουν σκηνές και να κατασκηνώσουν στο
σύνταγμα και σε όλες τις πλατείες της χώρας , να κάνουν «ντου» στα υπουργεία, ή να μην
πληρώσουν τίποτε στο τέλος του μήνα εάν δεν έχουμε συμφωνία και η χώρα πάει για
χρεωκοπία;

Να πάρουμε παράδειγμα από την κυβέρνηση πως λειτουργούσε και πως λειτουργεί και να
κάνουμε ότι και εκείνη. Να υπερασπίσουμε με κάθε τρόπο το δικαίωμα να έχουμε δουλεία
και μισθό στην ιδιωτική οικονομία , να μην αυξηθούν οι άνεργοι να μην κλείσουν άλλες
επιχειρήσεις όπως ακριβώς έκαναν και τα σύμβολα της κυβέρνησης.

Είναι αδιανόητο να συνεχίσει να κυβερνιέται η χώρα με αυτό τον τρόπο.
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