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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, πρότεινε ο μισθός του να
συμπεριληφθεί «στην περιστολή δημοσίων δαπανών».

Να λοιπόν, που πρέπει να «κουρευτεί» και ο αριθμός των βουλευτών μας της Βουλής σε 150
για να μειωθεί και ο αριθμός των 1.513 υπαλλήλων της Ελληνικής Βουλής που μας
κοστίζουν δισ. εκατ. ευρώ και να λείψει η «φάμπρικα» διορισμών όπως την είχαν στήσει οι
βουλευτές Πολύδωρας και Δραγατσάκης με τους συγγενείς των! Η αριθμητική αναλογία των
υπαλλήλων σήμερα είναι 5 υπάλληλοι σ' ένα βουλευτή μας.

Άρχισαν οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας των θιγμένων μισθολογικά, δηλ. αρχίζει το πανηγύρι
με «κλαρίνα και βιολιά». Πρωτοστάτες οι «ένστολοι» αστυνομικοί, στρατιωτικοί,
πυροσβέστες, κ.τ.λ. και μη εξαιρετέοι οι πανεπιστημιακοί, σαν το «κερασάκι της τούρτας»
που διαφωνούν για την εφαρμογή του νέου νόμου! Ακολουθούντες οι φαρμακοποιοί, γιατροί,
του ΕΟΠΥΥ με επίσχεση εργασίας των νοσοκομειακών, από πίσω ακολουθούν οι εφοριακοί,
δικαστικοί και «το χαϊμαλί της γάτας».

Νέο εμπόδιο στους εργαζομένους η «εφήμερη» εργασία... αντιτίθενται και οι φαρμακοποιοί,
που ασκούν «βαρύ επάγγελμα».

Έρευνες, έρευνες, για «παρελθοντογούντων» κυβερνητικών και μη, δηλ. «ράβε ξήλωνε
δουλειά να μη σου λείψει».

Διαβάζουμε τη διακήρυξη των εκλογών της «Ηπειρωτικής Τράπεζας» που απορρέει από το
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καταστατικό της, την «κλήδα» για τους υποψηφίους Διοικητικού Συμβουλίου και δη
περισσότερο για το «πρόσωπο τους προέδρου αυτής, συμπεραίνοντας ότι δεν είναι
ξέφραγο αμπέλι η Τράπεζα, η οποία πρέπει να διοικείται από «άμεμπτου» διαγωγής
προσώπου και όχι «σοφεράντζα», δε λογίζονται αξίες, οι άλλες εκλογίσιμες θέσεις μηδέ
εξαιρουμένων και των δημοτικών συμβούλων! Σ' αυτές τις διατάξεις της Τράπεζας Ηπείρου
πρέπει να' ναι προσεκτικοί οι υποψήφιοι!

Δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν καμία φορά όσοι «τεμπελχανάδες» ήσαν προ των
εκλογών, θέτοντας υποψηφιότητα, βγήκαν βουλευτές της Ελληνικής βουλής, αμέσως
παίρνουν το χρίσμα του σοφού του παντογνώστη και αρχίζουν τις επισκέψεις, τις
περιοδείες, υποδεικνύοντας και δηλώνοντας σε εργατικούς χώρους, όπως ιδιωτικά
εργοστάσια ακόμα σε στάβλους ζώων, σε «πτηνοτροφεία» που μυρίζουν «κουτσουλιά» για
να πουν «κοτσάνες» που απ' αυτά δεν έχουν ιδέα που «πάνε τα τέσσερα» θα' ταν καλύτερα
να σταματήσουν αυτή την «υπεροψία» γιατί έχουν μεσάνυχτα, είναι ανίδεοι, και οι
συμβουλές των μπορεί να βλάψουν ανεπανόρθωτα, «τα' κουσες πουλί μου!» Δηλώσεις από
ανίδεους, σήμερα δεινοπαθεί και η «Δωδώνη» διότι έσπρωξαν τους κτηνοτρόφους, άσχετοι,
και να τους μειώσουν, χωρίς ευρώ θα μπορούσαν να γίνουν αφεντικά, με σημαίες, με
καταλήψεις με διαδηλώσεις! Και την πάτησαν, έμειναν με το «δάχτυλο στο στόμα» οι
κτηνοτρόφοι!

Τη σημερινή οικονομική κατάσταση και τη συμφορά που ζούμε να τη θεωρήσουμε ως νέα
ευκαιρία, να εισέλθουμε στο «τούνελ» αλλά να εξέλθουμε, απαλλαγμένοι χρεών, που
δημιουργήσαμε και να αφήσουμε, το «σάπιο» σλόγκαν, «δεν πληρώνω διότι όλοι μαζί τα
φάγαμε».

Πρέπει οι σημερινοί Έλληνες, πρέπει να ξέρουν τις προγραμματισμένες αλλαγές που
γίνονται για τα οικονομικά μας, τη σωτηρία μας. Εάν δεν κατανοήσουμε και ακολουθήσουμε
ότι θα διαγράψουμε ή θα μας χαρίσουν τα χρέη μας, αυτά είναι «όνειρα θερινής νυκτός!»

Πραγματώθηκε η διαδήλωση διαμαρτυρίας των «συνταξιούχων» ΟΑΕΕ του διαμερίσματος
Ιωαννίνων την 8η Σεπτεμβρίου, μπροστά στο δημαρχείο, αλλά υπό τη διοργάνωση του
ΠΑΜΕ, αυτοί έφεραν τις σημαίες, αυτοί τους φοιτητές, αυτοί την «ντουντούκα» τις
«γραμμένες λινάτσες» και τα συνθήματα. Ακολουθούσαν την πορεία μερικοί του Δ.Σ.
δηλαδή καμιά 50αριά άτομα, μη εξαιρετέων τα γνωστά «γκεσέμια» με «αγγουρομύτη»
διαδήλωσαν για τα προβλήματα του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και ξέχασαν για τα προβλήματα των
συνταξιούχων ΟΑΕΕ!
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Σε ιδιώτες θα ανατεθούν το 100% των ΔΕΚΟ και έτσι θα απαλλαγούν οι δήμοι της
επικρατείας απ' τα πολλά προβλήματα.

Μεγάλη «μαφία» νέμεται στα καύσιμα, προτίθεται εισαγγελική επέμβαση για έρευνα...

Δέσμευση λογ/σμών και όλα τα περιουσιακά στοιχεία για όσους χρωστούν στην εφορία και
δεν ανταποκρίνονται, έγινε «δέσμευση» σε 121 φοροφυγάδες, ο ένας εξ' αυτών χρωστούσε
47 εκ. ευρώ, έμπορος ορυκτέλαιων προϊόντων.

Από, όσους, αρνούνται τις φορολογικές συνέπειες των πράξεών των, τόσο πιο επώδυνα θα
τις υποστούμε αν δεν περισφίξουμε τις δαπάνες μας, τη φοροδιαφυγή και το «άη σαπέρα»
αν δεν συνειδητοποιήσουμε και συνεισφέρουμε αναλογικά όλοι οι Έλληνες, ποτέ δεν θα
έρθουμε σε οικονομική ισορροπία! Στην Ελλάδα σήμερα ο ένας συνεισφέρει νομίμως και οι
«δέκα τρώνε!» παράνομα...

Ξέρετε ότι, οι διορισμένοι στην Βουλή των Ελλήνων, οι περισσότεροι δεν χτυπάνε κάρτα. Η
παρουσία τους γίνεται μόνο κατά την ώρα της μηνιαίας πληρωμής... αυτά έφη πρώην
βουλευτής.

Ερχόμενος στην Ελλάδα, δια επίσημο επίσκεψη ο Ρομπάι δεν θέλησε να συναντηθεί με τον
Τσίπρα παρά το επίμονο αίτημα του περί συναντήσεώς των...

Αν προσέξατε... οι σημερινοί «μανάβηδες» έχουν εξελιχθεί σε «μαυραγορίτες της κατοχής»
δεν ελέγχουν μόνο την αγορά, αλλά τείνουν να διευθύνουν και την κοινωνία μας,
επιβλήθηκαν με την ελευθερία της αγοράς που απολαμβάνουν από τις ανύπαρκτες
«αγορανομικές» υπηρεσίες του κράτους. Τα μανάβικα έγιναν «κουτσαβάκηδες» και
παράγοντες κερδοσκοπίες εις βάρος των φρουτοπαραγωγών παράλληλα και των
καταναλωτών. Ενώ οι «μηλοπαραγωγοί» διαφημίζουν χαμηλές τιμές, οι μανάβηδες τα
πωλούν με «υπερκέρδη» της μαυραγοράς!

Δικαίως ως προστάτες, οι της Τρόικας απαιτούν «μειώστε τις τιμές των βασικών ειδών της
αγοράς».
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Ευτυχώς που δημιουργήθηκα τα S.M. αλλιώς θα πεινούσαμε στη πραγματικότητα!
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