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Δήγματα γραφής
α ωραία ιστορία γιο tu ΕΛΤΑ που
βρίσκονται κάτιο unci την εμπνευσμένη
και uuxu ηγεσία ενός δικού pus
ανθρώπου του αποκλ ηθέ ν tos kui υπουργού τού
ίποτα tu έχουμε ξαναπεί υπουργός ΨΗΤΠ Ε
ή ΨΗΠΤΕ αδιάφορο Νίκου Παππά μου
άνθρωπος ms niâTous ο onoios έχει
περάσει από ιον οργανισμό kui iu έχει ζήσει
από πολύ κοντά tu πράγματα Ontos μου είπε
με στοιχεία τα οποία θα παραθέοω εν συνεχεία
έτσι όπως και εκείνος μου τα ανέλυσε
η διοίκηση των αγαπημένων ΕΛΤΑ βρίσκεται
ένα βήμα προτού κάνει στάση πληρωμών
ακόμη και στους μισθούς των εργαζομένων ή
στην καλύτερη πριν να λάβει μέτρα μείωσα
των μισθών τους Κατά ιον δικό μου αυιό είνοι
αποτέλεσμα του σταθερά αρνητικού ταμειακού

Μ

διηγήθηκε

διαθέσιμου ή cash flow όπως Ou το ονομάζαμε
kui στην εύανδρο Ηπειρο ιου οργανισμού
ιο οποίο έχει φτάσει μου είπε σιο μη περαιτέρω
στο απροχώρητο
Ο iôios απέδωσε τα αρνητικά οικονομικά
αποτελέσματα των τελευταίων ετών που
iu ΕΛΤΑ ήτοι μην tu ρίχνουμε
όλυ στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν kui προηγούμενοι
σε αυτή τη χώρα kui στη μεγάλη μείωση του
ιζίρου tous λόγω ίου σκληρού έως kui ανελέητου
ανταγιονισμού unô εταιρείες courier που
παρουσιάζουν

τσιμπολογάνε μεγάλους πελάτες πρόσφατα
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
KU ι η ΕΥΔΑΠ,που τα πήρε η ACS
παραδείγματα

χρ

ρία

συνταΣιούχσυς οι οποίοι μέσα των

συνεργασία

Η Φώφη θα εΣηγησει

τα μελλούμενα

Τα του Π ΑΣΟΚ iu Εέρετε τα έχετε μάθει οπότε
δεν χρειάζεται vu iu αναλύσω kui πολύ Πάνω
που το κόμμα άρχισε vu τσιμπάει το κα
uris του unô την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ
του οποίου οι ψηφοφόροι όπου φύγει-φύγει
το χτύπησε piu γερή ίωση εσωστρέφειας kui
tous απογοητεύει πάλι tous ανθρώπους Κάτι
σου nu κάτι μου πες κάιι φύγε υπό το γραφείο
όχι δεν το αφήνω το γραφείο φύγε ρε δεν σε
θέλουμε κάττ unô δω κάττ unô κετ επανήλθε
το πράγμα το κλασικό τ είχες Γιάννη τ είχη
πάντα Ετεινα vu καταλήξω στο επίσης all time
classic kukö χωριό tu λίγα σπίτια αλλά φίλος
μου κολλητός το πάλαι ο Κώστας ο Σκανδα

Ο άνθρωπος όπως προανέφερα το έργο το
ξέρει καλά kui unô μίοα Kui μου εΕή
γησε neos yiu vu iu καταφέρουν tu
ΕΛΤΑ kui να μη σκάσουν σαν
μπαλόνι σε πυιδικό πάρττ η κυ
βέρνηοη αποφάσισε την αϋ
Εηση ms πιστωτικής tous

νείων OTU 120.000.000
ευρώ Τέτοιο ποσό δεν

ένα βήμα προτού
κάνει στάση

πληρωμών ακόμη
και otous μισθούβ
των εργαζομένων
ή στην καλύτερη
περίπτωση
πριν να λάβει
μέτρα μείωση
των μισθών tous

99

παρόντος

Δεν άκουσαν δεν είδαν
για τον Φερνάντε
Περιμένω περιμένω επίσης αλλά δεν βλέπω
φως και το ελληνικό υπουργείο των Εξωτερικών
να κάνει κάτι για την πρόκληση του πρέσβη
ms Βενεζουέλας Φεμνάνιες τίποτε Ο κύριος
αυτός επιτέθηκε στον αρχηγό ms ελληνικής
αντιπολίτευσης ως μη ώφειλε kui παρέκαμψε
ουσιαστικά i'vuv uypuqio kuvôvu ο onoios λέει
ότι οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των χωρών
σε Kupiu ιων περιπτώσεων δεν παρεμβαίνουν
στην εσωτερική πολιτική κατάσταση ιου κράτους
στο οποίο φιλοξενούνται Οι εκλεκιικές

συγγένειεβ όμως ms κυβέρνησης με ιη
φαίνειαι πως είναι υπέμιεμες και
ιου κανόνα και ιων όσων ισχύουν διεθνώς για
τους πρέσβεις Αλλιώς ο Φερνάντες Ou είχε
κληθεί ήδη στο υπουργείο ΕΕωτερικών γιιι
KU ι Ou ιου είχε επιδοθεί kui διαμαρτυρία
Yiu το υιόπημά ιου Εδώ όχι μόνο δεν έγινε ιί
ποτε αλλά βγήκε Km ο εκπρόσωπος Τζανακό
πουλος KU τ τον δικαιολόγησε επιτιθέμενος στη
ΝουΔού kui στον Κυριάκο
Ο tempora ο mores που έγραφαν και παλιά
οι δημοοιογμάφοι και ιώρα κοντεύουμε
να τα ξεχάσουμε όλα
Βενεζουέλα

εξηγήσεις

χρέος 2012-2017 kui βρίσκεται
ήδη στα βιβλιοπωλεία Το
καινούργιο περί αυτό είναι
όιι σκοπεύει vu ιο παρου
σιάσει στην Αθήνα την
Vj
επομένη Τρίτη 23 Mu
ίου Otis 18.30 σιο ιδανικό

υπήρξε ποτέ στη μέχρι
τώρα ιστορία rous και
είναι εξαιρετικά αμφτ
βολον ή kui αδύνατον
μου είπε uv Ou μιιο
ρέσουν ποτέ vu το

καλύψουν εφόσον
συνεχιστεί η σημερινή
οικονομική

για κάιι τέτοια
Αμφιθέατρο ιου Μεγάρου

κατάσταση

οργανισμού

i/.às

Enions κάτι
με tous

ΕΛΤΑ βρίσκεται

Το νέο βιβλίο του προέδρου Βαγγέλη
Βενιζέλο Ou λέτε και Ou
κλαίτε επιγράφεται Μύθοι
kui Αλήθειες ια to δημόσιο

riu()UKUiuHnK(bv kui Αα

KU ι

Η διοίκηση
των αγαπημένοι

λίδης στον οποίο εξομολογήθηκα ι ην απογοήτευση
μου όπως kui χιλιάδων άλλων ανθρώπων
μου συνέστησε vu περιμένω σήμερα vu
δούμε il Ou πει kui η πρόεδρος
Τι γίνεται σήμερα Εχουν λέει την πρώτη συνεδρίαση
ms ΚΟΕΣ σε άπιαισιη ιιυοοκόγλωοοο
αυτό σημαίνει Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή
Συνεδρίου οπότε kui Ou εΕηγήσει ια μελλούμενα
η πρόεδρος Φώφη Ακούω επί του
τον Κώστα και περιμένω

Το νέο βιβλίο
του Βενιζέλου

γραμμής unô το Ταμείο

κάνουν

συγκεκριμένων

λογαριασμών εισπράττουν τη
σύνταΕή tous kui πυμάλληλυ tous χρησιμοποιούν
kui Yiu καταθέσεις Και τέλος χρησιμοποιούν
άλλα 15 000 000 kutu κύρτο λόγο από
οφειλές στη Eurobank unô τη μεταΣύ tous
os αποιέλεσμα ms εξαγοράς του TT
unô τη Eurobank
Φαντάζομαι ότι κατόπιν όλων αυτών δεν
έχει κανείς απορίες για το ότι τα γράμματα
φτάνουν στον παραλήπτη τους αργότερα από
το να ια πήγαινε ο ίδιος ο αποστολέας με τα
πόδια ε

Τα ΕΛΤΑ δεν αποδίδουν
Tis elonpä&is tjis ΔΕΗ

του

τουππργου

π απ αχρηστο υ

θ Kupu
ms Εθνικής

Τράπεζας στην πλατεία

λογαριασμούς

Κοτζιά Πλην ιου
ευτυχούδ συγγραφέα
στο πάνελ Ou βρίσκονται

ms ΔΕΗ

Δεν αποδίδουν us ει
σπράξεις στον χρόνο
που προβλέπει η μεταξύ
tous σύμβαση Υπολογίζεται
ότι παρακρατούν από
τη ΔΕΗ περίπου 25.000.000
για μερικούς μήνες Και η ΔΕΗ με
το ζόρι κρατιέται να μην πλακώσει
us αγωγές την κρατάει η
δηλαδή
Το άλλο που κάνουν kui το
οποίο φτάνει λέει ο 6ikôs μου
στα opiu ms KUiàxpnons είναι
vu χρησιμοποιούν περί tu
40.000.000 ευρώ unô καταθέσεις
ιδιωτών otous λογαριασμούς
GIRO Tu GIRO δεν είναι σουβλάκια
με γύρο όχι Πρόκειται για κατπθετικούβ

ο Γιώργος Προβό

πουλος πρώην διοικητής
ms ΤιΕ kui ο Γκίκας Χαμ

δούβελης πρώην υπουργός
Οικονομικών ιο mail ιου οποίου
npos τους θεσμούς ιο 2014
το έκανε σημαία αντιπολιτευτική
ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά τα 500.000.000
των μέτρων που προέβλεπε εκείνο
το mail σήμερα μοιάζουν με έκθεση
παιδιού του Δημοτικού μπροστά
στο 4ο μνημόνιο σκληρής λιιόιηιας ιο

κυβέρνηση

οποίο υπέγραψε
Την εκδήλωση Ou συντονίσει ο φί
λος μου ο Παvτελήs Καψής
Την αναγγέλλω για να προγραμματιστείτε

λογαριασμούς

με περίπου 750.000 κuτuθέτεs κυ¬

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΞΕΝΟΥ

