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Ανακοίνωση
Πανδημία καναλαρχών
Τελικά η Αλήθεια και να θέλουν κάποιοι δεν μπορεί να κρυφτεί, όσα χρήματα και αν μοιράσουν σε
εντεταλμένους κοντυλοφόρους. Βγήκε λοιπόν η περίφημη λίστα χρηματοδότησης των ΜΜΕ για την ενημέρωσή
που αυτά προσέφεραν σχετικά με την πανδημία χωρίς όμως αναφορά στα ποσά που δόθηκαν ανά μέσο!
Εντύπωση προκαλεί το θράσος των κυβερνώντων για το που μοίρασαν τα χρήματα του Έλληνα
φορολογούμενου. Και ο τελευταίος κουμπάρος- κλαρινογαμπρός με «αξάν» και κανάλι λίγδωσε το αντεράκι
του. Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε με προφορές, ούτε με την καταγωγή του καθενός απλώς, κάποτε μιλούσαν για
βοσκοτόπια αυτοί που μοιράζουν χρήματα σε γιδοβοσκούς ενώ συγχρόνως εκδικούνται όσους υποστηρίζουν
την σημερινή αντιπολίτευση όπως το DOCUMENTO. Κατά τα λοιπά θέλουν πολυφωνία…
Το χειρότερο βέβαια είναι πως δεν ακούμε την αντιπολίτευση, την μείζονα ή την ελάσσονα, να εκφράζει σοβαρό και ουσιαστικό- αντίλογο για το θέμα. Μάλλον είναι όλοι συμμέτοχοι στο έγκλημα…
Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο, έπρεπε να χρηματοδοτηθούν τα ΜΜΕ για κάτι που αποτελεί καθήκον τους;
Δηλαδή να ενημερώνουν; Τι παραπάνω έκαναν για να πάρουν οι καναλάρχες/μιντιάρχες τέτοια δυσθεώρητα
ποσά; Είτε λέγεται Μάρης, Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης ή Φουρθιώτης, Κουρής ή όπως αλλιώς, αισθάνεται
αίφνης άχθος αρούρης και απολύει ή βγάζει εργαζόμενους σε αναστολή;
Την ίδια στιγμή οι πλέον ωφελημένοι της λεόντειας αυτής χρηματοδότησης παραβιάζουν την νομοθεσία περί
αδειοδότησης, κλείνουν ένα στα δύο ραδιόφωνα που κατέχουν και ξεπουλάνε το άλλο, βάζουν 3-4 ραδιόφωνα
σε ένα ΑΦΜ, αλλάζουν τη μετοχική σύνθεση σε αυτοδιαχειρίζομενο ραδιόφωνο, παρανομούν δηλαδή με τις
ευλογίες του ΕΣΡ. Ο πρόεδρος του ΕΣΡ ενημερώνει άμεσα για όλα τον κ. Πέτσα και το Σχέδιο προχωρά όπως
το έχουν υποσχεθεί στα αφεντικά τους.
Ποιος κυβερνά τελικά; Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ή οι καναλάρχες; Λειτουργούν οι «Θεσμοί» ή είναι
όλα κομμάτια μιας διαπλοκής; Η απάντηση δική σας.
Συγχρόνως έχεις τον χειρότερο Υπουργό Εργασίας να λέει ότι με αυτά που κάνει προφυλάσσει, διασφαλίζει
και συγχρόνως αυξάνει τις θέσεις εργασίας. Επί των ημερών του η Ελλάδα ως χώρα κατεβαίνει δέκα δέκα τα
σκαλιά στην παγκόσμια κατάταξη της λίστας σχετικά με την προστασία των εργαζόμενων και της εργασίας.
Από την ημέρα που κατέλαβε την θέση ξανά στο Υπουργείο συναντά καθημερινά μόνο εργοδότες και
εργοδοτικά μορφώματα ενώ εισάγει προς νομοθέτηση άθλιους αντεργατικούς Νόμους κατ’ υπόδειξη των
χειρότερων εργοδοτών.
Ένα είναι σίγουρο κύριοι , εάν συνεχίσετε έτσι θα φύγετε με κρότο αλλά θα έχετε κάνει μεγάλο και ίσως
ανεπανόρθωτο κακό στην χώρα και τους (εναπομείναντες) εργαζόμενους στις (εναπομείνασες) επιχειρήσεις.
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