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ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ 2017 

44 τρόμια μεηά… ας πούμε ηημ αλήθεια! 

 

Ανπέξ ιμηπόκ ημο 73, ηίπμηα δεκ θαηκόηακ κα δηαηανάζζεη ηεκ καμομικόηηηα ηεξ πμύκηαξ. Ο 

Καναμακιήξ θαη μη αζημί πμιηηηθμί πενίμεκακ οπμμμκεηηθά ηε ζεηνά ημοξ, έκα θμμμάηη ηεξ ανηζηενάξ 

είπε ηζημπήζεη ζημ δόιωμα ηεξ θηιειεοζενμπμίεζεξ ημο θαζεζηώημξ, έκα άιιμ θμμμάηη εηηεμέκμ 

θαη άημιμμ πενίμεκε κα ωνημάζμοκ μη ζοκζήθεξ. 

Ο ιαόξ, έκα μεγάιμ θμμμάηη ημο, θμίηαγε ηε δμοιεηά ημο. Άιιμη, μη απόγμκμη ηωκ δμζίιμγωκ ηεξ 

θαημπήξ πενκμύζακ δεύηενε πνοζή επμπή, άιιμη είπακ  μπμοθώζεη με ηα αγνμηηθά δάκεηα. 

Τίπμηα δεκ θαηκόηακ κα θμοκηέηαη… εθηόξ από 500 θμηηεηέξ ζηεκ Πάηνα θαη άιιμοξ ηόζμοξ ζημ 

θέκηνμ ηεξ Αζήκαξ!!! 



Αοημί πμο δεκ ζομβηβάζηεθακ με ηεκ ήηηα, αοημί πμο με ημ θοηίιη ημο Γαιιηθμύ Μάε θαη ηωκ 

ελεγένζεωκ ζηηξ ΗΠΑ εκάκηηα ζημκ πόιεμμ ημο Βηεηκάμ, έπηαζακ ημ κήμα ηεξ ακηίζηαζεξ θαη ημο 

ακηάνηηθμο, εμπκεύζηεθακ από ηε ζοζία ημο Τζε Γθεβάνα θαη έθακακ ηεκ έθμδμ ζημκ μονακό! 

Σο πολσηετμείο ηόηε ΝΙΚΗΕ!!! 

Η πμύκηα έπεζε, ζηε μεηαπμιίηεοζε θαηαθηήζεθακ πμιιέξ δεμμθναηηθέξ ειεοζενίεξ πμο 

ζηενμύκηακ γηα πμιιά πνόκηα μ ιαόξ. Η ανηζηενά πήνε ηεκ ηδεμιμγηθή εγεμμκία ζε μεγάια ημήμαηα 

ημο ιαμύ, ε δωή θαιοηένεοζε γηα ημοξ ενγαδόμεκμοξ, ζηαμάηεζε μ θόβμξ. 

ΗΜΕΡΑ 

Βιέπμομε όιμη όηη ε κίθε αοηή δεκ ήηακ θαη πμιύ πηζακά δεκ ζα μπμνμύζε κα είκαη ε ηειηθή. 

Τμ ΦΩΜΙ είκαη όιμ θαη πημ δύζθμιμ κα ελαζθαιηζηεί ζηε μκεμμκηαθή Γιιάδα, πμο ημ 60% ηωκ 

κέωκ είκαη άκενγμη. Δίκεηαη  ωξ ειεεμμζύκε από ηεκ θοβένκεζε ζημο ελαζιηωμέκμοξ. 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ οπμηάζζεηαη ζηε δεμμζημκμμηθά πεηζανπεία θαη ζηηξ επηηαγέξ ημο ΟΟΣΑ. Γίκεηαη 

παηδεία γηα ιίγμοξ, ηαληθή θαη με  με ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ απέκακηη. 

Η ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ημο ιόγμο είκαη ειεοζενία γηα ημοξ μεγαιμθακαιάνπεξ, μεγαιμενγμιάβμοξ θαη 

μεγαιμαπαηεώκεξ. Οη δμιμθόκμη ηεξ Χνοζήξ Αογήξ θοθιμθμνμύκ ειεύζενμη θαη είκαη μέζα ζηα 

ζίδενα μ Θεμθίιμο, ε Ηνηάκκα θαη όπμημξ αμθηζβεηεί ηεκ ελμοζία ημο αζηηθμύ θνάημοξ. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ έπεη ζαθηεί ζηηξ ζομμαπίεξ ημο Τζίπνα με ημοξ Αμενηθάκμοξ, με 

ημοξ Ιζναειηκμύξ ζθαγείξ θαη με ημοξ θαζίζηεξ ημο Κηέβμο. Έπεη εθπωνεζεί ζηε Μένθει θαη ηηξ 

Βνολέιιεξ απ’ όιμοξ ημοξ  πνωζοπμονγμύξ ημο πνμηεθημνάημο. 

Η ζεμενηκή γεκηά, μη μαζεηέξ μαξ θαη μη θμηηεηέξ μαξ, ε γεκηά ηεξ ακενγίαξ θαη ηεξ μεηακάζηεοζεξ, 

ε γεκηά ηωκ 400 εονώ μθείιεη κα θάκεη ηα δικά ηης πολσηετμεία. Άιιμξ δνόμμξ δεκ οπάνπεη!!! 

Ανηζηεία, αλημιόγεζε θαη ακηαγωκηζμόξ, είκαη μ ζίγμονμξ δνόμμξ γηα ηεκ ελαζιίωζε θαη ηεκ 

πενηζωνημπμίεζε, γηα ηεκ μνηζηηθή ήηηα. 

Εμείς είμαζηε ο ζσμδεηικός κρίκος 

Να δηδάλμομε ζηεκ πνάλε όηη ηίπμηα δεκ θενδίδεηαη πωνίξ αγώκα! Οη ηνάπεδεξ θαη μ θαπηηαιηζμόξ 

δεκ είκαη ακίθεημη! Ο θαζηζμόξ, ε εκαιιαθηηθή ημοξ ιύζε, πμο λακά ζεθώκεη θεθάιη, ηζαθίδεηαη μόκμ 

από έκα μαδηθό μνγακωμέκμ, δεμμθναηηθό θίκεμα, ζε ακηηθαπηηαιηζηηθή θαηεύζοκζε!  

Να ακηπκεύζμομε έκα κέμ δνόμμ ηωκ δηθαηωμάηωκ ηωκ ενγαδμμέκωκ θαη ηεξ κεμιαίαξ, ηεξ 

θμηκωκηθήξ απειεοζένωζεξ.  
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