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Γηα άιιε κηα θνξά, αθνύζακε ερζέο ηνλ ακαξά, ρεηξνθξνηνύκελν από ηελ ε παξέα ηνπ, λα 

πξνζπαζεί λα ζπείξεη ην θόβν, θνπλώληαο ην δάθηπιν ζηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, ιέγνληαο όηη ζα 

θάλνπλ ηα πάληα γηα λα κελ αθήζνπλ λα πέζεη ε ρώξα ζηα βξάρηα! 

Οη ζηαζώηεο εθαηνληάδσλ απηνθηνληώλ, δεθάδσλ ζαλάησλ ζπλαλζξώπσλ καο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα δεζηαζνύλ, ρηιηάδσλ ιηπνζπκηώλ κηθξώλ παηδηώλ από πείλα, νη ππεύζπλνη γηα 

ηε ζεκεξηλή αλππαξμία δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ησλ 

λνηθνθπξηώλ, νη ελνξρεζηξσηέο ησλ κλεκνλίσλ, εθείλνη νη νπνίνη ήηαλ ζθιεξόηεξνη αθόκε θαη 

από ηνπο ειεγθηέο ηεο ηξόηθαο, νη ππέξκαρνη ησλ άδηθσλ απνιύζεσλ θαη ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο 

δεκόζηαο πεξηνπζίαο έρνπλ ην ζξάζνο λα ςειιίδνπλ αθόκε ηξνκνιάγλεο απεηιέο. 

Με ηη αθξηβώο καο απεηιεί ν θνο ακαξάο? Γηαηί ηόζε επηκνλή ζην ιάζνο? 
  

Ο ειιεληθόο ιαόο έδσζε απάληεζε ηόζν ζηνλ ακαξά όζν θαη ζηελ πξάζηλε παξέα ηνπ, κε ηε 

ςήθν ηνπ θαη ηνπο αγώλεο ηνπ θαη έζηεηιε ερεξό κήλπκα ζε απηνύο θαη ζηνπο εηαίξνπο ηνπο, όηη 

δελ εθβηάδεηαη θαη δελ ηξνκνθξαηείηαη. 
 

ήκεξα, ζην έθηαθην Eurogroup θαη ηελ επόκελε Πέκπηε, ζηε ύλνδν Κνξπθήο ηεο Ε.Ε., 

όπνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αζθεζνύλ θαη πάιη πηέζεηο γηα λα ζθύςνπκε ην θεθάιη, ν ειιεληθόο 

ιαόο πξέπεη λα πεηύρεη, ζην όλνκα όισλ ησλ ιαώλ ηεο Ε.Ε. ήκεξα, ζην Eurogroup δελ ζα 

βξίζθεηαη ε θπβέξλεζε, ζα βξίζθεηαη νιόθιεξε ε Ειιάδα. 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο παιιατθέο δηαδειώζεηο ζην 

ύληαγκα, ζήκεξα Σεηάξηε θαη ηελ Κπξηαθή 15/2, ζηηο 6κ.κ. 

Ήξζε ε ώξα λα δηαδειώζνπκε γηα ηε δεκνθξαηία, γηα ιέμεηο θαη έλλνηεο όπσο ε εζληθή 

αλεμαξηεζία, ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ε αμηνπξέπεηα. Καινύκε ην ύιινγν, ηόζν ηνπο 

ζπλδηθαιηζηέο όζν θαη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, γηα λα ζηείινπκε έλα 

κεγάιν ΟΧΙ ζηνπο εηαίξνπο καο ζηελ Ε.Ε., ελάληηα ζηε ιηηόηεηα θαη ζηε ινγηθή ησλ κλεκνλίσλ, 

ελάληηα ζηηο επεθηαηηθέο ηαθηηθέο ηνπο. 

 

Φαίνονται μεγάλοι γιατί ήμασταν σκυυτοί … 

Σηκώστε το κευάλι να υοβηθούν αυτοί. 
 

Ραληεβνύ ην απόγεπκα (ζήκεξα θαη ηελ Κπξηαθή) ζηηο 6κκ ζηελ έμνδν ηνπ κεηξό 

επί ηεο Παλεπηζηεκίνπ, ζην ύληαγκα. 


