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Κάλεσμα του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, προς τους μαθητές να στηρίξουν τους
δασκάλους και καθηγητές. Έτσι που τα σχολεία να μείνουν κλειστά!

Ναι αλλά στην Ελλάδα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν το ξέρει ο αυριανός
πρωθυπουργός;

Μετά τον «αγιασμό» στα σχολεία και από τη Δευτέρα «ΑΠΕΡΓΙΑ» με σύνθημα «λουκέτο
διαρκείας στα σχολεία»! Το 53% των καθηγητών δασκάλων λένε «ΟΧΙ» στις απεργίες.
Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και «σώφρονες» εκπαιδευτικοί, μορφωμένοι, ικανοί Έλληνες και
θα λαμπρύνουν!

Τσίπρας: οι μαθητές πρώτα να μάθουν ν' αγωνίζονται... Ο πρόεδρος του «ΣΥΡΙΖΑ» πρώτη
φορά συμπεριφέρεται σαν μέλος του «κομιτάτου» των εκ. εκπαιδευτικών και όχι σαν
αρχηγός αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί τον χώρο των εκπαιδευτικών για να «ανατρέψει» την κυβέρνηση και
είναι σαφές ποιος θέλει να κλείσει τα ελληνικά σχολεία..

Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα, δεν αντέχει άλλο στην αντιπολίτευση.

Ο Τσίπρας θέλει σόνι και καλά να κυβερνήσει τη χώρα, αφού μπαίνει μπροστάρης και
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προστάτης όλων των διαδηλώσεων... με ακολουθία «ομοϊδεάτες του».

«Έλληνες μη γίνεσθαι σκλάβοι σε άθεους κυβερνώντες! Ο βιαστικός αρχηγός των
διεκδικήσεων, απαιτεί με λαϊκή πίεση «πτώση» της ελληνικής κυβέρνησης. Ζητά εκλογές,
αυτές θα γίνουν μ' ότι το Ελληνικό σύνταγμα επιτάσσει.

ΚΚΕ: Το ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς κάνει «κωλοτούμπες». Ο Τσίπρας περιφιλογεί: θα σας ρίξει ο
λαός με τους αγώνες του. Ναι αλλά τους αγώνες τους διοργανώνει ο Τσίπρας.

Στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη μας έδωσε την φωτογραφία της πιθανής,
μέλλουσας κυβέρνησής του. Πρόεδρος: Αλ. Τσίπρας, Αντιπρόεδρος: Σκουτέλης, Υπ.
Εξωτερικών: Ο εκ δεξιών του Τσίπρα.... ποιος είναι!

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στο Συνταγματικό τόξο της Ελλάδας... μας διαβεβαιώνει ο Χρύσανθος
Λαζαρίδης...

Ευρωβουλή: να κυρηχθεί απαράδεκτη η ελληνική προεδρία στην Ευρώπη!

Όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια ακούγονται, για διακρίσεις, σε διάφορες μελέτες, όπως της
Μακεδονίας για παραγωγή και ενέργεια. Το δικό μας ασχολείται με προσφυγές για τη
διαθεσιμότητα, που τελικά απέστειλαν καταλόγους για διαθεσιμότητα. Το δικό μας
πανεπιστήμιο έγινε «το κόκκινο πανί» μπροστάρης στις διαμαρτυρίες έναντι του υπουργού
Παιδείας!

Ήθελα να ρωτήσω: πληρώνουν ξενοδοχείο στην ΕΡΤ αυτοί που τόσο διάστημα κοιμούνται.
Γιατί όταν ανέλαβε υπουργός T.V. μας είπε και την ημερομηνία της αναμετάδοσης!

Άκουσον... άκουσον: στα 200 δις ευρώ έφτασαν οι καταθέσεις στις τράπεζες της Ελβετίας
εκ των (δεινοπαθούντων Ελλήνων).
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Οι Χρυσαυγίτες εξελίχθησαν αντί για «πολιτική ιδεολογία» σε «τάγμα συντεταγμένων
επεμβάσεων» με σημαίες, ρόπαλα, ενδυμασίες μάχης, με «εγκληματικούς στόχους» αφού
άνετα «μαχαίρωσαν» δημοσίων σε καιρό διεκδίκησης και ο φονιάς να δηλώνει «ένθερμος
υποστηριχτής και μέλος ενεργό της «Χρυσής Αυγής» με συνεργάτιδα τη γυναίκα του
δυστυχώς!

Εμείς κάποιας ηλικίας έχουμε ζήσει και θυμόμαστε ομοϊδεάτες των, τους εγκληματίες «Χ»
(Χίτες) συνεργάτες των κατακτητών φασιστών Γερμαναράδων!

Μας έμειναν όμως στη μνήμη μας ο περιβόητος Πέτρος, ο Περίδης και τόσοι άλλοι επώνυμοι
«Χαφιέδες».
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