ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ……

Γηα όζνπο δελ γλσξίδνπλ ηη ζα πεη Έιιελαο θαη Διιάδα πνπ ηάρα πάεη γηα θνύλην…..
1. Δίκαζηε κηα ρώξα πνπ ειέγρεη κηα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα έθηαζε όζε είλαη Γεξκαλία θαη ε Απζηξία καδί
(450.000 ηεηξ. ρηιηόκεηξα) αθνύ εθηεηλόκαζηε από ηελ Αδξηαηηθή σο ηηο αθηέο ηνπ Ληβάλνπ
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κύπξνπ) θαη από ην ηξηεζλέο ζηνλ Έβξν σο αλνηρηά ηεο Ληβύεο. Θέιεηο 2 ώξεο
ηαμίδη κε ην αεξνπιάλν γηα λα παο από ην πην δπηηθό (Κέξθπξα) ζην πην αλαηνιηθό άθξν ηνπ Διιαδηθνύ
ρώξνπ (Λάξλαθα). αλ λα πεηάο δειαδή από ηηο Βξπμέιεο πξνο ηε Μαζζαιία.
2. ηνλ θόζκν δνπλ ζπλνιηθά 17.000.000 Διιαδίηεο, Κύπξηνη, Βνξεηνεπεηξώηεο, Κσλζηαληηλνπνιίηεο,
Ίκβξηνη, Σελέδηνη θιπ.
3. Δίκαζηε 2νη ζηνλ θόζκν ζε θαηαζέζεηο ζηελ Διβεηία.
4. Γερόκαζηε 16.000.000 ηνπξίζηεο ηνλ ρξόλν θαη δηαζέηνπκε κηα ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.
5. Έρνπκε ηξία πνιύ κεγάια λαππεγεία πνπ θαηαζθεπάδνπλ όπνην είδνο πινίν ζθεθηεί θαλείο.
6. Έρνπκε βηνκεραλίεο ακαμσκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαηαπιεθηηθά βαξέα θνξηεγά, ιεσθνξεία,
ηξόιετ, βαγόληα ηξαίλσλ, επηθαζήκελα, κπεηνληέξεο, βπηία θιπ.
7. Γηαζέηνπκε 2.400 ππεξδεμακελόπινηα θαη κεγάια θνξηεγά θαη είκαζηε 1νη ζηνλ θόζκν ζηελ εκπνξηθή
λαπηηιία, ελώ άιια 1.500 ηεξάζηηα ηάλθεξ θαη θνξηεγά έρνπλ νη θύπξηνη πινηνθηήηεο θαη είλαη 5 νη ζηνλ
θόζκν.
8. Δίκαζηε 2νη παγθνζκίσο ζην πξόβεην γάια, 3νη ζηηο ειηέο, 3νη παγθνζκίσο ζηνλ θξόθν, ζηα αθηηλίδηα, ζηα
ξνδάθηλα.
9. Δίκαζηε 1νη ζηνλ θόζκν ζε ληθέιην, 1νη ζε ιεπθόιηζν, 1νη ζην θόζκν ζε πδξνκαγλεζίηε, 1νη ζην θόζκν ζε
πεξιίηε (1.600.000 ηόλνη), 2νη παγθνζκίσο ζε κπεηνλίηε (1.500.000 ηόλνη ), 1νη ζηε ΔΔ ζε βσμίηε
(2.174.000 ηόλνη), 1νη θαη ζε ρξσκίηε, 1νη θαη ζε ςεπδάξγπξν, 1νη θαη ζε αινπκίληα.
10. Έρνπκε ηελ 2ε θαιύηεξε Πνιεκηθή Αεξνπνξία ζην ΝΑΣΟ (κεηά ηηο ΗΠΑ, ελώ νη Σνύξθνη είλαη
πξνηειεπηαίνη), ελώ έρνπκε θαη ην 2ν θαιύηεξν Πνιεκηθό Ναπηηθό ζην ΝΑΣΟ, κε ηελ Σνπξθία λα είλαη
ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ!!!
11. Έρνπκε λνηίσο ηεο Κξήηεο 175 δηζεθαηνκκύξηα βαξέιηα πεηξέιαην , ην 3ν κεγαιύηεξν θνίηαζκα
παγθνζκίσο. Ο ρξπζόο πνπ ππάξρεη ζηε Θξάθε καο αμίδεη 38 δηο επξώ. Έρνπκε εθεί, ζηελ Μαθεδνλία θαη
ηελ Θξάθε, ηα 3 κεγαιύηεξα θνηηάζκαηα ρξπζνύ ηεο Δπξώπεο. Η αμία ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ αεξίνπ καο
είλαη – θξαηεζείηε 10.000.000.000.000 (10 ΣΡΙΔΚΑΣΟΜΤΡΙΑ ΓΟΛΛΑΡΙΑ!) όπσο αλαθέξεη ην
Γεσινγηθό Ιλζηηηνύην ησλ ΗΠΑ, ην ΤΓ.
Αςηή ηη σώπα πάνε να ξεποςλήζος για 340 δίρ; Αναπωηηθείηε γιαηί ;
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