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Ρε φιλαράκια; Πως τον βλέπετε αυτόν τον Ομπάμα και τον είχα και σε εκτίμηση; Πολύ
κουβαρντάς! Κρατείστε λέει στους Ευρωπαίους την Ελλάδα μέσα στο ευρώ μέχρι το
Νοέμβριο που έχω εκλογές, και χρειάζομαι κάτι φράγκα από τους Έλληνες επιχειρηματίες
και κάτι ψήφους!!!

Τι του πρέπει άραγε; Να του δώσεις στις εκλογές το χρώμα του δέρματος του... σε ψήφους;
Ε΄ άμα πια! Έχουν καταπέσει όλα τα προσχήματα.

Πώς καταφέρατε βρε κερατάδες μέσα σε 3-4 χρόνια και μας κάνατε όλους εμάς τους
υπερήφανους Έλληνες που δεν ζητήσαμε και δεν ζητιανέψαμε ποτέ, να ζούμε μέσα σε μια
χώρα ζητιάνο, δεν το έχω καταλάβει ακόμα!

Πώς ξεφτιλίσατε αυτή τη χώρα, όπου να βγαίνει στο εξωτερικό, είτε Έλληνας
πρωθυπουργός είτε Έλληνας πολίτης, να κρύβουν τα τζοβαϊρικά τους, μην τους αρπάξουμε
τίποτε, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω!

Δεν νιώθει άραγε κανένας υπεύθυνος για τον Έλληνα που του βομβαρδίζατε το κεφάλι με
100 διαφημίσεις το λεπτό για δάνεια και κάρτες, να πάει να πάρει όσο χρήμα θέλει από την
τράπεζα και να το κάνει ότι θέλει, και τώρα πέφτει από την ταράτσα και αυτοκτονεί από
την απόγνωση;

Γιατί δεν βγήκε κάποιο πουλημένο τηλεοπτικό κανάλι να πάει να κάνει ένα ρεπορτάζ στο
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αεροδρόμιο και να αποχαιρετίσει τα παιδιά μας που φεύγουν σωρηδόν για την Αυστραλία;

Η αποχαύνωση μόνο έχει σημασία με φτηνοτούρκικα σήριαλ; Άραγε και για αυτό το
φαινόμενο δεν ντρέπεται κανένας; Να παρακολουθεί όλη η Ελλάδα Τούρκικες
σαπουνόπερες και να νομίζεις ότι βρίσκεσαι στη Άγκυρα;

Έχουν υπογράψει μνημόνια και συμφωνίες που δεν αλλάζουν με τίποτε! Άσχετα αν μας
παραμυθιάζουν, άλλοι ότι θα επιμηκύνουν τον πόνο μας, και άλλοι, σαν πιο ψεύτικοι ήρωες
του σινεμά, ότι θα τον καταργήσουν!

Οι πάντες υποκύπτουν στο φαινόμενο να μείνει όλη η χώρα χωρίς μισθούς και να μην
βρίσκουν ούτε πιλότο ελικοπτέρου να τους πετάξει έξω από τη χώρα για να σωθούν από
την πραγματική οργή, την πείνα και την καταστροφή!

Και έτσι κάθε μέρα δέχονται και υπογράφουν τα πάντα! Καθυστερούν τις αποφάσεις και
μετά οι Ευρωπαίοι απαιτούν όλα και περισσότερα! Ότι χάσαμε και χάνουμε κάθε μέρα,
δείχνει να είναι χωρίς κανένα αντίκρισμα, όλο και πάμε προς το χειρότερο!

Δύναμη αντίδρασης δεν υπάρχει καμία πλέον, οι αντοχές μας έχουν τελειώσει κει έτσι αυτή
η ωραία χώρα, θα πουλήσει τα ασημικά της, θα διώξει μακριά τα πιο γερά παιδιά της, και οι
υπόλοιποι θα ξοδέψουν την υπόλοιπη ζωή τους, όπως οι παππούδες μας στη κατοχή!

Οι Γερμανοί γυρίσανε να πάρουν και τα υπόλοιπα!
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