Η λίστα εδώ, οι ληστές άφαντοι
Συντάχθηκε απο τον/την θοδωρος γαλανοπουλος
Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2012 16:13 -

Ποιος φταίει που η Ελλάδα εξόκειλε και έχει χρέος απύθμενο και μέλλον αβέβαιο;

Η δημοσιογραφία;

Γι αυτό έχουν κλείσει εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικά κανάλια και είναι απλήρωτοι
οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι;

Φυσικά και η δημοσιογραφία δεν είναι ενιαίο χωράφι.

Άλλος τα παίρνει από την εξουσία και άλλος τον παίρνει ο διάολος αν τα βάλει μαζί της.

Άλλος προσπαθεί να αποκαλύψει τις ίντριγκες και τα λαμόγια κι άλλος απλώς αποκαλύπτει
τα οπίσθια του.

Άλλος λιβανίζει τους έχοντες κι άλλος δεν έχει ούτε για λιβάνι στην εκκλησία.

Άλλος τα έβγαλε στο εξωτερικό και άλλος δεν έχει να βγάλει το μήνα του.
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Κι ενώ σε αυτή τη χώρα μέλλον δεν έχουμε, αλλά απλώς κάποια ερωτήματα για το κακό
παρελθόν μας, και είναι χιλιάδες αυτοί που θα έπρεπε να πάνε βαθιά στη φυλακή, εμείς
ξεκινήσαμε από ένα δημοσιογράφο που προσπάθησε να αποκαλύψει τη λίστα Λαγκαρντ και
πιθανώς ποιοι είναι, κάποιοι από εκείνους που τα έβγαλαν χοντρά στο εξωτερικό.

Η λίστα λέει είναι προσωπικό δεδομένο.

Καλέ τι μας λέτε;

Και η οικονομία της χώρας που διαλύθηκε από τους άρπαγες τι είναι;

Απρόσωπο καταπατημένο;

Βρε ουστ.

Η λίστα ήταν αραγμένη τρία τέρμινα στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Παπακωσταντίνου δεν
θυμάται που την είχε βάλει, και εμείς ακριβώς δεν θυμόμαστε πόσες φορές μας την ...έχουν
βάλει, όταν οι άλλοι τα έβγαζαν στην Ελβετία.

Όταν ένα σωρό Έλληνες δεν έχουν ούτε για τα φάρμακα τους και άλλοι έχουν κάτι χοντρά
περισσεύματα να τα βγάλουν στο εξωτερικό, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι
είναι αυτοί οι πατριώτες;

Ότι δεν πρόκειται να εισπράξετε από αυτούς γιατί πάντα θα είναι κολλητοί της εξουσίας το
ξέρουμε.
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Το ότι τα γαμ...κα εμείς θα τα πληρώσουμε και αυτό το ξέρουμε.

Αλλά γαμ.. την τρέλα μου δεν πρέπει να ξέρουμε τους... κατοίκους Ελλάδας και
αποταμιευτές Λοζάνης;

Όχι τίποτε άλλο αλλά μην μας έρθουν καμιά μέρα και για δανεικά;

Δε βαριέστε, αντί να ασχολούμαστε με τους ληστές, ασχολούμαστε με τις λίστες.

Και είναι πάντα χαρακτηριστικό της Ελλάδας.

Όταν δεν μπορεί να χτυπήσει το γομάρι χτυπάει το σαμάρι.

Όταν δεν μπορεί να πιάσει το λαθρεμπόριο των καυσίμων, ( μπορεί και να μην θέλει), βάζει
εσένα κι εμένα να πληρώνουμε 1,5 ευρώ το πετρέλαιο για να ξεπαγιάσουμε το χειμώνα.

Όμως τώρα που θα μας έρθουν τα μέτρα στο κεφάλι, για να αντέξει λιγάκι, αν αντέξει η
κυβέρνηση, πρέπει να δώσει κάτι στους ιθαγενείς να παίζουν.

Κανένα φόνο, καμιά λίστα, καμιά διαμαρτυρία με παπάδες και χρυσαυγίτες και κανένα
τούρκικο σήριαλ. φουκαρά Γκρέκο φουκαρά.

ΥΓ. (άσχετο ) Το χωριό μου εκεί ψηλά στην Ήπειρο λέγεται Λίστα, αλλά ουδεμία σχέση έχει
με τη Λαγκάρντ.

3/3

