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Έχει καλές προθέσεις και μη γκρινιάζετε.
Ο άνθρωπος θέλει να χτίσει τη νέα Ελλάδα, γι’ αυτό κατεδαφίζει την παλιά!!!
Και πρέπει να το παραδεχτούμε ότι ο κ. Τσακαλώτος κάνει ό,τι μπορεί... κι αυτό ακριβώς
με ανησυχεί, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση!
Φίλες μου η κατάσταση της οικονομίας μας έχει το χάλι της.
Οι μόνοι που έχουνε μετρητό σήμερα, είναι οι ζητιάνοι.
Έτσι και συνεχίσει για κανένα χρόνο ακόμα η βιόλα της λιτότητας, μας βλέπω να κλέβουμε
τους… Αλβανούς.
Στο σπίτι δεν τρώμε. Κατεβάζουμε τις μπριζόλες από το ιντερνέτ.
Στην κόρη μας που σπουδάζει στο Λονδίνο στείλαμε μια σπανακόπιτα με e-mail.
H κατάστασή μας έχει φτάσει στο απροχώρητο...
Χθες σφάξαμε το γουρουνάκι-κουμπαρά του μικρού μας Κωστάκη.
Όταν λέμε ακρίβεια, εννοούμε ακρίβεια!
Nα φανταστείτε εμείς το ψυγείο μας το κάναμε παπουτσοθήκη!
Οι επιχειρήσεις βουλιάζουν. Τα ξενοδοχεία τώρα κλέβουν πετσέτες από τους
πελάτες.
Εμείς χρωστάμε, οι επιχειρήσεις χρωστάνε, το κράτος χρωστάει...
Τελικά που πήγαν τα λεφτά ρε παιδιά;
Μόνο ο κ. Τσακαλώτος το γνωρίζει. Αυτός βρε παιδί μου είναι άπιαστος. Εξυπνότερος του
Αϊνστάιν.
Tον Aϊνστάιν βρεθήκανε και δέκα άνθρωποι που τον καταλάβανε Αυτόν δεν τον κατάλαβε
ακόμα κανείς!
Αυτός όμως δουλεύει. Ακαταπόνητος. Κι ακατανόητος…
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Και το μόνο βέβαιο είναι πως κάποτε η Ελλάδα θα πάει μπροστά και θα το δείτε.
Προς το παρόν πάει μπροστά μόνο όταν αλλάζει η ώρα, αλλά πού θα πάει;
Πολύ σύντομα θα έρθει η ανάκαμψη. Γι’ αυτό μη πετάτε άσκοπα τα λεφτά σας.
Φυλάξτε τα. Κάποτε θα πάρουν αξία…
Μην ανησυχείτε φίλες μου καλές και φίλοι μου καλοί και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
Ξέρετε πόσο στοιχίζει σήμερα μία κηδεία;
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