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Επειδή τελευταία γίνομαι δέκτης μερικών επικρίσεων και πολύ περισσότερων
επικροτήσεων για τα γραφόμενα στην στήλη «Παραπολιτικά» που φιλοξενεί η εφημερίδα
μας κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, οφείλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι εγώ ο
συντάκτης της.

Το λέω αυτό γιατί ίσως επειδή η θέση της... συγγενεύει με τα δικά μου σχόλια πολλοί έχουν
παρασυρθεί και μου «χρεώνουν» τα επιτυχημένα ή μη, κατά την κρίση τους, σχόλια της εν
λόγω στήλης.

Τα ξαναγράφω λοιπόν ότι τα σχόλια στα «Παραπολιτικά» δεν είναι δικά μου αλλά
εξωτερικού συνεργάτη, που, κατά τη γνώμη μου, έχει αναδείξει πολλές ειδήσεις αλλά και το
παρασκήνιο που υπάρχει πίσω από ορισμένα γεγονότα το οποίο είναι δύσκολο να
αποτυπωθεί σε ένα ρεπορτάζ.

Περί αιθαλομίχλης

Δεν μπορεί μας κάνουν πλάκα Χριστουγεννιάτικα εκεί στη κυβέρνηση.

Θα αυξηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων λένε αν μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο.

Το ότι θα παγώσει ο κόσμος ή θα πνιγεί από την αιθαλομίχλη δεν τους νοιάζει.
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Η φοροδιαφυγή που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν την κυνηγάει το ένοιαξε.

Αλλά και έτσι να είναι, είσαι σήμερα πρωθυπουργός της Ελλάδας και έχεις να διαλέξεις αν
θα χάσει μερικά εκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή ή αν θα ξεπαγιάσεις τους πολίτες τους,
και διαλέγεις το δεύτερο.

Ε, τότε οι κριτικές περιττεύουν.

Τους φταίει η αντιπολίτευση

Κάτι τέτοιες αποφάσεις δίνουν λαβή στην αντιπολίτευση να κάνει λόγο για εντολοδόχους
και κυβέρνηση υπόλογη στις επιταγές της τρόικας.

Γιατί δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι τα χρήματα που πήραν από την αυξημένη φορολογία
δεν αρκούν και πως αν μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί η κατανάλωση κι άρα τα
έσοδα.

Δεν μπορεί να το βλέπει και ο πρωτοετής φοιτητής οικονομικών αυτό και να μην το βλέπει
το υπουργείο Οικονομικών.

Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.

Ρε μπας και δεν έχει εντελώς άδικο η αντιπολίτευση που μιλά για «ξενοκυβέρνηση» στη
χώρα;
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