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Του Γιώργου Κράλογλου
ΗΒουλγαρία ενεργειακός κόμβος από το 2020. Οι επενδυτές του 2020-25, μόνο σε Σκόπια. Η
Ελλάδα παραμένει εκτός. Και ο Τσίπρας με το μυστρί στο χέρι...
Τιέγινε βρε παιδιά χθες στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας; Εγκαινιάσθηκε, λέει, παρουσία και
του πρωθυπουργού μας, Αλέξη Τσίπρα, ο ελληνοβουλγάρικος αγωγός φυσικού αερίου που θα
συνδεθεί με τον μέγα ΤΑΡ.
Οαγωγός για τον οποίο πλήρωσε αδρά η Ε.Ε. για να περιορίσει την ενεργειακή ανασφάλεια στην
Ευρώπη. Ο κεντρικός αγωγός που θα αναβαθμίσει τη Βουλγαρία σε ενεργειακό πρωταγωνιστή
στα Βαλκάνια.
Δηλαδή, για να έχουμε καλό ρώτημα, αυτά που λέγαμε εμείς από το 1983 (να ευλογούμε τα γένια
μας...) τα έκαναν στο άψε–σβήσε, σε λίγα χρόνια, οι Βούλγαροι. Και εμείς πήγαμε στα εγκαίνια, ως
λοιποί συγγενείς;
Μακαλά..., αυτός δεν ήταν ο αγωγός που ξεκινήσαμε εμείς να συζητάμε κάπου το 2010 και έκανε
τον Αλέξη Τσίπρα, του 2012, να φρίξει... Να μιλάει για έργα σκουπίδια. Να μας
αποκαλύπτει... πως άδικα σκορπάμε λεφτά από τη ΔΕΠΑ.
Αυτόςδεν είναι ο μπήξε και δείξε... αγωγός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον έστελνε από εκεί που ήρθε; Τι
άλλαξε εκτός από το ΟΚ των Αμερικάνων;
Καιπως στήθηκε στα εγκαίνια ο Αλέξης Τσίπρας, καμαρωτός-καμαρωτός, ανάμεσα σε ξένους
παράγοντες και δακτύλους... συμφερόντων στα Βαλκάνια... Πώς φόρεσε πάλι εκείνο το
παιδιακίστικο χαμόγελο... Πώς τόλμησε να το καλωσορίσει ως τεράστιας σημασίας έργο;

Άλλημια κωλοτούμπα θα μου πείτε. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Τσίπρας είναι αυτός και ξέρει. Εμείς
είμαστε που δεν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε όμως τι σημαίνει να καταρρέεις εκλογικά.
Γυρνάς με ένα μυστρί στο χέρι και εγκαινιάζεις ό,τι βρεις μπροστά σου... Μέχρι σκάλες που πάνε
στα υπόγεια του Μετρό... Ρωτήστε την Θεσσαλονίκη. Ακόμη γελάνε με τα δικά τους εγκαίνια.
ΆλλωστεΒουλγαρία είναι αυτή. Και η οικονομία της την τελευταία 10ετία στηρίζεται κυρίως στην
ελληνική επιχειρηματική μετανάστευση. Τις ελληνικές επιχειρήσεις που αναζήτησαν το 10%
φορολογικών συντελεστών. Και τη δυνατότητα να πάρεις ό,τι άδεια θέλεις να χτίσεις, από μαγαζί
μέχρι εργοστάσιο, σε μία εβδομάδα!!!. Όχι σε 5 χρόνια και αν τα καταφέρεις...
Βουλγαρίαείναι αυτή. Και ό,τι κουσούρι... θελήσουμε να της βρούμε εμείς, από την Ελλάδα,
είμαστε εκείνοι που δώσαμε δουλειά σε 40.000 άτομα και ευκαιρίες σε 70.000 έλληνες
επαγγελματίες (κάθε μορφής) να ανοίξουν φορολογικά και μικρομεσαία επιχειρηματικά
αλισβερίσια... δηλώνοντας ισάριθμους κωδικούς στις βουλγάρικες Εφορίες.
Καιας αφήσουμε στην μπάντα τις βουλγάρικες αγορές σε ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε γι'
αυτές που έχουν δώσει και ανάσα σε συγκεκριμένα διαμερίσματα... της ακριτικής μας χώρας.
"Κορώναστο κεφάλι μας", λοιπόν η Βουλγαρία. Και τις γαργάρες του ΣΥΡΙΖΑ, για την Ελλάδα με
ισχυρή την κυριαρχία της στα Βαλκάνια, ας τις αφήσουμε σε άλλα ανέκδοτα...
"Κορώναστο κεφάλι μας" όμως και τα Σκόπια. Με 1 δισ. ευρώ ελληνικά κεφάλαια σε επενδύσεις
στα Σκόπια. Και πώς να μην επενδυθούν. Πώς να μην είναι ελληνικές οι 7 από τις 17 μεγαλύτερες
επενδύσεις σε πλήρη λειτουργία και με ισχυρότατη απασχόληση.
Καιας μην βιαστούμε να πούμε πως τα 430 ευρώ μέσος μηνιαίος μισθός πως είναι το κίνητρο όταν
έχεις 0% φορολόγηση σε αδιανέμητα κέρδη και 10% φόρο εισοδήματος, όχι μόνο σε εταιρίες αλλά
και σε φυσικά πρόσωπα. Παγωμένα μάλιστα για χρόνια .
Πουθα πάει λοιπόν με το μυστρί του ο Αλέξης Τσίπρας αν δεν πάει για εγκαίνια στη Βουλγαρία και
στα Σκόπια. Αυτός άλλωστε ήταν που έβαλε το 2018 τα Σκόπια δυναμικότατα στο Βαλκανικό
παιχνίδι των επενδύσεων. Των επενδύσεων που "περισσεύουν" στην Ελλάδα...
Ναγιατί τον χαίρονται τον Αλέξη Τσίπρα οι Αμερικανοί. Να γιατί τον συμπονούν οι Μέρκελ και οι
Γερμανοί. Ποιος θα έδινε ζωή στα Βαλκάνια. Στις χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις που
μετανάστευσαν. Ποιος θα άνοιγε δρόμο για άλλες 700 έδρες (μικρές, μεσαίες και ατομικές
επαγγελματικές) της χώρας μας, που είναι ήδη (μέσα στο 2019) στα σύνορα με τη Βουλγαρία και
τα Σκόπια. "Κορώνα στο κεφάλι μας" λοιπόν οι γείτονες. Και μακριά από τον Αλεξη Τσίπρα οι
κακές γλώσσες. Αυτές με τις θύμησες... πως ο Τσίπρας ήταν που ήθελε να τινάξει στον αέρα τον
Βουλγάρικο αγωγό, όταν θα ερχόταν στην εξουσία...
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