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Новинар портала "Пешчаник" Дејан Илић изјавио је у Новом дану, коментаришући
друго поништавање визе Новаку Ђоковићу, да је он "жртва стицаја околности".
"Ово је једна потпуно политичка ствар. Не радите добро свој посао и правите буку,
онда је Новак одлично послужио да се направи бука", каже.

  

  

Говорећи о случају Новака Ђоковића, каже да „цео случај нема везе са њим самим“.

  

„Ово је једна потпуно политичка ствар. Бука је овде кључна ствар. Имате владу
Аустралије која је јако лоше управљала кризом око заразе, увела ригорозне мере, они су
били још и гори него што је наша влада била у почетку заразе, без икаквих резултата. Не
радите добро свој посао и правите буку, онда је Новак одлично послужио да се направи
бука. Он је жртва стицаја околности и тога што је најбољи“, каже.

  

Према његовим речима, "када питате Новака о вакцинацији, то је као кад бисте му
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одвезли кола да вам поправи".

  

"Кола возите код аутомеханичара, а о вакцинацији питате стручњаке. Какве везе има
шта Новак мисли о вакцинацији. Док год постоји могућност да се бира, апсолутно је
небитно зашто је неко изабрао једно или друго, зато вакцинација не може да буде ствар
избора", каже он.

  

Илић додаје да је Новак изабран јер све што се њему догоди је вест која занима све.

  

"Ако је он заражен давао интервју, то је ствар овдашњих власти, а не тамошњих", каже
он.

  

На питање о данашњој седници Кризног штаба, каже да "чак и кад би увели мере, не
могу да их контролишу".

  

"Можда и боље да кажу 'нема мера, ко хоће да се чува, нек се чува'", каже Илић.

  

Говорећи о министарки Зорани Михајловић, каже да она све време "важи као особа
запада у овој влади".

  

"Они сад играју на то, морају поново да се покажу као људи који деле тај раширени
осећај антизападњаштва, покушавају да пређу на ту страну. Заиграли су се око Рио
Тинта, превише погрешних потеза, у једном тренутку је то ескалирало", каже он.

  

Власт је, каже, збуњена јер ствари не иду добро за њих.

  

"Опозиција би најбоље урадила да их пусти и да се спрема, контролише изборе. Мислим
да мирно може да остави режим да убија самог себе, а да се они спремају за изборе",
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каже Илић.

  

(Н1)
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