Μετά το "δίκιο" των Σκοπιανών,
ψάχνει το "δίκιο" των Βουλγάρων
ο Τσίπρας
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Του Γιώργου Κράλογλου
Κάτωτα χέρια από τον χρυσό της Θράκης. Οι Σκουριές μας ξέφυγαν. Λεφτά θα έρθουν από τα
Σκόπια, θα πει στη ΔΕΘ ο σύντροφος Αλέξης. Θα πει κι άλλα...
Θααποκαλύψει (πιάνοντας τον Μητσοτάκη στον ύπνο…) πως δεν σκέφτηκε καθόλου τους
Βούλγαρους και τα συμφέροντά τους, στον χρυσό της δικής τους Ροδόπης, (στην άλλη πλαγιά της
δικής μας), που εκμεταλλεύονται μια 10ετία, χωρίς να σκορπίζουν θάνατο... στα χωριά τους. Μόνοι
τους, ανενόχλητοι. Και (κυρίως) χωρίς ανταγωνιστές!!!
Εάνκαι ο Μητσοτάκης είχε σκεφτεί το δίκιο τους ούτε που θα συζητούσε... την επένδυση του 1 δισ.
ευρώ, από την Eldorado, για την Θράκη. Και ας είναι τα σχέδια έτοιμα, με προοπτική
απασχόλησης ως 2000, στο έργο, και 1000 στο μεταλλείο.
Μπορείνα μην κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει το μεταλλείο χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής
(τινάζοντας στον αέρα 1 δισ. επενδύσεις και βγάζοντας στον δρόμο 3.000 άτομα, που
απασχολούνται ή κερδίζουν από τα μεταλλεία - ίσως 5.000 μετά την επένδυση-) αλλά με την
Θράκη θα δώσουν μάχη...
Τιδηλαδή; Μόνο το δίκιο των Σκοπιανών θα φροντίζει ο σύντροφος Αλέξης και θα αφήσει τόσους
,πρώην συντρόφους στην Βουλγαρία , χωρίς στήριξη; Απαράδεκτα πράγματα ,για την (πρώην)
πρώτη φορά αριστερά…
Απότην άλλη, τι σόι αριστεροί θα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ αν δεν κλείσουν όποια ιδιωτική μονάδα τους
είναι εύκολο και αν δεν διώξουν επενδυτές από την Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω τι άλλη αντιπολίτευση
να κάνουν. Αυτό ξέρουν. Αποεπένδυση και αποβιομηχάνιση. Να πεινάσει ο λαός, και να πιάσουν

τόπο τα φτηνοεπιδόματα του κράτους-πατερούλη.
Αντιγράφω, από το χθεσινό Capital.gr και από το ρεπορτάζ της έγκυρης και έγκριτης συναδέλφου
κ. Νίκης Ζορμπά: "…απολύτως αντίθετος θα δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας και με την επένδυση της
εξόρυξης Χρυσού στην Θράκη. Είναι ακόμη χειρότερη προοπτική και από τις Σκουριές,
επισημαίνει κομματική πηγή, για αυτό και ο πρώην πρωθυπουργός θα τη συμπεριλάβει στη λίστα
της αντιπολιτευτικής του κριτικής προς την Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα της Βόρειας Ελλάδας.
Μόλις την Δευτέρα άλλωστε, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
εξέδωσαν ανακοίνωση, όπου ανέφεραν "Μετά από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης,
επιστημονικής τεκμηρίωσης από ειδικούς επιστήμονες, συνεχείς ενωτικούς αγώνες, αποτελεί
δεδομένο για την περιοχή, ότι η εξορυκτική δραστηριότητα χρυσού και η βιώσιμη ανάπτυξη της
περιοχής είναι ασύμβατα μεγέθη…".
Λέεικαι άλλα, η κινδυνολογική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, για τη μεγάλη μεταλλευτική επένδυση στην
Θράκη (που βεβαίως και έμεινε στα χαρτιά κατά τη διάρκεια της δικής του κυβέρνησης)
καταλήγοντας πως οι 2000 θέσεις εργασίας (στην κατασκευή του μεταλλείου χρυσού) και οι 1000
θέσεις για τη λειτουργία του μεταλλείου (έστω και μετά από 25ετή μηδενική παρουσία επενδύσεων
στην Βόρεια Ελλάδα, -λέμε εμείς- ) είναι οφέλη πρόσκαιρα!! Προσέξτε πολιτική λογική για την
ανάπτυξη και την ανεργία!!
Όσοόμως και ξεπεράσω τον κοσερβαρισμένο αριστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αδύνατον να μην
σταθώ, στην εισαγωγή των δηλώσεων των βουλευτών του, και στο ακαταλαβίστικο "…μετά και
από ενωτικούς αγώνες...".
Κάτιδεν πάει καλά εδώ. Διαβάσετε και εσείς τις δηλώσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως
μπορέσετε να μας εξηγήσετε τι στα κομμάτια είναι αυτοί οι "…ενωτικοί αγώνες".
Μήπως(λέμε εμείς τώρα...) ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φτάνει από μόνος του, ως αντιπολίτευση, να πολεμήσει
και τη δεύτερη μεταλλευτική επένδυση της Eldorado στην Θράκη και θέλει βοήθεια, επειδή τότε
που (ως κυβέρνηση) ειδοποιήθηκε από τους επενδυτές, ότι θα μας σύρουν στα διεθνή δικαστήρια,
έγιναν του κόσμου οι κωλοτούμπες υπουργών στους επενδυτές... Οπότε, ας χωθούμε τώρα πίσω
και από "...ενωτικούς αγώνες" για να φταίνε και κάποιοι άλλοι...; Μήπως;
Μετην ανάπτυξη όμως, σύντροφοι, τι θα γίνει αν πολεμάμε και επενδύσεις, που οι γείτονές μας, οι
Βούλγαροι, δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται; Θα το απαντήσει ο σύντροφος Αλέξης αύριο
στη ΔΕΘ (λέει ο ΣΥΡΙΖΑ) "αποκαλύπτοντας" ότι τα κέρδη θα τα καλύψει ο "παράδεισος" των
επιχειρηματικών σχέσεων της Ελλάδας με τα Σκόπια. Ο "επιχειρηματικός παράδεισος" που
"ξεκλειδώθηκε" στις Πρέσπες, με τη συμφωνία των "Ναι σε όλα". Γιατί, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ,
προφανώς η αγορά των Σκοπίων, με λίγη βοήθεια και από την Αργεντινή.., φθάνει και περισσεύει
στην ανάπτυξη μας...
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