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Εκβιασμός αποικιοκρατικών εποχών
Σε τι ακριβώς στοχεύει η εται-
ρεία Eldorado Gold είναι κάτι 
περισσότερο από εμφανές. Αλ-
λωστε, αυτό ομολογείται από τα 
πιο επίσημα χείλη. Ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας, 
Πολ Ράιτ, ανακοίνωσε ότι είναι 
θέμα χρόνου να σταματήσει η 
δραστηριότητά της στην Ελλά-
δα, εφόσον δεν γίνουν δεκτοί οι 
όροι της.
Ο κ. Ράιτ σημείωσε ότι κινδυ-
νεύουν άμεσα 1.500 θέσεις ερ-
γασίας επειδή, κατά τη γνώμη 
του, η αντιμετώπιση των ξένων 
επενδυτών από την ελληνική 
κυβέρνηση αποτελεί πολύ κακό 
παράδειγμα. Δεν γνωρίζουμε αν 
η λέξη «εκβιασμός» είναι αρκε-
τή για να χαρακτηρίσει τη στάση 
της Eldorado Gold. Ορισμένοι 
μιλούν για αποικιοκρατική συ-
μπεριφορά και δεν έχουν άδικο.
Η εταιρεία αυτή έχει κάνει δεύ-
τερη φύση της τον εκβιασμό και 
τις αποικιοκρατικές πρακτικές. 
Κάθε φορά που οι εκάστοτε ελ-
ληνικές κυβερνήσεις τολμούσαν 
να την ενοχλήσουν -έστω και 
διερευνητικά- η απάντηση ήταν 
σε απλά ελληνικά: «Ή μας αφή-
νετε ήσυχους ή τα μαζεύουμε 
και φεύγουμε». Τέτοια πρακτική 
εφαρμόζουν, άλλωστε, οι πολυε-
θνικές σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουν ότι 

η τακτική αυτή αποδίδει.
«Η επένδυση θα γίνει με κάθε 
κόστος», είχε δηλώσει -υπα-
κούοντας σ’ αυτή τη λογική και 
πράττοντας αναλόγως- ο Αντώ-
νης Σαμαράς. Συνεπώς οι ιθύ-
νοντες της Eldorado Gold και οι 
εγχώριοι συνεργάτες τους βρή-
καν πρόθυμους και τα κάνουν. 
Για να λέμε όμως όλη την αλή-
θεια, υπάρχει μια ολόκληρη πο-
λιτική σχολή που θέλει πολλές 
Eldorado στη χώρα, οι οποίες 
θα κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε 
θέλουν και όπως το θέλουν. Αρ-
κεί να έρθουν.
Ο νέος αρχηγός της Ν.Δ. Κυριά-
κος Μητσοτάκης δήλωσε για το 
θέμα: «Καλώ τον κ. Τσίπρα να 
παρέμβει, ώστε να δοθεί λύση 
στο πρόβλημα άμεσα. Ειλικρινά 
δεν καταλαβαίνω τι θα πει στους 
ξένους επενδυτές που θα δει στο 
Νταβός την ερχόμενη εβδομάδα 
με τις Σκουριές κλειστές»!!!
Δηλαδή καλεί τον πρωθυπουργό 
να υποκύψει στους εκβιασμούς 
του κ. Ράιτ για να ξέρουν και οι 
επενδυτές στο Νταβός με ποιους 
όρους μπορούν -αν θέλουν- να 
επενδύσουν στην Ελλάδα. Μή-
πως στις χώρες που είναι γνω-
στές ως μπανανίες συμβαίνει 
κάτι διαφορετικό από αυτό που 
προτείνει ο κ. Μητσοτάκης;

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Γόνος μιας από τις με-
γαλύτερες πολιτικές 
δυναστείες, αγαπημένο 
παιδί των «Financial 
Times» και της «Wall 
Street Journal», από-
φοιτος μεγάλων αμε-
ρικανικών πανεπι-
στημίων, στέλεχος σε 
διάφορες θέσεις του 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, φίλος των 
διαφόρων κυρίων Ζί-
μενς, πουλέν της εγ-
χώριας διαπλοκής, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
είχε όλα τα προσόντα 
για να κερδίσει τις καρ-
διές και την ψήφο των 
απογοητευμένων από 
το χάλι της οπαδών της 
Ν.Δ. Με τη βοήθεια 
μιας επιδέξιας προπα-
γάνδας φυσικά. Ένα 
τέτοιο αρχοντόπουλο 
(όνομα, χρήμα, δίκτυο 
δημοσίων σχέσεων) 
κρίθηκε ως ο καταλλη-
λότερος. Πόσο μάλλον 
που η αρχοντική του 
καταλληλότητα έχει δο-
κιμαστεί σε μάχες ενα-
ντίον δημοσίων υπαλ-
λήλων, καθαριστριών 
και λοιπών.
Επί της ουσίας ο Κυ-
ριάκος αποτελεί μια 
άκαμπτη, απεχθή, νε-

οφιλελεύθερη ταξική 
επιλογή. Επειδή μάλι-
στα έχει επιδείξει μέχρι 
σήμερα μειωμένες ηγε-
τικές ικανότητες και ως 
εκ τούτου η ηγετική του 
στόφα είναι πολύ αμφί-
βολη, επιστρατεύει την 
υστερία για να αναπλη-
ρώσει τα κενά. Αφήστε 
τους κονδυλοφόρους 
των βαρόνων, που 
έχουν αναλυθεί από 
προχθές σε μπαρούφες 
περί πολέμιου του λαϊ-
κισμού. Ο εν λόγω εί-
ναι ένας από τους πιο 
υστερικούς λαϊκιστές 
που αγλαΐζουν σήμερα 
το πολιτικό σκηνικό. 
Δεν είναι ρήτορας, δεν 
είναι αυτό που λέμε λα-
ϊκός, γι’ αυτό καταφεύ-
γει συχνά σε υψηλούς 
τόνους και σε διχαστι-
κές ανοησίες, όπως 
για παράδειγμα: Καμιά 
συναίνεση με τον πήξε 
και δείξε Τσίπρα. (Η 
συναίνεση με το κου-
αρτέτο είναι άλλη ιστο-
ρία).
Αν θα κρατήσει ενωμέ-
νη τη Ν.Δ., αν είναι σε 
θέση να τη διαμορφώ-
σει σε κόμμα που θα 
καταγγέλλει ως λαϊκι-
στή όποιον υπερασπί-

ζεται τις καθαρίστριες 
και ως μεταρρυθμιστή 
όποιον τις πετάει στην 
ανεργία, είναι ένα 
ανοιχτό ζήτημα. Το σί-
γουρο όμως είναι ότι 
οι δανειστές και η δι-
απλοκή έχουν δίκιο 
να χειροκροτούν. Στο 
πρόσωπο του Κυριά-
κου εγκατέστησαν στην 
καρδιά του πολιτικού 
συστήματος ένα δικό 
τους, από κάθε άποψη, 
παιδί. Γιατί δεν έχουν 
και καμιά μεγάλη δια-
φορά οι απόψεις του 
από τις απόψεις της 
Βελκουλέσκου και του 
Κοστέλο. Πριν ακόμα 
γίνει αρχηγός τάχθηκε 
κατά της αύξησης των 
εργοδοτικών εισφορών 
με την οποία συμφώνη-
σαν οι εργοδότες! Για 
να καταλάβουμε όλοι τι 
πρέπει να περιμένουμε 
στο επόμενο διάστημα.
Ουδέν κακόν, πάντως. 
Ο συγκεκριμένος μπο-
ρεί να αποδειχτεί καλό 
χαρτί για τους δανει-
στές και κακό για τη 
χώρα. Αλλά ο Τσίπρας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ «τον 
έχουν». Θα το δείτε..

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΑΥΓΗ

Ένα δικό τους παιδί

Είναι φανερό ότι η νίκη του Κυριάκου 
Μητσοτάκη έχει προκαλέσει σοβαρές 
αναταράξεις στις πολιτικές ισορροπί-
ες. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, 
διότι αν η Ν.Δ. υπό τον Κυριάκο κά-
νει σοβαρή, τεκμηριωμένη και τεχνο-
κρατική αντιπολίτευση, το κέντρο της 
πολιτικής μεταφέρεται εκ των πραγ-
μάτων σε πεδίο κατεξοχήν ευνοϊκό 
για την Κεντροδεξιά. Ολη η πολιτική 
αντιπαράθεση θα αφορά τα λάθη και 
την ανεπάρκεια στην εφαρμογή της 
συμφωνίας με τους εταίρους (μνη-
μόνιο). Δεν θα αφορά το αν γενικώς 
είναι καλό να έχουμε μνημόνιο και 
ευρώ (αυτό κρίθηκε στις 14 Ιουλίου 
2015), αλλά πόσο καλό είναι το μνη-
μόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και πώς το εφαρμό-
ζει. Αν η Ν.Δ., ενωμένη, κατορθώσει 
να πάει εκεί τη συζήτηση και να την 
κρατήσει εκεί, το κέντρο βάρους της 
πολιτικής μετατίθεται «δεξιότερα». Να 
γιατί έχουν αναστατωθεί τα παιδιά στα 
άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Στο Ποτάμι, που επηρεάζεται περισ-
σότερο από τις εξελίξεις στη Ν.Δ., οι 
αντιδράσεις ήσαν υποτονικές, αλλά 

αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Πρώ-
τον, επειδή ολόκληρο το Ποτάμι είναι 
σε κατατονία μετά τις εκλογές και, ου-
σιαστικά, είναι ακέφαλο. Δεύτερον, 
επειδή οι πιο σοβαροί εκεί μέσα φα-
ντάζομαι ότι ονειρεύονται μια σύγχρο-
νη Ν.Δ. υπό τον Κυριάκο ως σωσίβια 
λέμβο για τους ίδιους και τις ιδέες 
τους. Το Ποτάμι, βέβαια, θα εξακολου-
θήσει να υπάρχει, αλλά το φαντάζομαι 
να μετονομάζεται σε «Ποδήλατο» και 
να περνά αυτοδικαίως στην αρμοδιό-
τητα του Γ. Αμυρά.
Στο ΠΑΣΟΚ, όμως, τα πράγματα είναι 
σοβαρότερα. Φάνηκε αμέσως από την 
εριστική δήλωση της Φώφης, σχετικά 
με την «άβυσσο» που τη χωρίζει από 
τον Μητσοτάκη. (Παρεμπιπτόντως, 
κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη της 
αβύσσου, αν συγκρίνει σπουδές και 
εργασιακή πείρα των δύο...) Προφα-
νώς, η Φώφη πιστεύει ότι περισσότε-
ρες ελπίδες επιβίωσης έχει το ΠΑΣΟΚ 
αν εκείνη το τραβήξει προς τα αριστε-
ρά, και υποθέτω ότι αυτό προσπαθεί 
να κάνει με τον άχαρο τρόπο της. Εξ 
ου ο πρωινιάτικος Γρηγοράκος και η 

εκτίμησή του ότι, μετά τη νίκη του Κυ-
ριάκου, «πολλοί στο ΠΑΣΟΚ σκέπτο-
νται μετακίνηση προς τη Ν.Δ.». Μάται-
ος ο κόπος που καταβάλλει η Φώφη, 
σε κάθε περίπτωση· διότι υπάρχει και 
ο Λεβέντης, που είναι σαφώς προτι-
μότερος ως κυβερνητικός εταίρος, 
ακόμη και από τους ΑΝΕΛ.
Το ΠΑΣΟΚ, στην πραγματικότητα, δεν 
έχει καμία ελπίδα επιβίωσης. Θα σας 
πω τι άκουσα προ ολίγων ημερών και 
θα δείτε γιατί το λέω και διαφημίζω 
μάλιστα τη βεβαιότητά μου. Ηταν, λοι-
πόν, η πρώην υπουργός η Εύη η Χρι-
στοφιλοπούλου στο ραδιόφωνο και 
υπερασπιζόταν σε μια συζήτηση τον 
ρόλο του κόμματός της στη δημιουρ-
γία του κομματικού κράτους. «Καλά 
έκανε τον συνδικαλισμό το ΠΑΣΟΚ, 
έστω και αν επικράτησαν οι κακές 
εκφάνσεις του», είπε με κυνισμό που 
ασφαλώς απευθυνόταν σε ηλίθιους 
και αμέσως πρόσθεσε με θριαμβικό 
τόνο: «Εκανε όμως και τα ΚΕΠ!» (Μία 
επιπλέον επιβεβαίωση ότι απευθυνό-
ταν σε ηλίθιους...) Βλέπετε λοιπόν ότι 
το ΠΑΣΟΚ είναι σαν τους Βουρβώ-

νους: δεν κατάλαβε τίποτε, δεν έμαθε 
τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ, 
θέλω να πω, δεν έχει τη δυνατότητα 
να υιοθετήσει στον πολιτικό λόγο του 
την πραγματική αφήγηση για την κρί-
ση. Αν το κάνει, αυτοαναιρείται· θα 
είναι σαν να αποφασίζει τη διάλυση 
του. Δεν γίνεται ποτέ να πουν ότι το 
κράτος που οι ίδιοι έφτιαξαν μας χρε-
οκόπησε. Προτιμά συνεπώς τον αργό 
θάνατο – τόσες καριέρες άλλωστε τι 
θα απογίνουν;
Η Ν.Δ., όμως, υπό τον Κυριάκο μπο-
ρεί, επιτέλους, να πει αυτά που δεν 
τολμά το ΠΑΣΟΚ, και μπορεί να τα 
κάνει και πολιτική. «Εντάξει», θα μου 
πείτε, «περίμενε και θα δούμε». Συμ-
φωνώ και περιμένω να δούμε. Αν 
υπάρχει όμως κάτι το οποίο, προσω-
πικώς, μου επιτρέπει να ελπίζω στην 
προσαρμογή της Ν.Δ. με την πραγμα-
τικότητα (γιατί αυτό σημαίνει ανανέω-
ση: να παρακολουθείς την πραγματι-
κότητα που αλλάζει) είναι το γεγονός 
ότι αυτόν τον αρχηγό της, με τις πε-
ποιθήσεις και τις ιδέες που κουβαλά-
ει, τον εξέλεξε η βάση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι πρώτες αναταράξεις


