
Ισοζύγια σε % ποσοστό του ΑΕΠ 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Εμπορικό -14,3 -16,1 -14,8 -14,5 -13,2 -13,7 -13,9 -16,6 -18,2 -18 
Υπηρεσιών 5,8 6,4 6,2 6,9 6,7 8,3 7,8 7,2 7,3 7 
Εισοδημάτων -0,5 -0,7 -1,4 -1,3 -2,3 -2,4 -2,9 -3,3 -4 -4,4 
Μεταβιβάσεων 3,2 2,6 2,6 2,4 2,2 2 1,6 1,6 0,7 1,1 

-Ισοζύγιο 
Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-5,8 -7,8 -7,4 -6,5 -6,6 -5,8 -7,4 -11,1 -14,2 -14,3 

ΑΕΠ 118 136 146 157 171 186 198 213 228 242 
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Το έλλειμμα όμως του Ισοζυγίου Τρεχου-
σών Συναλλαγών Ι.Τ.Σ, σαν άθροισμα των
συναλλαγών της χώρας με το εξωτερικό,
πλην των λεγόμενων λογαριασμών κεφα-
λαίου που περιλαμβάνουν τις αγορές και
πωλήσεις περιουσιών,  είναι ίσο με το ά-
θροισμα των ελλειμμάτων του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα. Επομένως αυτό
το επί δεκαετίες μόνιμο και τελευταία πο-
λύ υψηλό έλλειμμα του Ι.Τ.Σ της χώρας
που αύξανε και συνεχίζει να αυξάνει διαρ-
κώς το εξωτερικό χρέος, δημόσιο και ι-
διωτικό που υπολογίζεται ότι έφτασε σή-
μερα περίπου στα 610 δις ευρώ, μειώνει
την ανταγωνιστικότητα και την πιστοληπτι-
κή ικανότητα της χώρας και αυξάνει τα
επιτόκια. Η μελέτη της Τράπεζας της Ελ-
λάδος « Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
τη Ελλάδoς: Αιτίες ανισορροπιών και προ-
τάσεις πολιτικής» περιγράφει ως εξής τις
επιπτώσεις του ελλείμματος του ΙΤΣ στο
εξωτερικό χρέος της χώρας: «το έλλειμ-
μα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών οδήγησε σε αύξηση του εξω-
τερικού χρέους ως ποσοστού του Α-
ΕΠ από μόλις πάνω από το 40% το
2001 σε περίπου 85% το 2009. Παράλ-
ληλα, στο διάστημα αυτό, αυξάνονται
οι πληρωμές τόκων επί του εξωτερι-
κού χρέους και σήμερα αντιπροσω-
πεύουν πάνω από 5% του ΑΕΠ». 
Ενώ οι όροι της χρεοκοπίας είχαν συσ-

σωρευτεί από το 2004, οι σαμποταριστές
Καραμανλής και Παπανδρέου ψευτοΚΚΕ
και ΣΥΝ συνέχισαν το καταστροφικό τους
έργο αφού οι χρηματαγορές δεν αμφισβη-
τούσαν ακόμα τις εγγυήσεις της ΕΕ για
κάθε χώρα, ακόμα και της ήδη από τότε
αντικειμενικά χρεοκοπημένης Ελλάδας. Το
δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος είχε εκτο-
ξευθεί στα ύψη με την μόνιμη και στη συ-
νέχεια εκρηκτική αύξηση του ελλείμματος
των Τρεχουσών Συναλλαγών και των εξό-
δων του κράτους για τη χρηματοδότηση
της κρατικοφασιστικής γραφειοκρατικής
ακρίδας και των κρατικοολιγαρχών προ-
μηθευτών, καθώς και με την ταυτόχρονη
εξαγορά στην ουσία εκατοντάδων χιλιά-
δων πολιτών με άεργες δημόσιες θέσεις.
Δεκάδες χιλιάδες διόριζε στο δημόσιο κά-
θε έτος ο Καραμανλής. Εκατοντάδες χι-
λιάδες διορισμούς για ανύπαρκτες δου-
λειές στο δημόσιο απαιτούσαν το ψευτοΚ-
ΚΕ, ο ΣΥΝ και ο Παπανδρέου. Το μόνιμο
έλλειμμα του ΙΤΣ (ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών) που συσσώρευε χρέη επί
δεκαετίες, το 2006 εκτοξεύεται στο 11,1%
του ΑΕΠ. Με την ακόμα μεγαλύτερη αύ-
ξηση του ελλείμματος του ΙΤΣ στο ασύλ-
ληπτο 14,2% και 14,3 % του ΑΕΠ το 2007
και 2008 αντίστοιχα, που θα πρέπει να
είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο την ίδια
εποχή, η παραγωγική θέση της χώρας εκ-
μηδενίζεται αντικειμενικά, ακόμα και αν
αυτό δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα από τις

Ïé ðñïäüôåò óáìðïôáñéóôÝò
÷ñåïêüðçóáí ôç ÷þñá

Από το 2004 είχαμε περιγράψει την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία με μια σειρά άρθρων που είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ. Στα άρθρα αυτά υποστηρίξαμε ότι η αιτία της επερχόμενης χρεοκοπί-
ας είναι το επί δεκαετίες σαμποτάρισμα της παραγωγής με αποτέλεσμα ένα μόνιμο και αυξανόμενο έλλειμμα
των τρεχουσών συναλλαγών. Δείξαμε με στοιχεία ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό του αυτό το έλλειμμα διαμορ-
φωνόταν-όπως και σήμερα- κυρίως από ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα, αποτέλεσμα του βιομηχανικού
σαμποτάζ. Το σαμποτάρισμα της εκπαίδευσης και της έρευνας, του τουρισμού, των κατασκευών, του εμπορί-
ου και των υπηρεσιών και κάθε παραγωγικής δραστηριότητας συμβάλει στη δημιουργία του ελλείμματος των
τρεχουσών συναλλαγών αλλά η κύρια συμβολή στη δημιουργία του  ήταν και συνεχίζει να είναι το βιομηχανι-
κό σαμποτάζ. Αυτό φαίνεται και παρακάτω από τα στοιχεία που δίνουμε

χρηματιστηριακές αγορές, αφού τέτοια πε-
λώρια ελλείμματα δηλώνουν ξεκάθαρα
εκμηδενισμό της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας, αδυναμία δηλαδή πληρωμής
του εξωτερικού χρέους το οποίο αυξάνο-
νταν αλματωδώς εξαιτίας των ελλειμμάτων
δημόσιων και ιδιωτικών που παριστάνει το
ελλειμματικό Ι.Τ.Σ. Η αύξηση των ελλειμ-
μάτων δεν  οφειλόταν φυσικά σε αυξήσεις
των εισαγωγών για παραγωγικές επενδύ-
σεις που ναι μεν αυξάνουν πρόσκαιρα τα
ελλείμματα του ΙΤΣ αλλά αποδίδουν αρ-
γότερα νέα αξία με την οποία θα πληρω-
θούν τα χρέη και θα αυξηθεί και ο κοινω-
νικός πλούτος. Οφειλόταν στην μη πα-
ραγωγική ιδιωτική και δημόσια κατανάλω-
ση που χρηματοδοτούταν με τα χαμηλά
επιτόκια που εξασφάλιζε η συμμετοχή μας
στην ΕΕ.
Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών

ΙΤΣ ως άθροισμα του εμπορικού ισοζυγί-
ου (εμπόριο βιομηχανικών και αγροτικών
προϊόντων), του ισοζυγίου των υπηρεσιών
(τουρισμός, μεταφορές), του ισοζυγίου ει-
σοδημάτων ( εισπράξεις και πληρωμές για
τόκους, μερίσματα, κέρδη, συντάξεις) και
του ισοζυγίου μεταβιβάσεων ( ευρωπαϊκά
προγράμματα και εμβάσματα  μετανα-
στών), απεικονίζει στο μεγαλύτερό του πο-
σοστό το συνολικό οικονομικό αποτέλε-
σμα όλων των παραγωγικών κλάδων. Οι
επόμενοι δύο πίνακες είναι κατασκευασμέ-
νοι από στοιχεία της μελέτης της τράπε-
ζας της Ελλάδας, που αναφέραμε, με
στρογγυλοποιημένα νούμερα χωρίς να χά-
νεται από την στρογγυλοποίηση η απει-
κόνιση της οικονομικής κατάστασης.

Η επερχόμενη χρεοκοπία για την οποία
έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν τον ψό-
φιο κοριό όλες οι ένοχες κομματικές ηγε-
σίες, ότι τάχα δεν ήξεραν, είναι αποτυπω-

μένη στους πίνακες αυτούς. Παρά το ότι
αθροίσαμε ποσά σε τρέχουσες τιμές η κα-
θοριστική συμβολή της σαμποταριζόμενης
και φθίνουσας βιομηχανίας στο έλλειμμα
των τρεχουσών συναλλαγών είναι ξεκάθα-
ρη. Η συμβολή αυτή για το κάθε έτος ξε-
χωριστά είναι βέβαια και η σωστή. Στο
κέντρο της χρεοκοπίας βρίσκεται το
σαμποτάρισμα της βιομηχανίας, επο-
μένως και η καταστροφή της εργατι-
κής τάξης. Το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΝ κα-
θώς και κάθε τροτσκιστικό εξωκοινο-
βουλευτικό παρακλάδι τους χτυ-
πώντας τη βιομηχανία εκτός του ότι
καταστρέφουν το βιομηχανικό κεφά-
λαιο καταστρέφουν μαζί του και την
εργατική τάξη.  Γι’ αυτό εκτός από
προδότες της χώρας είναι πρώτα απ’
όλα προδότες της τάξης αυτής.

 Αλλά και όταν η χρεοκοπία είχε έλθει,
όπως καταγγέλλαμε από το 2004, κυβερ-
νήσεις και κομματικές ηγεσίες όχι μόνο δεν
έκαναν τίποτα για την αντιμετώπισή της
αλλά πήραν όλα τα μέτρα για να την εξα-
σφαλίσουν. Το 1999 το έλλειμμα του ΙΤΣ
ήταν 7 δις. Δηλαδή 7 δις ήταν το έλλειμμα
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μα-
ζί και επομένως 7 δις ήταν η συμβολή του
Ι.Τ.Σ  στην αύξηση των δανείων από το ε-
ξωτερικό. Την επόμενη χρονιά στα 7 δις
και στα προηγούμενα ελλείμματα και χρέη
προστίθενται άλλα 11 δις μέχρι που φτά-
νουμε στο 2005. Από το 2005 μέχρι το
2008  το αθροιστικό έλλειμμα του ΙΤΣ
γίνεται 106 δις ευρώ και το εξωτερικό
χρέος εκτινάσσεται στα ύψη με την
συμβολή των 106 δις. Μέσα δηλαδή

σε τέσσερα χρόνια τα ελλείμματα του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αυ-
ξάνονται κατά 106 δις ευρώ, και οι σα-
μποταριστικές κομματικές ηγεσίες κα-
θώς και η κυβέρνηση Καραμανλή α-

κόμα δεν «γνωρίζουν» τίποτα!!! Ακό-
μα και σήμερα οι δημοσιογράφοι στο τη-
λεοπτικό θέατρο αποπροσανατολισμού
του λαού και αθώωσης των προδοτών -
σαμποταριστών, ρωτούν τάχα τις κομμα-
τικές ηγεσίες για το αν ήξεραν ή δεν ήξε-
ραν για την οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας, για να πάρουν την απάντηση ότι δεν
ήξεραν. Όπως γράφουμε στο άρθρο μας
του Δεκεμβρίου του 2010 «το κράτος χρε-
οκόπησε από το παραγωγικό σαμπο-
τάζ και όχι από τους δανειστές και
τους κερδοσκόπους»: «Από τους κρα-
τικούς προϋπολογισμούς φαίνεται ότι το
2004 το σύνολο των μισθών των δημοσί-
ων υπαλλήλων μαζί και των συντάξεων
του δημοσίου ήταν 17,496 δις. Το 2008
ήταν 22,871 δις ευρώ. Δηλαδή το κόστος
των δημοσίων υπαλλήλων, αυξήσεις
και κυρίως νέες προσλήψεις σε πέντε
χρόνια αυξήθηκε κατά περίπου 31%.
Μόνο το 2008 σε σχέση με το 2007 το
κόστος αυξήθηκε από 20,746 δις σε
22,871 δις δηλαδή κατά 10,24 %. Η κρα-
τική δαπάνη για το ΙΚΑ κλπ ανέβηκε
από το 2004 μέχρι το 2008 από 7,236
δις σε 13,447 δις και το όργιο στα νο-
σοκομεία και στα φάρμακα συνεχίζε-
ται από τις φαιοκόκκινες διακομματικές
συμμορίες που καθοδηγεί και συγκα-
λύπτει το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΝ πλασα-
ρισμένοι σε όλα τα συνδικαλιστικά όρ-
γανα της υγείας. Γι αυτό το βουλώνουν
όλοι και δεν ζητούν διακομματική για τα
σκάνδαλα των νοσοκομείων που ξεπερ-
νάνε κατά πολύ το Ζήμενς-Ιντρακομ. Να
προσληφθούν 100.000 νέοι υπάλληλοι»
φώναζε ο Τσίπρας στην αρχή της χρεοκο-
πίας. Σε όλους από την άλλη έταζε- και
συνεχίζει να το κάνει-μια θέση στο δημό-
σιο η Παπαρρήγα στο καθεστώς της «λα-
ϊκής εξουσίας», που δεν είναι καν μια «δη-
μοσιοϋπαλληλική εξουσία» αλλά μια δικτα-
τορία των ανατολικών ιμπεριαλιστικών λα-
μόγιων κάθε είδους. Την ίδια περίοδο 2003
έως 2008 το δημόσιο χρέος αύξανε από

198,741 δις σε 260, 439 δις. Η
σχέση χρεολυσίων και τό-
κων στο ίδιο διάστημα, ό-
πως φαίνεται από τον προη-
γούμενο πίνακα, δεν είναι
πια καταστροφική, είναι πά-
νω από δύο προς ένα. Όμως
πια οι επενδύσεις είναι ελά-
χιστες εξαιτίας του αποχαλι-
νωμένου από τον Καραμαν-
λή παραγωγικού σαμποτάζ.
Το 2008 οι τόκοι ήταν 11,6 δις
μετά τη διόρθωση της Eurostat,
ενώ τα χρεωλύσια ήταν 26,346
δις, με κρατικό έλλειμμα 22,4
δις, όπως επίσης το διόρθω-
σε η Eurostat. Ταυτόχρονα ο
Καραμανλής έκρυβε τα ελλείμ-
ματα και φούσκωνε το ΑΕΠ
για να βγάζει μικρότερα ποσο-
στά ελλειμμάτων και χρεών ε-
πί του ΑΕΠ. Έτσι η Eurostat
διόρθωσε το έλλειμμα του
2006 από 8,232 δις σε 12,1

και του 2008 από 14,568 σε 22,4 δις κα-
τεβάζοντας ταυτόχρονα και τα ΑΕΠ. Το
2009 το έλλειμμα εκτινάχτηκε στα 36,2 δις

ETH 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
ΑΕΠ 118 136 146 157 171 186 198 213 228 242 1795 δις 
Eμπορ -17 -22 -22 -23 -23 -25 -28 -35 -41 -44 -279 δις  
Υπηρ 7 9 9 11 11 15 15 15 17 17 127 δις 
Εισοδ -0,59 -0,95 -2,04 -2,04 -3,93 -4,46 -5,72 -7,02 -9,12 -10,64 -46,56 δις 
Μεταβ 3,77 3,53 3,79 3,76 3,76 3,72 3,16 3,4 1,59 2,66 33,19 δις 
Ι.Τ.Σ -7 -11 -11 -10 -11 -11 -15 -24 -32 -35 -166 δις 

 

Ισοζύγια σε δις ευρώ και σε τρέχουσες τιμές

1.Το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών
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Το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών

ευρώ!»  
Μετά την ανάληψη της κυβέρνησης ο Πα-

πανδρέου φρόντισε αμέσως να θορυβεί συ-
στηματικά τις χρηματιστηριακές αγορές με
το κείμενο περί κινδύνου τραπεζικής χρε-
οκοπίας που ανάρτησε σε άσχετο χρόνο
η Τράπεζα της Ελλάδος, με τις διαρροές
για προσπάθεια δανειοδότησης της χώ-
ρας από την Κίνα, με την απόρριψη της
πρότασης της Γερμανίας για διακριτικό
διευρωπαϊκό τραπεζικό δανεισμό της Ελ-
λάδας, με τις συζητήσεις του Παπανδρέ-
ου με την ειδικευμένη τράπεζα των  κρατι-
κών χρεοκοπιών Λαζάρ, για άμεσο κίνδυ-
νο χρεωκοπίας και έτσι να ανεβάζει στα
ύψη τα επιτόκια δανεισμού επιταχύνοντας
τη χρεωκοπία που υποτίθεται ήθελε να
αποφύγει. Σε μια πρώτη περίοδο μάλιστα
ο προβοκάτορας αυτός ανήγγειλε αυ-
ξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς,
εφαρμόζοντας τάχα το πρόγραμμά του,
και όταν η χώρα μπήκε στο δρόμο της α-
ναγνώρισης της αδήλωτης χρεοκοπίας της
από τις αγορές  έκπληκτος τάχα καταγ-
γέλλει τους «διεθνείς κερδοσκόπους» μαζί
με το ψευτοΚΚΕ τον ΣΥΝ το φασιστικό
ΛΑΟΣ και τον Σαμαρά και αναγγέλλει ότι
θα μαζέψει τα λεφτά που υπάρχουν και
που δεν είναι προφανώς καταγεγραμμένα
στους λογαριασμούς της οικονομίας, άρα

βρίσκονται στα σεντούκια των κεφαλαιο-
κρατών. Η κρατικοφασιστική γραφειοκρα-
τία οργιάζει πάνω στο σώμα της κατε-
στραμμένης χώρας ζητώντας αυξήσεις και
απίστευτες παροχές, όπως π. χ η ΟΛΜΕ
που ζητούσε και συνεχίζει σήμερα να ζη-
τάει 1400 ευρώ κατώτατο μισθό δηλαδή
αύξηση 25% καθώς και ένα σωρό άλλα
προνόμια που ανεβάζουν το κόστος της
μέτρια αποδοτικής δραστηριότητας της
πολύ πάνω από το 25%!!
Από το 2009 τον Οκτώβριο που ανέλα-

βε την εξουσία ο προβοκάτορας βομβαρ-
δίζει την οικονομία, με δεξί του χέρι την
κρυφοσυνασπισμαία Μπιρμπίλη, μέσα σε
ένα όργιο σαμποταρίσματος των παραγω-
γικών δυνάμεων και ιδιαίτερα της βιομη-
χανίας. Σε μια σειρά άρθρων περιγράφου-
με αυτό το όργιο. Αλλά αν θέλει κανείς να
δει  το συνολικό αποτέλεσμα του σαμπο-
ταρίσματος αυτό φαίνεται από το σύνολο
των επενδύσεων, ξένων και ντόπιων που
είναι μηδενικές, όταν δεκάδες δισεκατομ-
μύρια επενδύσεων ακυρώνονται ασταμάτη-
τα, επενδύσεις που θα μείωναν τα ελλείμ-
ματα του Ι.Τ.Σ. Κατάρρευση των επενδύ-
σεων, μείωση πάνω από 18% το 2010 βρί-
σκει η Τράπεζα της Ελλάδος στην « Νομι-
σματική Πολιτική 2010-2011» επισημαίνο-
ντας ότι « είναι σαφές πλέον ότι έχουν
περιοριστεί αισθητά οι παραγωγικές δυ-
νατότητες» . Το ΙΟΒΕ με μελέτη του δια-

πιστώνει: «Μείωση της τάξεως του -9,2%
καταγράφεται το 2010 στις επενδυτικές
δαπάνες στο σύνολο του τομέα της με-
ταποίησης, ενώ κοντά στο -10% προ-
βλέπεται η μείωση επενδύσεων για το
2011! Πριν την υπογραφή του Μνημο-
νίου, υπήρχε πρόβλεψη αύξησης επεν-
δύσεων κατά 6,8%...».
Η απαγόρευση κάθε επένδυσης εκτός

από εκείνες, που περισσότερη αξία ρου-
φάνε και λιγότερη προσφέρουν, των κρα-
τικών ανατολικών ολιγαρχών και του νεο-
ναζιστικού άξονα Ρωσίας Κίνας και Ιράν
συνοδεύεται με την υπερφορολόγηση
των επιχειρήσεων που φτάνει μέχρι
και το 58%. Έτσι μαζεύει το κράτος όλο
το χρήμα από τους ιδιώτες και ακυρώνο-
νται αναγκαστικά και οι όποιες επενδύ-
σεις θα ξέφευγαν από το σαμποτάζ, δη-
λαδή οι μικρότερες. Βλέπουμε εδώ την
τρομακτική διαφορά με τους αστούς μη
πράκτορες μιας ξένης δύναμης της επίσης
χρεωκοπημένης -για άλλους όμως λόγους-
Ιρλανδίας. Αυτή συγκρούεται με όλη την
ΕΕ και κυρίως με τη Γερμανία για να κρα-
τήσει χαμηλά, στο 12,5% τον φορολογικό
συντελεστή των επιχειρήσεων ακριβώς για
να βγει  από την χρεωκοπία. Και εδώ σύσ-
σωμο το πολιτικό σύστημα των προβοκα-
τόρων και πρακτόρων αρχηγών συναινεί ή
σιωπά για αυτό το έγκλημα. Αυτή η στο-
χευμένη υπερφορολόγηση αποτελεί συ-

νειδητό σαμποτάρισμα της παραγωγής.
Ο Σαμαράς, ο Καρατζαφέρης, ο Παπαν-

δρέου ακόμα και ο σαμποταριστής Κου-
βέλης, ακόμα και ο βομβαρδιστής της βιο-
μηχανίας ΣΥΝ ψελλίζουν λεξούλες για ε-
πενδύσεις. Εξαπατούν το λαό.  Η χώρα
μπορεί να ζήσει μόνο αν ο λαός με ένα
πατριωτικό και δημοκρατικό κίνημα διώ-
ξει τους σαμποταριστές από την πολιτική
και την συνδικαλιστική εξουσία. Αυτό βέ-
βαια δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπό-
θεση γιατί  πρόκειται στη μορφή για ένα
δημοκρατικό κίνημα, δηλαδή στα συνθή-
ματα και τα βασικά του αιτήματα. Στην
ουσία όμως, δηλαδή από την άποψη των
κοινωνικών δυνάμεων που θα συμμετέχουν
ηγετικά σε αυτό, αν υπάρξει, θα  πρόκει-
ται για ένα λαϊκό επαναστατικό κίνημα με
πυρήνα του το βιομηχανικό προλεταριάτο
που έχει απομείνει στη χώρα. Και ένα τέ-
τοιο προλεταριάτο δεν θα μείνει μόνο στα
αστοδημοκρατικά αιτήματα. Όχι γιατί το
επιδιώκει αυτό σώνει και καλά αλλά γιατί
δεν θα μπορεί αλλιώς, γιατί η βιομηχανι-
κή αστική τάξη θα τρέμει να συγκρουστεί
με τους σαμποταριστές και τότε το προ-
λεταριάτο θα αναγκάζεται να παίρνει
μέτρα εργατικού ελέγχου στο χώρο
δουλειάς και μέτρα πελώριας πολιτικής
πίεσης και πολιτικής οργάνωσης του λα-
ού στην  κεντρική πολιτική σκηνή.

  Στον πίνακα του ΙΤΣ είδαμε ότι το ά-
θροισμα των ονομαστικών ελλειμμά-
των των Τρεχουσών Συναλλαγών α-
πό το 1999 μέχρι το 2008 είναι 166 δις
και ότι αυτό διαμορφώνεται καθορι-
στικά από το πελώριο εμπορικό έλ-
λειμμα που φτάνει στο ίδιο διάστημα
στα 279 δις ευρώ!!! Στο παραγωγικό
αυτό κενό των 279 δις συμβάλλει πε-
ρισσότερο η βιομηχανία αφού η γε-
ωργία είναι πολύ μικρότερη με ελλείμ-
ματα κάτω από τα 2 δις το χρόνο.
 Παρακάτω δείχνουμε ότι το βιομηχανικό
παραγωγικό κενό, αποτέλεσμα του σα-
μποταρίσματος της βιομηχανίας, δεν είναι
αποτέλεσμα μιας λάθος οικονομικής πο-
λιτικής των τελευταίων χρόνων, που πλη-
ρώνει σήμερα η χώρα, αλλά ένα διαρκές
έγκλημα από το 1981 που ανέλαβε την
εξουσία ο Παπανδρέου. Επομένως πρό-
κειται για ένα ιστορικό φαινόμενο. Το
ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας στο
συνολικό παραγόμενο προϊόν της οικονο-
μίας το 1981 είναι στο φυσιολογικό 20%,
δηλαδή στα ίδια επίπεδα περίπου με των
άλλων υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκών χωρών.
Από το 1981 η βιομηχανία συντρίβεται με
σύστημα και το προϊόν της μειώνεται και
φτάνει περίπου στο 12 με 13% όταν οι υ-
πό ανάπτυξη χώρες της ΕΕ-27 εμφανίζουν
ποσοστά  που φτάνουν μέχρι και 30 %! 
Η απόκλιση είναι πελώρια. 
«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει χώρα των υ-
πηρεσιών και της μικρομεσαίας επιχείρη-
σης, γιατί τάχα δεν μπορεί να ανταγωνι-
στεί τις προηγμένες βιομηχανικές χώρες»
Αυτή ήταν η επίσημη πολιτική του Α. Πα-
πανδρέου από το 1981, που συνεχίζει να
την εφαρμόζει μέχρι σήμερα ο σοσιαλφα-
σισμός και οι πρωθυπουργοί του.

2. Το βιομηχανικό έλλειμμα

Η ΟΑΚΚΕ επί δύο δεκαετίες καταγγέλ-
λει και εμποδίζει όσο μπορεί με τους α-
γώνες της τη συστηματική καταστροφή των
παραγωγικών δυνάμεων από το σοσιαλ-
φασισμό και τους πρωθυπουργούς του,
όπως καταγγέλλει τα σχέδιά τους να πα-

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΕΕ -27 22,4 22,4 21,7 21,1 20,5 20,3 20,2 20,3 20,2 19,8 

Τσεχία 31,8 31,6 31,5 30,5 29,5 32,1 31,6 31,9 32 31 

Δανία 20,4 21,3 20,6 20,4 19,6 19,4 20,1 20,4 20 20,3 

Γερμανία 24,8 25,1 24,9 24,6 24,5 25,1 25,2 25,9 26,4 25,6 

Εσθονία 21,3 22 22,5 22,5 22,7 21,9 21,5 21 20,7 20,5 

Ιρλανδία 35,8 34,3 33,4 34 30,3 27,3 25 23,8 24 23,8 

Ελλάδα  13,9 13,2 13,3 12,5 12,3 12,9 12,7 12,4 13 

Ισπανία 21,3 20,9 20,3 19,5 19 18,5 18,2 17,8 17,3 17 

Ιταλία 23,8 23,4 22,8 22,4 21,4 21,2 20,9 21,1 21,4 20,8 

Κύπρος 12,4 12,2 11,8 11,9 11,7 11,7 11,3 10,3 9,9 9,4 

Ουγγαρία 26,7 26,6 25,6 24,6 24,8 25,5 25,3 25,4 25,2 24,9 

Αυστρία 23 23,3 23,2 22,6 22,2 22,2 22,4 22,8 23,2 23,2 

Πολωνία 24,6 24 22,5 22,3 23,7 25,2 24,7 24,7 24,5 24,3 

Πορτογαλία 21,4 20,4 19,9 19,5 19,1 18,6 18,1 18,2 18,1 17,3 

Ρουμανία 27,9 29 29,4 30 27,8 27,9 28,1 27,8 27,5 25,8 

Σλοβενία 29 29,1 29,3 28,8 28,9 28,3 27,4 27,2 26,7 25,5 

Φιλανδία 28 28,4 28,1 27,5 27 26,3 25,8 26,8 26,8 25 

Σουηδία 24,5 24,5 23,6 23,3 23 23,2 23,3 23,2 22,9 21,6 

 

  Προστ ιθέμενη  αξία  από  την  βιομηχαν ία  σε % ποσοστό ( συμπεριλαμβανόμενης  της
ενέργε ιας  εκτός  κατασκευές  κα ι ορυχε ία )  στο σύνολο της  παραγόμενης  προστ ιθέμενης

αξίας  από  όλη την  οικονομία  

ραδώσουν τη χώρα εξασθενημένη μειονε-
κτική και καχεκτική, χωρίς να μπορεί να
αντισταθεί, στο ρωσοκινέζικο σοσιαλιμπε-
ριαλιστικό άξονα. Ακριβώς τη «διάσωση»
της χώρας από αυτούς  ζητά από την πρώ-
τη ημέρα της χρεοκοπίας μέχρι και σήμε-

Στο άρθρο «Οι προδότες σαμποταριστές χρεοκόπησαν τη χώρα. To έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών»
δείξαμε ότι η χρεοκοπία της χώρας οφείλεται σε πρώτο επίπεδο στο μόνιμο και υψηλό ελλειμματικό Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών» που διαμορφώνεται κύρια από ένα πελώριο εμπορικό έλλειμμα, αποτέλεσμα του
βιομηχανικού σαμποτάζ. Επειδή το ελλειμματικό  ΙΤΣ (Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών) ισούται με το δημό-
σιο και το ιδιωτικό έλλειμμα, τα συνεχή και αυξανόμενα ελλείμματα του ΙΤΣ αύξαναν το εξωτερικό χρέος, που
σήμερα έχει φτάσει κοντά στα 610 δις (χωρίς το αναλογιστικό έλλειμμα του ΙΚΑ) με αποτέλεσμα τη χρεοκοπία.

ρα ο Παπανδρέου και όλες οι κομματικές
ηγεσίες.

Το παραγωγικό κενό της βιομηχανί-
ας

Το παραγωγικό κενό της βιομηχανίας α-
ποτυπώνεται στα παρακάτω στοιχεία της
Eurostat του διπλανού πίνακα.

Από την National Reporting to the
Fourteenth & Fifteenth Sessions of the

COMMISSION for SUSTAINABLE
DEVELOPMENT of the UNITED
NATIONS (UNCSD 14 UNCSD 15)
του ΟΟΣΑ βλέπουμε ότι το ποσο-
στό της προστιθέμενης αξίας της
βιομηχανίας ( μεταποίηση συν ενέρ-
γεια, όχι κατασκευές) στο σύνολο
της προστιθέμενης αξίας της οικο-
νομίας το 1970 ήταν 20,4% και το
1986 21%. Το ίδιο κείμενο δίνει το
2001 για την Ελλάδα 14% και για
τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ 23%.
Από τον πίνακα φαίνεται ότι η Ελ-
λάδα και η Κύπρος, οι δύο ρωσόφι-
λες χώρες,  εμφανίζουν μια τεράστια
απόκλιση από όλες τις χώρες αλ-
λά και από το μέσο όρο της ΕΕ-
27.  Ο μέσος όρος της προστιθέμε-
νης αξίας της βιομηχανίας στην ΕΕ-
27 είναι περίπου 1,6 φορές μεγα-
λύτερος από τον Ελληνικό! Δηλαδή
η ελληνική βιομηχανική παραγωγή
παρουσιάζει τεράστιο έλλειμμα σε
σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ-27
πράγμα που δεν ισχύει για καμιά
χώρα πλην της Κύπρου. Μάλιστα
παρατηρούμε από τον πίνακα ότι οι
αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες
έχουν αισθητά μεγαλύτερο μερίδιο
στη βιομηχανία από ότι οι ανεπτυγ-
μένες. Η ελληνική βιομηχανική πα-
ραγωγή θα έπρεπε επομένως να εί-
ναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο
της ΕΕ-27, ας πούμε κοντά στο 24%
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του συνόλου της προστιθέμενης αξίας σε
όλη την οικονομία, ενώ είναι κοντά στο 13%!

Το εμπορικό έλλειμμα

Η αποβιομηχάνιση έχει σαν αποτέλεσμα
την τεράστια αύξηση του εμπορικού ελ-
λείμματος όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα. Τα στοιχεία έχουν παρθεί από τον
ΟΠΕ, ( Οργανισμό Εξαγωγών). Οι διαφο-
ρές στο εμπορικό έλλειμμα του παρακά-
τω πίνακα από τα στοιχεία της ΤτΕ οφεί-
λονται στις διαφορετικές πηγές συλλογής
στατιστικών στοιχείων και στις διορθώσεις.
Σαν παράδειγμα υπάρχουν οι εθνικολογι-
στικές στατιστικές που διαφέρουν από αυ-
τές της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε
περίπτωση οι διαφορές στα στατιστικά
στοιχεία δεν εμποδίζουν την εξαγωγή των
γενικών συμπερασμάτων για τις τάσεις της
οικονομίας.

Μέσα σε 11 χρόνια το εμπορικό έλ-
λειμμα σε τρέχουσες τιμές φτάνει στο
ασύλληπτο νούμερο των 322 δις ευ-
ρώ που είναι περίπου το δημόσιο
χρέος  το 2010 !!!! Τα εφτά έτη από το
2003 μέχρι το 2009 το εμπορικό έλλειμ-
μα είναι ίσο με 238 δις ευρώ όταν το
ΑΕΠ το 2008 είναι 242 δις ευρώ!!!  Αυ-
τά τα ποσά εμφανίζονται ως κρατικό
και ιδιωτικό έλλειμμα και συνεισφέ-
ρουν στο συνολικό χρέος της χώρας
κρατικό και ιδιωτικό που υπολογίζε-
ται ότι φτάνει σήμερα γύρω στα 610
δις ευρώ.
Ο παρακάτω πίνακας  από το «Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικό-
τητας Ελλάδος και νέων χωρών 2007-
2013» είναι αποκαλυπτικός για την εξαγω-
γική θέση της χώρας το 2004 όπου η βιο-
μηχανική πρόσθετη αξία ήταν 12,3%.  Η
εικόνα είναι βέβαια ίδια και για τα άλλα
χρόνια αφού το ποσοστό της δεν άλλαξε
ουσιαστικά.

Έτη Εισαγωγές 
σε εκατ 

Εξαγωγές 
σε εκατ 

Εμπορικό 
Έλλειμμα σε 

εκατ 

1999 28659 10392 18267 
2000 36261 12726 23535 
2001 31813 11629 20184 
2002 33062 10946 22116 
2003 40300 12007 28293 
2004 42392 12344 30048 
2005 44236 14118 30118 
2006 50729 16559 34170 
2007 55690 17137 38553 
2008 60966 17440 43526 
2009 48087 14393 33694 

 

 
Ξένες 

Επενδύσεις 
2004 σε δις 

Εξαγωγές  ως % 
εισαγωγών 2004 

Εξαγωγές ως  % 
του ΑΕΠ 2004 

Εσθονία 3.030 72 54 
Λετονία 1.754 70 30 
Λιθουανία 2.509 64 42 
Μάλτα 1.170 82 50 

Ουγγαρία 16.022 99 55 
Πολωνία 29.470 101 33 
Σλοβακία 9.394 101 68 
Σλοβενία 3.045 91 49 
Τσεχία 25.675 94 62 

Ελλάδα 4.759 30 8 

 

Η  Ελλάδα  με εισαγωγές  περ ίπου
τριπλάσιες  από τ ις  εξαγωγές  κα ι με
ποσοστό εξαγωγών  στο 8%  του  ΑΕΠ

είναι 105η στη διεθνή κατάταξη

Μια εκτίμηση του παραγωγικού κενού

Συνεχίζουμε με μια εκτίμηση του παρα-
γωγικού κενού που δηλώνει το πελώριο
αυτό εμπορικό έλλειμμα υποθέτοντας ότι

προέρχεται αποκλειστικά από τη
βιομηχανία. Η προσέγγιση είναι κα-
λή γιατί το εμπορικό έλλειμμα των
αγροτικών προϊόντων είναι κοντά
στα  2 δις.
Από την Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή παίρνουμε, σαν παράδειγμα για
το 2003, το άθροισμα της προστι-
θέμενης αξίας όλης της βιομηχανί-
ας εκτός από τις κατασκευές.  Αυ-
τό το άθροισμα είναι: 11,289 +
4,621+2,643 = 18,55 δις ευρώ. Αυ-
τή είναι η προστιθέμενη αξία της βιο-
μηχανίας το 2003 με ποσοστό συμ-
μετοχής της στην συνολική προστι-
θέμενη αξία της οικονομίας το 2003

ίσο με 12,5
%, όπως
δείχνει  ο
πρώτος πί-
νακας των
προστιθέμε-
νων αξιών. Ε-
πομένως η
προστιθέμε-
νη αξία όλης
της οικονομί-
ας το 2003
ή τ α ν  
18,553.100/
12,5= 148,4
δις ευρώ. Η
προστιθέ-
μενη αξία
της βιομη-

χανίας στη χώρα μας,
υπολογισμένη με το
λογικό 24% που είχα-
με υποθέσει, αν δηλα-
δή αυτή  αναπτύσσο-
νταν φυσιολογικά, δη-
λαδή στο μέσο όρο
της ΕΕ, δηλαδή χωρίς
σαμποτάζ, θα έπρεπε
να ήταν 20.148,4/100=
35,62 δις ευρώ ενώ
στην πραγματικότητα
ήταν 18,55 δις ευρώ.
Δηλαδή το παραγωγι-
κό κενό, με αυτή την
λογική υπόθεση του
24%, βγαίνει για το
2003 ίσο με 35,62-18,55
= 17,07 δις ευρώ. Αυ-
τή είναι η χαμένη προ-
στιθέμενη αξία λόγω
του σαμποτάζ σε σύ-
νολο  της προστιθέμε-
νης 18,553 δις ευρώ
που πραγματοποιήθη-
κε το 2003. Σχεδόν ίση
με την παραγμένη!!!!
Πρόκειται για χαμέ-
νους μισθούς θέσεις
εργασίας φόρους και
κέρδη του κεφαλαίου

που ένα μέρος τους θα επα-
νεπενδύονταν αναγκαστικά
και θα εξασφάλιζαν την δυ-
ναμική της αναπαραγωγής
του βιομηχανικού κεφαλαί-
ου σε μια ανώτερη επιστη-
μονικοτεχνολογική και αντα-
γωνιστική σφαίρα. Επειδή η
βιομηχανία είναι η ατμομη-
χανή της παραγωγής θα α-
παιτούσε και την ανάπτυξη
όλων των υπόλοιπων πα-
ραγωγικών δυνάμεων και
πρώτα απ’ όλα της πιο
ποιοτικά κρίσιμης σήμερα

παραγωγικής δύναμης, της θετικής-
τεχνικής πρακτικής εκπαίδευσης και
της επιστημονικοτεχνικής έρευνας.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής στις βιομη-
χανίες με δέκα και πάνω άτομα,  η ανα-
λογία μισθών και συνολικής παραγόμενη
πρόσθετης αξίας είναι το 2003  ίση με
4.175.405.691/11.289.707.075= 0, 4. Αν
υποθέσουμε την παραγωγή του 2003 με
ποσοστό συμμετοχής στο συνολικά πα-
ραγόμενο προϊόν της βιομηχανίας σε όλη
την οικονομία να είναι το χαμένο 24%, και
επιπλέον ότι όλη η βιομηχανία εμφανίζει
αναλογία μισθών και πρόσθετης αξίας αυ-
τή της βιομηχανίας με δέκα άτομα και πά-
νω προσωπικό,  τότε οι χαμένοι μισθοί
που αντιστοιχούν στη χαμένη αξία
των 17,07 δις είναι 6,828 δις ευρώ. Το
υπόλοιπο  μοιράζεται κεφάλαιο και
κράτος. Με ίδιες υποθέσεις οι χαμέ-
νες θέσεις εργασίας είναι πάνω από
200 χιλιάδες σε σύνολο θέσεων εργα-
σίας σε όλη τη βιομηχανία πλην των
κατασκευών ίσο με 416.345 !!.
Με οποιεσδήποτε λογικές υποθέσεις οι
επιπτώσεις στους μισθούς στην εργασία
και στο σύνολο της οικονομίας είναι τερά-
στιες.

Το σαμποτάρισμα της βιομηχανίας
από το 1981

Ο παρακάτω πίνακας παρμένος από την
έκδοση της τράπεζας της Ελλάδος « Οι-
κονομικές επιδόσεις και προοπτικές
της Ελλάδος» δίνει τη διάρθρωση της πα-
ραγωγής και των επενδύσεων από το 1970
έως το 2000.

Το πρώτο που έκανε ο Α. Παπανδρέου,
όταν ανέλαβε την εξουσία το 1981, ήταν
να σαμποτάρει τη βιομηχανία,  τη ραχο-
κοκαλιά της παραγωγής, που κινητοποιεί
όλους τους κλάδους της, από την αγροτι-
κή οικονομία, τις μεταφορές, τις επικοινω-
νίες, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες μέ-
χρι την έρευνα και την εκπαίδευση.  Το
1975, όπως φαίνεται από τον πίνακα,  το
άθροισμα της γεωργικής παραγωγής και
της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων
και των κατασκευών, ακόμα και των κα-
τοικιών και των μικρομάγαζων μεταποίη-
σης) στο σύνολο της παραγωγής είναι
42,9% και το 1980 44,7%. Η γεωργία κα-
ταλαμβάνει πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέ-
ση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώ-
πης. Η μεταποίηση μαζί με τον ηλε-
κτρισμό φωταέριο και ύδρευση, η κα-
θαρή δηλαδή βιομηχανία και η βιοτε-
χνία, όπως φαίνεται και στον πίνακα,
συνεισφέρουν στη συνολική διάρθρω-
ση της παραγωγής σε ψηλά ποσο-
στά. Το 1980 η βιομηχανία εκτός από
τις κατασκευές και τα ορυχεία είναι στο
19,4 % της παραγωγής και με την α-
ποβιομηχάνιση φτάνει το 2000 στο
12.9 % !!! Από τότε, όπως είδαμε, οι
σαμποταριστές κατάντησαν τη χώρα
στο στατιστικό βιομηχανικό χάρτη της
ΕΕ ένα λεκέ.
Η ελάχιστη συμβολή των ορυχείων-λατο-
μείων μειώνεται και οι κατασκευές μειώ-
νονται από το 9,6% στο 6,9%. Το γεωργι-
κό ισοζύγιο ενώ ήταν ελαφρά πλεονασμα-
τικό πριν το 1981 εμφανίζει ελλείμματα με-
τά το 1981 με πολλαπλάσια μείωση του
παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η σταδιακή
συρρίκνωση της βιομηχανίας και της γε-
ωργίας εμφανίζεται σαν αύξηση των υπη-
ρεσιών που από  το 1980 αυξάνονται αλ-
ματωδώς από το 55,3 % το 1980 έως το
72,3 % το 2000.

Το επιχείρημα ότι υπεύθυνη για την
αποβιομηχάνιση είναι η γραφειο-

κρατία

Η άποψη που υποστηρίζει ότι το παρα-
γωγικό κενό είναι αποτέλεσμα της δρά-
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σης του πολυπλόκαμου τέρατος της γρα-
φειοκρατίας που λειτουργεί αδρανειακά
συσπειρωμένη στα συμφέροντά της, χω-
ρίς πολιτικό δόλο, είναι λάθος και μόνο
από το γεγονός ότι όλα τα ελλείμματα που
δημιουργούν το χρέος και τα αυξημένα ε-
πιτόκια, τη χρεοκοπία, έχουν εγκαταστα-
θεί μόνιμα, επί δεκαετίες, και επομένως
δεν πρόκειται , όπως είπαμε, για ένα «στιγ-
μιαίο» ολίσθημα μιας πρόσκαιρης λάθος
οικονομικής πολιτικής αλλά για ένα ιστο-
ρικό φαινόμενο. Η αυταπάτη περί κυρί-
ως ευθυνόμενης για την αποεπένδυση γρα-
φειοκρατίας κωδικοποιείται μάλιστα από
τους υποστηρικτές της και στο γνωστό πα-
ράδειγμα των χιλιάδων καταμετρημένων υ-
πογραφών που απαιτεί μια επένδυση! Η
πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική.
Το γραφειοκρατικό σαμποτάζ είναι
πολιτικά καθοδηγούμενο μέρος του
γενικότερου σαμποτάζ της οικονομί-
ας. Τα 20 δις των έτοιμων επενδύσεων, αυ-
τών που ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν, όπως
είχε αναγγείλει η υπουργός οικονομίας
στην αρχή αυτή εδώ της διακυβέρνησης,
έμειναν στα συρτάρια. Και αυτό δεν το
έκανε καμιά γραφειοκρατία αλλά ο Πα-
πανδρέου με την υποστήριξη όλων των υ-
πόλοιπων πολιτικών ηγεσιών. Ο Σαμαράς
όμως και το ΛΑΟΣ, που δεν έχουν ρωτή-
σει ακόμα τι έγιναν αυτές οι επενδύσεις,
συνεχίζουν να σπεκουλάρουν με λεξούλες
περί επενδύσεων, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ,
ακόμα και ο Παπανδρέου, και ο οποιοσ-
δήποτε ανάλογα με τις ανάγκες της στιγ-
μής. Δεν υπάρχει ούτε μία σαμποταρισμέ-
νη επένδυση που να είναι αυτόνομο απο-
κλειστικά έργο της δήθεν αδρανειακής
δράσης αυτής της γραφειοκρατίας. Αυτό
το έχουμε αποδείξει μέσα από τόσα άρ-
θρα στη Ν. Ανατολή. Αντίθετα οι επενδύ-
σεις των ανατολικών κρατικών ολιγαρχών
δεν εμποδίζονται από καμιά γραφειοκρα-
τία. Ποιες επενδύσεις των Μπόμπολα, Μυ-
τιληναίου, Γερμανού, Βγενόπουλου, Κόκ-
καλη κλπ εμποδίστηκαν και ποιες ματαιώ-
θηκαν από την γραφειοκρατία; Καμιά! Ό-
ταν πρόκειται για επενδύσεις του ανατο-
λικού κεφαλαίου πόσες υπογραφές αυτής
της γραφειοκρατίας, που λειτουργεί τάχα
αδρανειακά στον κόσμο της, από τις εκα-
τοντάδες ή χιλιάδες εκείνες που χρειάζο-
νται στην πραγματικότητα για μια επέν-
δυση, είναι παράνομες, δηλαδή σε αντί-
θεση με τη θεωρία της αδρανειακής κίνη-
σης της γραφειοκρατίας; Δηλαδή σαν πα-
ράδειγμα πόσοι γραφειοκράτες υπέγρα-
ψαν παράνομα να πουληθούν τα μεταλ-
λεία Κασσάνδρας στον Μπόμπολα με τί-

2. Το βιομηχανικό έλλειμμα
μημα 11 εκατ ευρώ ενώ η ΕΕ τα εκτίμησε
στα 408 εκατ;. Μήπως ένας ή και δύο ή
μήπως δεκάδες ή και εκατοντάδες; Αυτή
είναι αδρανειακή λειτουργία της γραφειο-
κρατίας ή κατευθυνόμενη; Και την κατεύ-
θυνση την δίνει η γραφειοκρατία ή οι πολι-
τικοί της νόμιμοι ή παρακρατικοί αλλά
πραγματικοί πολιτικοί προϊστάμενοι. Πό-
σοι γραφειοκράτες μπλοκάρουν τα μεταλ-
λεία χρυσού στη Θράκη; Κανείς πια γιατί
όλοι υπέγραψαν και μένει μόνο η Μπιρ-
μπίλη που δεν υπογράφει. Ποια γραφειο-
κρατία ακύρωσε την επένδυση στη Μονή
Τοπλού. Η επένδυση ακυρώθηκε από το
ΣτΕ γιατί η περιβαλλοντική μελέτη δεν εί-
χε λάβει υπόψη της το  χωροταξικό σχέ-
διο… που δεν υπάρχει! Η επένδυση στα
φωροβολταικά Κοζάνης ήταν έτοιμη προς
υπογραφή και μάλιστα ο Παπανδρέου εί-
χε ανακοινώσει και τις λεπτομέρειες της
τελετής υπογραφής και μετά ακυρώθηκε.
Τα αιολικά πάρκα είχαν έτοιμο χωροταξι-
κό που ακυρώθηκε από την Μπιρμπίλη
ακυρώνοντας έτσι και όλες τις επενδύσεις.
Το χωροταξικό για τον τουρισμό το ίδιο. Οι
δεξαμενές στα Χανιά το ίδιο. Οι δρόμοι της
Αττικής τα καμένα και το δίκτυο των μεγά-
λων δρόμων το ίδιο. Στον τελευταίο χιονιά
που δίπλωσαν νταλίκες στο δρόμο που ει-
σπράττει τα διόδια η εταιρεία που κατα-
σκευάζει την στρατηγική για τη χώρα Ιωνί-
α οδό, ο Μαγκριώτης τους απειλούσε ότι
θα τους καταστρέψει. Όταν δίνουν τα τυ-
χερά παιγνίδια στον Μπόμπολα ακόμα
προχθές, δεν υπήρχε κανένα ζήτημα γρα-
φειοκρατίας ούτε στον ΟΤΕ ούτε και στην
Ολυμπιακή. Οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑ-
ΣΟΚ έχουν ξεσηκωθεί με την προκλητική
κρυφοσινασπισμαία Μπιρμπίλη που βομ-
βαρδίζει την οικονομία. Η συνειδητή δια-
κομματική πολιτική με την υποστήριξη του
Κρεμλίνου που οδήγησε στη χρεοκοπία τη
χώρα είναι έργο αυτής της γραφειοκρατί-
ας; Η γραφειοκρατία ανέβασε το έλλειμ-
μα των τρεχουσών συναλλαγών από το
2005 μέχρι το 2008 κατά 106 δις; Η γρα-
φειοκρατία έχει εγκαταστήσει το μόνιμα ελ-
λειμματικό Ισοζύγιο των Τρεχουσών Συναλ-
λαγών ΙΤΣ, την αιτία δηλαδή της χρεοκο-
πίας, που αυξήθηκε εκρηκτικά από το
2000; Η γραφειοκρατία κατέστρεψε τη βιο-
μηχανία από το 1981; Όχι βέβαια. O κα-
τάλογος των ερωτημάτων είναι μεγάλος. Τα
στοιχεία υπάρχουν.
 Η αναγνώριση του σαμποτάζ είναι προ-
σχώρηση στον δημοκρατικό, πατριωτικό,
αντισοσιαλιμπεριαλιστικό αγώνα του λα-
ού και της εργατικής τάξης που δεν θα
αργήσει να αναπτυχθεί μπροστά στις προ-
κλήσεις της επαναστατικής εποχής που
έρχεται.  óõíÝ÷åéá óôç óåë. 11


