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Η Συμφωνία των Πρεσπών εντάσσεται στο σχεδιασμό των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ενσωμάτωση των πολύπαθων δυτικών Βαλκανίων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Αυτό είναι
προφανές και πολλές αριστερές δυνάμεις το υπογραμμίζουν. Μένουν όμως μόνο σε αυτό. Δεν
βλέπουν (ή δεν θέλουν να δουν) πως αυτή η ενσωμάτωση γίνεται σε μεγάλο βαθμό με τους
όρους του ελληνικού κράτους, για τα συμφέροντα του εγχώριου κεφαλαίου. Η
ταπεινωτική υποχρέωση της γειτονικής χώρας να αλλάξει όνομα και σύνταγμα αποτελεί
σαφέστατα μια διαδικασία επιβολής του ισχυρότερου ελληνικού καπιταλισμού. Βεβαίως,
όπως σε κάθε συμφωνία, η Αθήνα δεν τα πήρε όλα από τα Σκόπια, αλλά τα περισσότερα.
Το ελληνικό κεφάλαιο, ειδικά τα πιο δυναμικά του τμήματα, επιδιώκει να αναπτύξει την
κερδοφορία του στη γειτονική χώρα με όρους «οικονομικής αποικίας», αλλά και σαν
προγεφύρωμα για όλα τα Βαλκάνια. «Η δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου στην περιοχή
των δυτικών Βαλκανίων ανοίγει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την Ελλάδα», είπε την
Πέμπτη ο Γ. Σταθάκης, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ανακτήσει την
ενδοχώρα των Βαλκανίων! Το ελληνικό κεφάλαιο πατά γερά στην πΓΔΜ. Έξι επιχειρήσεις
ελληνικών συμφερόντων περιλαμβάνονται μεταξύ των 50 πιο κερδοφόρων, έχοντας το
10,7% των κερδών: τσιμεντοβιομηχανία USJE του ομίλου TITAN, Pivara Skopje (ποτά), Aktor
(κατασκευαστική), Mermeren Kombinat (εξόρυξη μαρμάρου), Veropoulos (σούπερ μάρκετ)
και ΟΚΤΑ (πετρελαιοειδή).
Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι ούτε διεθνιστική, ούτε «ξεπούλημα», εκφράζει τα
επιθετικά συμφέροντα του ιμπεριαλισμού και του ελληνικού κεφαλαίου, υλοποιεί την αστική
εθνική στρατηγική, αλλά δυστυχώς η ρεφορμιστική Αριστερά σημαδεύει τον «αλυτρωτισμό
των Σκοπιανών»…
Για μια πιο αναλυτική ματιά για το περιεχόμενο και τις πλευρές της «Συμφωνίας
Τσίπρα-Ζάεφ» ή «Συμφωνία των Πρεσπών» όπως λέγεται, διαβάστε το άρθρο «Για τη
"Συμφωνία των Πρεσπών" και το χαρακτήρα της» εδώ.
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