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Πάρα πολύς «θόρυβος» ακούγεται στο σύστημα, γεγονός που επισκιάζει τη θέα.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός (WEF), ήταν πάντα «αλλόκοτο». Αλλά φέτος, 
ακόμη και οι πιο περίεργες πτυχές του ήταν τόσο προφανείς. Το WEF μοιάζει θνησιγενές. Το 
"όραμα" φαντάζει όλο και πιο εξωπραγματικό, και η ύβρις - που είναι συνυφασμένη με τη 
«προσαρμογή συμπεριφοράς» που έχει ως στόχο να μάθει τους ανθρώπους να κάνουν τις «σωστές 
επιλογές"»- είναι κι αυτή γυμνή. Το σχίσμα μεταξύ της ζωής, όπως βιώνεται στη πράξη, και της 
ζοφερής συνταγής του WEF, δεν ήταν ποτέ πιο εμφανές. Το χάσμα θα διευρυνθεί, καθώς η 
απότομη πτώση του βιοτικού επιπέδου θα υποχρεώνει τη μεγάλη πλειοψηφία να 
επικεντρώνεται στην αμεσότητα και στην οικογενειακή επιβίωση.

Κάποιος μπορεί να απορρίψει αυτό το γεγονός ως αξιοπερίεργο. Αλλά αυτό θα ήταν λάθος. Το 
σκάφος του Νταβός μπορεί να χτύπησε ένα μεγάλο παγόβουνο αξιοπιστίας, αλλά δεν έχει ακόμη 
βυθιστεί.

Αντίθετα, το γεγονός ότι το Νταβός βυθίζεται στην ανατριχιαστική ιδιοσυγκρασία είναι σημαντικό 
- εξαιρετικά σημαντικό.

Είναι σημαντικό επειδή σηματοδοτεί μια ασυνέχεια σε αυτό το φάσμα του «περίεργου 
διδύμου» των Ευρωπαίων ζηλωτών του κλίματος που συνεργάζονται με τους Αμερικανούς και
Βρετανούς νεοσυντηρητικούς ρωσοφοβικούς. Ήταν πάντα περίεργο το γεγονός ότι το 
γερμανικό Πράσινο Κόμμα - κάποτε αντιπολεμικό - έχει γίνει τόσο ένθερμος υποστηρικτής 
του πολέμου με τη Ρωσία.

Η «πράσινη» πτέρυγα του συνασπισμού αποδυναμώνεται. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε ότι η 
αποτρεπτική στάση απέναντι στην Πράσινη Μετάβαση θα αυξηθεί, καθώς το βιοτικό επίπεδο 
συνεχίζει να καταρρέει με ρυθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και 
εντεύθεν.

Διαισθητικά, το Νταβός - αν και περίεργο - μπορεί να φαίνεται καλό πράγμα. Αλλά προσοχή σε 
αυτά που εύχεται κάποιος - επειδή η εξασθένιση της «πράσινης» πτέρυγας αφήνει τους 
ιδεολόγους της αμερικανικής ηγεμονίας (τους νεοσυντηρητικούς) ακόμη πιο αχαλίνωτούς να 
εισχωρήσουν στο κενό που με αυτό τον τρόπο μένει ανεκμετάλλευτο.

Οι καταβολές της κατάληξης του σχεδίου «Επανεκκίνησης» που εισήχθη ως ιδέα στο Νταβός, το 
διαβόητο «Davos/Reset» ,σε αυτό το πλαίσιο ήταν πάντοτε «ύποπτες». Ο εμπνευστής της ιδέας 
δεν υπήρξε ποτέ η ομάδα Schwab, αλλά ο David Rockefeller, πρόεδρος της Chase Manhattan 
Bank, και ο προστατευόμενός του (και μετέπειτα «αναντικατάστατος σύμβουλος» του Klaus 
Schwab), ο Maurice Strong.

Ο William Engdahl έχει εξηγήσει πώς «κύκλοι άμεσα συνδεδεμένοι με τον David Rockefeller 
στη δεκαετία του 1970 δρομολόγησαν μια εντυπωσιακή σειρά από οργανισμούς και δεξαμενές 
σκέψης για λογαριασμό των ελίτ. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η νεομαλθουσιανή Λέσχη της 
Ρώμης, η  συντακτική ομάδα της μελέτης στο ΜΙΤ «Όρια στην ανάπτυξη» και η 
«Τριλάτεραλ» (Trilateral Commission)»:



«Το 1971 η Λέσχη της Ρώμης δημοσίευσε μια άκρως λανθασμένη έκθεση, τα «Όρια της ανάπτυξης», 
η οποία προέβλεπε το τέλος του πολιτισμού, λόγω της αύξησης του πληθυσμού σε συνδυασμό με την 
εξάντληση των πόρων. Αυτό ήταν το 1971. Το 1973, ο Klaus Schwab στο τρίτο ετήσιο Νταβός, 
παρουσίασε τα όρια της ανάπτυξης ως [όραμά του για το μέλλον], στους συγκεντρωθέντες 
διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών. Το 1974, με το Turning Point (σημείο καμπής) της Λέσχης της 
Ρώμης, υποστήριξε στη συνέχεια ότι «η αλληλεξάρτηση πρέπει να μεταφράζεται ως μείωση της 
ανεξαρτησίας»: Τώρα είναι καιρός να καταρτιστεί ένα γενικό σχέδιο [για] ένα νέο παγκόσμιο 
οικονομικό σύστημα.

Ήταν ο Maurice Strong, ο προστατευόμενος του Rockefeller, ως πρόεδρος της Διάσκεψης του ΟΗΕ 
στη Στοκχόλμη για την «Ημέρα της Γης» το 1972, εκείνος ο οποίος, προώθησε μια οικονομική 
στρατηγική μείωσης του πληθυσμού και μείωσης του βιοτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο για τη 
«διάσωση του περιβάλλοντος». Ως Γενικός Γραμματέας της Διάσκεψης του ΟΗΕ στο Ρίο, ο Strong 
είχε αναθέσει τη σύνταξη της έκθεσης της Λέσχης της Ρώμης, η οποία αναγνώριζε ότι ο ισχυρισμός 
περί υπερθέρμανσης του πλανήτη με CO2 ήταν απλώς ένα επινοημένο τέχνασμα για να επιβληθούν οι 
όποιες μεταρρυθμίσεις : Ο πραγματικός εχθρός είναι η ίδια η ανθρωπότητα - η συμπεριφορά της 
οποίας έπρεπε να αλλάξει. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου Κλίντον στο Ρίο, ο Tim Wirth, ισχυρίσθηκε 
το ίδιο ακριβώς, δηλώνοντας: «Πρέπει να υπερκεράσουμε το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Ακόμα και αν η θεωρία της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι λανθασμένη, θα κάνουμε το «σωστό» 
όσον αφορά την οικονομική πολιτική»1.

Το θέμα εν προκειμένω είναι ότι η συνταγή των Rockefeller-Davos ήταν πάντοτε μια απάτη 
για τη δημιουργία μιας νέας χρηματοπιστωτικής φούσκας, ώστε να διατηρηθεί το σχέδιο 
ηγεμονίας του δολαρίου στην επιφάνεια. Ο κόσμος, ωστόσο, προχωράει από τη συνταγή της 
ενιαίας παγκόσμιας διακυβέρνησης του Νταβός προς την αποκέντρωση και την 
πολυπολικότητα - επιδιώκοντας την αναγέννηση της αυτονομίας, των ιστορικών αξιών και 
της εθνικής κυριαρχίας. Στο WEF φέτος, απέδειξε το προφανές: ότι το Νταβός ανήκει πλέον 
στο παρελθόν.

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα, ωστόσο, που συχνά διαφεύγει της προσοχής, είναι η σημασία της 
«αποτυχίας της Ατζέντας» για τον οικονομικό πόλεμο: Το «νέο οικονομικό σύστημα» του Νταβός 
προέβλεπε ένα παλιρροιακό κύμα δαπανών για την τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
για επιδοτήσεις (όπως οι πιστώσεις CO2) και για τη ρευστοποίηση της μετάβασης. Επρόκειτο για 
την επώαση μιας νέας φούσκας, βασισμένης στο νέο χρήμα μηδενικού κόστους (γνωστό ως 
MMT).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εταιρείες όπως η Blackrock και οι ολιγάρχες είναι τόσο 
ενθουσιασμένοι από το Νταβός. Η καθιέρωση υψηλών επιτοκίων, ωστόσο, ουσιαστικά 
σκοτώνει τη νέα «επιλογή φούσκας» - ακριβώς τη στιγμή που ο δυτικός κόσμος βρίσκεται στα
πρόθυρα μιας σοβαρής οικονομικής συρρίκνωσης.

«Κατά σύμπτωση» - σε αυτή τη στιγμή της παρακμής του Νταβός - ξεκίνησε ένας θορυβώδης, 
αποσπασματικός θόρυβος: Abrahams M1 και Leopards για την Ουκρανία.Η Γερμανίδα ΥΠΕΞ, 

1 Σημ. μετ. υπενθυμίζουμε ότι εκείνη την εποχή καθιερώθηκε η έκφραση:«δημογραφική βόμβα», παράλληλα με τις 
ποικίλες άλλες θεωρίες, που διακινούνταν ανενόχλητα και ασύστολα, επειδή είχε κλονιστεί η αξιοπιστία των 
μαρξιστικών, σοσιαλιστικών και λοιπών πολιτικών αντιλήψεων, λόγω της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και
των «σοσιαλιστικών» χωρών και συνεπώς ο κόσμος έτρωγε γενικώς και αφειδώς κουτόχορτο, παραμένοντας χωρίς 
συγκροτημένο ιδεολογικό εναλλακτικό μπούσουλα. Κατά συνέπεια υπήρξε ευκαιρία να διευρυνθεί το ιδεολογικό 
κενό και να αναπληρωθεί από οικολόγους - εναλλακτικούς, τύπου Κον Μπεντίτ και ΣΙΑ, οι οποίοι στη πορεία 
απέδειξαν τι ρόλο έπαιζαν και εξακολουθούν να παίζουν.



Baerbock δηλώνει ότι η Γερμανία και η οικογένεια της ΕΕ βρίσκονται «σε πόλεμο με τη Ρωσία»2. 
Ο θόρυβος, ως συνήθως, καταφέρνει να συσκοτίσει οποιαδήποτε ευρύτερη εικόνα.

Σημείο πρώτο, πράγματι, εδώ έχουμε «ερπυσμό αποστολής»3: Δεν θα στείλουμε επιθετικά όπλα, 
αλλά μετά έστειλαν. Δεν θα στείλουμε όπλα μεγάλου βεληνεκούς (M777), αλλά μετά το έκαναν. 
Δεν θα στείλουμε πολλαπλά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων (HIMARS), αλλά μετά το έκαναν. 
Δεν θα στείλουμε άρματα μάχης, αλλά τώρα στέλνουν. Δεν στέλνουμε νατοϊκές «μπότες στο 
πεδίο», αλλά αυτές βρίσκονται εκεί, ήδη από το 2014.

Σημείο δεύτερο: Ο συνταγματάρχης Douglas Macgregor, πρώην σύμβουλος ενός υπουργού 
Άμυνας των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι το κλίμα στην Ουάσιγκτον έχει αλλάξει σημαντικά: Οι ΗΠΑ 
χάνουν τον πόλεμο μέσω αντιπροσώπων. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, λέει ο Macgregor, παραμένει 
ακόμη «κάτω από το ραντάρ» αναφορικά με τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Το πιο σημαντικό 
σημείο που επισημαίνει ο Macgregor είναι ότι αυτή η καθυστερημένη «αφύπνιση» στην 
πραγματικότητα δεν μεταβάλλει ούτε κατά διάνοια τη στάση των γερακιών των 
νεοσυντηρητικών. Αυτοί απαιτούν κλιμάκωση, όπως και μια μικρή παράταξη στη Γερμανία - 
οι Πράσινοι- καθώς και μια ηγετική παράταξη στην Πολωνία και, ως συνήθως, στις χώρες της
Βαλτικής.

Όσο δε για τον Μπάιντεν, αυτός έχει περιτριγυριστεί από πολεμοκάπηλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημείο τρίτο: η αντίθετη «πραγματικότητα» είναι ότι και οι «ένστολοι» στρατιωτικοί της 
Ευρώπης «αντιλαμβάνονται» πλέον: ότι η Ουκρανία χάνει, και τώρα ανησυχούν πολύ από την 
προοπτική της κλιμάκωσης - και γενικότερα του πολέμου που θα κατακλύσει την ανατολική 
Ευρώπη. Τα τανκς δεν έχουν καμία σχέση με τους υπολογισμούς τους, όσον αφορά την έκβαση
του πολέμου.

Οι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι τα Abrams ή τα Leopards ούτε θα αλλάξουν την πορεία του 
πολέμου, ούτε θα φτάσουν πριν να είναι πολύ αργά για να αλλάξουν κάτι. Τα ευρωπαϊκά 
στρατιωτικά στελέχη δεν θέλουν πόλεμο με τη Ρωσία: Γνωρίζουν ότι η ΕΕ δεν έχει καμία 
δυνατότητα να προκαλέσει κάποιο κύμα παραγωγής εξοπλισμού, ώστε να διατηρήσει τον πόλεμο 
εναντίον της Ρωσίας πέρα από ένα πολύ μικρό παράθυρο.

Η λαϊκή κοινή γνώμη και βασικά τμήματα της ελίτ στη Γερμανία (και αλλού στην Ευρώπη) 
σκληραίνουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο. Η ανησυχία είναι ότι η έμφαση στην αποστολή 
ακριβώς γερμανικών αρμάτων μάχης, με τον σκοτεινό συμβολισμό των αιματηρών μαχών του 
παρελθόντος, έχει σκοπό να θάψει δια παντός, κάθε προοπτική μελλοντικής σχέσης της 
Γερμανίας με τη Ρωσία.

Επιπλέον, οι Γερμανοί στρατιωτικοί ανησυχούν ότι ένας καταρρέων ουκρανικός στρατός θα 
μπορούσε να υποχωρήσει προς τα πολωνικά σύνορα -και ακόμη και να τα διασχίσει- προτού 
παραδοθούν τα τανκς. Τα άρματα μάχης θα απορροφηθούν τότε από τον πολωνικό στρατό. 
Υπάρχει η σκέψη σε αυτούς τους στρατιωτικούς κύκλους ότι αυτό θα μπορούσε, στην 

2 Σημ. Μετ. Κάποτε στη έξαρση της κρίσης του «ελληνικού χρέους», ο «Γιωργάκης» περιδιαβαίνοντας και 
μπαινοβγαίνοντας σε διάφορα διεθνή φόρα των ελίτ, κάπου άκουσε κάτι περί «παγκόσμιας διακυβέρνησης». 
Προφανώς χωρίς να καταλάβει και πολλά πολλά και χωρίς να μπορεί να κρίνει πότε πρέπει να λέγονται κάποια 
πράγματα και πότε δεν πρέπει, ξεστόμισε αυτή τη φράση κλειδί, πριν τη προβλεπόμενη κατάλληλη περίσταση. 
Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από λίγο καιρό πήρε πόδι, χωρίς να το καταλάβει. Πριν από λίγο καιρό κάποιος 
άλλος  τύπου «Γιωργάκη» είπε πρώτος – πριν να ‘ρθει η ώρα της - τη μαγική φράση που ήταν προγραμματισμένο 
να πει πολύ αργότερα η Γερμανίδα. Ως εκ τούτου δεν θα μας προκαλούσε έκπληξη, εάν δούμε να 
επαναλαμβάνεται και πάλι η ίδια ιστορία και όπου φύγει – φύγει..... στις επερχόμενες εκλογές.

3 Σημ. Μετ. ερπυσμός αποστολής είναι η σταδιακή επέκταση μιας παρέμβασης, ενός έργου ή μιας αποστολής



πραγματικότητα, να είναι η τελική πρόθεση των νεοσυντηρητικών: Η Πολωνία, που ήδη 
κινητοποιεί μια στρατιωτική δύναμη 200.000 ανδρών, θα γίνει ο νέος πληρεξούσιος (και ο 
μεγαλύτερος στρατός στην Ευρώπη) σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της 
Ρωσίας.

Οι Γερμανοί δικαιολογημένα είναι πολύ ανήσυχοι. Πρόσφατο ρεπορτάζ της πολωνικής έκδοσης 
της γερμανικής Die Welt - βασισμένο σε συζητήσεις με πολωνικές διπλωματικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου αξιωματούχου του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών - 
ανέφερε ότι «κάθε μέρα, οι Πολωνοί πολιτικοί λένε αυτό που οι εκπρόσωποι της Γερμανίας ή της 
Γαλλίας συνήθως δεν τολμούν να πουν, και έτσι διατυπώνουν έναν από τους στόχους του πολέμου, 
ότι η Ρωσία πρέπει να αποδυναμωθεί άνευ όρων όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο στόχος μας είναι 
να σταματήσουμε τη Ρωσία, μια για πάντα. Ένας σάπιος συμβιβασμός δεν πρέπει να επιτραπεί». 
Και στη συνέχεια: «Μια ανακωχή με τους όρους της Ρωσίας θα οδηγούσε μόνο σε μια διακοπή των
μαχών, η οποία θα διαρκούσε μόνο μέχρι να ανακάμψει η Ρωσία», εξήγησε ο υψηλόβαθμος 
διπλωμάτης.

Ας γυρίσουμε λοιπόν αυτή την προοπτική και ας την δούμε από την άλλη πλευρά. Φυσικά, η 
σύγκρουση στην Ουκρανία είναι ένα καλειδοσκόπιο κινούμενων σχημάτων - ωστόσο υπάρχουν 
κάποιες χειρολαβές στις οποίες μπορεί κανείς να πιαστεί, για να έχει κάποια σταθερότητα.

Ο άξονας των κρατών που βρίσκονται «σε πόλεμο με τη Ρωσία» έχει φθάσει στην άκρη ενός 
οικονομικού γκρεμού. Το βιοτικό επίπεδο καταρρέει με τον ταχύτερο ρυθμό μετά τη λήξη του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η οργή, που αργούσε να φουντώσει, είναι τώρα σε έξαρση. Οι 
πολιτικές τάξεις της Βρετανίας και της ΕΕ δεν έχουν απαντήσεις σε αυτή την κρίση. Η 
κυρίαρχη τάξη προσπαθεί να αγκιστρωθεί και να ελπίζει ότι ο λαός θα δεχτεί όλα τα 
«πράγματα»: Τις αυξήσεις των τιμών, τις απώλειες θέσεων εργασίας λόγω του αυξανόμενου 
ενεργειακού κόστους, τα άδεια ράφια των καταστημάτων, τις αιχμές στο ενεργειακό κόστος  
και τις εστίες δυσλειτουργίας του συστήματος (π.χ. στα αεροδρόμια και στα συστήματα 
μεταφορών) που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Το ίδιο ισχύει και για τους 
Αμερικανούς.

Τα λαμόγια που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση και τη λειτουργία του «συστήματος» 
βρίσκονται σε σύγχυση. Η (υψηλή) αυτοεκτίμησή τους μέχρι τώρα στηριζόταν στη διατύπωση 
«σωστών απόψεων» και στην υποστήριξη των «προδιαγεγραμμένων αιτιών» - περισσότερο από την
εκδήλωση κάποιας ιδιαίτερης ικανότητας στη δουλειά τους. Τώρα δεν ξέρουν τι να πουν ή ποια 
είναι η «σωστή» αιτία. Οι αφηγήσεις καταρρέουν- οι αποκαλύψεις του Twitter έχουν διαταράξει 
την προηγούμενη «ισορροπία».

Το καθεστώς του Κιέβου βρίσκεται επίσης στο χείλος του γκρεμού. Έχει φτάσει στα άκρα όσον 
αφορά το ηθικό του στρατού - και την επάρκεια ικανών ανδρών. Είναι οικονομικά χρεοκοπημένο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα μηνύματα που μετέφερε ο επικεφαλής της CIA, Bill 
Burns, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, προειδοποίησε ότι το Κίεβο μπορεί να υπολογίζει 
στην οικονομική υποστήριξη της Ουάσιγκτον μέχρι τον Ιούλιο - αλλά πέραν αυτού, η 
χρηματοδότηση θα είναι αμφίβολη.

Ο συνταγματάρχης Macgregor υποστηρίζει ότι η προμήθεια των «τανκς» αποσκοπούσε στην 
«παράταση της ταλαιπωρίας» - δηλαδή, ήταν περισσότερο ζήτημα «εμφάνισης», μέχρις ότου  
(πιθανώς) να βρεθεί ένας αποδιοπομπαίος τράγος που θα μπορούσε να μαζέψει το κουβάρι από
ένα ενδεχόμενο φιάσκο στην Ουκρανία. Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός; Λοιπόν, η 
φημολογία αφήνει να εννοηθεί ότι η ιστορία με τα απόρρητα έγγραφα του Μπάιντεν είναι ένα 



τέχνασμα που αποσκοπεί στην αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν πριν από τις προκριματικές 
εκλογές των Δημοκρατικών.

Ποιος ξέρει ... Αυτό που είναι όμως προφανές είναι ότι υπάρχει μια παράταξη στις ΗΠΑ, που 
όπως και οι Ευρωπαίοι, αντιτίθεται στην προδιάθεση της ομάδας Μπάιντεν για κλιμάκωση. 
Οι Ευρωπαίοι φοβούνται την κινητική του πολέμου στην Ευρώπη, ενώ η αμερικανική 
παράταξη φοβάται περισσότερο την προοπτική οικονομικής κατάρρευσης, σε περίπτωση που 
ο πόλεμος γενικευθεί.

Φυσικά, ούτε η Μόσχα επιθυμεί έναν ευρύτερο πόλεμο - αν και πρέπει να προετοιμαστεί για ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Μόσχα γνωρίζει επίσης ότι οι συνεχιζόμενες δυτικές στρατιωτικές προκλήσεις (π.χ. επιθέσεις με 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κριμαία) αξιοποιούνται πρόθυμα από τα γεράκια, ελπίζοντας να 
προκαλέσουν ένα βήμα κλιμάκωσης, από τη ρωσική πλευρά. Πράγματι, τα γεράκια 
υποστηρίζουν ότι επειδή η απουσία τέτοιων αντιποίνων από τη Ρωσία προβάλλεται ως 
απόδειξη αδυναμίας, θα μπορούσε να δικαιολογήσει την πραγματοποίηση ενός ποιοτικού 
περαιτέρω βήματος, σε επόμενες προκλήσεις.

Ωστόσο, η Ρωσία είναι απίθανο να τσιμπήσει το δόλωμα: Έχει το πραγματικό στρατηγικό 
πλεονέκτημα σε όλους τους τομείς εμπλοκής σε σχέση με τις ουκρανικές δυνάμεις. Ενώ, η 
Δύση έχει μόνο το εφήμερο οπτικά κλιμακούμενο πλεονέκτημα.

Η ομάδα Πούτιν έχει το περιθώριο να διαχειριστεί τα όποια βήματα κλιμάκωσης (μέσω 
αντιποίνων) με μίνι, διάσπαρτο τρόπο, ώστε να μην δώσει στους πολεμοχαρείς της 
Ουάσιγκτον το προσδοκώμενο από τη μεριά τους, πάτημα τύπου «Περλ Χάρμπορ», όπως όταν
ο αμερικανικός στόλος έμεινε δεμένος και αγκυροβολημένος, ως στόχος που αποσκοπούσε στο 
να προσελκύσει μια ιαπωνική επίθεση.


