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Ή  κορυφή του παγόβουνου

"Αν στή χώρα μας τήν κατασκευή ένός μεγά
λου αριθμού νέων πολυκατοικιών άναλάμβαναν 
νά έκτελέσουν κάποιες ξένες τεχνικές κατα
σκευαστικές εταιρίες· αν επιπλέον οί έταιρίες 
αυτές έφερναν μαζί τους όχι μόνο τό διευθυντι
κό καί ανώτερο τεχνικό προσωπικό, άλλά ακό
μα καί τό κατώτερο τεχνικό προσωπικό καί 
τούς οικοδόμους· αν τέλος τά κέρδη των έται- 
ριών αυτών ήταν πολύ μεγαλύτερα άπό τά κέρδη 
πού θά έξασφάλιζαν άν πραγματοποιούσαν τά 
ίδια έργα στή χώρα τους, είναι τότε προφανές 
ότι ή έλληνική ’Αριστερά θά κατάγγελνε στό 
λαό τίς «άποικιακές συμβάσεις» καί θά καταδί
καζε τήν πρακτική τού διεθνούς ιμπεριαλισμού 
καί τών «ξένων μονοπωλίων».

Σήμερα πού ή εικόνα τής πραγματικότητας 
είναι ή ακριβώς αντίστροφη, πού τό έλληνικό 
κατασκευαστικό κεφάλαιο διεισδύει μέ εύνοϊ- 
κούς όρους στις χώρες τής Β. ’Αφρικής, τής 
Μέσης ’Ανατολής καί στό ’Ιράν, ή έλληνική 
παραδοσιακή ’Αριστερά δέν έχει νά προτείνει 
παρά έναν «έξορθολογισμό» τής καπιταλιστι
κής διείσδυσης, μέ τήν έγγύηση καί τήν παρου
σία τού έλληνικού κράτους: «Διανοίγονται στήν 
πράξη στην 'Ελλάδα. σ 'ο , τι αφορά τίς σχέσεις 
οικονομικής συνεργασίας μέ τή Μέση ’Ανατολή, 
έξαιρετικά πλατιοί ορίζοντες... Ή Έλλ.άόα μπορεί 
νά γίνει ό ευνοούμενος έμπορικός καί οικονομικός 
εταίρος τών μεσανατολικών κρατών, έφόσον άπο- 
όειχθεϊ πιστή στή γραμμή τής υποστήριξης πρός τά 
άραβικά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα...»'.

”Αν άκόμα τά έφοπλιστικά κεφάλαια κάποιων | 
ξένων χωρών σύναπταν «διμερείς συμβάσεις» μέ 
τά ναυτεργατικά συνδικάτα τής χώρας μας, γιά 
τή μαζική απασχόληση έλλήνων ναυτικών στά 
ξένα καράβια, μέ σημαντικά χαμηλότερους μι
σθούς άπό αύτούς πού παίρνουν οί ομοεθνείς μέ 
τούς έφοπλιστές ναυτικοί, τότε καί πάλι είναι 
σίγουρο ότι ή έλληνική ’Αριστερά θά κατάγ- ί 

! γελνε τήν ώμή ιμπεριαλιστική έκμετάλλευση ι 
ί τής έργατικής τάξης τής χώρας μας.

’Απέναντι όμως στήν πραγματικότητα τής | 
ωμής έκμετάλλευσης ξένων ναυτικών άπό τό ; 

ί  έλληνικό έφοπλιστικό κεφάλαιο, ή έλληνική 
’Αριστερά καταθέτει τήν άντίθεσή της μπροστά ; 

I στόν «κίνδυνο αφελληνισμού τού έλληνικού \ 
) πλοίου»: « 'Ακριβώς αυτή ή πολιτική (τών διμε

ρών συμφωνιών, Γ.Μ.). είχε σάν Αποτέλεσμα ν'ά- 
ντικατασταθούν τά ελληνικά πληρώματα μέ χαμη- ! 

I λόμισθους άφρικανοασιάτες... ‘Εδώ πρέπει νά τονί- | 
1 σουμε ένα πράγμα: Ή  λεγάμενη έλληνική ναυτιλία I 
; είναι έλληνική μόνο στό βαθμό πού χρησιμοποιεί \ 

έ/.ληνικά πλ,ηρώματα»2. Σ’ αύτή τήν «άριστερή» 
πολιτική έπιχειρηματολογία καί παρέμβαση, οί 
έφοπλιστές έχουν κάθε άνεση ν ’ απαντήσουν 
χωρίς νά κρύβουν τίποτα άπό τήν πραγματικό- | 
τητα: Τήν ιμπεριαλιστική έκμετάλλευση τών 
πληρωμάτων τού Τρίτου Κόσμου. «Τρία ή τό 
πολύ τέσσερα έκατομμύρια ένεργού πλ.ηθυσμοϋ, δέν I 
φθάνουν μέ κανένα τρόπο, νά καλ.ύψουν όλες τίς 

! ανάγκες μιας τερατωδίας μεγάλης, γιά τά μέτρα 
μας, ναυτιλίας»... Πρέπει έπομένως νά «συμφι- 
λ.ιωθούμε καί μέ λόγια καί μέ έργα, μέ τήν ιδέα τών 
καλά όργανωμένων ξένων πλ.ηρωμάτων, πού θά ί 
αποτελούν ουσιαστικά υπηρετική βάση γιά τον 
έλληνα ναυτικό»3.

Ή  «σιωπή» τής ’Αριστερός

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σ ' ένα φαινό- j 
μενο πού καταρχήν μοιάζει παράδοξο: Ή  παρα
δοσιακή ’Αριστερά πού στηρίζει όλόκληρη τή 
θεωρία καί τήν πολιτική της στόν «άντιιμπερια- 
λιστικό άγώνα», σιωπά μπροστά στήν ιμπερια
λιστική πολιτική όρισμένων μερίδων τού έλλη- 
νικοΰ κεφαλαίου.

Βέβαια είναι πολλοί έκεϊνοι πού στό σημείο 
αύτό θά ύποστη ρίξουν ότι τά φαινόμενα πού 
περιγράψαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο δέν 
άποτελοΰν παρά μεμονωμένες ακραίες περιπτώ
σεις καί ότι ή κύρια πλευρά τών πραγμάτων 
είναι ή «έξάρτηση» τού έλληνικού καπιταλι
σμού άπό τόν ιμπεριαλισμό. Μάλιστα όρισμέ- 
νες άπό τίς διεθνείς πρακτικές τού έλληνικού 
κεφαλαίου θά μπορούσαν νά θεωρηθούν «θετι
κές» ή καί «προοδευτικές», γιατί μειώνουν τήν 
«έξάρτηση».

"Όμως έδώ δέν έχουμε νά κάνουμε παρά μέ 
τόν πυρήνα μιας προβληματικής πού χάνει 
άπ’ τά μάτια της τίς ταξικές σχέσεις κυριαρχίας 
καί έκμετάλλευσης καί υιοθετεί τά σχήματα τής 
κυρίαρχης ιδεολογίας γιά τή σύγκρουση τού 
«έθνους» μέ τούς «ξένους».

Ό  διεθνής ρόλος τού έλληνικού κεφαλαίου 
δέν έπεσε άπό τόν ούρανό, ούτε άποτελεί κά
ποια «έξαίρεση» στόν «κανόνα» τής «έξάρτη- 
σης». ’Αντίθετα προκύπτει, άποτελεί άναγκαία 
συνέπεια, άπό τή μεταπολεμική άνάπτυξη τού 
έλληνικού καπιταλισμού, πού συντελέστηκε πα
ράλληλα μέ τή διεθνοποίηση τού βιομηχανικού 
— παραγωγικού κεφαλαίου στό χώρο τής ευρω
παϊκής Δύσης. Στίς διαδικασίες αύτές τής δυτι
κοευρωπαϊκής καπιταλιστικής όλοκλήρωσης,

στό δυτικοευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό, ένσωματώ- 
θηκε μετά τόν πόλεμο ό έλληνικός καπιταλι
σμός.

’Αντίθετα μέ τή μεταφυσική τής «έξάρτη- 
σης», ό έλληνικός κοινωνικός σχηματισμός 
ούτε αντικείμενο «ληστείας καί έκμετάλλευ
σης» άπό τόν ιμπεριαλισμό έγινε, ούτε ένα 
«στρεβλό καί μεταπρατικό» χαρακτήρα άπόκτη- 
σε, ούτε τέλος υποχρεώθηκε σέ μιά «περιφε
ρειακή», ή έστω «μεσαία» θέση στόν παγκόσμιο 
καπιταλιστικό καταμερισμό έργασίας. Οί έξαρ- 
τήσεις τού έλληνικού καπιταλισμού, έξαρτή- 
σεις τής διαδικασίας αναπαραγωγής τού συνο
λικού κοινωνικού κεφαλαίου, προσέδωσαν βέ
βαια στό έλληνικό κεφάλαιο ένα δευτερεύοντα, 
έναν ηγεμονευόμενο ρόλο στό έσωτερικό τού 
δυτικοευρωπαϊκού ιμπεριαλιστικού μπλοκ. Ή  
κύρια όψη όμως τών πραγμάτων παραμένει 
πάντα ή δυναμική τής έσωτερικής κεφαλαιο
κρατικής συσσώρευσης, ό έσωτερικός ταξικός 
καί πολιτικός συσχετισμός τών δυνάεμων, πού 
έπέτρεψε στόν έλληνικό καπιταλισμό νά συ
γκλίνει στρατηγικά καί νά ένταχθεί στίς διε
θνείς πρακτικές τού δυτικοευρωπαϊκού ιμπερια
λισμού4.

Σφάλλει λοιπόν ή ’Αριστερά όταν μέ βάση 
τή λογική τής «έθνικής άνεξαρτησίας», άπο- 
σιωπά τίς έπεκτατικές τάσεις τού έλληνικού 
κεφαλαίου. Ό μως δέν πρόκειται μόνο γ ι’ αύτό:

"Αν ή ’Αριστερά σιωπά μπροστά στό διεθνή 
(ιμπεριαλιστικό) ρόλο τού έλληνικού κεφα
λαίου, άν δέν κατάλαβε τίποτα γιά τήν έκμετάλ
λευση τών ξένων πληρωμάτων, άλλά ούτε καί 
γιά τήν έξάρτηση χωρών όπως ή Λιβερία άπό 
τό έλληνικό κεφάλαιο· άν δέν υποψιάστηκε

ποτέ ότι διαφέρουν ριζικά οί λειτουργίες καί τά 
άποτελέσματα άπό τίς παραγωγικές έπενδύσεις 
αμερικανικού (καί εύρωπαϊκοΰ) κεφαλαίου στίς 
χώρες τής Εύρώπης — καί άνάμεσά τους καί 
στήν Ελλάδα — άπό τή λειτουργία τών δυτι
κών έξορυκτικών, κατασκευαστικών ή καί όρι
σμένων μεταποιητικών κεφαλαίων στίς χώρες 
τού Τρίτου Κόσμου· άν δέν ακούσε ποτέ τίποτα 
γιά τά ναυπηγεία τού έφοπλιστή τού Πειραιά 
Τσάκου στή Λατινική ’Αμερική, τή θυγατρική 
τής ROL στό Σουδάν, τής «Πειραϊκής—Πα- 
τραϊκής» στή Δ. Γερμανία, τών Άγγελόπουλων 
στή Μ. Βρετανία· άν δέν πρόσεξε ότι στό 
διάστημα 1960-1982 τό ύψος τών τόκων, μερι
σμάτων καί κερδών πού έξήγαγε άπό τήν 'Ελλά
δα τό ξένο κεφάλαιο (4.001 έκατ. δολ. σέ 
τρέχουσες τιμές), ήταν όχι μόνο σημαντικά 
κατώτερο άπό τό νομίμως έπιτρεπόμενο, άλλά 
ήταν έπίσης μόλις τό διπλάσιο τών μερισμάτων, 
κερδών κλπ. πού είσήγαγε κατά τό ίδιο χρονικό 
διάστημα στή χώρα τό έλληνικό κεφάλαιο πού 
λειτουργεί στό έξωτερικό (2034 έκατ. δολ.)5· άν 
άκόμα δέν προβληματίστηκαν οί θεωρητικοί 
τής «έξάρτησης» ούτε άπό τήν άνάπτυξη καί τό 
ρόλο τής έλληνικής πολεμικής βιομηχανίας6, 
ούτε άπό τό γεγονός ότι κατηγορούμενοι γιά 
χρήση τής περίφημης μεθόδου τών ύπερτιμολο-

γήσεων — ύποτιμολογήσεων δέν είναι τά «ξένα 
μονοπώλια», άλλά κυρίως κάποιοι ελληνες με- 
γαλοκεφαλαιοκράτες, άν δέν προβληματίστη
καν άκόμα ούτε μέ τούς ρυθμούς καί τήν εύκο- 
λία πού κάποια ώς χθές «ξένα μονοπώλια» 
ύπάχθηκαν κατά τά τελευταία χρόνια σέ κρατι
κές νομικές μορφές ιδιοκτησίας (καί εσπευσαν 
έτσι νά άνακηρύξουν τά πρώην «μονοπώλια» σέ 
«μονάδες ένταγμένες στήν άναπτυξιακή προο
πτική τού τόπου»)· άν άκόμα δέν άντιλήφθηκε ή 
’Αριστερά τήν ύπαρξη, τίς συνθήκες απασχό
λησης καί άμοιβής καί τό πρόβλημα τών ξένων 
έργατών στήν έλληνική βιομηχανία· άν έπιπλέ- 
ον δέν μπορεί νά εκτιμήσει συνολικά τό διεθνή 
πολιτικό ρόλο τού έλληνικού αστικού κράτους 
στήν εύρύτερη περιοχή τής νότιας Εύρώπης καί 
τής άνατολικής Μεσογείου καί περιορίζεται 
στό νά καταμετράει τά «θετικά» καί τά «αρνητι
κά» τής κυβερνητικής έξωτερικής πολιτικής, 
μέσα στό γενικότερο κλίμα «σοσιαλσωβινιστι- 
κής» εύφορίας πού καλλιεργεί ό κυβερνητικός 
τύπος7- άν μέ δυό λόγια ή ’Αριστερά μπορεί 
σήμερα νά διαχειρίζεται —σάν κυβερνητική 
έξουσία, ή έστω σάν «συμπολιτευόμενη άντιπο- 
λίτευση» πού ζητάει τή συμμετοχή της στήν 
κυβέρνηση — τήν κεφαλαιοκρατική έξουσία 
καί τίς στρατηγικές έπιδιώξεις τού ελληνικού 
καπιταλισμού, αύτό σημαίνει ότι δέν έχουμε νά 
κάνουμε άπλά μέ κάποιες «άνεπάρκειες», ή μέ 
κάποια «λάθη» τής ’Αριστερός· δέν πρόκειται 
δηλαδή γιά κάποια άθώα «σιωπή». Πρόκειται 
γιά κάποιους σημαντικούς ιδεολογικούς καί 
πολιτικούς μετασχηματισμούς πού έχουν κατα
στήσει τήν ’Αριστερά κάτι διαφορετικό άπό 
πολιτική δύναμη τής άντικαπιταλιστικής άλλα-

Ό  ελληνικός 
Ιμπεριαλισμός 

καί ή ’Αριστερά

ιο
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γης, πού ή Ιδια διατείνεται πώς είναι.

Ή  άριστερή παράδοση
Μπορούμε νά άντιληφθούμε τόν πολιτικό καί 

ιδεολογικό μετασχηματισμό της ’Αριστερός ά- 
πέναντι στή στρατηγική τού έλληνικοΰ άστι- 
σμού, αν παρακολουθήσουμε γιά λίγο τά πολιτι
κά κείμενα τού ΚΚΕ τήν περίοδο τού Μεσοπο
λέμου: Σέ μιά έποχή πού ό διεθνής ρόλος καί ή 
ανάπτυξη τού έλληνικοΰ καπιταλισμού έλάχι- 
στα θύμιζε τά σημερινά δεδομένα, ή 'Αριστερά 
ύποστήριζε πώς: «Το ντόπιο χρηματιστικό κεφά
λαιο συμμετέχοντας έκούσια στή βαθειά διείσδυση 
τοΰ ξένου χρηματιστικοϋ κεφαλαίου, δεχόμενο τήν 
ηγεμονία καί τόν έλεγχό του, όέν παύει νά αναπτύσ
σει δικές του Ιμπεριαλιστικές τάσεις, προσαρμόζο
ντας τις μέ τις τάσεις τοΰ ξένου χρηματιστικοϋ 
κεφαλαίου» (16-4-1930). Προηγούμενα τό ΚΚΕ 
είχε καταδικάσει τήν τυχοδιωκτική εκστρατεία 
τού έλληνικοΰ καπιταλισμού στή Μικρά ’Ασία

καί είχε άναλάβει άκόμα καί διεθνείς πρωτοβου
λίες γιά τόν τερματισμό τού πολέμου καί τή 
διάσωση των έλληνικών πληθυσμών τής περιο
χής: «7ο ελληνικόν Σοσιαλεργατικόν Κόμμα κατα
πολέμησαν πάντοτε δριμύτατα τήν ιμπεριαλιστικήν 
πολιτικήν τών άστικών πολιτικών κομμάτων, δι
καιούται νά ζητήσει σήμερον τήν ύποστήριξιν τών 
άδελφών σοσιαλιστικών κομμάτων καί τήν προ
στασία τών θυμάτων τής πολιτικής αυτής». (28-8- 
1922).

"Η άντίληψη τού ΚΚΕ γιά τόν ιμπεριαλιστι
κό χαρακτήρα τοΰ έλληνικοΰ καπιταλισμού δέν 
μεταβάλλεται ούτε καί μετά τό Δεκέμβρη τοΰ 
1931, όταν μέ τήν έπέμβαση τής Διεθνούς έπι- 
βάλλεται στό ΚΚΕ ή Ζαχαριαδική ήγετική 
όμάδα: « Ή  Ελλάδα είναι κράτος ιμπεριαλιστι
κό...» (5-3-1932). « Ό  ελληνικός όπως καί ό 
διεθνής Ιμπεριαλισμός προσανατολίζεται σήμερα 
πρός τόν πόλεμο». ('Από τήν άπόφαση τοΰ Π.Γ. 
τοΰ ΚΚΕ, 5-5-32). ’Αλλά ούτε καί μετά τήν 
περιβόητη 6η ’Ολομέλεια τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ τό 
Γενάρη τοΰ 1934, πού έπανεκτιμησε τό χαρα
κτήρα τής έπανάστασης στήν Ελλάδα σάν 
άστικοδημοκρατικό, δέν μεταβλήθηκε ή άντί
ληψη τοΰ ΚΚΕ γιά τόν ιμπεριαλιστικό χαρα
κτήρα τοΰ έλληνικοΰ κράτους: « Ή  διάσπαση 
τής “ενότητας" τής έξωτερικής πολιτικής τοΰ

ελληνικού ίμπεριαλισμοΰ, πού γίνεται πάνω στή 
βάση τής σύγκρουσης τών γαλλοϊταλικών έπιρρο- 
ών μέσα στήν 'Ελλάδα, όέν αμβλύνει, μά δυναμώ
νει τούς πολεμικούς κινδύνους καί τούς στρατιωτι
κούς τυχοδιωκτισμούς» (5ο Συνέδριο ΚΚΕ, 23-4- 
34)*.

Δέν είναι βέβαια τού παρόντος νά έκτιμήσου- 
με τήν πολιτική στρατηγική τοΰ ΚΚΕ κατά τό 
Μεσοπόλεμο. Εκείνο πού γίνεται πάντως προ
φανές είναι ότι ή σημερινή «σιωπή» τής παρα
δοσιακής ’Αριστερός μπροστά στίς ιμπεριαλι
στικές πρακτικές τού έλληνικοΰ καπιταλισμού, 
ή μεταπολεμική έθνικοανεξαρτησιακή «άθωό- 
τητα» τής παραδοσιακής ’Αριστερός (ας ση
μειωθεί δτι ή κομματική ήγεσία παράμενε άρχι- 
κά ή ίδια μέ τήν προπολεμική περίοδο), άπο- 
σιωπά υποχρεωτικά άκόμα καί τή δική της 
παράδοση καί ιστορία.

Ή  ιδεολογική, πολιτική καί κοινωνική μετα
τόπιση τής παραδοσιακής ’Αριστερός άπό τήν

άντικαπιταλιστική έπαγγελία στήν πολιτική 
τής «άνεξαρτησίας» καί τής «άνάπτυξης», τήν 
υποχρεώνουν νά «σιωπά» άκόμα καί γιά τό 
παρελθόν της.

Ποιός «άντιιμπεριαλισμός»;

Ή  προσήλωση τής ’Αριστερός στόν «άντιι- 
μπεριαλιστικό άγώνα», στή στρατηγική τής 
«έθνικής άνεξαρτησίας» καί ταυτόχρονα ή 
«σιωπή» της μπροστά στίς ιμπεριαλιστικές ό
ψεις τοΰ έλληνικοΰ καπιταλισμοΰ δέν άποτελεΐ 
λοιπόν άντίφαση. Γιατί οΐ άντιλήψεις γιά τήν 
«άντίθεση» τής «χώρας μας» ή τής «έθνικής 
οικονομίας μας» μέ τά ξένα συμφέροντα, πάνω 
στίς όποιες θεμελιώνεται ό «άντιιμπεριαλισμός 
τής ’Αριστερός, έπισφραγίζει τόν έξοβελισμό 
τής ταξικής άνάλυσης άπό τή θεωρία, τήν 
υποτίμηση τής άντίθεσης κεφαλαίου — έργα- 
σίας στήν πολιτική, τήν ένσωμάτωση τελικά 
τής ’Αριστερός στή στρατηγική τοΰ άστικοΰ 
κράτους, τήν κυριαρχία τής άστικής ιδεολογίας 
καί πολιτικής μέσα στήν ’Αριστερά.

Τό κοινωνικό περιεχόμενο τοΰ «άντιιμπερια- 
λισμοΰ» συρρικνώνεται πλέον στή διεκδίκηση 
«περισσότερης δικαιοσύνης» καί στήν άπαίτη- 
ση «γρηγορότερης άνάπτυξης», στά πλαίσια

τοΰ συστήματος. Παράλληλα ό σοσιαλισμός 
άναγορεύεται σέ υπερπέραν μιας έξελικτικής 
πορείας πού περνάει μέσα άπό μιά άλληλουχία 
«πραγματικών», «άναπτυξιακών» καί «άντιμονο- 
πωλιακών» σταδίων.

Πρόκειται γιά μιά άλυσίδα μετασχηματισμών 
στό έσωτερικό τής ’Αριστερός πού οί βάσεις 
τους τίθενται ήδη στό Μεσοπόλεμο. Οί μετα
σχηματισμοί αύτοί παγιώνονται κατ’ άρχήν στό 
ιδεολογικό έπίπεδο, μετά τήν ήττα στόν έμφύ- 
λιο πόλεμο. Μετά τή μεταπολίτευση τοΰ 1974 
καί τό πέρασμα άπό τό «κράτος τών έθνικοφρό- 
νων» στό «κράτος δικαίου» (τήν κατάργηση 
δηλαδή τών έκτακτων νόμων, τήν υποχώρηση 
τής ιδεολογίας τοΰ άντικομμουνισμοΰ, τήν «ά- 
ποπολιτικοποίηση» τής Διοίκησης μέ τή μετα
τόπισή της άπό τίς άρχές τής «έθνικοφροσύ- 
νης» στίς άρχές τής «ίσοπολιτείας» κλπ.) δη- 
μιουργήθηκαν οί όροι γιά τήν ένσωμάτωση τής 
Άριστεράς στό άστικό κοινοβουλευτικό παι
χνίδι, σάν μιά έγκυρη «έναλλακτική» πολιτική 
στή δεξιά διακυβέρνηση. Μετά τήν έκλογική 
νίκη τοΰ ΠΑΣΟΚ άνοιξε ό δρόμος γιά νά 
ένταχθεί όλόκληρη ή ’Αριστερά στίς πολιτικές 
δυνάμεις τής έξουσίας, άν καί βέβαια σ ’ αύτή 
τήν πορεία δέ θά λείψουν ποτέ οί άντιφάσεις.

Δέν πρέπει νά μάς παραξενεύει λοιπόν πού ό 
«άντιιμπεριαλισμός» τής έλληνικής ’Αριστερός 
έκφυλίζεται, στήν καλύτερη περίπτωση, σέ συμ
βουλές πρός τίς «έπιχειρήσεις» καί παραινέσεις 
πρός τό κράτος, ένώ, όχι σπάνια, μετατρέπεται 
σέ άπροκάλυπτη άπολογητική, όταν πρόκειται 
γιά τόν έλληνικό ιμπεριαλισμό:

« ‘Αντί λοιπόν ή ελληνική έφοπλιστική έπιχείρη- 
ση νά άναζητεϊ καταφύγιο στήν Κοινή Αγορά έχει 
κάθε συμφέρον νά έπιδιώκει Αδέσμευτη έξωτερική 
πολιτική, πολιτική σύσφιξης τών σχέσεων μέ τίς 
σοσιαλιστικές καί τίς Αναπτυσσόμενες χώρες, 
πραγματική πολιτική έλευθερία τοΰ μέσω τής θά
λασσας έμπορίου καί μεταφορών»9.

« S ' Ανατεθούν Από τό Ιράκ ναυπηγήσεις καί 
έπισκευές πλοίων στά ελληνικά ναυπηγεία... νά 
διεξάγεται διαμέσου τής 'Ελλάδας, πού θά έχει τά 
όφέλη τοΰ όιαμετακομιστή, τό έμπόριο τοΰ Ιράκ 
μέ τίς σοσιαλιστικές χώρες».10

« Ή  ελληνική ναυτιλία Αναπτύχθηκε χάρη στήν 
ελευθερία τών θαλασσίων μεταφορών καί μόνο 
μέσα Από μιά τέτοια πολιτική μπορεί νά έπιζήσει.

-  Όχι, λοιπόν, στήν Απομόνωση καί στήν υποτα
γή στά συμφέροντα μιας ομάδας ίμπεριαλ.ιστικών 
κρατών.

-Ναί στή σύναψη Ισότιμων συμφωνιών μέ όλες 
τίς χώρες τού κόσμου»11.

Τή «σιωπή» τής Άριστεράς, τήν άπουσία 
δηλαδή τοΰ άριστεροΰ πολιτικοΰ λόγου,άνα- 
πληρώνει πάντα ό λόγος τής άστικής ιδεολο
γίας καί έξουσίας.
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