
Ως αφετηρία θα πάρουμε τις περίφημες «σημαίες
ευκαιρίας» της ναυτιλίας. Νομίζουμε ότι είναι μια
καλή αρχή γιατί μας βοηθάει να παραμένουμε
κοντά σε αυτά που κατανοούμε καλύτερα, το ελλη-
νικό κράτος (και τα όπλα του) χωρίς να επιδιδόμαστε
σε άσκοπες προς το παρόν θεωρητικές περιπλανήσεις (αν
και δύσκολα κρατιούνται άνθρωποι σαν κι εμάς από το να πε-
τάξουν και κάνα σχόλιο για την αριστερή άποψη περί «παρα-
σιτικού χαρακτήρα της ναυτιλίας»). Κι ασχοληθήκαμε με το
ζήτημα της ελληνικής ναυτιλίας όχι γιατί έχουμε προσωπικές
εμπειρίες, αλλά γιατί το βρίσκαμε συνεχώς μπροστά μας καθώς
συζητούσαμε για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό κρά-
τος, όπως και για την όξυνση της κρίσης τα τελευταία χρόνια.

Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΙΚΟΝΑ

Υπάρχει μια εικόνα για την ελληνική ναυτιλία, η οποία κυριαρ-
χεί σε όλες τις σχετικές συζητήσεις και τα άρθρα των εφημε-
ρίδων. Η εικόνα αυτή είναι η καθιερωμένη άποψη για τη
ναυτιλία: Δεν υπάρχει ελληνική ναυτιλία, αλλά ελληνόκτητη.

Κανείς δεν αρνείται πως υπάρχει ένας τεράστιος στόλος που
γυρνάει στους ωκεανούς του κόσμου κι είναι ιδιοκτησίας δια-
φόρων ανθρώπων που τα επίθετά τους τελειώνουν σε –όπου-
λος και –άκης. Αυτός όμως ο στόλος δεν θεωρείται από
κανέναν μέρος της ελληνικής οικονομίας· πόσο μάλλον μέρος
της γενικής ισχύος του ελληνικού κράτους. Όσον αφορά το

πρώτο, η εξήγηση πηγάζει από τις offshore εται-
ρίες στις οποίες εδράζεται αυτός ο στόλος, τα

ελληνικά ναυτιλιακά γραφεία στη Νέα Υόρκη και
το Λονδίνο, όπως και τις «σημαίες ευκαιρίας» που

υψώνουν στην πλειοψηφία τους αυτά τα καράβια.
Όσον αφορά το δεύτερο, προστίθεται ακόμα κι ο επιπλέον

λόγος του υποτιθέμενου «παρασιτικού χαρακτήρα του εμπο-
ρίου» που τόσα χρόνια έχει διαφημίσει η κρατική αριστερή ιδε-
ολογία στην Ελλάδα.

Το τι είναι μια «σημαία ευκαιρίας», τώρα, είναι κάτι σχετικά
απλό: Η ανοιχτή θάλασσα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κρά-
τους, έτσι τα καράβια που ταξιδεύουν σε αυτήν έχουν εθνικές
σημαίες οι οποίες υποδηλώνουν όχι μόνο τη χώρα προέλευσής
τους, αλλά και το κρατικό δίκαιο στο οποίο υπάγονται. Μια
σειρά από κράτη με γνωστότερα τον Παναμά, τη Λιβερία, τις
νήσους Κέυμαν αλλά και την Κύπρο έχουν επιλέξει, το καθένα
για τους δικούς του λόγους, να ακολουθήσουν μια πολιτική πολύ
χαμηλών φορολογιών ή/και μη ελέγχου στα νηολόγιά τους. Έτσι,
πολλές ναυτιλιακές εταιρίες επιλέγουν να αφαιρέσουν τη ση-
μαία τους έθνους καταγωγής τους και να υπαγάγουν τα καράβια
τους σε αυτές τις χώρες.

Οι πίνακες που παραθέτονται δίπλα προέρχονται από έκθεση
του UNCTAD, του σχετικού με το εμπόριο οργανισμού του ΟΗΕ,
για το 2014.1 Είναι δηλαδή όσο πιο «έγκυρος» γίνεται. Ο πίνα-
κας δείχνει καταρχάς το μέγεθος του στόλου (ιδιοκτησίας) της
κάθε χώρας, όπου, με κάποια έκπληξη, βλέπουμε την Ελλάδα
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Στις γραμμές που ακολουθούν θα προσπαθή-

σουμε να σκιαγραφήσουμε κάποιες πρώτες

σκέψεις πάνω στο ζήτημα της ελληνικής ναυτι-

λίας και τους μύθους που την πλαισιώνουν. Οι

προσπάθειές μας θα είναι μερικές, όπως μερι-

κές είναι όλες οι προσπάθειες για το άνοιγμα ζη-

τημάτων που παραμένουν απροσπέλαστα από

όλες τις μεριές και τελικά είναι πολύ μεγάλα για

να τα κουμαντάρει μια ολιγομελής ομάδα. Γιατί

πράγματι το ζήτημα της ναυτιλίας έχει κλειδω-

θεί από όλες τις δυνατές μεριές, με την αρι-

στερά να συμμετέχει πρώτη και καλύτερη στη

συσκότιση. Τα παρακάτω είναι κάποια πρώτα

σχόλια, λοιπόν.
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να φιγουράρει πρώτη και καλύτερη, ακολουθού-
μενη από την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Γερμα-
νία. Το δεύτερο στοιχείο του πίνακα είναι η
αναλογία καραβιών που πλέουν με τη σημαία του
κράτους τους ή έχουν επιλέξει «σημαίες ευκαιρίας».
Εκεί θα δούμε πως πράγματι στον ελληνικό στόλο υπάγε-
ται μόνο το 1/3 της ελληνόκτητης ναυτιλίας, αλλά αυτό είναι
ένα ποσοστό αρκετά καλό αν το συγκρίνει κανείς με τις υπό-
λοιπες χώρες.

Ποια είναι λοιπόν η ερμηνεία της «κυρίαρχης εικόνας» για τα
παραπάνω στοιχεία; Πράγματι, ο ελληνόκτητος στόλος είναι
τεράστιος, αλλά τα καράβια αυτά ούτε βρίσκονται στο ελλη-
νικό κράτος, ούτε φορολογούνται από αυτό, ούτε και απασχο-
λούν έλληνες εργαζόμενους. Εκτός από την επιστροφή των
εφοπλιστών για διακοπές στη «μητέρα πατρίδα», υποτίθεται
ότι δεν υπάρχει καμία άλλη σχέση με τον ελληνικό καπιταλι-
σμό. Αν κάποια καράβια παραμένουν υπό ελληνική σημαία,
αυτό γίνεται χάρη στο φιλελληνισμό των ιδιοκτητών τους.
Αλλά, βέβαια, κι αυτός έχει όρια (τα οποία κοντεύουν να
εξαντληθούν) κι αν το ελληνικό κράτος πιέσει λίγο παραπάνω
τους εφοπλιστές, εκείνοι θα τα μαζέψουν και θα φύγουν.

Είναι κι αυτή μια «ιδιαιτερότητα» της ναυτιλίας μας, λέει η
«κυρίαρχη εικόνα»: σε αντίθεση με ένα εργοστάσιο χαλυβουρ-
γίας, για παράδειγμα, τα καράβια δεν είναι βιδωμένα σε έναν
τόπο. «Πρόσεξε Ανδρέα την Ναυτιλία γιατί έχει προπέλες»,2

μαθαίνουμε από τη Wikipedia3 πως είπε ο Κ. Καραμανλής (ο
1ος) παραδίδοντας την εξουσία στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό υποτίθεται
είναι μια γενική αρχή, ένας γενικός κανόνας, στον οποίο το ελ-
ληνικό κράτος σχεδόν από ίδρυσής του (λόγω ανικανότητας;)
αποτυγχάνει διαρκώς. Για αυτό και του έφυγαν τα καράβια…

Μπορεί κανείς να βρει μια καλή βιβλιογραφία· από άρθρα εφη-

μερίδων που ασχολούνται με τη ναυτιλία, σχε-
τικά βιβλία, πορίσματα επιτροπών και ακαδημαϊ-

κές εργασίες που ασχολούνται με το θέμα του
«επαναπατρισμού του ελληνόκτητου στόλου» και

που καταλήγουν πάντα στο ίδιο συμπέρασμα: αν έφυ-
γαν οι εφοπλιστές μας γιατί εδώ έχουμε μεγάλους φόρους

κι ενοχλητικές εργατικές νομοθεσίες, τότε να καταργήσουμε
τους φόρους στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και να διαλύσουμε τις
νομικές προστασίες για να γυρίσουν πίσω.

Να πώς εκτιμούσαν οι ίδιοι οι εφοπλιστές την επερχόμενη κα-
τάληψη του κρατικού μηχανισμού από τις δυνάμεις της «αρι-
στεράς»: 

Την εκτίμηση ότι δεν θα μεταβληθεί το ισχύον καθεστώς φο-
ρολόγησης της ελληνικής ναυτιλίας, όποια κυβέρνηση και αν
προκύψει μετά τις εκλογές, καθώς θα πρυτανεύσει η λογική,
εξέφρασαν Έλληνες εφοπλιστές κατά τη διάρκεια συνεδρίου
που οργανώθηκε στον Πειραιά από τον όμιλο Economia. Συνέ-
δεσαν μάλιστα αυτή την εκτίμησή τους με τη γνωστή ρήση
πρώην πρωθυπουργού της χώρας ότι «τα βαπόρια έχουν προ-
πέλες και φεύγουν», θύμισαν δε ότι σήμερα στο ναυτιλιακό
cluster του Πειραιά απασχολούνται 200.000 εργαζόμενοι και
υψηλόβαθμα στελέχη.4

Πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής: δεν υπάρχει ελληνική ναυτιλία,
αλλά ελληνόκτητη. Ούτε εδώ έχει έδρα, ούτε εδώ πληρώνει φό-
ρους, ούτε έλληνες είναι οι εργαζόμενοι (αν και στο παραπάνω
απόσπασμα φαίνεται πως οι ίδιοι οι εφοπλιστές δεν συμφωνούν
με αυτό το τελευταίο). Άρα δεν έχει νόημα να μιλάμε για τη
θέση της στην ελληνική οικονομία. Και μιας και πετάμε έξω
έναν από τους κυρίαρχους τομείς της ελληνικής οικονομίας,
γιατί να μην πούμε την Ελλάδα και «ψωροκώσταινα» ή κι «εξαρ-
τημένη». Αν υπάρχει κάποια ελπίδα να «επαναπατριστεί» η ναυ-
τιλία, θα είναι μόνο αν της έρθει τσάμπα.
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ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε
σε μια ερώτηση: αφού οι «σημαίες ευκαιρίας» είναι τόσο χρή-
σιμες στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, γιατί υπάρχουν ακόμα καρά-
βια με ελληνική σημαία; Γιατί υπάρχουν ακόμα καράβια με
εθνικές σημαίες γενικώς; Γιατί δεν πάνε όλοι να γραφτούν στον
Παναμά και να λήξει το όλο θέμα;

Θεωρώντας δεδομένο ότι το να αναφερθεί κανείς στον φιλελ-
ληνισμό/εθνικισμό που και καλά χαρακτηρίζει κάποιους Δον
Κιχώτες εφοπλιστές είναι τουλάχιστον αστείο, πρέπει να θεω-
ρήσουμε επίσης δεδομένο ότι κάτι υπάρχει που κρατάει ακόμα
ορισμένα καράβια με ελληνική σημαία.

Είναι πράγματι δύσκολο να βρει κανείς τι είναι αυτό που κάνει
τα καράβια να παραμένουν υπό ελληνική σημαία· όσο κι
αν το αναλύσει κανείς οικονομικά. Γιατί ο κυριότε-
ρος λόγος είναι εξωοικονομικός και λέγεται ελλη-
νικό κράτος.

Μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της σύγ-
χρονης «σημαίας ευκαιρίας» θα βοηθήσει: 

Η πρώτη σημαντική σημαία ευκαιρίας ήταν η πα-
ναμαϊκή. Η παναμαϊκή σημαία χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά ως σημαία ευκαιρίας το 1922 για τη
μεταφορά οινοπνευματωδών ποτών, κατά τη διάρκεια
της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ. Η οικονομική εξάρτηση του
Παναμά από τις ΗΠΑ, μέσω της διώρυγας, καθιστούσε την πα-
ναμαϊκή σημαία ιδανική για τέτοια χρήση, εφόσον οι Αμερικα-
νοί και άλλοι πλοιοκτήτες δεν είχαν κανένα λόγο να φοβούνται
ότι κάποια αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να θίξει τα συμ-
φέροντά της. […] Το 1948 οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν

στο να δημιουργηθεί μια άλλη σημαία ευκαιρίας στη Λιβερία.
Υπήρχαν αξιοσημείωτα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ του Πα-
ναμά και της Λιβερίας. Και οι δύο ήταν μικρές χώρες που ανα-
πτύχθηκαν με αμερικάνικη βοήθεια και παρέμεναν κάτω από
τον αμερικανικό έλεγχο.5

Το παραπάνω απόσπασμα το βρίσκουμε ενδιαφέρον για δύο λό-
γους. Ο πρώτος είναι γιατί δείχνει πως η σχέση μεταξύ των
εφοπλιστών που «φεύγουν» και του κράτους που «αφήνουν»
δεν κόβεται. Ο δεύτερος είναι γιατί δείχνει πως τελικά δεν
πρόκειται για «φυγή», αλλά για ένα προσεκτικά διατυπωμένο
σχέδιο του αρχικού κράτους. Το κράτος μπορεί να επιλέξει να
κάνει τα στραβά μάτια για τον Χ και Υ λόγο· μπορεί να κοιτά-
ξει από την άλλη σε διάφορες παρανομίες και λαθρεμπόρια·
μπορεί να επιτρέψει στην αστική του τάξη να φοροδιαφεύγει,

αν χρειαστεί. Αλλά, τελικά, ο δεσμός δεν σπάει. 

Γιατί τα καράβια μπορεί να έχουν προπέλες και να
φεύγουν, προπέλες όμως έχουν και τα καράβια των
ανταγωνιστών και μπορούν να σου πάρουν τη
δουλειά· προπέλες έχουν και τα διάφορα πειρα-
τικά που κυκλοφορούν σε κομβικά σημεία των
παγκόσμιων εμπορικών οδών· προπέλες έχουν και

τα πολεμικά καράβια που μπορούν να σε βυθίσουν
αν οι πολεμικές ανάγκες το απαιτούν (και οι εμπο-

ρικοί στόλοι έχουν συναντήσει αρκετούς πολέμους για
να ξέρουν τι σημαίνει αυτό).

Τελικά το ναυτιλιακό κεφάλαιο, όπως και το κεφάλαιο όλων των
άλλων κλάδων δεν δημιούργησε και δεν εξακολουθεί να συν-
τηρεί το αστικό κράτος από φιλοσοφικοπολιτικό ενδιαφέρον. Το
δημιούργησε γιατί το υπηρετεί στον διπλό πόλεμο που διεξά-
γει· στον πόλεμο ενάντια στους ανταγωνιστές του έξω από τα
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Ο τεραστίων διαστάσεων ντενεκές πετρελαίου με το όνομα Prestige είχε την έδρα της εταιρίας του στις Μπαχάμες και ταξίδευε με σημαία Λιβε-
ρίας. Καπετάνιος ήταν ο Καπετάν-Μαγκούρας (επίθετο είναι αυτό). Όταν άδειασε τα περιεχόμενά του στις ακτές της Ισπανίας και της Πορτογα-
λίας το 2002, το ελληνικό κράτος έκανε την πάπια. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με τις Μπαχάμες; 



σύνορα και στον πόλεμο στο εσωτερικό με στόχο
την πειθάρχηση της εργατικής τάξης. Και κάτι τέ-
τοιο, πότε σημαίνει ότι πρέπει να στείλεις φρε-
γάτες εδώ και εκεί για να σε φυλάνε, πότε σημαίνει
ότι πρέπει να στείλεις διπλωμάτες για να σε ξελα-
σπώσουν όταν «γίνει το κακό», πότε σημαίνει ότι πρέπει
να πας και να παρεμποδίσεις τα πλοία του ανταγωνιστή με διά-
φορους διοικητικούς κι οικονομικούς τρόπους, πότε να ρίξεις
και καμιά ρουκέτα. Πότε χρειάζεται να επιτρέψεις στο κεφάλαιό
σου να απολαμβάνει τις υπηρεσίες σου δωρεάν, αν αυτό ζητάει
ο διεθνής ανταγωνισμός, πότε χρειάζεται να επιτρέψεις στο
κεφάλαιό σου να κουβαλήσει και κάνα τόνο πρέζα, τίποτα όπλα
σε εμπόλεμες ζώνες ή να σπάσει κάνα εμπάργκο. Ε, κι αυτές
είναι δουλειές που δεν γίνονται με ονοματεπώνυμο.

Κάπως πιο κομψά, είναι η αλήθεια, τα λένε κι οι ίδιοι μέσω
των think tank τους: 

[...] παρότι η ναυτιλία έχει αναγνωριστεί ως η βιομηχανία που
αντιπροσωπεύει την έννοια της ελεύθερης αγοράς, στην πραγ-
ματικότητα δεν υπήρξε ποτέ περίοδος στην ιστορία της που
να επικράτησαν συνθήκες πλήρους ελεύθερου ανταγωνισμού.
Πάντα κάποιο κράτος ή κάποια ομάδα κρατών επέβαλαν μέτρα
που σκοπό είχαν να υποστηρίξουν τους δικούς τους στόλους
έναντι στόλων άλλων κρατών. Η κρατική ναυτιλιακή πολιτική
έχει πολύ βαθιές ρίζες στο παρελθόν. […] θα περίμενε λοιπόν
κανείς τα αντικείμενα που απασχολούν πλέον τη ναυτιλιακή
πολιτική των κρατών να αφορούν θέματα όπως η ασφάλεια, η
προστασία του περιβάλλοντος ή η αντιμετώπιση της πειρα-
τείας. Αντιθέτως, η είσοδος όλο και περισσοτέρων αναπτυσ-
σόμενων κρατών, όπως η Κίνα και η Ινδία στη ναυτιλιακή
βιομηχανία, σε συνδυασμό με την επιβίωση ισχυρών ομάδων
συμφερόντων (lobbying) στους κόλπους της ναυτιλίας σε διε-

θνές επίπεδο δεν θα έρθει τόσο σύντομα.6

Δεν είναι τυχαία η μεταφορά του παράνομου
κομματιού του αμερικανικού στόλου στον Παναμά

και τη Λιβερία. Δεν είναι τυχαία η λειτουργία της
«αδερφής Κύπρου» ως «σημαίας ευκαιρίας». Πάντα

μας έδινε το δωδεκάρι στη Eurovision, δεν θα μας βοηθή-
σει με την πρέζα;

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ένα ακόμα στοιχείο. Το
αμερικανικό κράτος εδώ και δεκαετίες δεν επικεντρώνει το εν-
διαφέρον του στην ανάπτυξη του δικού του στόλου. Αντίθετα,
τη δουλειά τη δίνει αλλού. Πιο συγκεκριμένα, τη δίνει στον
ελληνόκτητο στόλο. Μια ματιά στα στοιχεία που αφορούν την
εθνική σύσταση του στόλου του Παναμά και της Λιβερίας, πεί-
θει για το είδος των δουλειών που έχουν αναλάβει οι έλληνες
εφοπλιστές: 100% του λιβεριανού στόλου το 1954 ήταν ελλη-
νόκτητος, 47% του παναμέζικου στόλου το 1959 ήταν ελλη-
νόκτητος. Δεν υπάρχουν «σημαίες ευκαιρίας»· όλες ελληνικές
είναι.

Και για να επιστρέψουμε στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες
εβδομάδες. Στις 27/6/15 καλέστηκε ο «ελληνικός λαός» από
το κράτος του να πει όχι στα μνημόνια. Μέσα σε αυτά τα «μνη-
μόνια» μπορούμε να βρούμε σκόρπιες προτάσεις όπως την
εξής: «να αυξηθεί ο φόρος στο τονάζ και να καταργηθούν στα-
διακά οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για την ναυτιλιακή βιο-
μηχανία».7 Ελπίζουμε να καταλαβαίνετε γιατί το γερμανικό
κράτος απαιτεί από το ελληνικό να φορολογήσει τη ναυτιλία
του (τη στιγμή που το ίδιο το γερμανικό δεν έχει τέτοια σχέ-
δια για τη δικιά του). Ελπίζουμε να καταλαβαίνετε γιατί το ελ-
ληνικό κράτος δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι τέτοιο εν μέσω της
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όλες ελληνικές

είναι

Στο διπλανό χάρτη από τη μια βλέπουμε τις κύριες ναυτικές οδούς κι από την άλλη τις περιοχές όπου η εξαθλίωση του πληθυσμού έχει καταστήσει
την πειρατεία μια λογική βιοποριστική λύση. Στο πλευρό των ελληνόκτητων (κι όχι ελληνικών) καραβιών έχει σπεύσει το ελληνικό κράτος, αφι-
λοκερδώς, παρέχοντας α) κρατική προστασία, με τη συμμετοχή μιας ελληνικής φρεγάτας που επιτηρεί την Ερυθρά Θάλασσα, και β) παρακρατικές
διευκολύνσεις, δημιουργώντας έναν ολόκληρο γαλαξία από ««εταιρίες» «security»». Σε μια από αυτές θήτευσε κι ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής,
Γ. Λαγός.
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όξυνσης της κρίσης. Ελπίζουμε να καταλαβαίνετε γιατί η ελ-
ληνόκτητη ναυτιλία δεν είναι «φτερό στον άνεμο» κι «ελεύ-
θερο πουλί». Κάποιος πρέπει να κάτσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και κάποιος πρέπει να κρατήσει τα πολυ-
βόλα.

Τελικά, όπως σχολιάζει η Χαρλαύτη, «ο «επαναπατρισμός» των
Ελλήνων εφοπλιστών τις επόμενες δεκαετίες, είτε με την υιο-
θέτηση της ελληνικής σημαίας είτε με το άνοιγμα ναυτιλιακών
γραφείων στον Πειραιά, εξαρτιόταν πολύ περισσότερο από τις
εξελίξεις στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό».8 Δηλαδή, ποτέ
δεν ήταν ζήτημα κάποιας «φορολογίας» έτσι γενικά και
αφηρημένα, αλλά ούτε κι οι εφοπλιστές είχαν ρίξει
ποτέ «μαύρη πέτρα» στο ελληνικό κράτος. Αναλό-
γως των διεθνών εξελίξεων είτε επέστρεφαν στον
κρατικό προστατευτισμό, είτε τους παραχωρούν-
ταν από το κράτος η διευκόλυνση των «σημαιών
ευκαιρίας».

ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν θέλουμε να είμαστε «σωστοί», μετά την αρχική ερώ-
τηση που κάναμε θα πρέπει να κάνουμε άλλη μία: εφόσον, λοι-
πόν, έτσι έχουν τα πράγματα, εφόσον το κράτος επιτρέπει
στους εφοπλιστές του να κάνουν τις δουλειές τους συνεχίζον-
τας να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν, γιατί υπάρχουν

ακόμα καράβια με ελληνικές σημαίες; Γιατί να μην είναι όλα τα
καράβια με «σημαίες ευκαιρίας»;

Δυστυχώς ο χώρος εδώ δεν επαρκεί για να απαντήσουμε όπως
θα έπρεπε. Άλλωστε, όπως είπαμε και στην αρχή, το κείμενο
αυτό δεν είναι παρά μια πρώτη προσέγγιση του θέματος. Αλλά
σύντομα θα μπορούσε να πει κάποιος δύο πράγματα. Πρώτον,
η ελληνική σημαία μέσα από έναν ολόκληρο γαλαξία φοροα-
παλλαγών και διευκολύνσεων δεν είναι δα και καμία ακριβή ση-
μαία. Η διαφορά της «εθνικής σημαίας» από τη «σημαία
ευκαιρίας», όσον αφορά την Ελλάδα, είναι σχετικά μικρή. Δεύ-

τερον, το ελληνικό κράτος έχει ανάγκη να εμφανίζει
ένα μεγάλο στόλο στις διάφορες διεθνείς επιτροπές,

γιατί το μέγεθος αυτού του στόλου τού εγγυάται
πολιτική ισχύ μέσα σε αυτές τις διεθνείς μαζώ-
ξεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του
Διεθνή Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, του μηχανι-
σμού του ΟΗΕ για τη ναυτιλία, ο οποίος από το

2003 ως το 2011 διοικούνταν από έλληνα διευ-
θυντή. Τέτοιοι είναι οι οργανισμοί που αποφασί-

ζουν ποιές θα είναι οι διάφορες κυρώσεις και πού
αυτές θα επιβάλλονται.

Οπότε, η συντήρηση ενός μέρος του στόλου με ελληνική ση-
μαία φαίνεται απαραίτητη για την αύξηση του κύρους, της
ισχύος και της διαπραγματευτικής ικανότητας του ελληνικού
κράτους στο χώρο της ναυτιλίας. Δεν θα πρέπει να έχει κανείς

Μιας κι αναφέραμε τους πολέμους και την ανάγκη στήριξης από τα κρατικά χέρια, δεν θα μπορούσαμε να
βρούμε χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από την περίπτωση των καραβιών Liberty μεταπολεμικά. Για την ακρί-
βεια, μετά το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου ο ελληνόκτητος στόλος είχε ουσιαστικά εκμηδενιστεί από τις
ανταγωνιστικές τορπίλες (από 1,8 εκατομμύρια κοχ χωρητικότητα που είχε η ελληνόκτητη ναυτιλία το 1939,
έπεσε στα 0,5 εκατομμύρια κοχ). Ο κίνδυνος να εξαφανιστεί από το παιχνίδι του ναυτικού εμπορίου η Ελλάδα
δεν ήταν απλώς επικείμενος· είχε ήδη αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Το ελληνικό κράτος όμως δεν επέ-
τρεψε να γίνει κάτι τέτοιο. Μεσολάβησε, λοιπόν, στο αμερικανικό κράτος για την αγορά 100 καινούριων πλοίων
τύπου Liberty (καράβια που φτιάχτηκαν μετά τον πόλεμο, στη φορντική αλυσίδα παραγωγής, ακριβώς για να
καλύψουν γρήγορα τα κενά που είχε αφήσει ο πόλεμος) με όρους κατά βάση χαριστικούς και τα παρέδωσε
στους έλληνες εφοπλιστές. Όπως κατήγγειλε ο Α. Ωνάσης (ο γνωστός) που θεωρούσε ότι τον έριξαν στη μοι-
ρασιά, αυτά τα καράβια απέδωσαν κέρδος 2,8 εκ. λίρες Αγγλίας από τον πρώτο χρόνο. Μέχρι το 1949, τα λεφτά
αυτά είχαν με τη σειρά τους μετατραπεί σε 277 νέα πλοία, αναβάλλοντας κατ’ ουσίαν την ελληνόκτητη ναυ-
τιλία και μάλιστα με όρους μονοπωλιακούς. Το ελληνικό κράτος έσωσε τους έλληνες εφοπλιστές και κομμάτι
της διάσωσης αποτελούσε η καταφυγή των 277 αυτών καραβιών στις σημαίες ευκαιρίας.9
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την εικόνα πως διάφοροι (κακοί) εφοπλιστές έχουν τον στόλο
τους με «σημαίες ευκαιρίας», ενώ άλλοι (καλοί) τον έχουν με
ελληνικές. Πιο κοντά στην αλήθεια είναι μια εικόνα που θέλει
τον κάθε εφοπλιστή να έχει ένα ποσοστό του στόλου του με
ελληνική σημαία κι ένα άλλο χωρίς. Η αναλογία καθορίζεται
από την αναλογία των βρώμικων και καθαρών δουλειών που
έχει ο εφοπλιστής κι από τις διαπραγματεύσεις του με το ελ-
ληνικό κράτος για το πόσο τελικά θα πρέπει να πληρώσει, ώστε
ο δεσμός του με το απαραίτητο για αυτόν κρατικό μηχανισμό
να μην κόβεται.

Προφανώς όταν οι ανταγωνιστές της ελληνικής ναυτιλίας ζη-
τάνε την αύξηση της φορολογίας, δεν ζητάνε απλώς την οικο-
νομική υποβάθμιση του ελληνικού στόλου, αλλά και την αλλαγή
της αναλογίας σε σημαίες ευκαιρίας και εθνικές. Πράγμα που,
όπως είπαμε, συνεπάγεται και την πολιτική οπισθοχώρηση των
διπλωματικών δυνάμεων του ελληνικού κράτους.

Αν έγιναν κατανοητά αυτά που προσπαθούμε να πούμε, θα
πρέπει ο αναγνώστης να έχει καταλάβει πως ανάμεσα σε αυτά
που εμείς βλέπουμε να συμβαίνουν στην περίπτωση της ελλη-
νικής ναυτιλίας, οι «προπέλες των καραβιών» είναι το λιγότερο
ενδιαφέρον πράγμα της υπόθεσης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με
ένα κεφάλαιο τεράστιο, αλλά και (μέσω των διάφορων τραπε-
ζών κι επιχειρήσεων που τελικά ανοίγουν οι διάφοροι εφοπλι-
στές στην Ελλάδα) κεντρικότατο για τον χαρακτήρα του
ελληνικού καπιταλισμού. Όχι μόνο, λοιπόν, δεν βλέπουμε την

ελληνόκτητη ναυτιλία ως κάτι «που έχει φύγει», αλλά θεω-
ρούμε και τους δεσμούς της με το ελληνικό κράτος πανίσχυ-
ρους και καθοριστικής σημασίας.
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9. Τα στοιχεία προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από το βιβλίο της Χαρ-
λαύτη ό. π. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι μια πολύ καλή αφετηρία για
όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το θέμα.

Η καταφυγή σε μια σημαία (ευκαιρίας ή μη) δεν έχει να κάνει μόνο με το αν θα
τηρούνται νομοθεσίες και ποιες θα είναι αυτές. Έχει να κάνει ακόμα και με το τι
είδους αντιμετώπιση θα βρίσκει το κάθε καράβι στο όποιο λιμάνι αγκυροβολεί.
Η συσχέτιση των διαφόρων «σημαιών ευκαιρίας» με το έγκλημα και τη μη τήρηση
κανόνων ασφαλείας έχει οδηγήσει πολλά κράτη στην παρεμπόδιση του πλού μέσω
ελέγχων σε καράβια με τέτοιες σημαίες. Έτσι, πολλά πλοία μπορεί να βρίσκονται
καθηλωμένα ακόμα και για μήνες, μπλεγμένα στους δρόμους της γραφειοκρατίας.
Και μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι το πόσο σχολαστικό θα είναι ένα κρά-
τος απέναντι σε κάποια σημαία, δεν έχει να κάνει τόσο με την εμμονή στην δήθεν
προστασία του περιβάλλοντος όσο με το χτύπημα των ανταγωνιστών. Γι' αυτό κι
η κυρίαρχη θέση που κατέχει το ελληνικό κράτος στα διεθνή ναυτιλιακά όργανα,
επιτρέπει στους έλληνες εφοπλιστές (ανεξαρτήτως σημαίας) να λύνουν πολλά
προβλήματα για τον εαυτό τους· δημιουργώντας ταυτόχρονα πολλά προβλήματα
στους ανταγωνιστές τους.


