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ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΑ SUBPRIME;

Μια σύντομη αναδρομή στο τεχνικό1 κομ-
μάτι των βασικών αιτίων της έκρηξης της
φούσκας των αμερικανικών δανείων του
2007-2008 θα μας βοηθήσει να αποκτή-
σουμε και μια καλύτερη εικόνα του τι συ-
νέβη και με τον ναυτιλιακό τομέα της
Γερμανίας την ίδια περίοδο.

Πολύ σύντομα, τα πράγματα με τα στε-
γαστικά δάνεια στην Αμερική τη δεκαετία
του 2000 είχαν περίπου ως εξής: αναζη-
τώντας εναγωνίως επενδύσεις άξιες
λόγου και εν μέσω μιας κρίσης που ήδη
μέτραγε χρόνια, αλλά κανείς δεν την πα-
ραδεχόταν (προσβλέποντας και στις
ευεργετικές ιδεολογικές επιπτώσεις του
μικροαστισμού), η αμερικανική κυβέρ-
νηση από τις αρχές της δεκαετίας προ-
ώθησε και στήριξε ένα τεράστιο
πρόγραμμα τραπεζικών δανείων προς
τους «όχι και τόσο άνετους οικονομικά»
αμερικανούς πολίτες. Η ιδέα ήταν απλή
και καθόλου λαθεμένη, κατά μια έννοια.
Θα δίνονταν δάνεια στο φουλ σχεδόν σε

όποιον τα ζήταγε, χωρίς πολλούς πολ-
λούς ελέγχους. Έτσι και οι τράπεζες θα
επένδυαν τα χρήματά τους και ο κατα-
σκευαστικός κλάδος θα κρατιόταν στη
ζωή και «ο κοσμάκης θα αποκτούσε ένα
κεραμίδι». Και αν τα αποπλήρω-
ναν τα δάνεια, έχει καλώς. Αν
όμως δεν τα εξοφλούσαν,
καμία μεγάλη ζημιά δεν θα
γινόταν. Τα κατασχεθέντα
σπίτια θα έφταναν για να
αποπληρώσουν τα χρέη
και με το παραπάνω· στο
κάτω κάτω «κανείς δεν έχασε
αγοράζοντας γη», γιατί να χάσουν
οι τράπεζες παίρνοντας στην ιδιοκτησία
τους και πουλώντας τα κατασχεθέντα σπί-
τια; Αυτά ήταν τα περίφημα δάνεια των
ΗΠΑ.

Τελικά όμως, όπως όλοι ξέρουμε, χά-
σανε· και χάσανε όταν οι κατασχέσεις και
τα κόκκινα δάνεια αυξήθηκαν τόσο πολύ
που ο κατασκευαστικός τομέας πάγωσε
και η «γη» άρχισε να χάνει την αξία της.
Τελικά, οι αμερικάνικες τράπεζες βρέθη-

καν να έχουν στα χέρια τους ένα κάρο
σπίτια που θα έπρεπε να τα σκοτώσουν
όσο όσο αν ήθελαν να γλιτώσουν, έστω
και κάτι, από τη χασούρα. Και τα πράγ-
ματα γίνονταν ακόμα πιο περίεργα, αν

αναλογιστεί κανείς πως δεν ήταν
μόνο οι τράπεζες που έπρεπε

να πληρώσουν τα σπα-
σμένα. Αντίθετα, τα δά-
νεια αυτά πακετάρονταν
σε κάθε μορφής χρηματι-
στηριακά προϊόντα, με κύ-

ριους αγοραστές το κράτος
και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης περνούσαν τον Aτλαντικό
και φτάνοντας στην Ευρώπη μεγένθυναν

τον γενικό χαμό.2

Όλα τα παραπάνω, τα λέμε για δύο λό-
γους: Πρώτον, δεν πιστεύουμε πως η
κρίση έχει να κάνει με την κακοδιαχεί-
ριση ή τα Golden Boys, όπως ήθελαν να
μας πείσουν οι τόνοι μελανιού που χύ-
θηκαν εκείνη την εποχή. Η συμπεριφορά
των τραπεζών υπήρξε μια φυσιολογική
επενδυτική συμπεριφορά καπιταλιστικών

Η ιδέα ήταν
απλή: θα δίνονταν
δάνεια στο φουλ
σχεδόν σε όποιον

τα ζήταγε

ΥΠΑΝΑΠΤΥΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ

Τον Ιούλιο που πέρασε, με αφορμή το δημοψήφισμα του ίδιου μήνα, μάθαμε και κάτι που μας προξένησε

έκπληξη: τα τελευταία χρόνια, η γερμανική ναυτιλία βρίσκεται σε κρίση και μάλιστα δέχεται τη μία κατα-

κεφαλιά μετά την άλλη από το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο. Τι να πει κανείς; Η περίσταση σηκώνει πολύ

χιούμορ, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να μη μείνουμε μόνο στο διασκεδαστικό του πράγματος. Μπας και

βγάλουμε καμία άκρη για το τι γίνεται, δηλαδή. Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα με τη σειρά.
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επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον υφέρ-
πουσας ύφεσης όπως ήταν η δεκαετία
του 2000. Και δεύτερον, γιατί θα δούμε
αμέσως παρακάτω ακριβώς την ίδια ιστο-
ρία να επαναλαμβάνεται με τις γερμανι-
κές τράπεζες και τη ναυτιλία. Με μια
διαφορά μόνο, αν το 2008 όλοι συζήτα-
γαν για την κατάρα της «άυλης οικονο-
μίας», στην περίπτωση της γερμανικής
ναυτιλίας πολύ δύσκολα θα μπορούσε να
χαρακτηρίσει κάποιος «άυλους», τους γι-
γαντιαίων διαστάσεων γερμανικούς ντε-
νεκέδες που έμεναν να σκουριάζουν
ψάχνοντας για αγοραστή.

TΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

Η πρώτη και κύρια ιδέα [του Κάιζερ]
είναι να εκθρονίσουμε την Βρετανία απ’
την παγκόσμια θέση της και να την κα-
ταλάβουμε οι ίδιοι. Ο Κάιζερ είναι πε-
πεισμένος ότι αυτός ο σκοπός είναι
αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς ένα
ισχυρό ναυτικό, για τη δημιουργία του
οποίου είναι αναγκαίο να δαπανήσουμε
μεγάλη ποσότητα χρημάτων. Και αν
αυτό είναι έργο που μόνο μια εξαιρε-
τικά πλούσια χώρα μπορεί να φέρει σε
πέρας, τότε πρέπει να πλουτίσουμε.

Von Hollweg, βασιλικός αντιπρόσωπος
της Γερμανίας, 19033

Μέσα στη γενική καταναλωτική ευδαιμο-
νία (με δανεικά) της πρώτης δεκαετίας
του αιώνα μας, η εμπορική ναυτιλία, και
ειδικά ο τομέας της μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων βίωσε μια πραγματική
έκρηξη. Πρώτες ύλες και βιομηχανικά μη-
χανήματα έπρεπε να ταξιδεύουν προς
την ανατολή και από εκεί ένας σκασμός
καταναλωτικά αγαθά γύρναγε για τις αγο-
ρές της Ευρώπης. Η ταυτόχρονη επιλογή
της ίδιας της δύσης να μεταφέρει ένα
μεγάλο μέρος της παραγωγής της σε
χώρες με υποτιμημένο εργατικό δυνα-
μικό, έκανε ακόμα κεντρικότερο για τον
καπιταλισμό τον, ήδη κεντρικό, τομέα
των μεταφορών.

Σε αυτό το σημείο είναι που το γερμα-
νικό κράτος είδε τη ναυπήγηση ενός
στόλου, εμπορικού αυτή τη φορά, ως το
μέσο για την παγκόσμια κυριαρχία. Δεν
ήταν η πρώτη φορά που το γερμανικό
κράτος προέβλεπε μεγαλεία στον δρόμο
προς τη θάλασσα. Για την ακρίβεια,
όποτε το γερμανικό κράτος ανασυγκρο-
τούσε τις δυνάμεις του, ένιωθε τον απο-
κλεισμό του από τις θάλασσες ως μια

θανάσιμη απειλή. Με τη ναυπήγηση ενός
πολεμικού στόλου άρχισε τις προετοιμα-
σίες του για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο,
με απόπειρα κυριαρχίας στη θάλασσα συ-
νέχισε και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το
αλά «Καββαδίας» κάλεσμα που ένιωσε το
γερμανικό κράτος στις μέρες μας, εκ-
φράστηκε με μια προσπάθεια ναυπήγη-
σης ενός εμπορικού στόλου που
κυριάρχησε στον τομέα των εμπορευμα-
τοκιβωτίων και έφερε τη γερμανική ναυ-
τιλία στην τρίτη θέση της παγκόσμιας
κατάταξης της χωρητικότητας του εμπο-
ρικού στόλου (φυσικά κάτω από τον ελ-
ληνικό).

Η ιδέα ήταν απλή στη σύλληψή της. Η
Γερμανία είναι μια χώρα με εξαγωγική
βιομηχανική παραγωγή. Για ποιο λόγο να
πληρώνει για τη μεταφορά των προϊόν-
των της σε άλλες χώρες; Άμα μπορούσε
να φτιάξει έναν στόλο άξιο αναφοράς, θα
είχε εξασφαλισμένη την αρχική πελα-
τεία, αλλά και τις σωστές τιμές προς τους
πελάτες της. Και ανάπτυξη και τα λεφτά
θα έμεναν στην οικογένεια. Το πρόβλημα
ήταν, όμως, πως δεν υπήρχαν άνθρωποι
που είχαν και την εμπειρία και την πα-
ράδοση, αλλά και τα χρήματα που απαι-
τούνται για τέτοια εγχειρήματα. Μέχρι
και για τους ιδρυτές των θεωριών της
«γεωπολιτικής», η Γερμανία κατατασσό-
ταν πάντοτε στις «χερσαίες δυνάμεις»…
Παρ’ όλα αυτά, η επανένωση της ανατο-
λικής και της δυτικής Γερμανίας, καθώς
και η επανατοποθέτηση της γερμανικής
οικονομίας στην ευρωπαϊκή πρωτοκαθε-
δρία, έκαναν το κάλεσμα της θάλασσας
όλο και εντονότερο.

Τελικά, ο σχεδιασμός του γερμανικού
κράτους περιελάμβανε τη δημιουργία
μιας σειράς τραπεζικών κεφαλαίων
(funds) που είναι γνωστά με το όνομα
KG funds. Η ιδέα ήταν και πάλι απλή.
Πολύς κόσμος καλούνταν να καταθέσει
σε αυτά «μικροποσά», εξασφαλίζοντας
καλά επιτόκια κι έχοντας ως μπόνους μια
σειρά από φοροαπαλλαγές και κρατικές
διευκολύνσεις. Τα λεφτά κλείνονταν για
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου
μια δεκαπενταετία) και κατευθύνονταν
προς τη ναυτιλία για τη ναυπήγηση κα-
ραβιών. Τη διαχείριση αυτών των εται-
ριών την αναλάμβαναν διαφόρων ειδών
μάνατζερ. Στο κάλεσμα του γερμανικού
κράτους για κεφάλαια ανταποκρίθηκε ένα
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Στον πίνακα βλέπουμε την κατανομή των
στόλων με βάση τη χωρητικότητά τους.
Στην πρώτη θέση η Ελλάδα, στην τρίτη η
Γερμανία. Στο διάγραμμα παρουσιάζονται
οι τιμές των ναύλων ανά χρονιά. Από την
έκρηξη του 2004, στην καθίζηση του
2009.



σημαντικό μέρος της μεσαίας τάξης της
Γερμανίας· γιατροί, δικηγόροι, μεσαίοι
επενδυτές κλπ. είδαν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για καλά και σταθερά λεφτά με
προνομιακές συνθήκες. Και πράγματι· τα
πολλά μικρά κεφάλαια συγκεντρώθηκαν
από τις γερμανικές τράπεζες και τελικά
κατασκευάστηκαν τα καράβια που ανέ-
βασαν τη γερμανική ναυτιλία στα ψηλό-
τερα σκαλοπάτια της κατάταξης.

Καθώς, λοιπόν, αύξανε ο όγκος των χρη-
μάτων που συγκεντρώνονταν, αύξανε και
η τάση ναυπήγησης όλο και μεγαλύτερων
καραβιών εμπορευματοκιβωτίων, σε μια
κούρσα γιγαντισμού που έσπαγε το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο. Οι λόγοι είναι απλοί.
Όσο μεγαλύτερο το πλοίο, τόσο λιγότε-
ρες οι διαδρομές, τόσο λιγότερα τα
έξοδα για επισκευές και καύσιμα. Σε
αυτά πρέπει να προστεθεί κι ένας ακόμα
λόγος: τα εν λόγω καράβια αγοράζονταν
από τράπεζες και οι τράπεζες νοιάζον-
ταν ιδιαίτερα να εμφανίζουν κινήσεις κε-
φαλαίων στο ενεργητικό τους. Τα
καράβια καταγράφονταν όχι με βάση τα
προσδοκώμενα κέρδη τους, αλλά με
βάση την τιμή τους, που με τη σειρά της
υπολογιζόταν με βάση το αν χρησιμο-
ποιούνταν τεχνολογίες αιχμής. Οπότε
όσο μεγαλύτερο το καράβι, τόσο καταλ-
ληλότερο για λογιστικά παιχνίδια.

Εν ολίγοις, μια σειρά από παράγοντες
έσπρωξε τη γερμανική ναυτιλία να επεν-
δύσει σε έναν μεγάλο εμπορικό στόλο
που αποτελούνταν από όλο και μεγαλύ-
τερα καράβια. Η κρίση όμως του 2008,
καθώς και η πτώση της κατανάλωσης, και
άρα και της ανάγκης μεταφοράς των προ-
ϊόντων, αποτέλεσε ένα πραγματικό ναυά-
γιο για τη γερμανική ναυτιλία. Τα θηρία
που είχαν ναυπηγηθεί ήταν φτιαγμένα
για να αντιμετωπίσουν μια ζήτηση που
όλο και αυξανόταν κι όχι να κάνουν με-
ταφορές φορτωμένα στο 10-20% της δυ-
ναμικής τους. Και κάπως έτσι, το
γερμανικό ναυτικό έπαιρνε ξανά τον
δρόμο προς τον κουβά. Στο δρόμο αυτό,
όμως, δεν ήταν μόνο του. Είχε μαζί του,
να του κάνει παρέα, ένα καλό κομμάτι
των αποταμιεύσεων της μεσαίας τάξης
της Γερμανίας και των γερμανικών τα-
μείων. Μια σειρά από τράπεζες άρχισαν
να λένε ανοιχτά πως ήταν ελάχιστα βή-
ματα από το να βαρέσουν κανόνι, ενώ
καλούσαν το γερμανικό κράτος να έρθει

να τις σώσει. Κάτι σαν τα δικά «μας»
«κόκκινα δάνεια» σε ναυτική βερσιόν.4

Μετά το 2012, οι διαχειριστές της γερ-
μανικής ναυτιλίας προσπαθούσαν να σώ-
σουν ό,τι σωζόταν κι έτσι έβγαλαν ένα
μεγάλο μέρος του στόλου τους στο
σφυρί. Χωρίς πολλά πολλά, αναγκάστη-
καν να πουλάνε τα καράβια τους σε τιμές
10-15% της αρχικής τους αξίας. Δηλαδή
ελάχιστα παραπάνω από τις τιμές που δί-
νονται για παλιοσίδερα. Πακέτο φάση για
τη Γερμανία· απόπειρα για ναυτική κυ-
ριαρχία στον μεθεπόμενο παγκόσμιο πό-
λεμο πάλι...

KΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤEΣ ΤΟΥΣ

Και την ναυτική τέχνη δεν
θα την μάθουν εύκολα.
Αφού ούτε και εσείς που
καταγίνεστε με αυτό
ήδη αμέσως μετά τα Μη-
δικά δεν την κατέχετε
ακόμα στην εντέλεια· πως
λοιπόν αυτοί, άνθρωποι γε-
ωργοί και όχι θαλασσινοί […] θα
ήταν δυνατόν να κατορθώσουν κάτι
αξιόλογο; […] Το ναυτικό, περισσότερο
από άλλα πράγματα, είναι ζήτημα τέ-
χνης, και δεν γίνεται να το ασκεί κανείς
όποτε τύχει, ως πάρεργο, απεναντίας τί-
ποτε άλλο δεν μπορεί να ασκείται ως πά-
ρεργο παράλληλα με αυτό.5

Αγοραστές βρέθηκαν, τελικά, για να απε-
λευθερώσουν τις γερμανικές τράπεζες
από τα βάσανά τους. Οι ελληνικές εφη-
μερίδες από το 2012 έως και σήμερα φι-
λοξενούν κατά καιρούς στα «άδυτα τον
αδύτων» τους άρθρα για τη μαζική πώ-
ληση γερμανικών καραβιών σε έλληνες
εφοπλιστές. Να ένα κλασικό δείγμα:

Τώρα οι εταιρείες Navios Maritime Hol-
dings Inc., Navios Maritime Acquisition
Corporation και Navios Maritime Part-
ners LP, συμφερόντων της Αγγ. Φράγ-

κου, εξαγοράζουν, διά του νεοσυστα-
θέντος οχήματος Navios JV, σε ιδιαί-
τερα ελκυστικές, σύμφωνα με ναυλο-
μεσιτικούς κύκλους, αποτιμήσεις, επτά
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων και άλλα επτά φορτηγά.6

Ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, καταλαβαί-
νετε εσείς…

Αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι
χαρακτηριστική του ελληνικού εφοπλι-
σμού και θα την βρούμε απαράλλακτη
στο βάθος της ιστορίας του. Η παρακάτω
περιγραφή της συμπεριφοράς των ελλή-
νων εφοπλιστών κατά τη διάρκεια της

κρίσης του μεσοπολέμου δείχνει
του λόγου το αληθές: 

Πράγματι το πιο εμφανές χα-
ρακτηριστικό του ελληνικού
στόλου κατά τη μεσοπολε-
μική περίοδο ήταν η επέ-
κτασή του κατά τη διάρκεια

της παγκόσμιας ναυτιλιακής
κρίσης του 1930. […] Αυτή η

αντίδραση στην παγκόσμια ναυ-
τιλιακή κρίση είναι ένα φαινόμενο, το

οποίο η Ελένη Θανοπούλου ονόμασε
«ανακυκλική επενδυτική συμπεριφορά
των Ελλήνων εφοπλιστών», με βάση
την οποία οι Έλληνες εφοπλιστές αγό-
ραζαν, όταν η ναυλαγορά ήταν στο
ναδίρ της και τα πλοία ήσαν φθηνά.
Αγόραζαν πλοία, όχι μόνο για να αντι-
καταστήσουν την πεπαλαιωμένη χωρη-
τικότητα ή για να εξυπηρετήσουν
κάποιο συγκεκριμένο εμπόριο, αλλά
επίσης τα διέθεταν στην αγορά και σαν
κερδοσκοπικά κεφάλαια, δηλαδή αγό-
ραζαν φθηνά και πωλούσαν ακριβά.
Αυτή η πρακτική, η οποία συνεχίζεται
ακόμη και σήμερα, κατέστησε τους Έλ-
ληνες κυρίαρχους στην αγορά αγορα-
πωλησιών του Λονδίνου[…]
Ακολουθώντας την πρακτική αυτή, τα
ελληνικά ναυτιλιακά γραφεία του Λον-
δίνου ήταν σε θέση να εκμεταλλευ-
θούν την κρίση του βρετανικού

Η κρίση
του 2008 αποτέ-

λεσε ένα ναυάγιο
για τη γερμανική

ναυτιλία
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στόλου. Η δύναμή τους στηρίχτηκε στη
γνώση -και στις διασυνδέσεις- περί τη
ναυτιλιακή αγορά του Λονδίνου, από
τη μια, και στη δομή του ελληνικού
στόλου, από την άλλη, που βασίστηκε
στη συγγένεια, στην κοινή καταγωγή
και στη συμπλοιοκτησία.7

Ωραία λοιπόν, οι έλληνες εφοπλιστές
εδώ και σχεδόν έναν αιώνα το έχουν
βρει το κόλπο: αγοράζουν όταν όλοι
πεινάνε και αγοράζουν για ένα
κομμάτι ψωμί· πουλάνε όταν
όλοι ψάχνουν αυτό που
έχουν οι έλληνες εφοπλι-
στές και μάλιστα μοσχο-
πουλάνε. Ένα μόνο
πρόβλημα υπάρχει στην
παραπάνω συμπεριφορά.
Είναι τελικά οι έλληνες εφο-
πλιστές οι μόνοι που το σκέφτηκαν
αυτό; Γιατί πήγαν οι γερμανοί και τα αγό-
ραζαν όταν ήταν ακριβά; Γιατί δεν κρα-
τιόνταν να πουλήσουν σε πιο καλές
εποχές και να μην τα «σκοτώσουν» όσο
όσο τα καράβια τους; Προφανώς, τα
πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο
λόγος που πουλάει όποιος πουλάει είναι
γιατί είναι αναγκασμένος και δεν μπορεί
να κάνει αλλιώς. Ο λόγος που πουλιέται

η γερμανική ναυτιλία είναι γιατί η κρίση
την κατέστρεψε. Ο λόγος που αγοράζουν
οι έλληνες εφοπλιστές είναι γιατί το (οι-
κονομικό) μέγεθός τους είναι τέτοιο που
στην κρίση μπορούν να βλέπουν ευκαι-
ρίες. Ευκαιρίες να καταστρέψουν τους
αντιπάλους τους και να τους αγοράσουν
κομμάτι το κομμάτι. Είναι τέτοιο το μέ-
γεθος των ελλήνων εφοπλιστών που η

κρίση δεν τους έχει αγγίξει και
πολύ. Είναι τέτοιο το μέγεθος

που πραγματικά αναρωτιέται
κανείς πώς μπορούν να
υπάρχουν ακόμα θεωρίες
που να βλέπουν το ελλη-
νικό κεφάλαιο ως υπανά-

πτυκτο, αμελητέο και
παρασιτικό.

Στο σημείο αυτό, ας επιμείνουμε
στο προφανές: οι ελληνικές εφοπλιστι-
κές επιχειρήσεις είναι κατά παράδοση οι-
κογενειακές. Και σε αυτήν ακριβώς τη
δομή αποδίδεται, από τους Financial
Times8 μέχρι τον τελευταίο αναλυτή, η
επικράτηση του ελληνικού εφοπλιστικού
κεφαλαίου επί του γερμανικού. Δηλαδή;
Και γιατί είναι καλύτεροι οι συγγενείς και
οι κοντοχωριανοί; Για τον ίδιο λόγο που

οι μαφιόζοι είναι συγγενείς και κοντοχω-
ριανοί. Για την εμπιστοσύνη στο έγκλημα
και την ανηθικότητα. Όταν τα ναύλα πέ-
φτουν και η εταιρία πρέπει να μείνει στη
ζωή, τότε θα πρέπει και τα καράβια σου
να κουβαλήσουν και κάνα τόνο πρέζα, θα
πρέπει να πάρουν τίποτα λαθραία όπλα,
να σπάσουν κάνα εμπάργκο με κίνδυνο
να φάνε και τίποτα ρουκέτες. Ο σωστός
επιχειρηματίας δεν πρέπει να κωλώσει
να κάνει αυτό που πρέπει… Δεν θα αμ-
φιβάλλουμε για το άμεμπτο ήθος του
όποιου μάνατζερ· αλλά αλήθεια, μια
τόσο ανοιχτή δομή είναι κατάλληλη για
τέτοιες δουλειές; Και άραγε οι φοροα-
παλλαγές που περιγράφουν τα άρθρα,
όταν μιλάνε για μπορούν στα αλήθεια να
χτυπήσουν την ελληνική φάση; 

Οι έλληνες εφοπλιστές, άλλωστε, κάνουν
ό,τι γουστάρουν και οι εφημερίδες δεν
έχουν κανένα λόγο να το κρύβουν:

Σε ό,τι αφορά τον Έλληνα εφοπλιστή,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι φορολογεί-
ται ατομικά με βάση το σύστημα των
τεκμηρίων, γεγονός που σημαίνει ότι
για κάθε 100 ευρώ που φέρνει στη
χώρα για να καλύψει τα τεκμήρια, τα 6-
8 ευρώ πηγαίνουν στο κράτος μέσω της
εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης σημαν-
τικά είναι τα φορολογικά οφέλη (έμμε-
σοι φόροι) από την κατανάλωση των
χρημάτων που εισάγει για τις ανάγκες
του.9

Εν ολίγοις, οι έλληνες ναύτες αποδίδουν
περισσότερους φόρους προς το κράτος
από ό,τι οι έλληνες εφοπλιστές. Να μην
ξεχάσουμε να σημειώσουμε πως η φο-
ρολογική ασυλία των τελευταίων είναι
και συνταγματικά κατοχυρωμένη. Στην
τελική, οι έλληνες εφοπλιστές το κράτος
δεν το έχουν για να το πληρώνουν· οι
φορολογούμενοι μπορούν και μόνοι τους
να πληρώνουν τους μπάτσους που θα
τους σπάσουν τα κεφάλια. Οι έλληνες
εφοπλιστές το κράτος τους το έχουν για
να τους εκπροσωπεί και για να τους κλεί-
νει τίποτα καλά deals. Ένα παράδειγμα
μάς δίνει ο Sergio Bologna, περιγράφον-
τας την κατάσταση των ελλήνων εφοπλι-
στών:

Είδαν το χάρο με τα μάτια τους πριν
από λίγο καιρό, με την κρίση του
2007/2008 αλλά, σε αντίθεση με άλλες
φορές, ο Σωτήρας δεν ήλθε με τη
μορφή του έλληνα φορολογούμενου,
αλλά φορώντας τα πολύ πιο ακριβά εν-
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Είναι τέτοιο το
μέγεθος των ελλή-

νων εφοπλιστών που
η κρίση δεν τους έχει

αγγίξει και πολύ

«Εργένισσα εκ πεποιθή-
σεως, η Αγγελική Φράγκου
είναι μια επιχειρηματίας
με υψηλές διασυνδέσεις
σε πολιτικό και οικονομικό
επίπεδο και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού.
Έχει επιλέξει έναν λιτό -
σπαρτιατικό τον χαρακτηρί-
ζουν πολλοί- τρόπο ζωής,
αν λάβει κανείς υπόψη του
την τεράστια περιουσία
της. Δεν αποζητά τη δη-
μοσιότητα γιατί τη θεωρεί
περιττή επίδειξη μαται-
οδοξίας». 



δύματα του κινέζικου νομίσματος.
Έγραφε η Telegraph στις 13 Αυγούστου
2012: «Οι ελληνικές εταιρίες κάνουν
παιχνίδι με τις κινέζικες τράπεζες. Ο
πρωθυπουργός Wen Jiabao έδωσε εν-
τολή προ διετίας να εκταμιευθούν δά-
νεια αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων
στους έλληνες εφοπλιστές». Αυτή η λε-
πτομέρεια κρύβεται πίσω από την πα-
ραχώρηση του λιμανιού του Πειραιά
στους κινέζους.10

Φυσικά αυτά δεν πέρναγαν απαρατήρητα
από την γερμανική πλευρά. Η ελληνική
αστική τάξη που τόση φασαρία έχει
κάνει, μέσω των πολιτικών της εκπρο-
σώπων, για τα οικονομικά της προβλή-
ματα αγοράζει τη γερμανική ναυτιλία για
ένα κομμάτι ψωμί, οδηγώντας σε κατάρ-
ρευση τις αποταμιεύσεις της γερμανικής
μεσαίας τάξης. «Οι Έλληνες εφοπλιστές
παραγγέλνουν πλοία σαν μην υπήρχε
ποτέ κρίση στη ναυτιλία» καταγγέλλει το
Spiegel, ενώ όσο πιο λαϊκό είναι το έν-
τυπο (βλ. Bild) τόσο μεγαλύτερες και οι
κατάρες που εκτοξεύει προς τους έλλη-
νες εφοπλιστές. 

Να τους κατηγορήσεις; Ο Γιάννης (Αγγελι-
κούσης), η Αγγελική (Φράγκου) και ο
Γιώργος (Οικονόμου)11 αχώριστοι γίνανε
φτιάχνοντας τραστ και έφαγαν τα λεφτά
του Πέτρου, του Γιόχαν και του Φρανς της
γερμανικής μεσαίας τάξης. Καταλαβαί-
νετε· στην ίδια την Γερμανία υπάρ-
χει τουλάχιστον μια θεωρία
εξάρτησης του γερμανικού
(παρασιτικού) κεφαλαίου
από το ελληνικό.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ή
ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ
ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Στις αρχές του 2015, ο «σοσιαλι-
σμός ήρθε» στην Ελλάδα με τη μορφή
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός μας μά-
ζεψε όποιο μεταμοντέρνο σούργελο
είχε, μαζί με το βαθύ κράτος που είχε
μείνει στη θέση του για να εγγυηθεί τη
συνέχεια των κρατικών στρατηγικών, και
πήγε στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτεί
για τη διάσωση των ελληνικών τραπε-
ζών. Ο πρωθυπουργός μας τους είπε ότι
αυτά που ξέρανε έπρεπε να τα ξεχά-
σουν, πλέον «θα πληρώνουν οι έχον-
τες». Το γερμανικό κράτος ζήτησε
(μεταξύ άλλων) να φορολογηθούν οι
εφοπλιστές (ε, έχοντες είναι και αυτοί).

Οι εκπρόσωποι του κράτους μας δεν άν-
τεξαν την πίεση και γύρισαν το ερώτημα
στον «κυρίαρχο λαό»…

Ο «κυρίαρχος λαός» δεν ασχολήθηκε με
τους διακρατικούς και ενδοκαπιταλιστι-

κούς ανταγωνισμούς σαν αυτούς
που περιγράφουμε εδώ

πέρα. Ανταγωνισμούς,
στους οποίους μάλιστα το
ελληνικό κεφάλαιο δεν
βρίσκεται διαρκώς ηττη-
μένο και με την πλάτη

στον τοίχο. Αντίθετα, αρ-
κετά συχνά έχει την άνεση

να παίζει σκληρά παιχνίδια
ακόμα και εναντίον μεγάλων παιχτών. Τέ-
τοιες ιστορίες, όμως, δεν δένουν με το
«πατριωτικό» κάλεσμα της κυβερνώσας
αριστεράς και για αυτό θα πρέπει να μέ-
νουν στην αφάνεια.

1. Αναφερόμαστε στο «τεχνικό μέρος» γιατί για
εμάς η κρίση που ακόμα διανύουμε σε καμία
περίπτωση δεν έχει να κάνει με τεχνικές δυσ-
λειτουργίες ή οικονομικές αστοχίες. Δεν θα
μπορούσαμε, κατά κανένα τρόπο, να υποστη-
ρίξουμε πως όποια προβλήματα έχει ο καπιτα-
λισμός προκύπτουν απλώς από κακές
αποφάσεις κακών ανθρώπων ή μη ικανών δια-

χειριστών· ασχέτως των προβλημάτων τους με
την εργατική τάξη.
2. Μια σχετική αναφορά στα παραπάνω γεγο-
νότα μπορεί να βρεί κανείς στη μπροσούρα The
panic is on της αυτόνομης πολιτικής ομάδας
Σαχ. Μπορείτε να τη βρείτε στο autono-
mia71.wordpress.com->class war dogz ->αρ-
χείο Σαχ ->εκδόσεις.
3. Fischer, F., H συνέχεια των ελίτ, antifa scri-
pta 2015, σελ. 50.
4. Μια περιγραφή της γερμανικής ναυτιλιακής
κρίσης βρήκαμε στο άρθρο του Sergio Bologna
«The shipping tsunami» που υπάρχει στο δια-
δίκτυο. 
5. Θουκυδίδης, Ιστορία. εκδ. Πόλις, σελ. 207.
6. «Σε ελληνικά χέρια γερμανικός στόλος 24
πλοίων», Καθημερινή, 24/04/2015.
7. Τζένη Χαρλαύτη, Ιστορία της ελληνόκτητης
ναυτιλίας, εκδ. Νεφέλη, σελ. 337.
8. «German shipowners left in Greek wake»,
Financial Times, 13/03/2012. 
9. «Επιθέσεις φιλίας από ξένα κέντρα προς
τους Έλληνες εφοπλιστές», Ναυτεμπορική,
10/09/2015.
10. Σέρτζο Μπολόνια, «Παγκόσμια ναυτιλία: Ο
Δίας νικά τον Βόταν». http://www.rnbnet.gr.
11. «14 Έλληνες πλοιοκτήτες στα 100 μεγαλύ-
τερα ονόματα της παγκόσμιας ναυτιλίας»,
http://statbank.gr/, 22/10/2014.
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Ο «κυρίαρχος
λαός» δεν ασχολή-

θηκε με τους διακρατι-
κούς και ενδοκα-

πιταλιστικούς αντα-
γωνισμούς 

Το Alexander von Humboldt εγκαινιάστηκε στο Αμβούργο το 2013. Με μήκος 396 μέτρα και χω-
ρητικότητα 16.000 εμπορευματοκιβωτίων ήταν τότε το μεγαλύτερο καράβι που είχε κατα-
σκευαστεί. Κάπου εκεί κατάλαβαν ότι είχε γίνει μαλακία.


