
Πρόκειται για μια περίοδο αρκετών δεκαετιών, κατά την οποία,
όπως πολύ παραστατικά γράφει η Τ. Χαρλαύτη,

στην παγκόσμια ναυτιλία σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις
και μεταβολές, οι οποίες οδήγησαν στην εξαφάνιση ή τη μείωση
της χωρητικότητας παραδοσιακών ναυτιλιακών κρατών, στην εμ-
φάνιση νέων ναυτιλιακών δυνάμεων, στην ένταση του ανταγωνι-
σμού τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο εθνικών
στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ναυτιλία που ελέγχεται από ελλη-
νικά συμφέροντα αποτελεί τη μοναδική δύναμη, που σχεδόν
αδιάκοπα, χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται και αυξάνει το μερί-
διό της στην παγκόσμια ναυτιλία, έτσι ώστε από το 1,5% που
αποτελούσε το 1947, να φτάσει να αποτελεί το 17% της παγκό-
σμιας ναυτιλίας στις αρχές του 21ου αιώνα.1

Από το 2007 που γράφτηκε το παραπάνω απόσπασμα έως σή-
μερα, οι Έλληνες εφοπλιστές, εν μέσω παγκόσμιας κρίσης που
βαθαίνει εδώ και έξι χρόνια, συνέχισαν την ανέλιξή τους, φτά-
νοντας να κατέχουν το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.
Αν υπολογίσει κανείς, ότι πάνω από το 90% των παγκόσμιων με-
ταφορών γίνεται μέσω θαλάσσης, μπορεί ίσως να φανταστεί τα γι-
γαντιαία μεγέθη. 

Σε αυτό το κείμενο θα προσπαθήσουμε (λόγω περιο-
ρισμένου χώρου και χρόνου) να πούμε πολύ συνο-
πτικά την ιστορία αυτής της αδιάκοπης ανάπτυξης
στα χρόνια που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο έως την περίοδο που στην ελληνική πραγ-
ματικότητα ονομάζουμε μεταπολίτευση. Προφα-
νώς, όχι, γιατί βλέπουμε καμιά ιστορική τομή
εκείνη την περίοδο. Απεναντίας, μέσα από την ιστο-
ρία της ελληνικής ναυτιλίας θα προσπαθήσουμε να
αναδείξουμε ότι πρώτον, η στρατηγική της αστικής τάξης
και του κράτους (της) έχει συνέχεια στο χρόνο και δεύτερον (και
δυσκολότερο) ότι πρόκειται για στρατηγική που δεν αφορά μόνο
το στενό εμπορικό συμφέρον των εφοπλιστών, αλλά και την ευ-
ρύτερη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

LONG LIVE AMERICA & FUCK THE USA.
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Είχαμε μείνει λοιπόν στο 1947 και στην αγορά των 100 Liberty.
Αυτή ακριβώς η αγορά, ή για να ακριβολογούμε ο τρόπος της
αγοράς, απέφερε μεγάλα κεφάλαια στους ιδιοκτήτες. Θυμίζουμε
ότι μετά το τέλος του πολέμου οι Έλληνες πλοιοκτήτες μπορεί να
βρέθηκαν σχεδόν χωρίς στόλο (με το 72% κατεστραμμένο), αλλά
βρέθηκαν επίσης με τεράστια κεφάλαια στις τράπεζες λόγω των
αποζημιώσεων. Με 100 φορτηγά ήδη εξασφαλισμένα, οι δαιμό-
νιοι επιχειρηματίες συνέχισαν να αγοράζουν πλοία με τρελούς
ρυθμούς. Σύμφωνα με τον, πικραμένο για τον αποκλεισμό του
από το φαγοπότι των Liberty, Αριστοτέλη Ωνάση:

Μέσα στον πρώτο χρόνο τα εκατό αυτά πλοία απέδωσαν εισό-
δημα 9 εκατομμ. λίρες Αγγλίας και καθαρό κέρδος 2,8 εκ λ.Α.
Έτσι, από το 1946 μέχρι το 1949, οι εφοπλιστές μπόρεσαν να
αγοράσουν άλλα 277 πλοία (…) που έθεσαν υπό σημαίες ευκαι-
ρίας και τα οποία απέδωσαν ισοδύναμα ποσά εισοδήματος.2

Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές εξακολούθησαν να
αγοράζουν από την ανεξάντλητη πηγή του αμερικανικού κρά-

τους, έτσι ώστε το 1966 από τα 722 Liberty που εξακο-
λουθούσαν να πλέουν, τα 603 ήταν ελληνικών

συμφερόντων. 

Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν χρυσά χρόνια,
όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για την παγ-
κόσμια ναυτιλία. Με ένα τεράστιο κομμάτι της υφη-
λίου να έχει βάλει μπρος την ανοικοδόμηση από τα

ερείπια του πιο καταστροφικού πολέμου και με τα
αφεντικά να έχουν εξασφαλίσει, έστω και πρόσκαιρα,

την πειθαρχία μιας τσακισμένης εργατικής τάξης, η ανά-
πτυξη της παγκόσμιας οικονομίας έδειχνε να μην έχει εμπόδια.

Πρώτες ύλες σε τρελή ζήτηση, βιομηχανίες να αναπτύσσονται τά-
χιστα και πάνω απ’ όλα το πετρέλαιο για το οποίο η ζήτηση είχε
χτυπήσει κόκκινο. Όλα αυτά βεβαίως χρειάζονταν μεταφορές και
όπως είπαμε το 90% των παγκόσμιων μεταφορών ήθελε πλοία.
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ΩΣ ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ 
ΚΑΙ ΩΣ ΦΙΔΙ ΑΝΑΡΡΙΧΑΤΑΙ
ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε αφηγηθεί το πώς

ο ελληνικός εφοπλισμός αναγεννήθηκε με την από-

κτηση των 100 Liberty και την αμέριστη αρωγή του κα-

ταχρεωμένου τότε ελληνικού κράτους, το οποίο μπήκε

εγγυητής στις πιστώσεις των Ελλήνων εφοπλιστών από τις

αμερικανικές τράπεζες. Αυτή ήταν και η αφετηρία για την συ-

νεχόμενη άνοδο του ελληνόκτητου στόλου που σε ολόκληρη τη

μεταπολεμική περίοδο αυξανόταν συνεχώς και έζησε τουλάχιστον

δύο «χρυσές εποχές». 
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Η διαδεδομένη τακτική που ακολούθησαν λοιπόν ευλαβικά οι κα-
ραβοκύρηδες, ήταν να παίρνουν δάνεια από τις πολύ πρόθυμες
τράπεζες και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και να επεν-
δύουν άμεσα τα καθόλου αμελητέα κέρδη τους από τα υψηλά
ναύλα. Αγόραζαν κάθε είδους μεταχειρισμένα φορτηγά, τα οποία
για πολλές δεκαετίες αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό και
ακόμα και σήμερα την σπονδυλική στήλη του ελληνόκτητου στό-
λου. Αλλά δεν αρκέστηκαν σε αυτά. Ταυτόχρονα, η «δαι-
μόνια επιχειρηματικότητα» που τους οδηγούσε στο
να κόβουν στη μέση τα ήδη ταλαιπωρημένα Liberty
για να τσοντάρουν έξτρα αμπάρια, τους οδηγούσε
και σε καινοτομίες, όπως ο γιγαντισμός των
πλοίων και οι μαζικές παραγγελίες. Επίσης, από
τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αρκετοί από αυ-
τούς εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έως το 1951
οι Νορβηγοί εφοπλιστές, η μέχρι τότε κυρίαρχη δύ-
ναμη στα δεξαμενόπλοια, περιορίζονταν από το νορ-
βηγικό κράτος, λόγω της κρίσης συναλλάγματος που το
έπληττε. Έσπευσαν, λοιπόν, να καλύψουν το κενό κλείνοντας μα-
ζικές χρονοναυλώσεις με τις ξεκρέμαστες πετρελαϊκές πολυεθνι-
κές. Ο πόλεμος της Κορέας που ξέσπασε το 1950 ανέβασε τα
ναύλα στα ύψη και μετέτρεψε τη διεκδίκηση ενός κομματιού της
αγοράς σε ευκαιρία για θησαύρισμα. Η ομάδα των Ελλήνων εφο-
πλιστών με πρωτεργάτες τους Νιάρχο και Ωνάση, άρχισαν να πα-
ραγγέλνουν μαζικά όλο και μεγαλύτερα τάνκερ στα ναυπηγεία της
υπερχρεωμένης Βρετανίας και της κατεστραμμένης Γερμανίας,
στηρίζοντας σημαντικά τις οικονομίες τους. Καθώς το θαλάσσιο
εμπόριο γιγαντωνόταν (μέχρι το 1973 είχε εξαπλασιαστεί), οι
θαλάσσιες οδοί άλλαζαν και ο Ατλαντικός παραχωρούσε σταδιακά
την κεντρική του θέση στον Ειρηνικό και Ινδικό ωκεανό, τα χρό-
νια που ακολούθησαν, τα πλοία των Ελλήνων, που ραγδαία αυ-
ξάνονταν σε αριθμό και μέγεθος, έγιναν ο μεγαλύτερος
ανεξάρτητος διεθνής στόλος από ελεύθερα προς ναύλωση φορ-
τηγά και δεξαμενόπλοια. 

Καλά όλα αυτά, αλλά εκκρεμούσε ένα μικρό πρόβλημα. Οι Έλλη-

νες ναυτεργάτες εργάζονταν ακόμη βάσει των νόμων του 1941
και του 1943, οι οποίοι καθόριζαν τις συλλογικές συμβάσεις που
είχαν περάσει εν καιρώ πολέμου (και βάσει των οποίων, με πολύ
υψηλό τίμημα, είχαν γίνει οι υψηλότερα αμειβόμενοι στον κόσμο,
μετά τους Αμερικανούς και Καναδούς ναυτεργάτες). Και ενώ η
συνδικαλιστική τους δύναμη δεχόταν απανωτά χτυπήματα ήδη
από το τέλος του πολέμου -χτυπήματα, όπως η αυτοδιάλυση της

πιο μαζικής ομοσπονδίας τους, της ΟΕΝΟ- που σταδιακά
επέβαλαν μια de facto υποτίμησή τους, o εμφύλιος

που μαίνονταν δεν επέτρεπε σε αυτή την ταξική
ήττα να αποτυπωθεί ακόμη σε νόμους ή συλλογικές
συμβάσεις. Η δυσκολία εντεινόταν από το γεγονός
ότι το ελληνικό κράτος τότε, δεν είχε το τραπε-
ζικό σύστημα ούτε τα κεφάλαια για να χρηματοδο-
τεί τις αγορές πλοίων. Τα αφεντικά βρήκαν

πρόσκαιρη λύση για τα προβλήματά τους, συνδέοντας
περισσότερο τα συμφέροντά τους με αυτά του μεγάλου

νικητή του πολέμου, των ΗΠΑ. Το αμερικανικό κράτος,
εκείνη την εποχή, τόσο για να ξεπεράσει το ίδιο πρόβλημα, όσο
και γιατί ήθελε εν μέσω ψυχρού πολέμου να μπορεί ουσιαστικά
να ελέγχει (αλλά όχι να κατέχει) ένα μεγάλο κομμάτι του παγκό-
σμιου εμπορικού στόλου, προωθούσε τις σημαίες ευκαιρίας. Οι
διάφοροι πλοιοκτήτες, λοιπόν, παροτρύνονταν να αγοράζουν
πλοία με πιστώσεις από τις αμερικανικές τράπεζες και να τα δου-
λεύουν με διάφορες σημαίες κρατών που ήταν υπό τον έλεγχο
των ΗΠΑ, όπως ο Παναμάς και αργότερα η Λιβερία και η Ον-
δούρα. Το ελληνικό κράτος από την άλλη, εν μέσω εμφυλίου, κα-
ταχρεωμένο, με την οικονομική του επιβίωση να εξαρτάται
σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τη βρετανική και κυρίως την αμερι-
κανική βοήθεια, έβρισκε μόνο πλεονεκτήματα στη σύμπλευσή
του με τα συμφέροντα των ΗΠΑ· για την ώρα. Αρπάζοντας την
ευκαιρία οι Έλληνες εφοπλιστές, έγιναν ο βασικός μεταφορέας
για τους Αμερικάνους σε σημείο που το 1957 το 87% του ελλη-
νόκτητου στόλου ταξίδευε με τέτοιες σημαίες. 

Πάντως το μετεμφυλιακό κράτος δεν έμεινε με σταυρωμένα
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τα πλοία των
Ελλήνων έγιναν ο
μεγαλύτερος ανε-
ξάρτητος διεθνής

στόλος 

Αναμνηστική φώτο από την αγορά των 100
Liberty. Στη μέση όρθιος (με τα γυαλιά και
το ύφος) ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών Νέας Υόρκης, Μανώλης Κου-
λουκουντής, που αν θυμάστε οργάνωσε όλη
τη διαδικασία. Το 1953, μιας και το ελλη-
νικό δαιμόνιο είχε ανακαλύψει και καταορ-
γώσει τον θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού
από και προς την φρεσκοκομμουνιστική
Κίνα, τον εν λόγω κύριο τον κάλεσε ο γε-
ρουσιαστής Μακάρθυ για να συμφωνήσουν
να σταματήσουν όλες οι θαλάσσιες μεταφο-
ρές από και προς την Κίνα με ελληνικά
πλοία και να μη γίνει καμία δίωξη ενάντια
στους εφοπλιστές. Η συμφωνία επιτεύχθηκε
και η Ελλάδα συντάχθηκε επίσημα με το εμ-
πάργκο κατά της Κίνας. Κατόπιν αυτής της
συμφωνίας, οι Έλληνες εφοπλιστές άλλαξαν
τη σημαία σε κυπριακή και συνέχισαν
απτόητοι. Βέβαια, το ποιοι αποκλεισμοί
σπάνε και ποιοι όχι, καθώς και με ποια ση-
μαία, ήταν πάντα ένα έμμεσο εργαλείο πιέ-
σεων στην εξωτερική πολιτική.



χέρια. Ήδη από το 1951 ασχολήθηκε απο-
τελεσματικά με τα ζητήματα που είχε θέσει
από τα χρόνια του πολέμου η αστική του
τάξη. Έτσι οι νόμοι του 1951 και κυρίως του
1954 ουσιαστικά κατήργησαν τις όποιες κατακτήσεις
του ναυτεργατικού κινήματος εν καιρώ πολέμου, μειώνον-
τας σημαντικά τόσο τους μισθούς όσο και τον υποχρεωτικό
αριθμό πληρώματος σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.3 Το 1957 δε,
αποφάσισε να λάβει και άλλα μέτρα για να προσελκύσει πλοία
στη σημαία του, με πιο σημαντικό την φορολογική απαλλαγή για
μια περίοδο επτά ετών για πλοία που έμπαιναν στο ελληνικό νη-
ολόγιο αμέσως μετά την παράδοσή τους από τα ναυπηγεία. Πα-
ρόλες, όμως, τις νομικές «βελτιώσεις» για να γίνει πιο
«ανταγωνιστικό το κόστος εργασίας», τα οφέλη από το ελεύθερο
εμπόριο με σημαίες ευκαιρίας υπερίσχυαν. Από το 1953 και μετά
όμως αρχίζει σταδιακά μια δειλή επιστροφή στην ελληνική ση-
μαία. 

Οι Έλληνες εφοπλιστές, πάντως, δεν περιορίστηκαν στα όσα τους
πρόσφερε η συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σε αυτή τη χρυσή εποχή
όπου το εμπόριο ανθούσε, μετέφεραν τα πάντα και παντού. Και
επειδή όπου έπαιζε πόλεμος και απαγόρευση, τα ναύλα -και τα
κέρδη- αυξάνονταν, οι καραβοκύρηδές μας, ακούραστοι τυχο-
διώκτες, έφτασαν να είναι πρώτη δύναμη στο θαλάσσιο εμπόριο
συνεχίζοντας μια «παράδοση» που ο ελληνικός εφοπλισμός
εφαρμόζει από στις αρχές του 19ου αιώνα έως και σήμερα. Πα-
ραβίαζαν θαλάσσιους αποκλεισμούς, αψηφούσαν τα συμφέροντα
των «συμμάχων» τους, ναύλωναν τα πλοία τους σε οποιονδή-
ποτε ναυλωτή, χώρα ή ιδιώτη, νόμιμο ή παράνομο και «γέ-
μιζαν τα αμπάρια των πλοίων τους, εκμεταλλευόμενοι
πολιτικές κρίσεις, αψηφώντας διακρατικές συμφω-
νίες και συμμαχίες, με μοναδικό σκοπό το κέρ-
δος», όπως μας λέει η Χαρλαύτη, η οποία
συμπυκνώνει στην παρακάτω μακροσκελή λίστα
τον τρόπο που λειτουργούσε -και λειτουργεί- ο
ελληνικός εφοπλισμός:

Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, ο κο-
ρυφαίος εφοπλιστής Σταύρος Λιβανός, κατηγορήθηκε
από τον αμερικανικό Τύπο ως «κόκκινος καρχαρίας»
επειδή τα βαπόρια του μετέφεραν πολεμοφόδια τόσο για τη
Νότια όσο και για τη Βόρεια Κορέα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
«ψυχρού πολέμου» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής
Ένωσης, Έλληνες εφοπλιστές, όπως ο Ωνάσης, ο Φραγκίστας, ο
Μαμιδάκης και άλλοι μετέφεραν φορτία στα σοβιετικά λιμάνια.
Όταν η Κίνα αποκλείστηκε από τους Αμερικανούς τη δεκαετία του
‘50, τα ελληνικά πλοία εξακολούθησαν να μεταφέρουν φορτία
στα κινέζικα λιμάνια. Η Κίνα άλλωστε αποδείχθηκε ο κυρίαρχος
ναυλωτής των ελληνικών πλοίων Λίμπερτυ, και όχι μόνο, τη δε-
καετία του ‘60. Όταν η Κούβα αποκλείστηκε από τις Ηνωμένες
Πολιτείες κατά τις αρχές της δεκαετίας του ‘60, οι Έλληνες αξιο-
ποίησαν την κυπριακή σημαία για να μεταφέρουν φορτία ζάχαρης
από την Κούβα στην Σοβιετική Ένωση και έπραξαν το ίδιο κατά
τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, προς τα τέλη της δεκαε-
τίας. Οι αδελφοί Βαρδινογιάννη «εκτίναξαν» στα ύψη τις επιχει-
ρηματικές τους εισπράξεις θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα
επιτυχημένη τους πορεία, μέσω της παραβίασης του αποκλει-
σμού της Ροδεσίας από τους Βρετανούς γύρω στα μέσα της δε-
καετίας του ‘60. Τη δεκαετία του ΄80, ο Χατζηϊωάννου και οι
καπετάνιοι του, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες εφοπλιστές δε-
ξαμενοπλοίων, αψήφησαν τους αμερικανικούς πυραύλους στον
Περσικό Κόλπο, ενώ πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, τη δεκαετία

του ’90, παραβίασαν τον αποκλεισμό της Νό-
τιας Αφρικής από τον ΟΗΕ [λόγω Απαρτχάιντ]

και τον αποκλεισμό των σερβικών λιμανιών, που
επιβλήθηκε λόγω του πολέμου της Βοσνίας.4

Ταυτόχρονα -και ενάντια στην τόσο κυρίαρχη και τόσο
άσχετη αντίληψη, που τους θέλει διεθνείς επιχειρηματίες, οι

οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με το ελληνικό κράτος και την οι-
κονομία, παρά μόνο μέσω του συναλλάγματος και της φορολο-
γίας- οι Έλληνες εφοπλιστές επένδυαν και στη στεριά. Ήδη από το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έως τη μεταπολίτευση, ήταν
οι μεγαλύτεροι τραπεζίτες μετά το ελληνικό κράτος. Ήταν αυτοί
που επηρέαζαν στο μεγαλύτερο βαθμό τις κρατικές αποφάσεις για
το πού θα γίνουν επενδύσεις και πώς θα αναδιανεμηθούν οι πόροι
στην οικονομία. Καθόλου τυχαία, ένα σεβαστό ποσό πήγαινε σε
εταιρίες που τους ανήκαν. Εξέχον παράδειγμα ο ανοιχτά φιλο-
χουντικός εφοπλιστής Στρατής Ανδρεάδης, στον οποίο άνηκε ο
όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας (που σήμερα μετεξελίχθηκε στην
γνωστή σε όλους μας Alpha Bank) και ο οποίος από τις αρχές του
1950 ήλεγχε πέντε μεγάλες ελληνικές τράπεζες: 

Ο όμιλος της Εμπορικής είχε υπό τον έλεγχό της, την πρώτη με-
ταπολεμική περίοδο, το 30-35% των συνολικών καταθέσεων στην
ελληνική οικονομία και μέσω της τραπεζικής αυτοκρατορίας
ήλεγχε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες όπως τα ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, την Ελληνική Βιο-
μηχανία Κονσερβών και χυμών, το ξενοδοχείο Χίλτον των
Αθηνών, την Ιονική Ασφαλιστική και την ασφαλιστική εταιρεία
Φοίνιξ.5

ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ (ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΗΣΑΚΙ BONUS)

Στα επόμενα χρόνια οι «σύμμαχοι» Αμερικάνοι έδει-
χναν τη δυσαρέσκειά τους για τα καμώματα των
«τυχοδιωκτών» που από τη μία εκμεταλλεύονταν
τις διευκολύνσεις που τους παρείχαν και από την
άλλη γίνονταν έως και επικίνδυνοι για την εξωτε-

ρική πολιτική τους. Έτσι άρχισαν την πίεση, μει-
ώνοντας τις πιστώσεις, κυνηγώντας τους για

φορολογικές και άλλες απάτες και τραβώντας τους σε
διάφορες δίκες. Οι υπόλοιπες παραδοσιακές ναυτιλιακές δυ-

νάμεις, όπως η Βρετανία και η Νορβηγία, που έβλεπαν το μερί-
διό τους να μειώνεται σταθερά συνέδραμαν όπως μπορούσαν,
κυρίως αναγκάζοντας κράτη όπως ο Παναμάς και η Λιβερία να
λάβουν κάποια στοιχειώδη μέτρα, να λαμβάνουν υπόψιν το ερ-
γατικό δίκαιο και να αυξήσουν κάπως τη φορολογία. Και σαν να
μην έφταναν όλα αυτά, μετά από μια δεκαετία όπου γεγονότα
όπως ο πόλεμος της Κορέας και το κλείσιμο της διώρυγας του
Σουέζ κρατούσαν τα ναύλα ψηλά, τώρα είχαν αρχίσει και έπε-
φταν, καθώς πλέον η προσφορά κάλυπτε τη ζήτηση. Κερασάκι
στην τούρτα ήταν το μποϋκοτάζ ενάντια στις σημαίες ευκαιρίας
που κήρυξε το 1958, η Διεθνής Οργάνωση Συνδικάτων των Με-
ταφορών.6 Τότε άρχισε μια μαζική επιστροφή στις ανοιχτές αγ-
κάλες του ελληνικού κράτους, διαδικασία που κράτησε με
σκαμπανεβάσματα έως το 1974. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από το
1953 έως το 1973 η χωρητικότητα της ελληνικής σημαίας εικο-
σαπλασιάστηκε. 

Οι «καταδιωκόμενοι» εφοπλιστάδες, βέβαια, δεν είχαν καμιά διά-
θεση και πρόθεση να εγκαταλείψουν την τόσο κερδοφόρα στρα-
τηγική τους. Δεδομένου δε, ότι κάτω από την ελληνική σημαία
έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη τους πολύ περισσότερο την εξω-
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τερική πολιτική και τις συμμαχίες του ελληνικού κράτους, ακο-
λούθησαν για άλλη μια φορά το παράδειγμα των ΗΠΑ, μισοανα-
καλύπτοντας, μισοκατασκευάζοντας, την προσωπική τους
Λιβερία, να πατάνε σε δύο βάρκες. Από τη μία, διατηρούσαν ένα
σημαντικό ποσοστό του στόλου τους -κυρίως καινούρια και με-
γάλης χωρητικότητας πλοία- με ελληνική σημαία, απολαμβάνον-
τας τα εμφανή πλεονεκτήματα και την ασφάλεια που τους
παρείχε το νατοϊκό ελληνικό κράτος. Με αυτόν τον τρόπο εξα-
σφάλιζαν για το κράτος και τους εαυτούς τους μια υπολογίσιμη
δυνατή εθνική σημαία, που έχει μεγάλη σημασία στους διακρα-
τικούς, ναυτιλιακούς ανταγωνισμούς, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζαν
να στηρίζουν και τη «στεριανή» οικονομία (στην οποία έτσι κι
αλλιώς είχαν τα ηνία και τον έλεγχο). Από την άλλη, είχαν ένα

κράτος ελεγχόμενο, κάτω από τη σημαία του οποίου,
θα μπορούσαν με ένα μέρος του στόλου τους -το

πιο παλιό και προβληματικό- να συνεχίσουν
απρόσκοπτα να θησαυρίζουν από πολέμους,
αποκλεισμούς και πάνω στην πλάτη των πλη-
ρωμάτων τους. 

Προφανώς, the winner is… Κύπρος. Θυμί-
ζουμε, ότι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας

του ‘50, το ελληνικό κράτος είχε ανοίξει το
ζήτημα της ένωσης. Αν και οι προσπάθειες δεν

απέδωσαν, το 1959 η Κύπρος κηρύχθηκε ανεξάρ-
τητη δημοκρατία. Αυτό, λοιπόν, το «ανεξάρτητο» κρα-

τίδιο αποτέλεσε «απάγκιο» και «ορμητήριο». Από τις αρχές της
ύπαρξής του, προσέφερε τη σημαία ευκαιρίας με την οποία τα ελ-
ληνικά αφεντικά μεγαλούργησαν. Σύμφωνα με τον ειδικό στην οι-
κονομία της ναυτιλίας, Βασίλη Μεταξά, μετά το 1965 «η κυπριακή
σημαία φαίνεται να αποτελεί το πιο ενδεδειγμένο υποκατάστατο
[της λιβεριανής] ανάμεσα σε επιχειρηματίες που έχουν υψηλή
ροπή για την αποφυγή ρυθμίσεων». Όσους δηλαδή έχουν σαπιο-
κάραβα και αρνούνται να τα επισκευάσουν και όσους δεν υπο-
γράφουν καμία σύμβαση με το πλήρωμα - και τα δύο, άκρως
παράνομα στα εθνικά νηολόγια για την εποχή. Κατά τα λεγόμενα
του Μεταξά:

Ο αριθμός των κυπριακών ναυτιλιακών ατυχημάτων είναι πολύ
υψηλότερος, όχι μόνο από το μέσο όρο των ατυχημάτων σε παγ-
κόσμια κλίμακα ή από αυτόν των παραδοσιακών ναυτικών χωρών,
αλλά και από το μέσο όρο του παγκόσμιου στόλου υπό Σ.Ε.8

Καταλάβατε· χειρότεροι και από τους χειρότερους. Το ότι ο κυ-
πριακός στόλος ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία ελληνικών συμ-
φερόντων, μας λέει αρκετά για την αστική τάξη του μεγάλου
τούτου τόπου. Πάντως, η σημαία της Κύπρου δεν ήταν χρήσιμη
μόνο στους εφοπλιστές αλλά και στο ελληνικό κράτος που μέσω
αυτής μπορούσε μέσω της ναυτιλίας και του εμπορίου να ενισχύει
ή να ξεκινάει άτυπες συμμαχίες με κράτη που ήταν όχι μόνο έξω,
αλλά κάποιες φορές και ενάντια στο ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους με
τις καλές ιδέες. Οι μεταφορές από και προς την Κίνα, τη Σοβιετική
Ένωση, τα Αραβικά Κράτη κάτω από μια σημαία που δεν κουβάλαγε
τους περιορισμούς της ελληνικής, επέτρεπαν στο ελληνικό κράτος
να χρησιμοποιεί τέτοιους πρόσκαιρους «φίλους» ως μοχλό πίεσης.
Για παράδειγμα, αυτή η εμπορική αδιαφορία για τα εμπάργκο πολ-
λές φορές μεταφραζόταν σε πίεση προς τις ΗΠΑ σε σχέση με τους
εντονότατους ελληνοτουρκικούς ανταγωνισμούς και το κυπριακό.
Για παράδειγμα το αν η Ελλάδα θα επικύρωνε το εμπάργκο ενάν-
τια στην Κίνα ήταν μια συζήτηση που έκρυβε από πίσω την πίεση
στις ΗΠΑ για έμμεση στήριξη στο ανοιχτό ζήτημα της ένωσης.
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ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ή ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ)

Ο πιο ευρέως αποδεκτός ορισμός που συναντάμε για τις
σημαίες ευκαιρίας είναι στο βιβλίο του Βασίλη Μεταξά
τον οποίο υιοθετούν τόσο η Χαρλαύτη όσο και η Θανο-
πούλου:

οι Σημαίες Ευκολίας είναι οι εθνικές σημαίες εκείνων των
κρατών που ναυτιλιακές επιχειρήσεις νηολογούν τα
πλοία τους με σκοπό τη μεγέθυνση των ιδιωτικών τους
συμφερόντων και την μείωση του ιδιωτικού τους κό-
στους με την αποφυγή α) των οικονομικών και άλλων
ρυθμίσεων και β) των συνθηκών και των όρων απασχό-
λησης των συντελεστών της παραγωγής που θα εφαρ-
μόζονταν στα πλοία τους αν ήταν εγγεγραμμένα στα
νηολόγια των χωρών της εθνικής προέλευσης της επι-
χείρησης.7

Είναι ένας ορισμός που πατώντας πάνω στην εδραιωμένη
άποψη, εμφανίζει τους εφοπλιστές ως ανεξάρτητους διε-
θνείς επιχειρηματίες –μια παντοδύναμη αστική τάξη
χωρίς πατρίδα- σε μια μόνιμη αντιπαράθεση με το κράτος
για την προώθηση των συμφερόντων τους. Αλλά όταν έρ-
χεται η ώρα να πλαισιωθεί ιστορικά, ο ορισμός καταρρέει
από την ίδια την αφήγηση του συγγραφέα του.

Να τι μας λέει ο ίδιος συγγραφέας για την πρώτη εμφά-
νιση της σημαίας που χρησιμοποιήθηκε όσο σχεδόν καμία
άλλη ως σημαία ευκαιρίας:

…όταν στη δεκαετία 1920 έγινε η απαγόρευση των αλ-
κοολούχων ποτών στις ΗΠΑ [και επομένως απαγορεύ-
τηκε η μεταφορά τους με πλοία αμερικανικής σημαίας],
(…) αμερικανικά πλοία «πουλήθηκαν σε μια παναμαϊκή
εταιρεία, που ιδρύθηκε γι’ αυτό το συγκεκριμένο σκοπό,
με την πλήρη έγκριση των αμερικανικών αρχών»

Συνεχίζοντας μαθαίνουμε ότι όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος και ενώ επισήμως οι ΗΠΑ με τον νόμο
«περί ουδετερότητας» απαγόρευαν στα πλοία τους να με-
ταφέρουν εμπορεύματα από και προς εμπόλεμες περιο-
χές, ταυτόχρονα προωθούσαν την εισαγωγή πετρελαίου
και άλλων βασικών ειδών πολέμου στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, ενώ αυτές παρέμεναν ουδέτερες. Στην προκειμένη
περίπτωση η παναμαϊκή σημαία αποτελούσε μια διέξοδο,
η οποία τους επέτρεπε «να συναλλάσσονται εμπορικά με
την Ευρώπη» αλλάζοντας πληρώματα. Επίσης, «πολλά
αμερικανικά δεξαμενόπλοια νηολογήθηκαν στον Παναμά
ύστερα από σύσταση της ίδιας της αμερικανικής κυβέρ-
νησης». Όσο για τη δεύτερη διάσημη σημαία, τη λιβε-
ριανή, ο συγγραφέας μάς πληροφορεί ότι πρωτοεμφα-
νίστηκε στην αγορά το 1950 ως «αποτέλεσμα ενός επι-
χειρηματικού ομίλου προερχόμενου από τις ΗΠΑ, που
αποσκοπούσε στο να αναπτύξει παραπάνω τις υπάρχου-
σες οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Λιβε-
ρία».

Κοινώς, απλά και μόνο διαβάζοντας την ιστορία τους, γί-
νεται προφανές ότι οι σημαίες ευκαιρίας, όχι μόνο δεν
αντιτίθενται στις μεγάλες ναυτιλιακές χώρες, αλλά ότι
είναι δημιούργημά τους· χρήσιμα εργαλεία που τις βοη-
θούν να ελίσσονται στους εμπορικούς ανταγωνισμούς,
αλλά και στην ευρύτερη εξωτερική πολιτική τους.
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ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΠΟΡΙ

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στην «εθνοσωτήριο επανάσταση».
Η άνοδος της χούντας σηματοδοτεί τη δεύτερη χρυσή εποχή για
την ελληνόκτητη ναυτιλία και κυρίως για την ελληνική σημαία.
Ήδη από το 1967 περνάει ο νόμος 89/67 «περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών» που ου-
σιαστικά έδινε σημαντικά κίνητρα σε ήδη υπάρχουσες ή σε νέες
ναυτιλιακές εταιρίες να μεταφέρουν ή να ανοίξουν κατευθείαν
τα γραφεία τους στην Ελλάδα. Έως το 1975 στον Πειραιά είχαν
ιδρυθεί οκτακόσιες νέες εταιρίες. Τον Μάρτιο του 1968, ο Γεώρ-
γιος Παπαδόπουλος δήλωνε σε επίσκεψή του στην Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών:

Δώσατε κύριοι την δύναμιν στην Ελλάδα να πετάξη εις το όνει-
ρον των Ελλήνων, την Μεγάλην Ελλάδα. (…) Δεν νομίζω ότι είναι
συνέπεια προς την ιστορία της Ελλάδος να επιτρέπωμεν κράτος
και εφοπλιστές να κυματίζουν επί ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίων,
άλλαι σημαίαι πλην της ελληνικής… Θα σας προσφέρω οποιαδή-
ποτε άλλη υλική συμπαράστασιν ζητήσετε διά να θεμελιώσετε το
μεγαλείον της Μεγάλης Ελλάδος (…) Δεν υπερασπίζεσθε τον Πα-
παδόπουλον, δεν υπερασπίζεσθε την Κυβέρνησιν, υπερασπίζεσθε
την Ελλάδα, η οποία πρέπει να ζήση για να υπάρξη ως κοιτίς εκ
της οποίας ξεκινήσατε… Έλθετε προς ημάς και θέσατε τι θέλετε.
Εκ προϊμίου σας βεβαιώ ότι η Κυβέρνησις θα σας το δώση.9

Η πρόσκληση των χουντικών δεν ήταν χωρίς αντίκρισμα. Από το
1968 έως το 1974, κυρίως μέσω της Ε.Τ.Β.Α.10 οι πιστώσεις του
ελληνικού κράτους προς τους εφοπλιστές εξαπλασιάστηκαν. Οι
επενδύσεις δε, από τη μεριά τους, τους οδήγησαν να κατέχουν
έως το 1975 «το 19% των συνολικών πάγιων περιουσιακών στοι-
χείων της βιομηχανίας».11

Δεν είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές ξέθαψαν από μέσα τους «πα-
τριωτικά αισθήματα» και ανακάλυψαν ξαφνικά ότι η Ελλάδα «σε
γύψο» αποτελεί πρόσφορο επενδυτικό πεδίο. Παρόλα αυτά, στα
μέσα της δεκαετίας του ‘60, την ταραχώδη περίοδο πριν το πρα-

ξικόπημα, οι επενδύσεις είχαν μειωθεί και οι ατρόμητοι καραβο-
κύρηδες έδειχναν έναν κάποιο δισταγμό να ρίχνουν λεφτά ενόσω
η Ελλάδα αναδεικνυόταν η πρώτη χώρα σε απεργίες. Η χούντα και
οι εν λευκώ ευκολύνσεις της όμως, έδωσαν νέα πνοή στα επεν-
δυτικά πλάνα. Ιδρύθηκαν η Τράπεζα Κρήτης και η Τράπεζα Ερ-
γασίας, άρχισαν να λειτουργούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
ξαναλειτούργησε το Νεώριο στη Σύρο, ιδρύθηκαν τα Ναυπηγεία
Χαλκίδας. Αυτή η ενισχυμένη αλληλεπίδραση και αγαστή συνερ-
γασία χούντας και εφοπλιστών -κοινώς του κράτους και της αστι-
κής του τάξης- οδήγησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών το 1972
να ανακηρύξει διά στόματος του προέδρου της Ανδρεάδη, τον
Παπαδόπουλο επίτιμο πρόεδρό της.

…TO BE CONTINUED

Η πτώση της χούντας μετά το φιάσκο της Κύπρου δεν έβαλε σε
επαναδιαπραγμάτευση μόνο την αγαπημένη σημαία ευκαιρίας.
Καθώς η άνοδος της ταξικής αντιπαράθεσης και η συνεπακόλουθη
μεταπολιτευτική κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα που διάβρωνε
το ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις και την πειθαρχία του ναυ-
τεργατικού κόσμου, συνέπεσε με το ξέσπασμα της «πετρελαϊκής»
κρίσης και τη πτώση των ναύλων, η κατάσταση για τους Έλληνες
καραβοκύρηδες κάθε άλλο παρά ευνοϊκή ήταν. Το πώς όμως αν-
τιμετωπίστηκαν τέτοια προβλήματα από τις μεταπολιτευτικές κυ-
βερνήσεις, με πρώτη και καλύτερη αυτή του εθνάρχη Καραμανλή,
θα το δούμε άλλη φορά.
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εκείνη την εποχή άνηκε το 50% του εμπορικού στόλου με σημαία ευκαι-
ρίας.
7. Βασίλης Ν. Μεταξάς, Η Οικονομική των Σημαιών Ευκολίας, Παπαζήσης,
1985.
8. Βασίλης Ν. Μεταξάς, ό.π.
9. Παρατίθεται στο Γιάννης Θεοτοκάς - Τζελίνα Χαρλαύτη, ό.π.
10. Η ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) ιδρύθηκε το1964
επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. Προέκυψε από την συγχώνευση
τριών αναπτυξιακών οργανισμών: του ΟΧΟΑ (Οργανισμός Χρηματοδοτή-
σεως Οικονομικής Αναπτύξεως), του ΟΒΑ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ανα-
πτύξεως) και του ΟΤΠ (Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως). Έργο της ήταν
η μακροπροθέσμη χρηματοδότηση (με δάνεια και συμμετοχές) επενδύ-
σεων, βιομηχανικών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων του ιδιω-
τικού κυρίως τομέα.
11. Γιάννης Θεοτοκάς - Τζελίνα Χαρλαύτη, ό.π.

Παπαδόπουλος και Ωνάσης σε θερμή χειραψία. Είναι η εποχή που ο Ωνά-
σης με τον μπατζανάκη του Νιάρχο σφάζονται στην ποδιά της εθνοσω-
τηρίου επαναστάσεως για το ποιος θα καβατζώσει το ένα από τα δύο
κρατικά διυλιστήρια. Στο τέλος, ως άλλος Σολομώντας, ο Παπαδόπου-
λος τους το μοίρασε και εξασφάλισε άδεια στον Ωνάση για τη δημιουρ-
γία ενός τρίτου διυλιστηρίου. 


