
12

GIVE US LIBERTY…
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ LIBERTY ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο είναι κάτι που το ξέρουν κι οι πέ-

τρες. Το ότι είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι κάτι που προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από

τις πέτρες. Η ιστορία της έχει ειπωθεί ελάχιστα. Για την ακρίβεια, οι διάφορες θεωρίες περί εξάρτησης

ή κέντρου-περιφέρειας κλπ -οι πέτρες που λέγαμε-, με τις οποίες το ελληνικό κράτος με τη μέγιστη

συμβολή της Αριστεράς μάς ταΐζει δεκαετίες τώρα, δεν έχουν χώρο για μια τέτοια ιστορία. 

Κι όμως· η ιστορία αυτή πάει πολύ πίσω. Τόσο πίσω, μάλιστα, που
προηγείται της ιστορίας του ελληνικού κράτους κι είναι αδιαχώριστη
από τη γέννησή του. Συγκεκριμένα, αυτές οι δύο ιστορίες είναι τόσο
αδιαχώριστες που θα μπορούσαν να ειπωθούν κι ως μια. Εδώ, στον
περιορισμένο χώρο που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε
ένα μικρό, αλλά κομβικό κατά τη γνώμη μας, επεισόδιο αυτής ακρι-
βώς της ιστορίας. Θα μιλήσουμε, λοιπόν, για τη μαζική αγορά των
φορτηγών πλοίων Liberty από τους Έλληνες εφοπλιστές αμέσως μετά
τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου και την αναγέννηση της ελλη-
νικής ναυτιλίας που σηματοδότησε αυτή η αγορά. Πριν αρχίσουμε
όμως να λέμε αυτή την ιστορία, θα πούμε μια άλλη -πιο μικρή- που
μπορεί να μην αναφέρεται άμεσα στους Έλληνες εφοπλιστές και το
ελληνικό κράτος, είναι όμως αναγκαία για να κατανοήσουμε το πλαί-
σιο. Επίσης, για κάτι πειραγμένους σαν και μας που βλέπουμε την
Τεχνολογία και τον Πόλεμο ως αλληλένδετα εργαλεία των αφεντικών
στον ατέρμονο ταξικό πόλεμο, η ιστορία της παραγωγής των Li-
berty, είναι από μόνη της πολύ ενδιαφέρουσα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ «MODEL T» ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Ας πάμε, λοιπόν, πίσω στο 1940. Το πλανητικό θανατικό που ονο-
μάστηκε Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε πάρει για τα καλά μπρος. Το
βρετανικό ναυτικό -το διαμάντι στο στέμμα της κραταιάς Βρετανι-
κής Αυτοκρατορίας- αντιμετώπιζε κάτι μικροπροβληματάκια στον
Ατλαντικό. Κοινώς, τα γερμανικά υποβρύχια βύθιζαν σωρη-
δόν τα συμμαχικά πλοία που μετέφεραν εφόδια και
υλικά, απομονώνοντας ουσιαστικά τη νησιωτική Αγ-
γλία. Τα βύθιζαν δε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από
ό,τι τα κατασκεύαζαν τα αγγλικά ναυπηγεία. Για να
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, οι Βρετανοί
απευθύνθηκαν στις, ουδέτερες ακόμη, ΗΠΑ και τον
Καναδά.1 Σκοπός τους ήταν να αναθέσουν στα αμερι-
κανικά ναυπηγεία την κατασκευή τουλάχιστον 60 φορ-
τηγών πλοίων των 10.000 τόνων ανά έτος. Υψηλοί στόχοι
που προσέκρουαν όμως σε μικροεμπόδια. Κατά πρώτον, βάσει
νόμου, τα πλοία που κατασκευάζονταν στις ΗΠΑ έπρεπε να ανή-
κουν σε Αμερικάνους και να έχουν αμερικανική σημαία. Κατά δεύ-
τερον -και πιο σημαντικό- η αμερικανική ναυπηγοβιομηχανία εκείνη
την εποχή δεν ασχολιόταν καθόλου με τα μεγάλα ποντοπόρα πλοία.
Σε ολόκληρη τη χώρα υπήρχαν μόνο έξι ναυπηγεία ικανά να κατα-
σκευάσουν τέτοια πλοία κι οι τεχνίτες καρφωτές2 παίζει να ήταν
ακόμη λιγότεροι. Αλλά ο καπιταλισμός, και μάλιστα εν καιρώ πολέ-
μου, δεν κολλάει σε κάτι τέτοια. Με την κατάλληλη παρότρυνση σε
χρηματική μορφή, τολμηροί ιδιώτες, όπως ο Henry J. Kaiser, ανέ-
λαβαν να χτίσουν τα απαραίτητα ναυπηγεία (έστω κι αν δεν είχαν

ξανασχοληθεί με τη ναυπηγική)3 και το κάρφωμα αντικαταστάθηκε
εξ ανάγκης από το γνωστό σπορ των αμερικανικών εργοστασίων:
την ηλεκτροκόλληση. Όσο για το νομικό κώλυμα, αυτό ξεπεράστηκε
σχετικά εύκολα. Τα πλοία θα παρέμεναν υπό αμερικανική ιδιοκτησία
κι η Αγγλία θα τα ναύλωνε, όπως έκανε και με πλήθος άλλα πλοία
(όπως για παράδειγμα, τους αρχαίους σκυλοπνίχτες που απάρτιζαν
τότε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού εμπορικού στόλου). Όπερ
και εγένετο. Το πρώτο, λοιπόν, πλοίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται
τον Απρίλιο του 1941, ενώ στις 23 Αυγούστου του ίδιου χρόνου
έπεφτε στη θάλασσα το πρώτο -από τις χιλιάδες που θα ακολου-
θούσαν-, με το όνομα «Empire Liberty». 

Εντωμεταξύ, οι ΗΠΑ, αρκετά πριν την επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ
(07/12/1941), είχαν αρχίσει να προετοιμάζονται για τη συμμετοχή
τους στον πόλεμο. Στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν έναν απο-
δοτικό στόλο, υιοθέτησαν το σλόγκαν «Build 'Em by the Mile, Cut
'Em off by the Yard» [φτιάξε τα με το μίλι, πούλα τα με τη γιάρδα].
Τα πλοία που αρχικά είχαν αναλάβει να κατασκευάσουν για τους
Βρετανούς είχαν ακριβώς αυτές τις ιδιότητες: φτιάχνονταν ως
φτηνό, αναλώσιμο, πολεμικό υλικό. Το 1941, οι ΗΠΑ, βασιζόμενες
στην τεχνογνωσία που είχαν κατακτήσει μέσα στα τεράστια εργο-
στάσια με την αλυσίδα συναρμολόγησης, τον καταμερισμό εργασίας
και τη μαζική «ανειδίκευτη» εργασία -κοινώς το φορντικό μοντέλο
παραγωγής-, έβαλαν στόχο να επιτύχουν την πιο μαζική παραγωγή
πλοίων που είχε γίνει ποτέ. Συγκεκριμένα, μέσα στο 1941 ιδρύθη-

καν εννέα μεγάλης κλίμακας ναυπηγεία, με ένα εξ αυτών να
διαθέτει έντεκα ναυπηγικές σχάρες. Αλλά για να ολο-

κληρωθεί το σχήμα, εκτός από την τεχνική της μαζι-
κής παραγωγής και την υποδομή έλειπε ακόμη ένα
βασικό συστατικό: η ανθρώπινη εργασία. Με δεδο-
μένο το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών
δεν είχε δει ποτέ της πλοίο, τα ναυπηγεία «οργάνω-
σαν σχολεία για να εκπαιδεύσουν ηλεκτροκολλητές,

ηλεκτρολόγους, σωληνουργούς, εφαρμοστές […]».4 Το
1943 έφτασαν να δουλεύουν σε αυτά 700.000 εργάτες,

με το 30% εξ αυτών να είναι γυναίκες. Η τεράστια μηχανή
είχε πάρει μπρος κι ήταν έτοιμη να παράξει τη θαλάσσια εκδοχή
του ονείρου του ευφυούς αντισημίτη, κύριου Ford, σε μια γιγαντι-
αία κλίμακα.

Τα πρωτοπόρα ναυπηγεία του κ. Kaiser χρειάστηκαν 197 ημέρες να
παραδώσουν το πρώτο πλοίο τους. Το ‘42, ένα μόλις χρόνο αργό-
τερα, το ρεκόρ παράδοσης έφτασε στις 16 ημέρες. Έως το τέλος
του ‘42, από όλα τα ναυπηγεία είχαν παραδοθεί 746 πλοία, ενώ το
‘43 παραδόθηκαν 1.238· τα περισσότερα, αρκετά πριν από την ημε-
ρομηνία παράδοσής τους. Έως το τέλος του πολέμου, είχαν ναυπη-
γηθεί 2.770 φορτηγά πλοία Liberty. Τα συγκεκριμένα πλοία με την
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τεχνική ονομασία EC2 (Emergency Cargo 2) κατέληξαν να αποτε-
λούν ένα ναυπηγικό «θαύμα» της εποχής:

Εξήντα τοις εκατό του πλοίου ήταν προκατασκευασμένο με περισ-
σότερα από 152.000 πόδια ηλεκτροκόλληση. Συνολικά 97 προκατα-
σκευασμένα τμήματα προωθούνταν από τις εγκαταστάσεις στις
σχάρες. Το σκάφος το συνθέτανε τεράστια κομμάτια 250 τόνων το
καθένα, που έμπαιναν στη θέση τους με όλα τα εσωτερικά παρακο-
λουθήματά τους, ακόμα και τους καθρέφτες, τις σκάλες για τις κου-
κέτες, τα φιλιστρίνια, τα καλοριφέρ, τους ανεμιστήρες κ.λ.π.
Δεκαεπτά ηλεκτροκολλητικές μηχανές δούλευαν σε κάθε πλευρά του
σκάφους. Όπως έλεγε κάποιος, το EC2 ήταν «τυποποιημένο ως την
τελευταία του μικρή ροδέλα ή τον τελευταίο μεντεσέ της πόρτας».
Τα λίμπερτυ παράγονταν όπως τα αυτοκίνητα και τόσο γρή-
γορα που μερικές φορές οι χρωματιστές τους δούλευαν
ακόμα καθώς αυτά γλιστρούσαν πάνω στις σχάρες
τους, για να πέσουν στο νερό.5

Ακριβώς όμως επειδή κατασκευάζονταν για να εξυ-
πηρετήσουν βραχυπρόθεσμους στόχους –να μετα-
φέρουν όσο πιο πολλά εφόδια μπορούσαν εν καιρώ
πολέμου- και με δεδομένο ότι πολλά από αυτά θα
βυθίζονταν, ρίχνονταν στο νερό έχοντας τα απολύτως
απαραίτητα· κι η αισθητική δεν ήταν ένα από αυτά. Κοι-
νώς, ήταν αργά κι άσχημα. Ονομάστηκαν «Στόλος της Ελευθε-
ρίας (Liberty fleet)» για να διασκεδάσουν τον Τύπο που ήδη τα είχε
ονομάσει «ασχημόπαπα» και «μαούνες της θάλασσας». Εξ ου και το
όνομα Liberty που έμενε να τα ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια των
θαλάσσιων περιπετειών τους, οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά τη
λήξη του πολέμου.

Παρ’ όλα αυτά, ο πόλεμος κάποτε έληξε. Μετά τη «νίκη των δημο-
κρατικών δυνάμεων της υφηλίου απέναντι στον φασισμό» και το ξα-
ναμοίρασμα του κόσμου μεταξύ των αφεντικών του πλανήτη, ο
μεγάλος νικητής, οι ΗΠΑ, βρέθηκαν να διαθέτουν έναν τεράστιο
στόλο φορτηγών πλοίων και πάρα μα πάρα πολλούς υποψήφιους
αγοραστές, μιας και το μέγεθος του παγκόσμιου εμπορικού στόλου
στη διάρκεια του πολέμου είχε συρρικνωθεί δραματικά. 

ΤΟΡΠΙΛΗ ΚΑΙ ΤΑΛΙΡΟ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΔΕΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ας γυρίσουμε τώρα λίγο πίσω κι ας δούμε τι έκαναν οι Έλληνες κα-
ραβοκύρηδες, ενώ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού χτιζόταν το
φορντικό θαύμα των θαλασσών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες εφοπλιστές
είχαν αρχίσει να αναδεικνύονται ως μία από τις μεγάλες εμπορικές
ναυτικές δυνάμεις6 κι είχαν ήδη αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με
το Σίτι του Λονδίνου - κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας τότε. Το
αγγλικό χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο στήριζε τις αγοροπωλησίες

πλοίων και τα ελληνόκτητα πλοία ναυλώνονταν από Βρετανούς
ιδιώτες και την αγγλική κυβέρνηση. Πλήθος ελληνικών ναυ-

τιλιακών εταιριών είχαν την έδρα τους ή τα γραφεία των
θυγατρικών τους στο Λονδίνο· σε σημείο μάλιστα που
το 1935 αρκετά από αυτά σχημάτισαν, με πρωτοβου-
λία του εφοπλιστή Κουλουκουντή, την Ελληνική Επι-
τροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. 

Όταν ξέσπασε στην Ευρώπη ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
το 1939, ένα μέρος του ελληνικού εμπορικού στόλου

ήδη ναυλωνόταν από την αγγλική κυβέρνηση για τις ανάγ-
κες ανεφοδιασμού και εμπορίου. Βέβαια, εκείνη την εποχή η

Ελλάδα ήταν ένα ουδέτερο κράτος και τα εμπορικά πλοία με ελλη-
νική σημαία μπορούσαν ακόμη να ναυλώνονται από οποιονδήποτε
-ακόμη και τη ναζιστική Γερμανία- προνόμιο που κάποιοι φρόντιζαν
σιωπηλά να αξιοποιούν. Το 1940 όμως, μετά και την εμπλοκή της
Ελλάδος στον πόλεμο ενάντια στην Ιταλία (κι ενώ οι υπόλοιποι πα-
τριώτες καραβοκύρηδες μετέφεραν άρον άρον τις εταιρείες τους σε
Λονδίνο και Νέα Υόρκη), η αγγλική κυβέρνηση, θέλοντας να εξα-
σφαλίσει τη συνέχιση του εμπορικού της εφοδιασμού, συμφώνησε
για τη χρονοναύλωση7 όλων των ελληνικών πλοίων για όλη τη διάρ-
κεια του πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση μεσολάβησε μεταξύ Αγ-
γλίας κι εφοπλιστών διεκδικώντας για τους τελευταίους όσο πιο
ευνοϊκούς όρους μπορούσε. Η όλη διαδικασία θα γινόταν μέσω ατο-
μικών ιδιωτικών συμβολαίων. Η κατάληψη όμως της Ελλάδας από

οι  Έλληνες
εφοπλιστές είχαν

αρχίσει να αναδει-
κνύονται ως μία από
τις μεγάλες εμπορι-

κές ναυτικές δυ-
νάμεις

Όπως ακριβώς σε όλη την αμερικανική παραγωγή κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι και στα ναυπη-
γεία μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού ήταν γυναί-
κες. Εκατοντάδες χιλιάδες «Rosies» (κατά το όνομα που
έδιναν στις γυναικείες εργατικές φιγούρες των προπαγαν-
διστικών αφισών) εργάστηκαν για να παραχθούν χιλιάδες
πλοία. Βέβαια, το ότι η βιομηχανία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε
ακόμα και έγχρωμες γυναίκες σε θέσεις που έως τότε ήταν
ανδρικό οχυρό, δεν είχε να κάνει με καμιά προοδευτικό-
τητα, αλλά με την καπιταλιστική ευελιξία. Εξάλλου μετά
τον πόλεμο τα «κεκτημένα» εξαφανίστηκαν άμεσα και η
ταξική, φυλετική και έμφυλη καταπίεση έμειναν ως οι
μόνες ενδείξεις της καπιταλιστικής προόδου.



τις γερμανικές δυνάμεις άλλαξε λίγο τα δεδο-
μένα. Με το ελληνικό κράτος υπό κατοχή, τα
πλοία με ελληνική σημαία θεωρούνταν δυνάμει
εχθρικά8 κι η συμφωνία έπρεπε να ξαναφτιαχτεί.
Βάσει πλέον της ανανεωμένης συμφωνίας, έμπαινε
ως «προσωρινός διαχειριστής» [disponent owner]
όλων των πλοίων η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. Αυτό
σήμαινε ότι είχε την πλήρη διαχείρισή τους χωρίς όμως να έχει και
την ιδιοκτησία τους. Κατόπιν, η ελληνική κυβέρνηση επίταξε όσα
πλοία δεν είχαν κλείσει συμφωνία με τους συμμάχους και χρονο-
ναύλωσε το σύνολο του στόλου στο υπουργείο πολεμικών μεταφο-
ρών της Αγγλίας με σταθερή χρέωση. Ταυτόχρονα, επειδή για τον
ίδιο λόγο τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια έπαψαν να ισχύουν,
υπογράφτηκαν καινούρια. Η συνολική συμφωνία είχε και μια μικρή
«λεπτομέρεια» που θα παίξει το ρόλο της στη συνέχεια της ιστορίας
μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 8β της αγγλοελληνικής συμφωνίας, όλες οι
ασφαλιστικές αποζημιώσεις των απολεσθέντων πλοίων και οι ει-
σπράξεις από τη χρονοναύλωση στην αγγλική κυβέρνηση, έπρεπε
να κατατεθούν σε δεσμευμένους λογαριασμούς στην Κεντρική Τρά-
πεζα της Αγγλίας στο όνομα (in trust) της ελληνικής κυβέρνησης.9

Αυτή, λοιπόν, η «λεπτομέρεια», την οποία προώθησαν τόσο η αγ-
γλική όσο κι η ελληνική κυβέρνηση, μετά την πικρή εμπειρία του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου,10 ενόχλησε σφόδρα τους πατριώτες εφοπλι-
στές α) διότι τους απαγόρευε να εξασκήσουν αυτό που οι ίδιοι ονό-
μαζαν «ελληνικό εμπορικό δαιμόνιο» κι όλοι οι άλλοι απλή
αισχροκέρδεια· δηλαδή το να αυξάνουν κατακόρυφα τα ναύλα σε
αναλογία με τις τορπίλες που τρώγανε τα καράβια κι οι ναυτικοί (οι
οποίοι, προφανώς, δεν δικαιούνταν την ίδια αναλογία στις αμοιβές)
και β) γιατί τα ασφάλιστρα για κάθε «χρυσό» ναυάγιο δεν περνού-
σαν κατευθείαν στα χέρια τους. Παρ’ όλες τις διαβεβαι-
ώσεις των κυβερνώντων ότι δεν διακατέχονταν από το
ίδιο «δαιμόνιο» κι ότι φρόντιζαν με τον καλύτερο
τρόπο τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, η
γκρίνια εξακολούθησε όπως θα δούμε και στη με-
ταπολεμική περίοδο. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, το γεγο-
νός είναι ότι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο
βρήκε μια χρυσή ευκαιρία στον πόλεμο.

Με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο
Ελληνικός εμπορικός στόλος, ο οποίος αποτελούσε έως
τότε τον «περίγελο» της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς, για
την παλαιότητά του, κλήθηκε να συνεισφέρει και προσέφερε σε ένα
κύριο έργο, αυτό των συμμαχικών πολεμικών μεταφορών. Τα έως
εκείνη τη στιγμή, συσσωρευμένα και χρόνια «αδιέξοδα» της ελλη-
νικής ναυτιλίας, παλαιότητα και αθλιότητα των πλοίων, (μόνο 21
από το σύνολο των 535 ήταν κατασκευής νεότερης του 1935), η
προτίμηση της σημαίας, ο κρατικός προστατευτισμός των άλλων
χωρών προς την εμπορική τους ναυτιλία και η αύξηση των επα-
σφαλίστρων παραμερίστηκαν. Ολόκληρος ο ποντοπόρος Ελληνικός
φορτηγός στόλος, εκτός από λίγα πλοία που είχαν διατεθεί για τις
προς την Ελλάδα μεταφορές και δέκα πλοία που είχαν ναυλωθεί για
λογαριασμό της Ελβετικής κυβέρνησης, τέθηκε στη διάθεση των
συμμάχων.11

Στη διάρκεια του πολέμου, το αγγλικό κράτος είχε αναλάβει να αν-
τικαθιστά τις απώλειες των πλοίων που ναύλωνε πουλώντας στους
πλοιοκτήτες αντίστοιχα πλοία. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε
πώς σκόπευε να φέρει βόλτα ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο πλάνο, αλλά,
όσον αφορά τους Έλληνες, δεν χρειάστηκε. Οι «θαλασσοπνιγμένοι»
εφοπλιστάδες αρνούνταν συστηματικά μέχρι το τέλος του πολέμου
να αγοράσουν καινούρια πλοία από τους Άγγλους, γιατί έβρισκαν χα-

μηλή τη σταθερή χρονοναύλωση και προτι-
μούσαν τα σίγουρα κέρδη της ασφάλειας. Όλα

τα καλά όμως κάποτε τελειώνουν. Έτσι, με το
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ελληνική

ναυτιλία βρέθηκε συρρικνωμένη κατά 72%, σχεδόν
κατεστραμμένη θα έλεγε κανείς. Από τα 455 πλοία,

τα 351 ήταν βυθισμένα, 2.000 ναυτικοί νεκροί και 2.500
ανίκανοι να εργαστούν. Κατά έναν «περίεργο» τρόπο, οι μόνοι που
βγήκαν κατά πολύ πλουσιότεροι από αυτή την καταστροφή ήταν οι
πατριώτες καραβοκύρηδες.

«ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ» ΚΑΙ «ΔΑΙΜΟΝΙΟΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

Κι έτσι, επιστρέφουμε στο σημείο που στη μία μεριά του Ατλαντικού
έχουμε το συσσωρευμένο «ναυπηγικό θαύμα» και στην άλλη το συσ-
σωρευμένο εφοπλιστικό κεφάλαιο έτοιμο για νέες περιπέτειες.

Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό «δαιμόνιο» ήταν πολύ πιο έτοιμο
από το αμερικανικό κράτος να προβεί σε κινήσεις. Ήδη από το 1945,
ο πολυπράγμων και τότε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών Νέας Υόρκης, κ. Κουλουκουντής,12 έχοντας κάποια γνώση των
μελλοντικών αμερικανικών σχεδίων, έριχνε τη γραμμή:

Επί τη προόψει των πιθανών τούτων εξελίξεων στηριζόμεθα επί του
τύπου των «Λίμπερτυ» ως την κυρίαν πηγή της αντικαταστάσεως
των βυθισθέντων ελληνικών πλοίων. Συνηγορούμεν διά την εξ ολο-
κλήρου αντικατάστασιν των απολεσθέντων ελληνικών «τραμπς» διά
των «λίμπερτυ»13

Τον Μάρτιο του 1946 η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μετά από πολλές κα-
θυστερήσεις, ψήφισε τον νόμο περί Πωλήσεως Πλοίων [Ship Sales
Act], ο οποίος επέτρεπε πλέον την πώληση σε ξένους αγοραστές.14

Πολύ ωραία θα έλεγε κάποιος, αλλά υπήρχαν κάποια μικρά ζητημα-
τάκια που εμπόδιζαν πρόσκαιρα τους δαιμόνιους εφοπλιστές

μας να αρχίσουν τα πανηγύρια και τις αθρόες αγορές.
Πρώτον, οι Αμερικάνοι δεν έβγαζαν μονομιάς τα Liberty
στο σφυρί, αλλά σε δόσεις - μικρή προσφορά, μεγάλη
ζήτηση, άρα μεγάλος ανταγωνισμός. Δεύτερον, οι
ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι δεν επρόκειτο να κάνουν καμία
συναλλαγή σε άλλο νόμισμα εκτός του δολαρίου. Οι

Έλληνες εφοπλιστές διέθεταν ελάχιστα δολάρια, μιας κι
οι ναυλώσεις κι οι ασφάλειες πληρώνονταν σε λίρες

στερλίνες· και μάλιστα δεσμευμένες στις αγγλικές τράπεζες.
Επίσης, η νομισματική μετατροπή ήταν άκρως περιορισμένη.

Τρίτον και σε άμεση συνάφεια με το δεύτερο, οι ΗΠΑ δεν δέχονταν
να πουλήσουν επί πιστώσει σε κανέναν ιδιώτη, παρά μόνο με κρα-
τική εγγύηση. Αυτοί οι σκόπελοι όμως δεν πτόησαν τους Έλληνες
που, βλέποντας από τη μία τις ευκαιρίες της καπιταλιστικής ανά-
πτυξης να ανοίγονται μπροστά τους και από την άλλη τους επίδο-
ξους ανταγωνιστές να μαζεύονται, ξυπνούσε μέσα τους μια μίξη
λαγωνικού και πίτμπουλ. Η πρόταση ξεπεράσματος ήταν άμεση και
κατατέθηκε σε μακροσκελές υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών Νέας Υόρκης [ΕΕΕ Ν.Υ]. Σε αυτό το κατεβατό, αφού αρα-
διάζονταν οι θυσίες των πατριωτών εφοπλιστών στον πόλεμο κι
αφού επιβεβαιωνόταν όλη τους η καλή διάθεση να αγοράσουν τοις
μετρητοίς τα αμερικανικά πλοία, εάν αυτό ήταν δυνατόν, ο συντά-
κτης της έμπαινε στο ψητό, διατυπώνοντας λύσεις για τα καίρια προ-
βλήματα που αντιμετώπιζε η ελληνόκτητη ναυτιλία:

[Οι εφοπλιστές] υπολογίζουν πάντως, εις την υποστήριξην της Ελ-
ληνικής Κυβερνήσεως διά να επιτύχουν την συμφωνίαν με την «Ναυ-
τιλιακήν Επιτροπή» [των ΗΠΑ] […]. Θα είναι […] δυνατόν να
επιτύγχωμεν την πώλησιν, εάν η Κυβέρνησις παράσχη την εγγύησίν
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της διά τα δάνεια αν η Τράπεζα της Ελλάδος γίνη αυτή η εγγυήτρια.
Αι πιστώσεις, ατυχώς, είναι αναγκαίαι διά την ανασυγκρότησιν της
Ναυτιλίας μας. Ακόμη και αν το σύνολον των εφοπλιστικών κεφα-
λαίων εις το Λονδίνον ήθελε χρησιμοποιηθή, μόλις το ήμισυ της
απολεσθείσας χωρητικότητας θα ήτο δυνατόν να ανακτηθή. Πρέπει,
πάντως να κρατήσωμεν αποθεματικόν τι κεφάλαιον διά να εκκινή-
σωμεν τα σκάφη, αλλά και διά να αντικρύσωμεν κάθε μελλοντικήν
δυσχέρειαν διά την καταβολήν των τοκοχρεωλυτικών δόσεων. […]

Υπό την προϋπόθεσιν, ότι η Κυβέρνησις και το αρμόδιο Υπουργείον
της Ναυτιλίας θα μας παράσχουν την διαβεβαίωσιν, ότι τα έξοδα
διαχειρίσεως του ελληνικού πλοίου θα περιορισθούν εις το επίπεδον
του αγγλικού, του κυριωτέρου ανταγωνιστού μας, θα είμεθα ικανοί
να αντιμετωπίσωμεν επιτυχώς τον διεθνή ανταγωνισμόν […]. Εις
το σημείον αυτό έγκειται η πραγματική δυσχέρεια και χωρίς την προ-
ϋπόθεσιν αυτήν το έργον της ανορθώσεως θα υστερήση σημαντικά
και θα σημάνει την οριστικήν καταστροφήν της ελληνικής ναυτικής
βιομηχανίας.

Κρατήστε για αργότερα το πού «έγκειται η πραγματική δυσχέρεια»
και συνεχίζουμε. Το αμερικανικό κράτος, λοιπόν, συμφώνησε στην
πώληση 100 πλοίων στους Έλληνες εφοπλιστές με τους όρους που
αναφέραμε κι οι οποίοι ήδη περιόριζαν τη λίστα των υποψήφιων
αγοραστών σε όσους είχαν ή μπορούσαν να βρουν άμεσα ρευστό
σε δολάρια. Από τη μεριά τους, οι δαιμόνιοι εφοπλιστάδες αντι-
λαμβάνονταν πλήρως το στρίμωγμα που φάγανε. Καταλαβαίνουμε
ότι οι παραπάνω διπλωματικά διατυπωμένες προτάσεις σε πεθαμένη
γλώσσα οδηγούν σε πονοκεφάλιασμα, οπότε ας αναδιατυπώσουμε.
Οι Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονταν σε δυσχερή θέση. Το μεγαλύ-
τερο μέρος των κεφαλαίων τους ήταν δεσμευμένο. Οι ΗΠΑ δεν τους
πωλούσαν με πίστωση κι οι ανταγωνιστές μπορεί να μην είχαν το γο-
νιδιακό «δαιμόνιο», πάντως βλαμμένοι δεν ήταν για να αφήνουν τέ-
τοιες ευκαιρίες. Αν το ελληνικό κράτος έμπαινε ως εγγυητής, όλα τα
προβλήματα λύνονταν ως διά μαγείας. Όσοι προκρίνονταν στη
λίστα, αποκτούσαν 100 έτοιμα πλοία (έστω «αργά κι
άσχημα») καταβάλλοντας μόνο το, βάσει νόμου, 25%
σε μετρητά (16.500.000 δολάρια από το συνολικό κό-
στος των 65.000.000) και χωρίς καμιά εγγύηση από
μέρους τους· με μόνη υποχρέωση να έχουν την ελ-
ληνική σημαία. Ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να πα-
ραγγείλουν με τα δικά τους κεφάλαια, άλλα,
καινούρια πλοία και να τα κυκλοφορούν με όποια ση-
μαία θέλουν. Επίσης, οι ισχυρισμοί ότι χρειάζονταν τα
κεφάλαιά τους για να πληρώνουν τους τόκους, πρέπει να
εκληφθούν ως άκρατη παπαρολογία. Πρώτον, γιατί τα ναύλα τότε
είχαν ανέβει τόσο, ώστε κάθε πλοίο μπορούσε να ξεχρεωθεί με ελά-
χιστα ταξίδια και δεύτερον, αν γινόταν καμιά στραβή -όπως, για πα-
ράδειγμα να πέσουν κατακόρυφα τα ναύλα- και δε μπορούσαν να
αποπληρώσουν τα δάνεια, δεν είχαν καμιά νομική υποχρέωση ούτε
στο ελληνικό κράτος ούτε στο αμερικανικό. Υπάρχει βέβαια κι η
ηθική υποχρέωσις… εντάξει μη γελάτε, λέμε καμιά μαλακία να ελα-
φραίνει το κείμενο. Απεναντίας, λοιπόν, το ημι-κατεστραμμένο ελ-
ληνικό κράτος, που ήδη είχε ζητήσει σημαντική οικονομική βοήθεια
από τις ΗΠΑ, θα βρισκόταν με άλλα 48.500.000 δολάρια δημόσιο
χρέος. 

Αυτό πάντως που δεν ήταν παπαρολογία από τους ισχυρισμούς των
εφοπλιστάδων, ήταν το επείγον του πράγματος. Με τα απανταχού
σκυλόψαρα του εφοπλιστικού κεφαλαίου να έχουν μυριστεί αμερι-
κανικό λαυράκι, το ζήτημα έπρεπε να λυθεί άμεσα. Από τη μεριά
του, το ελληνικό κράτος υπήρξε κάτι παραπάνω από πρόθυμο να
«βάλει πλάτη». Δέχτηκε αμέσως να μπει εγγυητής. Ζήτησε όμως
αυτό που φαινόταν αυτονόητο· δηλαδή, να λάβει με τη σειρά του

εγγυήσεις από τους αγοραστές, οι οποίες και θα το κάλυπταν σε πε-
ρίπτωση στραβής. Συγκεκριμένα, πρότεινε να μπουν ως αντεγγύηση
τα δεσμευμένα κεφάλαια στις αγγλικές τράπεζες. Εάν δε, χρησιμο-
ποιούνταν για αγορές άλλων πλοίων, να έμπαιναν υποθήκη στο ελ-

ληνικό δημόσιο αυτά τα πλοία. «Παραδόξως», το ελληνικό
εφοπλιστικό κεφάλαιο, παρ’ όλο τον πατριωτισμό που το

διέκρινε, καθόλου δεν ενθουσιάστηκε με αυτή την πρό-
ταση. Ακολούθησε μια μίξη παζαριού, πιέσεων και
φαινομενικών εκβιασμών, μέσω ανταλλαγής πλήθους
επιστολών και τηλεγραφημάτων, στα οποία οι Έλλη-
νες εφοπλιστές, αφού τόνιζαν το κατεπείγον -μιας
και η μοιρασιά είχε ήδη αρχίσει-, έθεταν ζήτημα στην

ελληνική κυβέρνηση ότι αν επιμείνει, θα αποχωρήσουν
από τη λίστα (στην οποία υπογείως σκοτώνονταν μεταξύ

τους για το ποιος θα πρωτοέμπαινε). Κατόπιν, για να δεί-
ξουν τη «διαλλακτικότητά» τους, υποχωρούσαν από την αρχική

τους θέση, προσφέροντας επιπλέον 10% επί της εγγυήσεως, αφή-
νοντας χρεωμένο το κράτος με μόνο κάτι παραπάνω από 43.500.000
δολάρια. Η αλήθεια είναι πως οι ιθύνοντες του «ριγμένου» μέρους
δεν έδειξαν και καμιά τρελή μαχητικότητα. Το όλο αλισβερίσι τε-
λείωσε δύο μήνες μετά το πρώτο υπόμνημα, με την ελληνική κυ-
βέρνηση να δίνει το οk για να προχωρήσει η συμφωνία με την
αμερικανική Επιτροπή Ναυτιλίας που ήταν υπεύθυνη για τις πωλή-
σεις των Liberty. Στη συνέχεια, οι καταχαρούμενοι καραβοκύρηδες
βάλθηκαν να δηλώνουν με πλήθος τηλεγραφημάτων την ευγνωμο-
σύνη τους για την «αποτελεσματικήν κρατικήν αρωγήν», αλλά και να
υπενθυμίζουν ότι οι υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στην αστική
του τάξη ποτέ δεν τελειώνουν· ευχόμενοι ότι «υμετέρα παράστα-
σις ελπίζομεν συνεχισθή, ώστε αποκαθισταμένων ομαλών συνθη-
κών εργασίας επί των πλοίων, βάσει αγγλικών κανονισμών, να
ολοκληρωθή η ναυτιλιακή μας ανασυγκρότησις». 

Κι έτσι, με το πέρας της διαδικασίας, οι «νικητές» των διαπραγμα-
τεύσεων βρέθηκαν με ένα στόλο έτοιμων φορτηγών πλοίων και με
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άθικτα κεφάλαια για να επενδύσουν σε περαιτέρω αγορές και πα-
ραγγελίες. Με τη ζήτηση στην αγορά να αυξάνεται κατακόρυφα,
καθώς είχε ξεκινήσει η ξέφρενη μεταπολεμική ανάπτυξη και τα
ναύλα να χτυπάνε κόκκινο, οι Έλληνες εφοπλιστές έβαζαν τις βάσεις
για να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν μέσα στις επόμενες δε-
καετίες την πρωτιά στην ποντοπόρο εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα
με την Τ. Χαρλαύτη:

Μεταξύ του 1946-1949 οι Έλληνες εφοπλιστές μπόρεσαν να αγορά-
σουν άλλα τριακόσια περίπου πλοία Λίμπερτι, που έθεσαν υπό ση-
μαίες ευκαιρίας και τα οποία απέδωσαν ισοδύναμα ποσά
εισοδήματος που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια των υψηλών ναύλων
του πολέμου της Κορέας. Η αγορά των Λίμπερτι αποδείχθηκε θεμε-
λιώδης για τη μεταπολεμική ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου.

Ο πόλεμος της Κορέας, στις αρχές του ‘50, που κλιμάκωσε τους φό-
βους για μια νέα διεθνή σύρραξη και εκτόξευσε τους ναύλους σε
μεγάλα ύψη, απέδωσε ασύλληπτα κέρδη στους Έλληνες εφοπλιστές,
παραδοσιακούς και νεοεισερχόμενους. Αυτή η «χρυσή» περίοδος
ακόμη μνημονεύεται από τους εφοπλιστικούς κύκλους ως εκείνη
όπου «ένα ταξίδι έκαμε δυο βαπόρια». Και ουσιαστικά, ακριβώς μετά
απ’ αυτήν την περίοδο, οι Έλληνες έγιναν οι καλύτεροι πελάτες των
ευρωπαϊκών και ιαπωνικών ναυπηγείων.15

Η αγορά, λοιπόν, των «ευλογημένων πλοίων», όπως τα
ονόμασε ο ελληνικός Τύπος, ήταν ακριβώς η αφετηρία
για να αναγεννηθεί η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Η
μεταπολεμική «χρυσή εποχή» του καπιταλισμού που
τόσο μνημονεύεται υπήρξε και για το ελληνικό κε-
φάλαιο· μόνο που δεν συνέβη εντός των συνόρων
του και, κατά τη γνώμη μας, υπήρχαν σοβαροί λόγοι
για αυτό.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ…

Στη σύντομη ιστορία που είπαμε παραπάνω, ίσως προκαλεί κά-
ποιες απορίες η κάπως «περίεργη» συμπεριφορά του ελληνικού
κράτους· ήταν, εντούτοις, απολύτως λογική. Απέρρεε από τις συν-
θήκες που επικρατούσαν και τις αντιθέσεις που δημιουργούνταν
εντός του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού στη συγκεκριμένη
ιστορική περίοδο. 

Καταρχάς, το ελληνικό κράτος ήταν (κι είναι) εκφραστής και δια-
χειριστής του ελληνικού καπιταλισμού στο σύνολό του. Ως τέτοιο
καλούνταν να φροντίσει το συμφέρον του κυρίαρχου κομματιού
της αστικής του τάξης -του εφοπλιστικού κεφαλαίου- χωρίς αυτό
να δημιουργεί τεράστια ρίσκα για την ίδια του τη δομή και λει-
τουργία ή για το σύνολο της αστικής του τάξης. Γι’ αυτό έψαχνε
να δει αν υπάρχει τρόπος να μπει ως εγγυητής, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι δεν θα αφήσει τελείως εκτεθειμένο το τραπεζικό
του σύστημα και άρα την εύρυθμη λειτουργία του εθνικού του κε-
φαλαίου. Κοινώς, το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος προσπαθούσε
να φέρει βόλτα μια παράλληλη διαδικασία. Από τη μία, να σταθεί
στα πόδια του κι από την άλλη, να στηρίξει πλήρως την αστική
του τάξη. Το αποτέλεσμα, βέβαια, μάς δείχνει ότι ου-
σιαστικά το κράτος δεν έχει τέτοια διλήμματα. Η
στήριξη του εθνικού κεφαλαίου, με όποιο κό-
στος και ρίσκο, ήταν η μόνη απόφαση που
μπορούσε τελικά να πάρει. Γιατί πολύ
απλά, αλλιώς δεν είχε λόγο ύπαρξης.

Κατά δεύτερον, θυμίζουμε ότι την
εποχή κατά την οποία εξελίσσεται η
ιστορία μας, το ελληνικό κράτος βρι-

σκόταν ίσως στην πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του. Εντός του
διεξαγόταν ένας πραγματικός, αιματηρός εμφύλιος. Η προτεραι-
ότητά του, λοιπόν, δεν ήταν να ανασυγκροτήσει τον εγχώριο κα-
πιταλισμό στα πρότυπα των άλλων δυτικών κρατών, αλλά να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον εσωτερικό εχθρό· τόσο στρα-
τιωτικά, όσο και πολιτικά. Το τι σήμαινε η στρατιωτική αντιμετώ-
πιση είναι (ελπίζουμε) μια γνωστή ιστορία. Όσο για την πολιτική
αντιμετώπιση, ήταν μια πολύπλοκη και μακροχρόνια διαδικασία.
Όσον αφορά το θέμα του κειμένου μας, πάντως, νομίζουμε ότι
αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το ελ-
ληνικό κράτος επέλεξε στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια να μην
ακολουθήσει πιστά το κεϋνσιανό μοντέλο -που σήμαινε συγκέν-
τρωση κεφαλαίου κι «ειρηνική» διαχείριση της εργατικής τάξης-,
αλλά να προτάξει στο εσωτερικό του την ανάπτυξη ελαφριάς βιο-
μηχανίας με άπειρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι ας μην ξεχνάμε
ότι ταυτόχρονα έστηνε έναν κρατικό γραφειοκρατικό και κατα-
σταλτικό μηχανισμό και προωθούσε τη γιγάντωση μιας εθνικό-
φρονης μικροαστικής τάξης ως ανάχωμα απέναντι στην εργατική
τάξη, με την οποία ο «διάλογος» γινόταν με σφαίρες. Η ραγδαία
ανάπτυξη του εφοπλιστικού κεφαλαίου ήταν, λοιπόν, εκτός των

άλλων, και μια διέξοδος από την παραπάνω κατάσταση. Το
ελληνικό κεφάλαιο αποκτούσε βαριά βιομηχανία, εξα-

πλωμένη σε όλους τους ωκεανούς, χωρίς τα βαρίδια
του κεϋνσιανισμού. Αντιθέτως, θα μπορούσε κανείς
να ισχυριστεί βάσιμα ότι στη ναυτιλία εφαρμόστη-
καν πολύ νωρίτερα πρακτικές που αργότερα ονο-
μάστηκαν «νεοφιλελεύθερες».

Το δεύτερο σημείο που θα θέλαμε να εστιάσουμε
είναι το άλλο μείζον πρόβλημα των καραβοκύρηδων·

εκείνη η «πραγματική δυσχέρεια» που μνημονεύεται με
διπλωματική γλώσσα τόσο στην τελευταία παράγραφο του

υπομνήματος όσο και στις ευχαριστίες που παραθέσαμε παραπάνω.
Βλέπετε, οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν αποκτήσει στη διάρκεια του
πολέμου ένα εξίσου σημαντικό -αν όχι σημαντικότερο- πρόβλημα
από τον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό και καλούσαν επιτακτικά το
κράτος να τους το λύσει. Τα «έξοδα διαχείρισης του ελληνικού
πλοίου» ή αλλιώς οι «ομαλές συνθήκες εργασίας επί των πλοίων»
ή, με τα δικά μας λόγια, η «αξία της εργατικής δύναμης των ναυ-
τεργατών», είχαν ανέβει κατακόρυφα. Η ιστορία της μακροχρόνιας
και αιματηρής ταξικής μάχης που διεξαγόταν εντός του ελληνικού
εφοπλισμού αξίζει να ειπωθεί ξεχωριστά. Εδώ, θα αρκεστούμε να
πούμε ότι εν μέσω πολέμου, το 1943, η ομοσπονδία των ναυτερ-
γατικών οργανώσεων διεκδίκησε και πέτυχε μια νέα συλλογική σύμ-
βαση που αναιρούσε την προηγούμενη της μεταξικής δικτατορίας
κι αναβάθμιζε άρδην τις αμοιβές και τις συνθήκες διαβίωσης στο
πλοίο. Το τέλος του πολέμου βρήκε τους Έλληνες ναυτεργάτες να
είναι οι υψηλότερα αμειβόμενοι παγκοσμίως, μετά τους Αμερικά-
νους, με πολύ υψηλότερο μισθό από τους αμέσως επόμενους Βρε-
τανούς. Όπως καταλαβαίνετε, καλές κι άγιες οι θυσίες του Έλληνα
ναυτεργάτη εν καιρώ πολέμου, αλλά αν ο ενδοκαπιταλιστικός αν-

ταγωνισμός δεν τραβάει, παίζει θέμα. Οι καραβοκύρηδες
ξέρανε ότι όσα τσάμπα πλοία και να έπαιρναν με τις

πλάτες του κράτους τους, αν δεν έπαιρναν το
πάνω χέρι στον ταξικό ανταγωνισμό, θα ήταν

οι χαμένοι της υπόθεσης. Και στα χρόνια
που ακολούθησαν, βρήκαν τον τρόπο· αλλά
αυτό ανήκει σε αυτή την ξεχωριστή ιστο-
ρία - που εκκρεμεί να ειπωθεί.
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το ελληνικό κε-
φάλαιο αποκτούσε
βαριά βιομηχανία,

εξαπλωμένη σε
όλους τους ωκεα-

νούς



…ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κλείνοντας, ας συνοψίσουμε την παραπάνω μικρή ιστορία μας. Σε
όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, το ελληνικό εφοπλι-
στικό κεφάλαιο έστελνε τα σαπιοκάραβά του στις εμπόλεμες ζώνες
και θησαύριζε, είτε αυτά βυθίζονταν είτε όχι. Με τη λήξη του πο-
λέμου βρέθηκε με τεράστιο κεφάλαιο που περίμενε να επενδυθεί κι
ελάχιστα πλοία. Αυτό που για τους ανθρώπους ήταν καταστροφή, για
το κεφάλαιο φαινόταν μια χρυσή ευκαιρία. Με το άνοιγμα της αγο-
ράς των χιλιάδων Liberty από τις ΗΠΑ οι Έλληνες καραβοκύρηδες
όρμησαν να αγοράσουν όσο πιο πολλά μπορούσαν, βάζοντας τις βά-
σεις για την τεράστια μεταπολεμική ανάπτυξη που τους οδήγησε
σταδιακά στην πρώτη θέση της εμπορικής ναυτιλίας. Σε αυτή τη
διαδικασία ανεκτίμητος αρωγός στάθηκε το ελληνικό κράτος, το
οποίο όταν καλέστηκε να ξελασπώσει την αστική του τάξη από το
πρόσκαιρο στρίμωγμά της, εκπλήρωσε στο ακέραιο το ρόλο
του, ακολουθώντας την κλασική κρατική συνταγή. Το ελ-
ληνικό κράτος, αν και ημι-κατεστραμμένο και εμφυλιο-
πολεμικό, μπήκε εγγυητής κι ανέλαβε πλήρως τα ρίσκα
και το χρέος των εφοπλιστών, τα οποία μετακύλησε
στους πεινασμένους εργάτες και αγρότες φιλοδω-
ρώντας τους κι ένα τεράστιο δημόσιο χρέος παρέα με
τις εξορίες και τις σφαίρες. Έτσι, η Ελλάδα, παρ’ όλη
τη γκρίνια της Αριστεράς, απέκτησε βαριά βιομηχανία,
οι Έλληνες εφοπλιστές απέκτησαν το προβάδισμα στους
διακρατικούς ανταγωνισμούς, πράγμα που οδήγησε στο
«θαύμα» της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

1. Οι Βρετανοί δεν έκαναν μόνο αυτό. Ταυτόχρονα, οι βρετανικές μυστικές
υπηρεσίες συγκρότησαν και την «Ομάδα 8 (Hut 8)» που ως στόχο είχε να
σπάσει τη γερμανική μηχανή κωδικοποίησης «Enigma», έτσι ώστε να μπορούν
να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις επιθέσεις των γερμανικών υποβρυχίων. Επι-
κεφαλής της ομάδας ήταν ο «πατέρας των υπολογιστών», Άλαν Τούρινγκ.
2. Έως τότε το καθιερωμένο σύστημα ήταν τα ελάσματα που κάλυπταν το
πλοίο να αλληλοκαλύπτονται και να καρφώνονται μεταξύ τους με πριτσίνια.
Η ηλεκτροκόλληση θεωρούνταν πολύ παρακινδυνευμένος και ατελής τρόπος
ένωσης των πλοίων.
3. Η πρώτη εταιρεία που ανέλαβε να φέρει εις πέρας αυτό το τιτάνιο έργο
ήταν του κ. Henry J. Kaizer, ο οποίος από ιδιοκτήτης φωτογραφικού κατα-
στήματος είχε εξελιχθεί σε μεγαλοεπιχειρηματία κι η εταιρεία του κατα-
σκεύαζε μεγάλα φράγματα και γέφυρες (κοινώς έκανε μπίζνες με το δημόσιο).

4. Α. Ι. Τζαμτζής, Τα Λίμπερτυ και οι Έλληνες, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1984,
σελ. 53.
5. Στο ίδιο, σελ. 51.
6. «Από το 1914 έως το 1938, ο ελληνικός εμπορικός στόλος ανέβηκε από
την 13η θέση στην 9η, στην κλίμακα των μεγάλων εθνικών εμπορικών στό-
λων, συγκεντρώνοντας το 3% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Πιο σημαντικό,
παρ’ όλα αυτά είναι ότι η Ελλάδα κατείχε το δεύτερο σε μέγεθος στόλο ελεύ-
θερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου», στο Τζελίνα Χαρλαύτη, Ιστορία της
ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος-20ος αιώνας, Νεφέλη 2001, σελ. 329.
7. Η χρονοναύλωση είναι ουσιαστικά η ενοικίαση του πλοίου μαζί με το υφι-
στάμενο πλήρωμα και τον εξοπλισμό του για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Είναι μια αρκετά πιο διευρυμένη μορφή εμπορικής σύμβασης απ΄ ό,τι η ναύ-
λωση κατά ταξίδι.
8. Αυτή η προφύλαξη των συμμάχων δεν ήταν ένα απλά τυπικό νομικίστικο
ζήτημα. Οι Γερμανοί μπορούσαν να συνεχίζουν να ναυλώνουν τα ελληνικά
εμπορικά πλοία για τις μεταφορές τους ή ακόμη καλύτερα να τα επιτάξουν. 

9. Χαρλαύτη, ό.π, σελ. 387.
10. Στον Α' Παγκόσμιο, οι Έλληνες εφοπλιστές εκμεταλλεύτη-

καν πλήρως το γεγονός ότι ήταν «ελεύθεροι σκοπευτές» και
θησαύρισαν από τα υπέρογκα ναύλα που ζητούσαν από τις
συμμαχικές κυβερνήσεις και τα οποία αύξαναν όσο συνε-
χιζόταν ο πόλεμος. Από αυτά όμως τα τεράστια κέρδη το
ελληνικό κράτος δεν πήρε φράγκο γιατί δεν είχε «φροντί-
σει» να κάνει κάποια συμφωνία.

11. Κωνσταντίνος Γ. Τσουμάνης, Η ελληνική εμπορική ναυ-
τιλία και το ναυτεργατικό κίνημα (1939-1945), Προσκήνιο,

2001, σελ. 357.
12. «Ο Κουλουκουντής (που τον αφήσαμε ως ιδρυτή κι ηγετική φυ-

σιογνωμία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου)
πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 1940, όπου ενώθηκε με μια
ανελισσόμενη ομάδα αποδήμων Ελλήνων εφοπλιστών με έδρα στην Νέα
Υόρκη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της νεοσυ-
σταθείσας Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών της Νέας Υόρκης, η οποία συντόνιζε
τα ζητήματα του Ελληνικού εμπορικού στόλου και την υποστήριξη των πλη-
ρωμάτων τους στη διάρκεια του πολέμου», αναφέρεται στο http://greeksh-
ippinghalloffame.org /gr/kulukundis.html.
13. Όλες οι παραθέσεις από υπομνήματα, επιστολές και τηλεγραφήματα που
ακολουθούν στο κείμενο, παρατίθενται στο Α. Ι. Τζαμτζής, Τα Λίμπερτυ και
οι Έλληνες, ό.π.
14. Το γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να πουλήσουν το ένα τρίτο της χωρητικό-
τητας του στόλου τους είναι μια μεγάλη ιστορία (την οποία δεν ξέρουμε και
πολύ καλά). Θα αρκεστούμε να πούμε ότι εκείνη την εποχή το κόστος εργα-
σίας στην αμερικανική ναυτιλία ήταν το υψηλότερο στον κόσμο κι επίσης ότι
οι ΗΠΑ ήταν αυτές που είχαν εισαγάγει τις σημαίες ευκαιρίας με τις ευεργε-
τικές τους ιδιότητες, ήδη από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης.
15. «Τα εκατό «πλοία της Ελευθερίας», Καθημερινή, 13/05/2012.
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αν
δεν έπαιρναν

το πάνω χέρι στον
ταξικό ανταγωνισμό,
θα ήταν οι χαμένοι

της υπόθεσης

Ο πολυπράγμων καραβοκύρης Κου-
λουκουντής και τα αποφθέγματά
του. Δεν ξέρουμε, βέβαια, αν οι
ναυτικοί -Έλληνες και μη- που κατά
καιρούς έχουν δει το χάρο με τα
μάτια τους, ταξιδεύοντας με τους
σκυλοπνίχτες του κυρ-Μανώλη και
των ομοίων του, εκτιμούν πλήρως
αυτό το black humor.


