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Από το Χθες στο Σήµερα
του Αντώνη ∆. Παπαγιαννίδη
adp@economia.gr

∆ιδάγµατα από την εµπειρία
της ναυτιλίας
Αφηγείται τις λιγότερο γνωστές στιγµές, ο Κώστας Καρράς

Τ
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ον τελευταίο καιρό, έχουν πυκνώσει οι
αναφορές στην πορεία της ελληνικής
εµπορικής ναυτιλίας. Στον τωρινό της βηµατισµό, καθώς παρ’ όλα τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει δεν παύει να αποτελεί – µαζί
µε τον τουρισµό (µε τα δικά του άλλωστε προβλήµατα) – έναν από τους ελάχιστους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που συνεχίζει
να πορεύεται. Και να επιτρέπει να µιλά κανείς
για µέλλον.
Σήµερα προτείνουµε – από τις Προφορικές
Μαρτυρίες του Αρχείου Βοβολίνη – στιγµές
από τη µαρτυρία του Κώστα Καρρά, που φωτίζει πλευρές της εµπειρίας της ναυτιλίας οι
οποίες δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές. Μιλάµε για τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.
Τότε που, ενώ η ελληνική οικονοµία πορευόταν τη δική της πολυκύµαντη πορεία, η
ναυτιλία έκανε το δικό της ταξίδι. Τα σηµεία
επαφής µε τη στεριανή οικονοµία υπήρξαν
περιορισµένα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την
υπερπόντια ναυτιλία, όµως οι εξελίξεις σε
εκείνο το µέτωπο επηρέαζαν και επηρεάζονταν από την πορεία της κυρίως οικονοµίας
και των νοοτροπιών που επικρατούν εκεί.

φαλονιά – και αφού είχαν παραγγελθεί τα
πλοία, κάτσαµε κάτω, µελετήσαµε και βάλαµε αυτοµατισµούς παντού. Μειώσαµε
έτσι το πλήρωµα από 32 σε 19 άτοµα.
Κάναµε εµείς όλες τις προτάσεις, κοστολογήθηκαν, πληρώθηκαν – όµως όλος ο
σχεδιασµός ήταν δικός µας. Αυτή ήταν,
ιστορικά, µια από τις πιο σηµαντικές στιγµές της εµπορικής ναυτιλίας. Ο πατέρας
µου, ξεκινώντας µε τα Freedoms, είχε κάνει ένα λάθος: αυτά τα πλοία δεν θα έβγαιναν µε τίποτε µε πλήρωµα 32 άτοµα! Όταν
µπήκε η παραγγελία, το κόστος εργασίας
ήταν ακόµη χαµηλό – άρα, και τα operating costs αναλόγως – αλλά και όταν προωθήσαµε τους αυτοµατισµούς δεν ήξερα
πόσο γρήγορα θα ανέβαιναν τα κόστη.
Είχα ταξιδέψει πολύ σε πλοία – training
στη δουλειά, βλέπετε! Και είχα παρατηρήσει πόσο πολλά δεν χρειάζονταν ανθρώπινη παρέµβαση, πόσα µπορούσαν να
γίνονται µηχανικά. Αυτή λοιπόν η µείωση
από τα 32 µέχρι τα 19 άτοµα πλήρωµα
ήταν πολύ σηµαντική. Βέβαια, πρώτα
έπρεπε να την περάσω από το κράτος.

«Το ’65-’66 ο πατέρας µου, βλέποντας το
τέλος της εποχής των Liberty (εποχής που
είχε αρχίσει αµέσως µεταπολεµικά), έκανε παραγγελία ορισµένων Freedoms. Χτίστηκαν στα ναυπηγεία ΙΗΙ, στο Τόκιο,
πλοία 13.500 τόνων έναντι των 10.500
των Liberty: δεν πήγαιναν ιδιαίτερα γρήγορα, αλλά την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλά µικρά λιµάνια. Οπότε η σκέψη ήταν,
µε σωστό εκτόπισµα, να προσεγγίζονται
αυτά τα λιµάνια.
Έµεινα λοιπόν στην Ιαπωνία σχεδόν ένα
χρόνο της ζωής µου – από τον ∆εκέµβριο
του ’66 µέχρι τον Μάιο του ’68 – πηγαινοερχόµουν και επέβλεπα την κατασκευή. Είχαµε τότε συνολικά σε παραγγελία 17 πλοία.
Βλέπετε, άµα είσαι καλά εκπαιδευµένος,
µπορείς εύκολα να καταλαβαίνεις οτιδήποτε. Μαζί µε έναν µηχανικό µας – Τσακαλώτος, του Πολυτεχνείου – και έναν πλοίαρχο τον Τζώρτζη τον Μαράτο από την Κε-
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Γιατί, είχατε ελληνική σηµαία;
«Ναι, ο πατέρας µου ήταν ο πρώτος – ή
από τους πρώτους – που έφερε πίσω πλοία
στην ελληνική σηµαία, τη δεκαετία του
’50, µόλις του το επέτρεπαν οι Τράπεζες».
Γιατί αυτό;
«Οι Τράπεζες, που δάνειζαν για το χτίσιµο των πλοίων, δεν είχαν εµπιστοσύνη στην
ελληνική σηµαία. Λόγω των µέτρων Βαρβαρέσου στα αµέσως µεταπολεµικά χρόνια, λόγω και του τσακωµού της ελληνικής
ναυτιλίας µε το ελληνικό κράτος. Κυρίως
όµως, λόγω των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων για τα πλοία που είχαν βυθιστεί κατά
τη διάρκεια του Πολέµου, τις οποίες αποζηµιώσεις διεκδικούσε το κράτος. Όµως τα
αγγλικά ∆ικαστήρια επιδίκασαν τις αποζηµιώσεις στους ιδιοκτήτες – και αυτό στάθηκε η βάση του µεγαλουργήµατος της ελληνικής ναυτιλίας. Είχε µείνει όµως παρά
τα χρόνια – και στις δύο πλευρές – µια µεγάλη δυσπιστία. Από το µεν ελληνικό ∆ηµόσιο ότι οι εφοπλιστές είναι “ξένο σώµα”
και δεν βοηθούν τη χώρα, από δε την πλευρά της ναυτιλίας “προσπάθησαν να µας πάρουν τα καράβια”. Ο πατέρας µου – µεγάλος statesman σ’ αυτό – όποτε µπορούσε,
ύψωνε ελληνική σηµαία στα πλοία του.
Επρόκειτο λοιπόν τα Freedoms να τεθούν
υπό ελληνική σηµαία. Μου λέει ο πατέρας
µου – αρχές του ’67 – ότι ήθελε να ηγηθώ
της διαπραγµάτευσης µε την κυβέρνηση,
στο ΥΕΝ, για την περιώνυµη “σύνθεση”
του πληρώµατος.
Επέστρεψα λοιπόν στην Ελλάδα – πέτυχα
στη διαπραγµάτευση – κλείσαµε στα 20
άτοµα αντί στα 19, για να είναι και ένας
δόκιµος πλοίαρχος – όµως το κρίσιµο ποιο
ήταν; Ότι οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 1967. ∆ηλαδή,
όχι επί Χούντας, κλείσαµε δηλαδή πριν από
τη Χούντα! Οπότε σε όλα τα χτυπήµατα
που δοκίµασε ο εφοπλισµός ως φιλοχουντικός κ.λπ., ουδέποτε προβλήθηκε αυτό το
ζήτηµα, γιατί είχε κλείσει η υπόθεση και
είχαν βγει οι εγκριτικές πράξεις προηγου-
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µένως. Αυτό υπήρξε µια µεγάλη επιτυχία:
δηµιουργήθηκε προηγούµενο για αυτοµατισµό σε όλα τα ελληνικά πλοία. Την ίδια
δε εποχή, από το 1967 και µετά, αρχίζει
ένα αληθινό boom της ναυτιλίας διεθνώς.
Και εδώ, ερχόµαστε στο δεύτερο σηµείο
όπου αυτή η κατοχύρωση της παραγωγικότητας έπαιξε σηµαντικό ρόλο: το 1970,
όταν πλέον πήγαινα στις εργασίες του Greek Shipping Cooperation Committee του
Λονδίνου, το όνοµά µου είχε γίνει πια γνωστό, η επιτυχία του ναυπηγικού µας προγράµµατος στην Ιαπωνία µου είχε αναγνωρισθεί».
Αλήθεια, ο εφοπλισµός αναγνωρίζει;
Ή ζηλεύει;
«Αναγνωρίζει. Στη θάλασσα τα πράγµατα
είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στα στεριανά επαγγέλµατα. Είσαι, βλέπεις, σε ελεύθερη αγορά. ∆εν µπορεί να σε βοηθήσει το
κράτος, you’re on your own. Η αναγνώριση λοιπόν έρχεται. Ο φθόνος είναι σπάνιο
πράγµα. ∆ιαφορές απόψεων, άλλο ζήτηµα!
Όµως φθόνο δεν έχω συναντήσει στη ναυτιλία, ενώ έχω συναντήσει – φοβερό φθόνο
– σε όλες τις δραστηριότητες της στεριάς.
Στη συγκυρία λοιπόν του ’70, ο Στρατής
Ανδρεάδης που ήταν πρόεδρος των εφοπλιστών θέλησε να εκµεταλλευθεί το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πλέον στην Ελλάδα ελεύθερα συνδικάτα, ώστε να µην υπάρξει αύξηση στις (τότε) πενιχρές αποδοχές
των ναυτικών. Εκείνη την εποχή, εγώ θύµωσα. Για έναν πολύ απλό, υπαρξιακό λόγο. ΄Ελεγα: “Η κατάσταση πάει πολύ καλά, αδιανόητα καλά για τη ναυτιλία. ∆εν
είναι λοιπόν δυνατόν, απλώς και µόνον
επειδή ο Ανδρεάδης τα έχει καλά µε τη
Χούντα, να µην πάρουν τίποτε από την άνθηση του κλάδου οι ναυτικοί”. Ο πατέρας
µου – ο οποίος δεν χώνευε καθόλου τον Ανδρεάδη – µου έδωσε την εξουσιοδότηση να
το συζητήσουµε και να τα βρούµε µαζί µε
τον Μαράτο, τι bonus θα έπρεπε να δοθεί
στα πληρώµατα µε βάση την κατάσταση
της αγοράς. Καθόµαστε κάτω µε τον Τζώρτζη και βγάζουµε το συγκλονιστικό αποτέλεσµα ότι θάπρεπε να δοθεί ένα 25% bonus: ανήκουστα πράγµατα! Ο πατέρας µου
το εγκρίνει, για λόγους που θα εξηγήσω
αµέσως. Μετά από λίγο, όµως, έρχεται ο
Τζώρτζης (που ζούσε κυριολεκτικά πάνω
στην αγορά εργασίας) και µου λέει: “Κώστα, δεν ξέρω αν θα σου αρέσει, αλλά αυτήν τη στιγµή αλλάζει η αγορά. ∆εν βρίσκονται πλέον άνθρωποι”. Εκείνο λοιπόν
που είχαµε υπολογίσει ως bonus πήγαινε
να γίνει θέµα µισθού – δηλαδή ένταξης στη
µισθολογική αµοιβή, απευθείας.
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Παραγγέλνονταν τόσo πολλά πλοία (και
η πληροφόρηση για τις παραγγελίες διαχέονταν – αµέσως) ώστε στέρευε ο κόσµος.
Τα νησιά δεν είχαν άλλους».
Τότε είχατε µόνον Έλληνες
«Αποκλειστικά Έλληνες. Ή, αν είχαµε κάποιον ξένο, όπως π.χ. από τη Συρία ή από
το Saint Vincent θυµούµαι, ήταν µε µικρούς
µισθούς. Κοιτάζω τα χαρτιά, τα συζητάµε
– πάω µέσα στον πατέρα µου και του λέω:
“Πατέρα, νοµίζουµε ότι η κίνηση οφείλει
να γίνει ως µισθολογική αύξηση”. Αυτό και
κάναµε. Και, όπως φαντάζεστε, έγινε γης
Μαδιάµ! Στον εφοπλισµό, επί 6 µήνες, δεν
µου µίλησε κανείς. Ούτε του πατέρα µου.
Να σας πω όµως το άλλο; Μέσα σε 6 µήνες, πλήρωναν όλοι τα ίδια!
Όµως όλη εκείνη η ιστορία είχε και ένα άλλο, πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα για τη ναυτιλία: ότι δεν χρειάστηκε να περιµένουν οι
ναυτικοί το 1974 και την πτώση της Χούντας για να διεκδικήσουν και να λάβουν όσα
τους άξιζαν, αλλά τα πήραν ήδη από µιαν
εφοπλιστική επιχείρηση – ύστερα, δε, από
την εφοπλιστική κοινότητα. Αποτέλεσµα:
δεν είχε και πολλά να πει το ΚΚΕ µετά το
1974. ∆εν είχε να χτίσει πάνω σε ένα µοτίβο: “∆είτε τι έκαναν οι εφοπλιστές όταν
είχαν την ευκαιρία…”. Η απάντηση έβγαινε από µόνη της: “Μπορεί, µερικοί. Αλλά
άλλοι µας τα δώσανε από µόνοι τους!” Γι’
αυτό και το ΚΚΕ δεν µπόρεσε ποτέ να καταλάβει τη ναυτιλία ως σύνολο».
Ο Κώστας Καρράς, στα χρόνια της Χούντας, βρέθηκε στο Λονδίνο πολέµιος των
συνταγµαταρχών. Όταν, µετά τη Μεταπολίτευση βρέθηκε στην Ελλάδα, ήταν περίπου αυτονόητο να αξιοποιηθούν οι απόψεις του από την κυβέρνηση Καραµανλή
– ενώ ο Καρράς µετείχε στη δοµή της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
«Λειτούργησα εκεί επί 9 χρόνια, προσπαθώντας να ξαναφτιάξουµε τις σχέσεις –
πράγµα το οποίο και καταφέραµε. Ήταν
εννέα χρόνια, µέχρι το’84 – και επί ΠΑΣΟΚ, τότε ήταν που γνώρισα τον Ανδρέα
Παπανδρέου καλά. Αρχικά ως µέρος της
Αντιπολίτευσης, µετά ως αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Προηγήθηκε ο
Μαύρος µε τον οποίο είχα από παλιά ιδιαίτερα καλές σχέσεις, για λόγους ευνόητους.
Προσπαθούσε τότε ο Ανδρεάδης να δει τους
διάφορους υπουργούς, ιδίως τον Γιάγκο Πεσµαζόγλου, που ήταν στο σχήµα Εθνικής
Ενότητας υπουργός Οικονοµικών, και του
είπα να µην τον δεχθεί κανένας. Να δοθεί,
δηλαδή, το µήνυµα στον εφοπλισµό ότι ο
Ανδρεάδης ήταν blacklisted. Αυτό έπαιξε
µεγάλο ρόλο στο να ισχυροποιηθεί η αντί-

δραση κατά του Ανδρεάδη, όµως ακόµη
ισχυρότερο ρόλο έπαιξε ο Λάσκαρης –
υπουργός Εργασίας τότε. Μου τον γνώρισε ο Τάκης Λαµπρίας, ο οποίος σηµειωτέον τους πρώτους µήνες, όταν ήταν κάποιες
δύσκολες νύχτες µε άµεσο κίνδυνο πραξικοπήµατος, ήρθε στο διαµέρισµά µας στη
Στησιχόρου και ξάπλωσε στον καναπέ µας
– ο Καραµανλής πήγε αντίστοιχα στο κότερο του Γουλανδρή, µήπως και χρειαστεί
να φύγει. Εν παρενθέσει, τότε µου ζήτησε ο
Καραµανλής να πολιτευθώ και είπα “όχι”.
Μου λέει λοιπόν τότε ο Λαµπρίας ότι οι δικοί µας, οι εφοπλιστές, ζητούν να παραµείνει πρόεδρος της ΠΝΟ ο άνθρωπος της
Χούντας. Του λέω: “Τάκη, αυτό δεν στέκεται µε τί-πο-τα! Αυτός πρέπει να φύγει:
και καλός να ήταν, οφείλει να φύγει γιατί
τον έχει βάλει η Χούντα. ∆εν έχει καµιά ελπίδα ο συνδικαλισµός µε τέτοια ηγεσία.
Πρέπει να βρεθεί κάποιος που να είχε εκλεγεί στο σωµατείο του πριν από το ’67”.
Υπήρχε ένας, ο Μανώλης Σαΐτης, στους
ασυρµατιστές, ένα σωµατείο απ’ όσα συναπαρτίζουν την ΠΝΟ. “Αλλιώς, το χάσαµε το παιχνίδι. Θα κυριαρχήσει το ΚΚΕ
και δεν συµµαζεύεται”. Με έφερε τότε στον
Λάσκαρη ο Λαµπρίας: έβγαιναν τότε από
τον υπουργό ένα τσούρµο εφοπλιστών, ο
Χανδρής, ο Νταϊφάς και άλλοι.
Θυµούµαι τη σκηνή: εκείνοι έβγαιναν ενώ
εγώ έµπαινα, γέλασε ο Λάσκαρης, και µου
λέει: “Οι συνάδελφοί σου λένε να µείνει αυτός που βρήκαµε” – νοµίζω ο Κατσαρός
ήταν – “γενικός γραµµατέας στην ΠΝΟ.
Εκείνοι, όµως, ήταν εναντίον µας, εσύ ήσουν
µαζί µας. Θα γίνει λοιπόν αυτό που λες εσύ”.
Έτσι και έγινε. Ήταν η µόνη φορά στη ζωή
µου που βρέθηκα να έχω τέτοια επιρροή,
σε µια πολιτική/κυβερνητική απόφαση».
Και η αποκατάσταση της επαφής του
εφοπλισµού µε τη Μεταπολίτευση πώς
προχώρησε;
«Έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο τα γεύµατα εργασίας, που ήταν δική µου πρόταση
και όπου η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
έβλεπε κάθε µήνα ένα πολιτικό κόµµα – και
το ΚΚΕ, όσους δέχονταν να έρχονται – και
τους µιλούσαµε για τα προβλήµατα της ναυτιλίας. Μέχρις ότου ο Μητσοτάκης, και του
το οφείλουµε αυτό, όταν ήταν υπουργός
Οικονοµικών (το ’78 θα πρέπει να ήταν),
είπε: “Εντάξει, εγώ θα παραστώ σε δηµόσιο γεγονός της ναυτιλίας, να δείξω ότι είµαστε µαζί, ότι η ναυτιλία είναι σηµαντικό
τµήµα της ελληνικής οικονοµίας”».
I
Η αφήγηση προέρχεται από τις Προφορικές
Μαρτυρίες του Αρχείου Βοβολίνη.
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