«ΜΑΝΤΩ» – ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ
Κσλζηαληίλνπ Φηιίππνπ
Γηπι. Ναππεγνχ & Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ
«ΜΑΝΣΩ».....έλα πινίν φπσο ρηιηάδεο άιια ηα νπνία πέξαζαλ απφ ρέξηα ηεο
ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη λαπηνζχλεο.
Μηα θνηλή ηζηνξία, κηζφ αηψλα πξηλ, πνπ ζα θαίλεηαη ζηνπο λένπο, αιιά θαη ζηνπο
ήδε κεζήιηθεο, πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζαιάζζηα έξγα απφ ηα θιηκαηηδφκελα
ειεθηξνληθά γξαθεία ηνπο ζηελ Αθηή Μηανχιε, ηελ Κεθηζηά, ηελ Βνχια θαη ηελ
Βνπιηαγκέλε, πνιχ παιηά θαη ίζσο εμσπξαγκαηηθή ελψ γηα εκάο, ηελ γεληά πνπ
θεχγεη, πνιχ πξφζθαηε θαη πξαγκαηηθή....Γηαηί ηα ρξφληα ηξέρνπλ γξήγνξα, πνιχ
γξήγνξα, θαη νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ κε απίζηεπην ξπζκφ.....Απφ ηνλ θαηατδξσκέλν
θξεδαδφξν θαη ηνλ θαξθσηή ηεο ιακαξίλαο, κε ην ππξσκέλν θαξθί πνπ έπηαλε ζηνλ
αέξα, ηφηε, ζηνλ ειεθηξνληθφ εηδήκνλα ησλ απηνκαηηζκψλ, κε ηελ άζπηιε άζπξε
κπινχδα, ζήκεξα!
1960, πεξίπνπ πελήληα ρξφληα πξηλ. Ο ειιεληθφο εθνπιηζκφο έγιπθε ηεο πιεγέο ηνπ
αθφκα απφ ηηο απψιεηεο ηνπ Β’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Ο ηφπνο καο αιιά θαη νη άιιεο
ρψξεο είραλ αλάγθε απφ πινία γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά ηα
νηθνλνκηθά κέζα ήηαλ ιηγνζηά. Πινία δελ ππήξραλ, ε δήηεζε ήηαλ κεγάιε.
ηνλ Πεηξαηά, ζην Πέξακα, φηη κπνξνχζε λα επηπιεχζεη κεηαζθεπαδφηαλ ζε θνξηεγφ
ή επηβαηεγφ πινίν. ηα Καξβνπληάξηθα, φπσο ιεγφηαλ ε Αθηή Ξαβεξίνπ, ζηνπ
Βαζηιεηάδε, πνπ ήηαλ ε πεξηνρή ζηνλ πξνιηκέλα ηνπ Πεηξαηά αξηζηεξά, φπνπ ππήξρε
ε εζράξα αλειθχζεσο, ζηηο κφληκεο δεμακελέο, ζηελ πξνβιήηα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ
θαη φπνπ ππήξρε ρψξνο ζην Πέξακα, νη εξγαζίεο έζθπδαλ.
Κάζε ηξχπα ζηελ πεξηνρή ησλ νδψλ Γξαβηάο, Μεζνινγγίνπ, Υατδαξίνπ θιπ ήηαλ θαη
έλα ζπλεξγείν, θάζε κνξθήο θαη πνηφηεηαο. Σα κεραληθά κέζα ήηαλ ιηγνζηά, ηα
εξγαιεία παιαηά ή πνιιέο θνξέο αθαηάιιεια, ε βαξηνπνχια θαη ην παιάγθν ήηαλ ζε
εκεξεζία δηάηαμε! Η κνπηδνχξα, ν ζφξπβνο, ε ηζαπαηζνπιηά ηεο δνπιεηάο
αλαθαηεχνληαλ κε ηελ θαπαηζνζχλε, ηελ εθεπξεηηθφηεηα, ηηο αηειείσηεο ψξεο
δνπιεηάο πνπ ραξαθηήξηδαλ ην ζθεληθφ ησλ εξγαζηψλ ηεο επνρήο. Σα κέζα ήηαλ ιίγα
ε φξεμε φκσο κεγάιε.
Μέζα ζ’απηφ ην ζθεληθφ πνιινί, πνπ είραλ ηε λαπηνζχλε κέζα ηνπο, αιιά θαη άιινη
άζρεηνη, κπήθαλ ζηνλ ρνξφ ηνπ εθνπιηζκνχ.
Όηη επέπιεε ζηελ επξσπατθή, θπξίσο, αγνξά ήηαλ ζηφρνο αγνξάο. Αιιά ηα δηαζέζηκα
νηθνλνκηθά κέζα ήηαλ ιηγνζηά θη έηζη ζηφρνο ήηαλ θπξίσο εθείλα πνπ δελ ήζειαλ νη
πην εχξσζηα νηθνλνκηθά επξσπαίνη. Οη πην καθξηλέο αγνξέο, ιφγσ απνζηάζεσο θαη
πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο, ήηαλ εθηφο ζπδεηήζεσο.
Σν «Μαληψ», ηφηε ήδε ηξηάληα εηψλ ζθαξί, ζνπεδηθήο θαηαζθεπήο, ππήξμε ε
επηινγή ησλ αλήζπρσλ ειιήλσλ πνπ ζέιεζαλ λα αλνίμνπλ ηα θηεξά ηνπο ζηε
ζάιαζζα. Οη Μηραήι θαη Γεψξγηνο Ππιηαξηλφο, Φψηηνο θαη Γξεγφξηνο Σδηάθαο, σο
θχξηνη κέηνρνη, κε ην ελελήληα ηηο εθαηφ θαη ν Γεκήηξεο Λεβεληάθεο, κε ην δέθα ηεο
εθαηφ ζπλέπεμαλ ηελ εηαηξία «Μαληψ Α.Ν.Δ.» θαη πξνέβεζαλ ζηελ αγνξά ηνπ
πινίνπ ζην Gothenborg ηεο νπεδίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 1960. Σν αληίηηκν ηεο αγνξάο

ήηαλ 10500 ιίξεο Αγγιίαο, πνπ ηζνδπλακνχζαλ κε 29715 δνιάξηα Η.Π.Α. ή 887250
δξαρκέο. Η ηζνηηκίεο ήζαλ £1 = $2,83 = 84,50 δξρ θαη $1 = 29,85 δξρ, πεξίπνπ.
Σν πινίν κε ην φλνκα «Ajax» πξψελ «Bothnia» πξψελ «Ajax» πξψελ «Wirgo» είρε
λαππεγεζεί ηνλ Μάτν 1930 απφ ηελ A/B Finnboda Varf, Stocholm, σο θνξηεγφ
αηκφπινην, νιηθνχ κήθνπο 63 κέηξσλ πεξίπνπ.

Σν πινίν σο «Wirgo»

ηα αξρεία κνπ επξίζθνληαη αθφκα δχν θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ην «midship
section» θαη ην «profile and decks» ηνπ λαππεγείνπ Helsinborg Jernskibs &
Maskinbyggeri, κε εκεξνκελίεο 1924 έσο 1929, ελψ έλα «capacity plan» εκθαλίδεη ην
πινίν κε ην φλνκα «Wirgo»
θαη πινηνθηήηξηα εηαηξεία ηελ «Stockholms
Rederiaktiebolag SVEA, Stodkholm».
Σν πινίν παξειήθζε ζην ηελ 1ε Απξηιίνπ 1960. Γηα ην ηαμίδη πξνο Πεηξαηά επέηπρε
έλα λαχιν απφ Nordrham θαη κέζσ Dover θαη Ceuta θαηέπιεπζε ζηνλ Πεηξαηά ζηηο
30 Απξηιίνπ θαη ακέζσο άξρηζαλ νη εξγαζίεο κεηαζθεπήο ηνπ ζε έλα ζχγρξνλν
θνξηεγφ.
Καηά ηελ πξαθηηθή θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επνρήο φιεο νη εξγαζίεο ζηα
πινία γηλφληνπζαλ κε ηελ ρξήζε πνηθηιίαο εξγνιάβσλ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεην απφ
απφςεσο δπζθνιηψλ ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινπζήζεσο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ηελ
νπνία θπζηθά πξαγκαηνπνηνχζε κε απηεπηζηαζία ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία ηνπ πινίνπ.
ηνλ Πεηξαηά, ζπλήζσο ζηελ Αθηή Ξαβεξίνπ, ιφγσ ειιείςεσο ρψξνπ, ηα πινία ήζαλ
ζπλήζσο πξπκλνδεηεκέλα θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ πξνβιήηα γηλφηαλ, ζηηο
θαιχηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζθάια ή, πξνο απνθπγήλ πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο ηεο
ζηνλ Ο.Λ.Π., κε βάξθα.
Σα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά κεηαθνξηθά κέζα ήζαλ ιηγνζηά θαη πνιιέο θνξέο ε
πεδνπνξία ήηαλ ην γξεγνξφηεξν κέζν.
Σα ηειέθσλα ήηαλ δπζεχξεηα θαη ε ζπλήζεο εμππεξέηεζε γηλφηαλ απφ θάπνην
πεξίπηεξν ηεο πεξηνρήο, θάπνηα ηαβέξλα ή θαθελείν, κε αλακνλή ζε νπξά ιφγσ
κεγάιεο δεηήζεσο!
Απηή είλαη ε ζχληνκε εηθφλα ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο γηλφληνπζαλ νη
εξγαζίεο ζηα πινία αθφκα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960.
Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο έγηλαλ θαη νη εξγαζίεο ζην «Μαληψ».
Έηζη απνμπιψζεζαλ νη δχν θπιηλδξηθνί ηνπ ιέβεηεο, ε θπξία κεραλή θαη φια ηα
αηκνθίλεηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα.

Οη γαηαλζξαπνζήθεο εληζρχζεθαλ θαη ζηεγαλνπνηήζεθαλ ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε
δεμακελέο πεηξειαίνπ, έγηλαλ θαηλνχξγηεο βάζεηο γηα ηε λέα πξνσζηήξην
ληεδεινκεραλή θαη ηα άιια κεραλήκαηα θαζψο θαη γηα ηα βαξνχιθα θαη ηα
κεραλήκαηα θαηαζηξψκαηνο.
Έγηλε εγθαηάζηαζε ηεο λέαο κεραλήο, θαηαζθεπήο Nydqvist & Holm A/B, 840 ΒΗΡ,
κε πέληε θπιίδξνπο 345x580 mm., λέαο ειεθηξνγελλήηξηαο, ειεθξνθηλεηήξσλ θαη
ειεθηξνινγηθήο εγθαηαζηάζεσο θαη φισλ ησλ κεραλεκάησλ θαηαζηξψκαηνο.
Δηνπνζεηήζε λεφο αζχξκαηνο θαη αληηθαηεζηάζε ν ηειέγξαθνο κεραλήο - γεθχξαο.
ην ζθάθνο έγηλαλ νη ζρεηηθέο εληζρχζεηο θαη κεηαηξνπέο ψζηε λα κεηαηξαπεί απφ
open shelter decker ζε closed shelter decker κε αληίζηνηρε αχμεζε βπζίζκαηνο.
Φπζηθά έγηλαλ θαη νη αλαγθαίεο επηζθεπέο θαη πέξαζε Lloyd’s Special Survey.
Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν απφζπαζκα απφ ην
βηβιίν ηνπ Lloyd’s Register.

Σα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ απφ ην Lloyd’s Register Book 1965

Οη επηζθεπέο θαη κεηαηξνπέο εηειείσζαλ ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1960 θαη ην πξψην
ηαμίδη ηνπ πινίνπ ήηαλ γηα επινγία ζηελ Σήλν, ζηε Μεγαιφραξε, ηελ εκέξα ηεο
Δζληθήο Δνξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ, φπνπ έγηλε αγηαζκφο θαη δσξεά 1500 δξρ.
Πξψηνο πινίαξρνο αλέιαβε ν Γ. Μψξνο.

Σελ δηαρείξηζε ηεο εθκεηαιιεχζεσο αλέιαβε ε Grecomar Shipping Agency ηνπ
Γεκήηξε Λεβεληάθε κε πξνκήζεηα 2% επί ησλ αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ.
Σελ κειέηε ηεο κεηαζθεπήο ηνπ πινίνπ αλέιαβε ν δηπι. λαππεγφο Κψζηαο
ηεθαλίδεο θαη ε ακνηβή ηνπ θαίλεηαη λα ήηαλ 22000 δξρ ή $ 737. Σν κνλαδηθφ
ζρέδηφ ηνπ πνπ έρεη δηαζσζεί είλαη ην λέν «capacity plan» κε ππνγξαθή ηνπ θαη
εκεξνκελία επηέκβξηνο 1960.

Σν «Μαληψ»

Η πξνζσπηθή κνπ ζρέζε κε ην απηφ ην πινίν είλαη φηη ππήξμε ε πξψηε ζεκαληηθή
επίβιεςε πνπ κνπ αλεηέζε, κε ηελ πξφζθαηή κνπ ηνπνζέηεζε ζηνλ Πεηξαηά σο
επηζεσξεηνχ ηνπ Lloyd’s Register of Shipping θαη ε πξψηε κνπ «ζχγθξνπζε» κε ηηο
αλεμέιεγθηεο πξαθηηθέο ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Πεηξαηά.
Έρνληαο απνθνηηήζεη απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Γιαζθψβεο ην 1955 θαη έρνληαο
κεηεθπαηδεπηεί επί δηεηία ζηελ Αγγιία – θσηία απφ ην Lloyd’s ζε ζσζηέο
λαππεγηθέο εθαξκνγέο, ε πξνρεηξφηεο, ρσξίο ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο θαιήο
πξαθηηθήο ησλ εξγαζηψλ ζηνλ Πεηξαηά, κε έθεξαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηα δηάθνξα
ζπλεξγεία θαη θαηά πξνέθηαζε θαη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο,
δειαδή ηνλ Γεκήηξε Λεβεληάθε, ν νπνίνο, φπσο ήηαλ επφκελν, ελφκηζε φηη
επηβάξπλα ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαη θαζπζηεξνχζα ηελ νινθιήξσζή ηνπο κε ηηο
απαηηήζεηο κνπ ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ Lloyd’s.
Ο Γεκήηξεο φκσο ήηαλ έλαο έμππλνο άλζξσπνο θαη ζχληνκα αληειήθζε φηη απηά πνπ
δεηνχζα ζα ήζαλ ηειηθά ζε φθεινο ηνπ πινίνπ θη έηζη ε αξρηθή αληηπαξάζεζε
κεηαηξάπεθε ζε εθηίκεζε θαη ζε αγλή θηιία πνπ επεθξάηεζε έθηνηε ζηηο ζρέζεηο καο.
Παξέκεηλα ν ηερληθφο ηνπ ζχκβνπινο φηαλ, κεηά ην 1970, άλνημα ην λαππεγηθφ κνπ
γξαθείν.
Ωο ζχγθξηζε ν κεληαίνο κηζζφο κνπ σο λένπ επηζεσξεηνχ ζην Lloyd’s ήηαλ πεξίπνπ
11500 δξρ κηθηά ήηνη θάηη νιηγφηεξν απφ $400.
Καησηέξσ παξαηίζεηαη έλαο θαηάινγνο ησλ νλνκάησλ ησλ ζπλεξγείσλ, ησλ
εξγνιάβσλ, ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ
εξγαζηψλ ζηνλ Πεηξαηά, πνπ δηήξθεζαλ νπζηαζηηθά απφ ηα κέζα Μαίνπ έσο ηνλ
Οθηψβξην 1960.
Γ. Γιπλφο – Λ. Υειηψηεο
Π. Κσλζηαλέαο
Δ. νθηαλφο

- Διαζκαηνπξγηθέο εξγαζίεο
- Μεραλνπξγηθέο εξγαζίεο, εγθαηάζηαζε κεραλήο
- Μεραλνπξγηθέο εξγαζίεο, βαξνχιθα

Α. Γηακάθεο
Γ. Μαξθάθεο
Ληβαλφο
Γ. σηεξηάδεο
. Θενιφγνο
Κ. Υαηδήο
Μπηληάξεο – Παπαδάθεο
Α. Αλησληάδεο
Υαξαιακπίδεο – Καβαθάθεο
Π. Καπέινο
Κ. Σνπιηάηνο
Γαληφπνπινο
Αξαβαληηλφο
Θενδφζηνο Κνπκαξάο
Διιεληθή Ραδηνλαπηηθή Δη.
Αγγειίδεο
Δ. Μαληαξάθεο

- Μεραλνπξγηθέο εξγαζίεο
- σιελνπξγηθέο εξγαζίεο
- Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο
- Καηαζθεπή έιηθαο
- Καηαζθεπή λένπ ηειεγξάθνπ γεθχξαο-κεραλήο
- Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο
- Τιηθά
- Τιηθά
- Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλήο
- Πξνκήζεηα αληιίαο
- Ηιεθηξνινγηθά πιηθά
- πξκαηφζρνηλα
- Τθαινρξσκαηηζκνί
- Μαλνπβξαδψξνη
- Αζχξκαηνο
- Ππξνζβεζηήξεο
- Υαξηηθά

Οη πιεξσκέο γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη κεηαζθεπήο ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ηηο
ζρεηηθέο πξνκήζεηεο πνπ έγηλαλ ζηνλ Πεηξαηά αλήξρνλην ζε 640000 δξρ πεξίπνπ
δειαδή πεξίπνπ $ 21000.
Οη πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε ζπλάιιαγκα γηα ηελ αγνξά ηνπ πινίνπ θαη ησλ
αλαγθαίσλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ αλήξρνλην ζε £38517, εθ ησλ νπνίσλ
£15206 ήηαλ ην ηίκεκα ηεο θπξίαο κεραλήο.
ηνλ Πεηξαηά νη πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε δξαρκέο θαη αθνξνχζαλ ηα ζπλεξγεία, ηηο
παληφο θχζεσο αγνξέο θαη πξνκήζεηεο, ιηκεληθά, ακνηβή δηαρεηξίζεσο, αζθάιηζηξα
θαη ινηπά έμνδα αλήξρνλην, θαη’εθηίκεζε, ζε πεξίπνπ 3357328δξρ = $112473 =
£39732.
Έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο απνθηήζεσο ηνπ δεδεινπινίνπ «Μαληψ» αλήξρεην ζε
6612040 δξρ = $221509 = £ 78249.
Γηα αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ εδφζε ελππφζεθν δάλεην απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο ζπλνιηθνχ χςνπο 1946481 δξρ ήηνη $65209 ή £23035.
Δλδηαθέξνλ είλαη φηη απφ ηελ πψιεζε απνμπινζέλησλ κεραλεκάησλ ζε έλαλ Π.
Σανπμήλ θαη γαηαλζξάθσλ ζε έλαλ Κνπθνπιάλ πξνέθπςαλ εηζπξάμεηο 260000 δξρ =
$8710 απφ ηνλ πξψηνλ θαη 13835 δξρ = $463 απφ ηνλ δεχηεξνλ, ήηνη ζπλνιηθά
273835 δξρ = $9173 = £3240.
Σν πινίν αζθαιίζηεθε ζηελ αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ γηα Hull & Machinery κέζσ ησλ P.
W. Richardson θαη ζην United Kingdom P + I Club.
Σν πξψην ηαμίδη ήηαλ πξνο Varna, Constanza, Lattakia, Beirut, Port Said, Jeddah,
Port Sudan.

Σν εκεξνιφγην ηαμηδίσλ ηνπ πινίνπ

Δλδεηθηηθέο ηηκέο ηεο επνρήο αλαθέξνληαη εδψ ζαλ παξάδεηγκα:
ΟΛΠ Έμνδα πξνζνξκίζεσο
464 δξρ
ΟΛΠ Έμνδα πιεπξίζεσο 5 εκεξψλ 984 δξρ
Έμνδα παξαζηάζεσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηαζθεπήο ηεο Grocomar 50000 δξρ
Η ακνηβή ηεο Grecomar γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ 1.1 – 30.06.1961, επί
αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ 2051167,73, ήηαλ 41023,30 δξρ
Σν πινίν παξέκεηλε ζηε δηαρείξηζε ηεο Grecomar κέρξη ηεο 19.12.1965.
Απηή ήηαλ ε ζχληνκε ηζηνξία θηίζεσο ηνπ «Μαληψ», κηα ηζηνξία ηππηθή γηα ηε
λαπηηιία ηεο επνρήο, ηελ ιεγνκέλε «κηθξή θαη κέζε λαπηηιία», φπσο επάιεςαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κε κεγάινπο θφπνπο, κε ειάρηζηα νηθνλνκηθά κέζα αιιά κε
εθεπξεηηθφηεηα θαη πίζηε ηφζνη θαη ηφζνη πνπ είραλ θαηαβνιέο ζαιαζζηλέο θαη
αλήζπρν πλεχκα.
Απφ πνιινχο εμ απηψλ μεπήδεζαλ νη εθνπιηζηέο ηεο «κεγάιεο λαπηηιίαο» ηεο
ζήκεξνλ.

