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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ των ελληνικών θαλασσών από τα εκατοντάδες 
ναυάγια που προκλήθηκαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

αποτελεί έναν άθλο των ανθρώπων που εργάστηκαν σε αυτό το έργο με 
πενιχρά πολλές φορές μέσα και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το 
επίτευγμά τους γίνεται ακόμη πιο αξιοθαύμαστο αν συνυπολογίσουμε ότι 
οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άνθρωποι χωρίς σπουδές στη ναυπηγική 
και χωρίς πρότερες τεχνολογικές γνώσεις. Αυτό που τους ώθησε να εργα-
στούν στις ανελκύσεις των ναυαγίων ήταν αποκλειστικά ο βιοπορισμός 
καθώς στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ελλάδα επικρατούσε τότε 
πλήρης ένδεια. Όπως έγραψε προ δεκαετιών στο περιοδικό « Ναυτική 
Ελλάς » ο Αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Μάριος Σίμψας: « Η 
ανέλκυση των ναυαγίων ξεκινάει σαν μια οικονομική επιχείρηση, όμως 
για τις δυσκολίες και τους κινδύνους που παρουσιάζει και για τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται, είναι συχνά μια πραγματική εποποιΐα. 
Εποποιΐα γεμάτη από άκαμπτη θέληση, θαυμαστά κατορθώματα, ηρω-
ϊσμό μέχρι θανάτου, δοξασμένες επιτυχίες και μεγάλα δράματα… Στα 
ελληνικά νερά οι δικοί μας ανελκυστές δεν έχουν φυσικά ούτε τα μεγάλα 
βάθη ούτε τα ρεύματα και τις κακοκαιρίες που συναντούν οι συνάδελφοί 
τους στις μεγάλες θάλασσες και προ πάντων τον Ατλαντικό, το μεγάλο 
κοιμητήρι. Όμως αν σκεφθεί κανείς πόσο υπολείπονται σε μέσα από τους 
ξένους είναι να τους θαυμάζει κανείς πραγματικά για το θάρρος τους και 
το μεγάλο έργο που επιτελέσαν μέχρι σήμερα. Το να καθαρίσουν δηλαδή 
τα νερά μας από τα ναυάγια, που μερικά απ’ αυτά αποτελούσαν πραγμα-
τικό κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα. Και θα ήταν μια αξιέπαινη προσπάθεια να 
μπορούσε κανείς να συγκεντρώσει τα καθέκαστα και να τα περιγράψει ».
Στο παρόν βιβλίο θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε το πώς εξελί-

χτηκε ο τομέας των ανελκύσεων και διαλύσεων ναυαγίων στην Ελλάδα 
και ιδιαίτερα να περιγράψουμε την περίοδο 1945-1960 οπότε και ο κλά-
δος αυτός γνώρισε την ακμή του. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε 
σε πλοία τα οποία είχαν πλήρως ή μερικώς βυθιστεί και όχι σε απλές 
προσαράξεις όπου η ανέλκυση του σκάφους ήταν μια πιο απλή και λι-
γότερο κοπιώδης προσπάθεια. Επιλογή των συγγραφέων ήταν να μην 
επεκταθούν στην πλήρη παρουσίαση του ιστορικού του κάθε πλοίου, 
κάτι το οποίο έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από το δίτομο έργο: « Τα 
ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες » του Αντιναυάρχου Χρήστου Ντούνη.
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Στη θεωρία η ανέλκυση ενός ναυαγίου φαίνεται απλή. Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε ένας εργολάβος ανελκύσεων: « ανυψώνεις το ναυάγιο 
στην επιφάνεια και το στραγγίζεις από τα νερά. Αν είναι αεροστεγές 
θα επιπλεύσει ». Στην πράξη όμως η εργασία της ανέλκυσης είναι πιο 
σύνθετη. Αν υπάρχουν ρήγματα στο σκάφος ή αν τα εκ κατασκευής 
ανοίγματα των υπερκατασκευών βρίσκονται πλέον κάτω από την επι-
φάνεια της θάλασσας, θα πρέπει πρώτα να τα σφραγίσουν δύτες με 
χρήση συγκολητικών πυρσών. Αν τμήματα του ναυαγίου δημιουργού 
προεξοχές, αυτές θα πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν. Αν το ναυάγιο έχει 
επικαθίσει στο βυθό με κλίση, συνήθως θα πρέπει πρώτα να επανέρ-
θει σε όρθια θέση. Η προετοιμασία για την ανέλκυση μπορεί να πάρει 
μήνες, ενώ η ανύψωση μπορεί να γίνει σε μια μόνο μέρα.
Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος αριθμός των ανελκύσεων που πραγμα-

τοποιήθηκαν, δεν είχε ως στόχο την επισκευή και την εκ νέου εμπορική 
εκμετάλλευση του σκάφους, αλλά την διάλυσή του με σκοπό να ανακυ-
κλωθούν τα σιδηρά τμήματά του για την αξία τους ως παλιοσίδερα. Για 
να προβούν στη διάλυση του ναυαγίου, οι εργολάβοι συνεργάζονταν με 
δύτες οι οποίοι εργάζονταν υποβρυχίως και με τη χρήση πυρσού ασε-
τυλίνης έκοβαν το ναυάγιο σε μικρά τμήματα, τα οποία στη συνέχεια 
ανελκύονταν ένα ένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προκειμένου 
να επιταχυνθεί ο διαμελισμός του ναυαγίου, οι δύτες τοποθετούσαν 
δυναμίτηδα σε αυτό και το ανατίναζαν. Έτσι απόφευγαν τη μακρά 
προετοιμασία που απαιτούσε η ανέλκυση του ναυαγίου σε ένα τμήμα, 
καθώς και τη χρήση εξειδικευμένου τεχνικού υλικού το οποίο συνεπά-
γονταν και ένα επιπρόσθετο κόστος.
Κομβικός στην προσπάθεια που συντελέστηκε στα πρώτα μεταπολε-

μικά χρόνια ήταν ο ρόλος του Οργανισμού Ανελκύσεως Ναυαγίων. Το 
στελεχιακό δυναμικό του οργανισμού, συνεπικουρούμενο από ξένους 
ειδικούς κατάφερε να θέσει τις βάσεις πάνω στις οποίες επιτελέστηκε 
το ζητούμενο έργο. Άλλοτε με τις ίδιες δυνάμεις τις Τεχνικής Υπηρεσί-
ας του οργανισμού και άλλοτε με αναθέσεις σε εργολάβους, ο Ο.Α.Ν. 
κατάφερε να ανελκύσει και να διαλύσει εκατοντάδες ναυάγια κατά την 
επταετή δράση του. Μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές για τα όσα δια-
δραματίστηκαν σε αυτή την περίοδο στον τομέα της ανελκύσεως ναυ-
αγίων και των διαλύσεων πλοίων, αποτελεί το αρχείο του οργανισμού, 
το οποίο μελετήθηκε και στοιχεία του ενσωματώθηκαν σ’ αυτό το βιβλίο.
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Α  Ν ΚΑΙ οι ανελκύσεις ναυαγίων αποτέλεσαν σημαντική επιχειρη-
ματική δραστηριότητα για τις δυο πρώτες μετα πολεμικές δεκαε-

τίες, οι πρώτες ανελ κύσεις σιδηρών ναυαγίων είχαν πραγ μα τοποιηθεί 
πολύ νωρίτερα.

Toν Οκτώβριο του 1891, το ταχυδρομικό ατμόπλοιο ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ της 
« Ελληνικής Ατμοπλοΐας » βυθίστηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης, συνέ-
πεια της σύγκρουσής του με το ατμόπλοιο ΡΟΥΜΕΛΗ. Από το ΕΠΤΑΝΗ-
ΣΟΣ έμειναν να φαίνονται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το 
φουγάρο, η γέφυρα και οι δυο ιστοί. Αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες 
για την ανέλκυση του σκάφους σε σχέδια του Σκωτσέζου μηχανικού και 
μετέπειτα εφοπλιστή Τζών ΜακΔούαλλ, οι οποίες όμως δεν καρποφο-
ρησαν και έτσι το έργο ανέλαβε ένα γερμανικό ναυαγοσωστικό. Αφού 
στεγανοποίησαν το κύτος του σκάφους, προχώρησαν σε άντληση των 
υδάτων και το ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ επέπλευσε και οδηγήθηκε στο παρακείμενο 
Νεώριο όπου επισκευάστηκε.
Στις 28 Μαρτίου 1900 το μικρό τορπιλοβόλο υπ’ αριθμόν 12 απέπλεε 

από το Ναύσταθμο της Σαλαμίνος όταν ξαφνικά εξεράγη ο λέβητάς 
του με αποτέλεσμα να κοπεί σε δυο τμήματα και να χάσουν τη ζωή 
τους ο κυβερνήτης του και οχτώ ναύτες. Την επόμενη ημέρα δώθηκε 
από την κυβέρνηση η εντολή για την ανέλκυση του ναυαγίου. Οι λόγοι 
που οδηγούν στην ανέλκυση ενός πολεμικού σκάφους, ακόμη και αν 
αυτό δεν δύναται να επισκευαστεί, είναι συνήθως δυο. Πρώτον μετά 
την ανέλκυση του το ναυάγιο μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφο-
ρίες στους πραγματογνώμονες για τους λόγους που προκάλεσαν την 
καταστοφή και έτσι να μειωθούν οι πιθανότητες να ξανασυμβεί ένα 
παρόμοιο ατύχημα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συλλογή των σωρών που 
έχουν τυχόν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του ναυαγίου καθώς και κάθε 
πολύτιμου αντικειμένου. Στις εργασίες εργάστηκαν δύτες του Πολε-
μικού Ναυτικού οι οποίοι κατέφεραν να ανελκύσουν τα δυο τμήματα 
του τορπιλοβόλου 12.
Το ατμόπλοιο MARIE REINE1 της ελληνικής « Φωκαϊκής Ατμοπλοΐας » 

ταξίδευε από το 1904 μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αλεξάνδρειας. Στις 31 
Αυγούστου 1910 ξέσπασε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη 
με αποτέλεσμα να βυθιστεί έξω από το λιμενοβραχίονα. Τον Ιούνιο του 
1911 η εταιρία του λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι ήδη είχε δε-
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χθεί την πρόταση ενός εργολάβου για την ανέλκυση του ναυαγίου αντί 
της αξίας του και κάλεσε όποιον άλλο ενδιαφερόταν να ανελκύσει το 
σκάφος να το γνωστοποιήσει παρέχοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις. 
Τελικά οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1912 με χρήση δυναμίτιδας 
προκειμένου να διαλυθεί το ναυάγιο σε μικρότερα τμήματα τα οποία 
και ανελκύσθησαν.
Κατά την απελευθέρωση της Πρέβεζας από τον ελληνικό στρατό, στις 

21 Οκτωβρίου/3 Νοεμβρίου 1912, η διοικητής της εκεί τουρκικής ναυτι-
κής βάσης είχε προβεί στην αυτοβύθιση των τορπιλοβόλων ANTALYA 
και TOKAD καθώς των μικρών ακτοφυλακίδων Νο.9 και Νο.10. Το 
εκτοπίσματος 165 τόνων ANTALYA ήταν στην καλύτερη κατάσταση 
και έτσι αναχώρησε από τον Πειραιά το ναυαγοσωστικό COνSTANCE 
GRECH για να συνδράμει στην ανέλκυση του. Το εκτοπίσματος 450 τό-
νων ναυαγοσωστικό, είχε ναυπηγηθεί το 1891 στη Σκωτία με το όνομα 
HELGA και είχε χρησιμοποιηθεί για ναυαγιαιρεσίες στον Ελλήσποντο 
από την αγγλική εταιρία Vincent S.E. Grech η οποία δραστηριοποιήτο 
σε ναυαγιαιρεσίες στην περιοχή των Στενών. Τον Οκτώβριο του 1912 το 
COSTANCE GRECH συνελήφθη στα ανοιχτά της Λήμνου, από το αντιτορ-
πιλικό ΣΦΕΝδΟΝΗ, πλέοντας έμφορτο με τουρκικά πολεμοφόδιο και 
κατασχέθηκε ως λεία πολέμου. Μετά την επιστροφή από την επιτυχή 
ανέλκυση του ANTALYA, εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό με το όνο-
μα ΤΕΝΕδΟΣ. Όσο για το ANTALYA επισκευάστηκε και υψώνοντας την 
ελληνική σημαία μετονομάστηκε ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ. Υπηρέτησε ως το 1919 

Η προβλήτα των τορπιλοβόλων στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος.  

Επί της προβλήτας διακρίνονται τα δυο τμήματα του τορπιλοβόλου 12.
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και κατόπιν εκποιήθηκε σε ιδιώτες για να μετατραπεί σε υδροφόρα. 
Τελικά βυθίστηκε τον Οκτώβριο του 1944 στη Σύρο κατά τη διάρκεια 
ενός βρετανικού βομβαρδισμού. Το ναυάγιο που βρισκόταν μπροστά 
στο καφενείο Κωστάλα ανελκύστηκε το Μάρτιο του 1946.
Το δε TOKAD αναφέρεται ότι εντάχθηκε στο Π.Ν. έχοντας μετα-

τραπεί στην υδροφόρα ΤΑΤΟΪ, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι το 
σκάφος πουλήθηκε απευθείας σε ιδιώτες. Το 1935 εγγράφηκε στο νη-
ολόγιο φορτηγίδων του Πειραιά μετασκευασμένο ως υδροφόρα με το 
όνομα ΠΙΠΙΝΑ υπό την ιδιοκτησία των Βαϊάνη & Καϊρακτίδη. Το 1941 
βρισκόταν στα Λεμονάδικα του Πειραιά ημικατεστραμένο, πιθανώς από 
τους γερμανικούς βομβαρδισμούς. Το Μάιο του 1942 πουλήθηκε στην 
Γ. Μ. Μουνδρέας & Αφοί αλλά κατόπιν παραδόθηκε στις γερμανικές 
αρχές προκειμένου να διαλυθεί στο μηχανουργείο Κανέλλου. Προτού 
όμως ολοκληρωθούν οι εργασίες διάλυσης, το ΠΙΠΙΝΑ κατεστράφηκε 
ολοσχερώς κατά το συμμαχικό βομβαρδισμό της 11ης Ιανουαρίου 1944.

To ΤΕΝΕδΟΣ ήταν μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στο Στόλο που δεν διέ-
θετε εξειδικευμένα πλοία για ανελκύσεις. Τον Ιούλιο του 1913 το ναυα-
γοσωστικό μετέβη στην Ηγουμενίτσα όπου βρίσκονταν τα ναυάγια δυο 
τουρκικών τορπιλοβόλων, HAMIDIYE και ΑLPAGOT, θύματα μιας επί-
θεσης ιταλικών αντιτορπιλικών το Σεπτεμβρίου του 1911. Το ΑLPAGOT 
ήταν παρόμοιο με το ANTALYA έχοντας ναυπηγηθεί στα Ansaldo το 1904, 
όπου είχε ολοκληρωθεί το 1902 και το μικρότερο HAMIDIYE. εργασίες 
ξεκίνησαν από το HAMIDIYE που αποδείχτηκε ένας δύσκολος στόχος 
εξαιτίας της κατεύθυνσης που έλαβε βυθιζόμενο. Στα ύφαλά του είχε 
πολλές οπές οι οποίες και κλείστηκαν προκειμένου να στεγανοποιηθεί, 
ενώ οι μηχανές του βρέθηκαν χωρίς σημαντικές βλάβες.
Ένα ακόμη ναυάγιο τουρκικού πολεμικού που βρισκόταν στα ανακτη-

θέντα ελληνικά εδάφη ήταν αυτό του θωρακισμένου σκάφους FETH-
I BULEND. Το τουρκικό πλοίο είχε βυθιστεί στη Θεσσαλονίκη στις 18 
Οκτωβρίου 1912 με εύστοχη βολή από το τορπιλοβόλο υπ’αριθμόν 11. Το 
ναυάγιο είχε επικαθίσει στο βυθό σε βάθος περίπου 10 μέτρων, ακου-
μπώντας στη δεξιά του πλευρά με κλίση περί τις 60 μοίρες και με το 
κατάρτι του να εξέχει της επιφάνειας της θάλασσας. Επειδή το σκά-
φος βρισκόταν περί τα εκατό μέτρα από το λιμενοβραχίονα αποτελού-
σε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Το Μάιο του 1918 η Οικονομική Εφορία 
διενήργησε πλειοδοτική δημοπρασία με αντικείμενο την ενοικίαση του 
ναυαγίου για διάστημα ενός έτους με σκοπό την ανέλκυση του « αυ-
τουσίου ή διαλελυμένου και των εν αυτώ αντικειμένων ». Φαίνεται ότι 
προκρίθηκε η λύση της επί τόπου διάλυσης του σκάφους με δυναμίτηδα, 
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καθότι στις μέρες μας απομένουν μόνο υπολλείματα του ναυαγίου κα-
λυπτώμενα από τη λάσπη του πυθμένα. Διασώθηκε ο ιστός του FETH-
I BULEND, ο οποίος τοποθετήθηκε στην κορυφή του Λευκού Πύργου. 
Όμως και το τορπιλοβόλο 11 δεν στάθηκε τυχερο καθότι ναυάγησε, λόγω 
κακοκαιρίας, στις 24 Μαρτίου 1913 στο Μούδρο. Στη συνέχεια ανελκύ-
στηκε και μετετράπη το 1918 σε υδροφόρα. Το 1920 παροπλίστηκε και 
το 1924 εκποιήθηκε στον Πρόδρομο Βαγιάνη και μετονομάστηκε ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ παραμένοντας σε καθήκοντα υδροφόρας μέχρι το 1933 οπό-
τε και διαλύθηκε λόγω παλαιότητας.
Καθώς οι υποδομές των ελληνικών εταιριών ναυαγαιρεσιών ήταν 

ακόμη εξαιρετικά περιορισμένες, ήταν ανεμενόμενο τις ανελκύσεις 
και διαλύσεις των πιο μεγάλων σκαφών να τις αναλαμβάνουν ξένες 
εταιρίες. Έτσι το 1920 εκποιήθηκε το ημιβυθισμένο φορτηγό-επιβατη-
γό ατμόπλοιο ΝΟRSEMAN. Το 10.336 τόνων σκάφος, ναυπήγησης 1898, 
τορπιλίστηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1916 από γερμανικό υποβρύχιο στα 
ανοιχτά της Θεσσαλονίκης και ρυμουλκήθηκε στην ακτή της Τούζλας  
όπου και εκούσια προσαράχτηκε. Την διάλυση του σκάφους ανέλαβε 
η ιταλική εταιρία Societa Italiana di Salvataggio e di Navigazione. 
Όμως οι εργασίες συνεχίζονταν το 1941.
Από τις εταιρίες που είχαν έντονη παρουσία σε ναυαγαιραισίες στο 

Αιγαίο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα χρόνια που ακολού-
θησαν, ήταν η αγγλική Ocean Salvage & Towage Co. Ltd. Τρία από τα 
ναυαγοσωστικά της εταιρίας που έδρασαν στο Αιγαίο ήταν τα CAESAR 
II, CLEOPATRA III και LA VALETTE. Τα CAESAR II και CLEOPATRA III 
ήταν αδελφά σκάφη εκτοπίσματος 311 κ.ό.χ., ναυπηγηθέντα το 1906 

Το ναυάγιο του FETH–I BULEND.
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ως αλιευτικά ανοιχτής θαλάσσης που μετατράπηκαν το 1919 σε ναυ-
αγοσωστικά. Το LA VALETTE είχε ναυπηγηθεί το 1879 στο Newcastle 
ως ρυμουλκό. Και τα τρία σκάφη πουλήθηκαν το 1930 σε Τούρκους 
και αργότερα μετασκευάστηκαν σε φορτηγά πλοία για να συνεχίσουν 
να ταξιδεύουν για πολλές δεκαετίες ακόμη. Μια από τις πολλές εργα-
σίες ανέλκυσης που πραγματοποίησαν τα πλοία της Ocean Salvage 
& Towage Co., ήταν αυτή του ελληνικού φορτηγού πλοίου ΗΡω2. Στο 
2.500 κ.ό.χ. σκάφος ξέσπασε πυρκαγιά στις 21 Μαΐου 1922 ενώ βρι-
σκόταν στη Θεσσαλονίκη έμφορτο με άχυρο. Για να περιοριστούν οι 
ζημιές, προκρίθηκε η λύση της αυτοβύθισης του σε ρηχά νερά. Το ΗΡω 
ανελκύστηκε στις 2 Ιουλίου και ρυμουλκήθηκε στον Πειραιά στις 19 
Σεπτεμβρίου για να προσαραχθεί εκούσια στη Σαλαμίνα προκειμένου 
να διαλυθεί. Τελικά το ναυάγιο παρέμεινε εκεί μέχρι το 1927 οπότε και 
πουλήθηκε σε αλλοδαπούς.
Μια άλλη επιχείρηση που διεκπεραίωσε το LA VALETTE ήταν η ανέλ-

κυση του βρετανικού πολεμικού πλοίου BEN-MY-CHREE από το λιμάνι 
του Καστελόριζου. Το 2.652 κ.ό.χ. βρετανικό σκάφος είχε ναυπηγηθεί το 
1908 ως επιβατηγό και είχε μετατραπεί το 1915 σε υδροπλανοφόρο για 
τις ανάγκες του πολέμου. Στις 11 Ιανουαρίου 1917 το BEN-MY-CHREE 
βρισκόταν στο λιμάνι του Καστελόριζου όταν δέχτηκε πυρά τουρκικού 
πυροβολικού από την απέναντι ακτή. Τα πυρά προξένησαν πυρκαγιά 
και ρήγματα στο κύτος με αποτέλεσμα μετά από πέντε ώρες κανονιοβο-
λισμού, το υδροπλανοφόρο να ημιβυθιστεί. Το ναυάγιο του ανελκύστηκε 
το 1920 και ρυμουλκήθηκε στον Πειραιά για να πωληθεί τελικά το 1923 
για διάλυση στη Βενετία, καθώς κρίθηκε ότι δεν ήταν επισκευάσιμο.

Το ναυάγιο του ΝORSEMAN σε φωτογραφία αγνώστου Γάλλου στρατιώτη.
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