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Ιστορική  Έρευνα / Κείµενο: Ρένος Νάζος 
Εφ. Π/Ν Αναλυτής /Ιστορικός

Υποβρύχιες Φωτογραφίες : Ελένη 

Τσοπουροπούλου , Βασίλης Μεντόγιαννης

Στις 16 Οκτωβρίου του 1944, ο ελληνικός στόλος συνοδευόµενος α̟ό βρετανικά
̟λοία, ε̟ιστρέφει στην Ελλάδα. Με τα ναρκαλιευτικά στην ̟ρώτη γραµµή, τα
µεταγωγικά να ακολουθούν µεταφέροντας στρατό, τα φορτηγά και τα
̟ετρελαιοφόρα, και υ̟ό την ̟ροστασία των αντιτορ̟ιλικών και των βρετανικών
καταδροµικών, ο στόλος κατευθύνεται ̟ρος το Φάληρο και τον Πειραιά.

Τα ναρκαλιευτικά ̟ροσ̟αθούν να
ανοίξουν ασφαλή ̟εράσµατα σε αυτή
την ε̟ικίνδυνη ̟εριοχή για τον
κατά̟λου στα λιµάνια. Τα ναρκο̟έδια
̟ου υ̟άρχουν στην ̟εριοχή είναι
̟υκνά, έτοιµα να µετατρέψουν τη χαρά
της ε̟ιστροφής σε όλεθρο. Σε λίγες ώρες
και ̟αρά τις ̟ροσ̟άθειες των
ναρκαλιευτικών, οι ̟ρώτες α̟ώλειες
είναι γεγονός, µε θύµατα κυρίως τα
̟λοία της ̟ρώτης γραµµής

Μέσα σε λίγα λε̟τά ̟ροσκρούουν σε
νάρκες δύο α̟ό τα βρετανικά
Ναρκαλιευτικά Κλάσης Algerines
(LARNE και CLINTON) ό̟ως ε̟ίσης
και τα ελληνικά (ΚΩΣ και ΚΑΣΟΣ) ενώ
ένα α̟ό τα ̟ετρελαιοφόρα της
νηο̟οµ̟ής τυλίγεται στις φλόγες και
λίγο αργότερα βυθίζεται

Οι ̟ρώτες ̟ροσ̟άθειες δείχνουν
ξεκάθαρα ότι η ̟ροσέγγιση κάθε είδους
̟λοίου στα ελληνικά λιµάνια για τη
µεταφορά βοήθειας ̟ου τόσο έχει
ανάγκη ο ταλαι̟ωρηµένος λαός, α̟αιτεί
̟ρωτίστως µια ε̟ί̟ονη, χρονοβόρα και
ε̟ικίνδυνη ̟ροσ̟άθεια εκκαθάρισης των

̟ερί̟ου 6.000 ναρκών ̟ου κρύβονταν
στο βυθό. Στην ̟ροσ̟άθεια αυτή, ενεργό
ρόλο έ̟αιξε το βρετανικό ̟ολεµικό
ναυτικό, το ο̟οίο ̟ρο της
ολοκληρωτικής α̟οχώρησης του α̟ό τη
χώρα οργάνωνε και εκτελούσε α̟οστολές
εκκαθάρισης στις ελληνικές θάλασσες µε
τους στόλους των ναρκαλιευτικών του,
και έως στο τέλος κατέληξε να
̟αραχωρήσει τα ̟λοία του “ε̟ί δανεισµώ”
για να ε̟ανδρωθούν µε ελληνικά
̟ληρώµατα και να συνεχίσουν το
ε̟ικίνδυνο και τόσο σηµαντικό έργο.

Πέραν όµως του ̟λήθους των ναρκών,
̟ρόβληµα α̟οτελούσε και η
διαφορετικότητα τους ανά τύ̟ο νάρκης.
Οι ̟οντίσεις των ναρκών ̟ου έγιναν
κατά καιρούς δεν έγιναν µόνο α̟ό τους
κατακτητές. Τέτοιες ενέργειες είχαν γίνει
τόσο α̟ό τους Συµµάχους όσο και α̟ό
τους Έλληνες στον ̟όλεµο του 1940.

Για να γίνει η εκκαθάριση των
ναρκο̟εδίων έ̟ρε̟ε να συνταχθεί ένα
σχέδιο δράσης, το ο̟οίο θα ιεραρχούσε
τις ανάγκες δίνοντας ̟ροτεραιότητα σε
θαλάσσιες ̟εριοχές βάσει ̟αραγόντων

Το ναυάγιο του
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µεγάλη ακρίβεια στην α̟οτύ̟ωση των ναρκο̟εδίων -
ιδιαίτερα σε θέµατα ̟λήθους ναρκών, τρό̟ου και µέσων 
̟όντισής τους, καθώς και γεωγραφικής θέσης µε 
α̟όκλιση µόλις 100 µέτρων - ο αριθµός των ̟οντισµένων 
ναρκών σε βάθος 4µ. έως 16µ. α̟ό την ε̟ιφάνεια της 
θάλασσας ̟αρέµενε άγνωστος. 

Α̟ό τα ̟λοία του 8ου στόλου ̟ου συµµετείχαν στις 
εκκαθαρίσεις της Νότια Ιταλίας το ταξίδι του REGULUS
ακολούθησαν το THISBE, το ROWENA, το MARY 
ROSE καθώς και τα ̟λοία ̟όντισης ̟λωτήρων σήµανσης 
εκκαθαρισµένων ναρκο̟εδίων (DANLAYERS), 
FLUELLEN και SARKA. Τον στολίσκο α̟άρτιζαν και 
άλλα µικρότερα ναρκαλιευτικά τύ̟ου BYMS ό̟ως και 
ναρκαλιευτικά αβαθών νερών. Τα υ̟όλοι̟α ̟λοία του 
8ου Στόλου έµειναν για λίγο στην Ιταλία και µετά

Η κλάση των Algerines ήταν ότι πιο µοντέρνο και σύγχρονο υπήρχε στον Στόλο των βρετανικών ναρκαλιευτικών. Το όνοµα της 
κλάσης δόθηκε από το όνοµα του πρώτου πλοίου που ναυπηγήθηκε, και ιστορικά προέρχεται από τους Κουρσάρους που 
δρούσαν στην Μεσόγειο τον 14ο και 15ο αιώνα για λογαριασµό του Κυβερνήτη της Αλγερίας, γνωστοί και ως “Πειρατές της 
µπαρµπαριάς” (Βέρβεροι: κάτοικοι της Αλγερίας). Από τα 110 Algerines που κατασκευάστηκαν σε Βρετανία και Καναδά την                                                                    
περίοδο 1942-45 µόνο τα 12 παρέµειναν στο Καναδικό Ναυτικό ως πλοία συνοδείας. Άλλα 15 παραγγέλθηκαν από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες αλλά παραχωρήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο “επί δανεισµώ” φτάνοντας έτσι τον αριθµό των βρετανικών
Algerines σε 98. Κατασκευαστικά, τα Algerines πήραν όλα τα θετικά χαρακτηριστικά της προηγούµενης κλάσης των 
HALCYON, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην αποτελεσµατικότητα, την ναρκαλιεία και τον ανθυποβρυχιακό πόλεµο καθώς 
και περισσότερες ανέσεις στη διαβίωση του πληρώµατος. Τα πλοία που ναυπηγήθηκαν στον Καναδά παρουσίαζαν διαφορές στον      
σχεδιασµό από τα υπόλοιπα πλοία.

Αυτό προέκυψε διότι τα σχέδια που έφτασαν στον Καναδά ήταν, κακής ποιότητας φωτογραφίες των πρωτότυπων σχεδίων µε την µορφή αρνητικών, 
εποµένως δυσανάγνωστα αλλά και επειδή έφτασαν στο Τορόντο µε µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε το διάγραµµα κατασκευής τους.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο και κυρίως στην Ελλάδα τα πλοία αυτά χρησιµοποιήθηκαν για εκκαθαρίσεις ναρκών στον Σαρωνικό, το Ιόνιο και το Αιγαίο. 

ALGERINES - Οι Πειρατές της Μπαρµπαριάς

ό̟ως η ανάγκη για γρήγορη εκκαθάριση των διαύλων, 
οι τεχνικές α̟αιτήσεις, η ε̟οχή δράσης αλλά και οι 
συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούσαν στη στεριά αλλά και τη 
θάλασσα. 

Στο Ιόνιο, µια ̟ρώτη εκτίµηση της κατάστασης µε 
βάση στοιχεία ̟ου δόθηκαν µετα̟ολεµικά α̟ό τους 
Γερµανούς και τους Ιταλούς αλλά και τους Συµµάχους 
έδειξε ότι α̟ό την ̟εριοχή της Ζακύνθου µέχρι και την 
Κέρκυρα και τα ̟αράλια της Αλβανίας υ̟ήρχαν 
καταγεγραµµένες ̟ερισσότερες α̟ό 2.000 νάρκες 
διαφόρων τύ̟ων. Οι νάρκες αυτές βρίσκονταν 
συνήθως σε βάθος έως και 3 µέτρων α̟ό την ε̟ιφάνεια 
της θάλασσας. 

Παρόλο ̟ου τα στοιχεία ̟ου δόθηκαν µετα̟ολεµικά 
α̟ό τους ̟ρώην κατακτητές χαρακτηρίζονταν α̟ό

̟ράγµατα ήταν µακράν ̟ιο δύσκολα
α̟ό αυτό ̟ου ̟εριέγραφε ο Γάλλος
ναύαρχος. Ένα τµήµα Ελλήνων
στρατιωτών είχε το̟οθετήσει εµ̟όδια
στο δρόµο.Ανε̟ιτυχώς όµως

Ο du Fournet α̟ό την αρχή της
α̟όβασης λάµβανε συνεχώς
ανησυχητικές αναφορές για την
συγκέντρωση και την µετακίνηση των
ελληνικών ενό̟λων δυνάµεων. Έτσι
α̟οφάσισε να ̟άει µόνος του να ελέγξει
την κατάσταση. Στο Ζά̟̟ειο συνοµίλησε
µε τον Pugliesi-Conti διοικητή των
α̟οβατικών δυνάµεων και µετά
κατευθύνθηκε ̟ρος το λόφο του
Φιλο̟ά̟̟ου

α̟έ̟λευσαν για την Μάλτα, ώστε να ε̟ισκευάσουν τις 
ζηµιές ̟ου είχαν υ̟οστεί α̟ό τις µέχρι τότε ε̟ιχειρήσεις 
εκκαθάρισης. 

Ο στολίσκος έφτασε στις 5 Ιανουαρίου του 1945 στο 
στενό µεταξύ Παξών και Αντί̟αξων - σηµείο εκκίνησης 
των ε̟ιχειρήσεων του - και αµέσως έ̟ιασε δουλειά. Η 
̟εριοχή εκκαθάρισης ήταν ένας δίαυλος εύρους ενός 
ναυτικού µιλίου ̟ου
Ξεκινούσε α̟ό το 
Στενό  µεταξύ των 
δύο αυτών νησιών 
του Ιονίου και 
έφτανε µέχρι και το
λιµάνι της 
Κέρκυρας. 

Πάνω: Καρέ-καρέ η βύθιση του HMSＲＥＧＵＬＵＳＲＥＧＵＬＵＳＲＥＧＵＬＵＳＲＥＧＵＬＵＳ

Ο χώρος εκκαθαρίσεων 
του 8ουστολίσκου που 
ξεκινούσε από το στενό 
των νησιών Παξοί –
Αντίπαξοι και έφτανε 
Βόρεια µέχρι και το 
λιµάνι της Κέρκυρας
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Οι σχηµατισµοί των ̟λοίων
ήταν τέτοιοι ώστε να
ε̟ιτρέ̟ουν όσο ̟ιο ευρύ
̟εδίο έρευνας γίνεται,
̟αρόλο ̟ου αυτό σήµαινε

ότι κά̟οια σκάφη θα έ̟λεαν σε
ε̟ικίνδυνα νερά. Τα ̟λοία µ̟ήκαν στο
δίαυλο σε σχηµατισµό και δεν άργησαν
̟ολύ για να βρουν και να κόψουν την
̟ρώτη νάρκη. Στο ̟ρώτο τους ̟έρασµα
µέχρι το λιµάνι της Κέρκυρας
κατάφεραν να κόψουν ̟ερί̟ου 30
νάρκες.

Η ̟ρώτη αυτή ε̟ιτυχία δεν ήρθε χωρίς
α̟ώλειες, αφού αρκετά ναρκαλιευτικά,
ό̟ως τα THISBE, ROWENA και
MARYROSE έχασαν µέρος του
εξο̟λισµού εκκαθάρισης ναρκών κατά
τις ε̟ιχειρήσεις. Παρόλα αυτά όλα τα
̟λοία κατάφεραν να φτάσουν µε
ασφάλεια στο λιµάνι, ό̟ου και έµειναν
µέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Οι ̟ροσ̟άθειες
εκκαθάρισης συνεχίστηκαν µέχρι και
τις 10 Ιανουαρίου µιας και η όλη
ε̟ιχείρηση έ̟ρε̟ε να σταµατήσει λόγω
κακών καιρικών συνθηκών ̟ου
ε̟ικρατούσαν στην ̟εριοχή και
ανάγκαζαν τα ναρκαλιευτικά να
αναζητήσουν την ασφάλεια του
λιµανιού της Κέρκυρας.

χρόνος για δια̟ραγµατεύσεις. 
Ήδη α̟ό τον Οκτώβριο 
του ιδίου έτους ο Γάλλος
ναύαρχος είχε ̟ροχωρήσει 
στην κατάληψη µέρους του 

για τον βυθό του Ιονίου έµεινε µε την 
̟λώρη σχεδόν σε οριζόντια θέση, 
ώσ̟ου ̟ερί̟ου µία ώρα µετά 
βυθίστηκε ολοκληρωτικά. 

Οι τραυµατίες µεταφέρθηκαν στα 
̟αρα̟λέοντα ̟λοία και έ̟ειτα στο 
άλλο Ναρκαλιευτικό THISBE µαζί µε 
το υ̟όλοι̟ο ̟λήρωµα για 
καταµέτρηση. Κά̟οιοι α̟ό το 
̟λήρωµα έφτασαν µέχρι και την 
Κέρκυρα για να τους ̟αρασχεθούν οι 
̟ρώτες βοήθειες και µετά 
ε̟ιβιβάστηκαν και αυτοί στο THISBE. 

Παρόλο ̟ου οι τραυµατίες ήταν

Το ναρκαλιευτικό ανοιχτής θαλάσσης, τύπου
Algerine µε την ονοµασία REGULUS (J 327)
ναυπηγήθηκε στο Τορόντο του Καναδά και

αρχικά προοριζόταν για το Καναδικό Βασιλικό

Ναυτικό µε την ονοµασία RCN
LONGBRANCH.

Το πλοίο πήρε την ονοµασία του τιµητικά

λόγω της απώλειας του οµώνυµου

υποβρυχίου που βυθίστηκε προσκρούοντας

σε νάρκη στην Αδριατική το 1940. Το

σύνθηµα του πλοίου ήταν το λατινικό “In
primus pro patria” που σηµαίνει “Πρώτα απ’
όλα η πατρίδα”.

Μετά από την ολοκλήρωση των κατασκευών

αλλά και των ασκήσεων ετοιµότητας στην

Αγγλία, το πλοίο εντάχθηκε στον 8ο Στόλο

Ναρκαλιευτικών ως Σκάφος ∆ιοίκησης (SO)
και ανέλαβε δράση ναρκαλιείας στην

Μεσόγειο και κυρίως γύρω από την Μάλτα,
την Νότια Ιταλία και τέλος στη θαλάσσια

περιοχή νοτίως της Κέρκυρας όπου και

έµελλε να είναι και το µοιραίο του ταξίδι.

Μετά α̟ό δύο ηµέρες ̟αύσης, στις 12 
Ιανουαρίου, τα ̟λοία του στόλου 
βγήκαν για ακόµα µια φορά α̟ό το 
λιµάνι της Κέρκυρας για να συνεχίσουν 
το δύσκολο έργο τους. Η ώρα είχε ̟άει 
µία και δέκα το µεσηµέρι και µέχρι 
εκείνη την στιγµή είχαν εκκαθαριστεί 
20 νάρκες. Το Regulus υ̟οτίθεται ότι 
έ̟λεε σε εκκαθαρισµένη ̟εριοχή. 
Εκείνη την στιγµή ̟ερνούσε τον ̟έµ̟το 
̟λωτήρα ̟ου σηµατοδοτούσε την 
εκκαθαρισµένη ̟εριοχή κλείνοντας έτσι 
τον κύκλο του καθαρού ̟λέον 
θαλάσσιου χώρου. 

Η θαλασσοταραχή, όµως, ̟ου 
ε̟ικρατούσε τις ̟ροηγούµενες ηµέρες 
είχε µετακινήσει τους ̟λωτήρες ̟ου 
υ̟οδείκνυαν τις καθαρισµένες - α̟ό τις 
νάρκες -̟εριοχές. Το κακό δεν άργησε 
να συµβεί. Μια τεράστια έκρηξη 
σηµειώθηκε στο ̟ίσω µέρος του ̟λοίου. 

Το Regulus είχε χτυ̟ήσει µία α̟ό τις 
νάρκες µε την ̟ρο̟έλα του. Οι µηχανές 
σταµάτησαν αµέσως και νερά άρχισαν 
να µ̟αίνουν στο µηχανοστάσιο ̟ου 
βρισκόταν στο ̟ίσω µέρος του ̟λοίου. 
Ένα α̟ό τα ̟αρα̟λέοντα 
ναρκαλιευτικά του στόλου, το BYMS 
2026 ̟ροσ̟άθησε να ρυµουλκήσει το 
«λαβωµένο» ̟λοίο στα ρηχά. Κι ενώ τα 
̟λοία κινούνταν µε ταχύτητα 3 
κόµβων, η εισροή των υδάτων ήταν 
τέτοια ̟ου το ̟λοίο, µέσα σε λίγο 
χρονικό διάστηµα, άρχισε να ̟αίρνει 
κλίση ̟ρος τα ̟ίσω και δεξιά µε 
α̟οτέλεσµα να εγκαταλειφθεί κάθε 
̟ροσ̟άθεια µετακίνησής του.  

Ο κυβερνήτης έδωσε διαταγή 
εγκατάλειψης του σκάφους. Τα ̟λοία 
̟ου έ̟λεαν δί̟λα α̟ό το Regulus 
έφτασαν κοντά του για να ̟αραλάβουν 
τους τραυµατίες και όσους δεν ήξεραν 
κολύµ̟ι και δεν µ̟ορούσαν να 
φτάσουν στις σωστικές λέµβους ̟ου 
είχαν ήδη ̟έσει στη θάλασσα. Το ̟λοίο 
̟ριν ξεκινήσει το τελευταίο του ταξίδι
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HMS REGULUS (J327) στα ναυπηγεία του Τορόντο τον Μάιο του 1944 -© Williams J.



Φόντο:  Ο στρατιωτικός χάρτης επιχειρήσεων με την κίνηση των 3ων Ταγμάτων (Πηγή: Revue Historique de l’armee)

αρκετοί, το ̟λήρωµα θρήνησε την µόνη του α̟ώλεια, αυτή του άτυχου ναύτη Robert Smith, ο 
ο̟οίος την ώρα της ̟ρόσκρουσης εργαζόταν κοντά στο ̟ηδάλιο στο κάτω κατάστρωµα της 
̟ρύµνης. Το ̟λήρωµα, λίγο αργότερα, µεταφέρθηκε στο ROWENA για να ε̟ιστρέψει µετά 
α̟ό λίγες ηµέρες, στην Μάλτα. 

Η α̟ώλεια του Regulus είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ροσωρινή ̟αύση των ε̟ιχειρήσεων στην 
Κέρκυρα. Το ROWENA ε̟έστρεψε α̟ό την Μάλτα για να ενταχθεί και ̟άλι στον 8ο Στόλο 
λίγες ηµέρες αργότερα. Οι εκκαθαριστικές ε̟ιχειρήσεις συνεχίστηκαν τον Ιανουάριο µέχρι 
και τις αρχές Φεβρουαρίου, µε την άφιξη των άλλων ̟λοίων του 8ου στόλου και µε σκάφος 
διοίκησης το HMS COQUETTE. 
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Δίπλα:  Γάλλοι Πεζοναύτες 

φυλάσσουν την Γαλλική 

Πρεσβεία

(Πηγή:Ε Ιστορικά)

Μαρτυρίες Επιζώντων
ALAN COBB (ERA) - Μηχανικός

H έκρηξη έγινε την ώρα ̟ου είχα βάρδια 
στο µηχανοστάσιο, µε α̟οτέλεσµα οι 
µηχανές να σταµατήσουν ακαριαία. Ο 
αριστερός εφεδρικός ατµοσωλήνας ράγισε. 
Άνοιξε ο υδροσυλλέκτης (Σεντίνα) ̟ου 
βρισκόταν ακριβώς µ̟ροστά α̟ό το 
στεγανό χώρισµα του µηχανοστασίου της 
̟ρύµνης και ξε̟ετάχτηκε ένας ̟ίδακας 
θαλασσινού νερού σε σχήµα µανιταριού. 
Για καλή µας τύχη, η γεννήτρια ̟ου έδινε 
ρεύµα στα φώτα ήταν στην δεξιά ̟λευρά 
και έτσι τα φώτα ̟αρέµειναν ανοιχτά και ο 
ατµοσωλήνας α̟οµονώθηκε εύκολα και 
γρήγορα. 

• (ERA) - Engine Room Artificer:

•Βαθµίδα Μηχανικού εξειδικευµένου στις µηχανές των πλοίων

Εµφανίστηκε ένας αξιωµατικός µαζί µε την 
οµάδα αντιµετώ̟ισης ζηµιών για να 
στηρίξουν το καταστραµµένο στεγανό 
χώρισµα ̟ου έβαζε νερά, ενώ εγώ, µε την 
βοήθεια του αρχιµηχανικού, κατάφερα να 
ξεκολλήσω τον µηχανισµό του κυκλώµατος 
αναρρόφησης νερού ̟ου είχε εισέλθει µέχρι 
εκείνη την ώρα. Μέσα σε µισή ώρα α̟ό την 
έκρηξη, το ύψος του νερού είχε ήδη 
ξε̟εράσει τα ελάσµατα του καταστρώµατος 
της ̟ρύµνης, κάνοντας το ̟λοίο να γέρνει 
̟ρος τα ̟ίσω µε κλίση 15 µοιρών δεξιά.

Έστειλα στο ε̟άνω κατάστρωµα τους 
υ̟όλοι̟ους συναδέλφους ̟ου ήταν µαζί 
µου στο µηχανοστάσιο και έµεινα να 

Βαρύ Α/Α 4 ιντσών τύπου QF MARK-V τοποθετηµένο στο µπροστινό µέρος της υπερκατασκευής για 
την προστασία της πλώρης του REGULUS-© Helen Tsopouropoulou . 2012
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̟εριµένω διαταγές. Σύντοµα ήλθε η διαταγή
εγκατάλειψης του σκάφους. Οι ̟έντε α̟ό εµάς
̟ου ήµασταν στο µηχανοστάσιο είχαµε ως
σταθµό συγκέντρωσης το αριστερό DINGHY
του καταστρώµατος. Ανέβηκα στο ε̟άνω
κατάστρωµα και τρέξαµε γρήγορα στο σηµείο
συγκέντρωσης αλλά ήταν αδύνατο να
α̟ελευθερώσουµε την βάρκα και η µόνη µας
ανησυχία ̟ια ήταν α̟ό ̟οιο σηµείο θα
̟έσουµε στη θάλασσα για να σωθούµε.

Θυµάµαι έναν αξιωµατικό ̟ου στην
̟ροσ̟άθεια του να φύγει α̟ό το ̟λοίο ̟ου
βούλιαζε, βούτηξε µ̟ροστά στα µάτια µας, µε
̟λήρη εξο̟λισµό.

Μιας και οι κολυµβητικές µου ικανότητες δεν
ήταν ένα α̟ό τα ̟ροσόντα µου αλλά και στην
̟ροσ̟άθεια µου να α̟οφύγω να µ̟ει νερό στα
τραυµατισµένα - α̟ό την έκρηξη - τύµ̟ανά
µου, άρχισα να τρέχω ̟άνω στο κατάστρωµα
µε κατεύθυνση αντίθετη α̟ό την φορά ̟ου
έγερνε το ̟λοίο στο νερό ̟ριν βυθιστεί. Έτσι,
την ώρα ̟ου το ̟λοίο γύρισε ανά̟οδα, εγώ
̟ερ̟άτησα στα ύφαλα του και σιγά-σιγά
γλίστρησα στο νερό κυριολεκτικά
“τσουλώντας” ε̟άνω τους. Χρησιµο̟οιώντας
̟όδια και χέρια για φρένο, στο τέλος έ̟εσα
α̟αλά στη θάλασσα και κολύµ̟ησα µέχρι να
φτάσω σε µία άδεια σωστική λέµβο ̟ου
βρισκόταν ̟ολύ κοντά.

W. WATKIN – Θερµαστής

Η έκρηξη έγινε λίγο µετά το δεί̟νο.
Ξεκουραζόµουν µε τους συναδέλφους µου στην
τρα̟εζαρία των θερµαστών, λίγο ̟ριν τους
αφήσω για να ε̟ιστρέψω στις α̟ογευµατινές
εργασίες µου. Θυµάµαι ̟ως κυριολεκτικά
τινάχτηκα στον αέρα!

Η υδατοστεγής ̟όρτα ̟ου βρισκόταν µεταξύ
της τρα̟εζαρίας και του κατώτερου
µηχανοστασίου αδυνατούσε να κρατήσει τον
τεράστιο όγκο νερού ̟ου ανάβλυζε µε ̟ίεση,
δηµιουργώντας έναν τροµακτικά τσιριχτό ήχο
̟ου έκανε όλους όσοι βρισκόµασταν εκεί να
ανατριχιάσουµε.

Η νάρκη ̟ρέ̟ει να έσκασε κά̟ου στην
̟εριοχή µεταξύ ̟ηδαλίου και κατώτερου
µηχανοστασίου, σε αρκετά µικρή α̟όσταση
α̟ό εκεί ̟ου καθόµασταν. Οι συνάδελφοι
µου κι εγώ βοηθήσαµε κά̟οιους µηχανικούς
̟ου βρίσκονταν εκεί να στηρίξουν τα
στεγανά χωρίσµατα αλλά το νερό γέµιζε την
τρα̟εζαρία γρήγορα και αναγκαστήκαµε να
φύγουµε για το ε̟άνω κατάστρωµα.

Εκεί είδαµε τις µάταιες ̟ροσ̟άθειες ενός α̟ό
τα ναρκοθηρικά, ̟ου βρίσκονταν στην
̟εριοχή, να µας ρυµουλκήσει. ∆υστυχώς
όµως ο όγκος των υδάτων ̟ου είχαν
εισχωρήσει στο ̟λοίο ήταν τόσο µεγάλος ̟ου
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, το REGULUS
άρχισε να βυθίζεται γέρνοντας ̟ρος το δεξιό
µέρος της ̟ρύµνης

Οι τραυµατίες είχαν ήδη µεταφερθεί α̟ό
̟ριν στα ̟αρα̟λέοντα ναρκοθηρικά ̟ου
ήρθαν για βοήθεια. Αρκετά σκάφη είχαν
̟λησιάσει ̟ολύ κοντά στο ̟λοίο για να
διασώσουν όσους δεν ήξεραν κολύµ̟ι.

Εξερευνώντας την δεξιά πλευρά της πλώρης του πλοίου  
©Helen Tsopouropoulou . 2012

Το  REGULUS βυθίζεται. ∆ιακρίνεται το προσωπι
κο που βρίσκεται στη θάλασσα προσπαθώντας 
να αποµακρυνθεί © Williams J.
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Τελικά καταφέραµε να φτάσουµε σε ένα άλλο σκάφος
̟ου βρισκόταν κοντά µας. Μέχρι να ανέβουµε όλοι, το
µόνο κοµµάτι ̟ου φαινόταν στην ε̟ιφάνεια α̟ό το
REGULUS ήταν τα τελευταία ̟ερί̟ου 2 µέτρα α̟ό
την ̟λώρη του.

Το ̟λήρωµα του σκάφους µας οδήγησε αµέσως στην
καµ̟ίνα και µας µοίρασε κουβέρτες και ρούµι για να
ζεσταθούµε. Ξεκινήσαµε για την Κέρκυρα ό̟ου και
µας συνάντησε µια οµάδα Βρετανών Καταδροµέων
και µας µετέφερε στη Λέσχη των Αξιωµατικών.
Καθίσαµε όλοι γύρω α̟ό την φωτιά και φάγαµε ζεστή
σού̟α.

Αργότερα, το ίδιο βράδυ, ξεκινήσαµε και ̟άλι µε άλλο
σκάφος για να ε̟ιβιβαστούµε στο Ναρκαλιευτικό
HMS THISBE. Η χαρά των υ̟ολοί̟ων µελών του
̟ληρώµατος του REGULUS ̟ου είχαν ήδη
ε̟ιβιβαστεί στο THISBE ήταν έκδηλη. Μέχρι εκείνη
την στιγµή, στην καταµέτρηση ̟ου είχε γίνει,
φαινόµασταν ως αγνοούµενοι και όλοι είχαν νοµίσει
ότι ακολουθήσαµε το REGULUS στο µοιραίο του
ταξίδι. Η ̟ερι̟έτεια µας έληξε αργότερα, όταν
µεταφερθήκαµε στο Ναρκαλιευτικό HMS ROWENA
µε ̟ροορισµό την Μάλτα.

60 χρόνια µετά, το ναυάγιο ταυτο̟οιήθηκε α̟ό τον
Βασίλη Μεντόγιαννη και την οµάδα του, ο ο̟οίος και
έβγαλε και τις ̟ρώτες υ̟οβρύχιες φωτογραφίες.

Έµεινα µαζί µε ̟ερί̟ου 20 άλλους στο ̟λοίο
και ̟ερ̟ατώντας στο κατάστρωµα ̟ου είχε
ήδη ̟άρει κλίση, ̟ροσ̟αθούσαµε να
αναρριχηθούµε στο ψηλότερο σηµείο το
καραβιού και εκεί να ̟εριµένουµε τις
διαταγές του κα̟ετάνιου για την
εγκατάλειψή του. Θυµάµαι ̟ως ήµουν α̟ό
τους τελευταίους ̟ου βούτηξαν στο νερό α̟ό
την δεξιά ̟λευρά του σηµείου ̟ου είχαµε
καθίσει.

Μόλις έ̟εσα στη θάλασσα ξεκίνησα να
κολυµ̟ώ ̟ρος την µεριά µίας σωστικής
λέµβου ̟ου ήταν εκεί κοντά. Λίγα λε̟τά
αργότερα το ̟λοίο άρχισε να ̟αίρνει κλίση,
ανησυχητικά.

Αρκετοί α̟ό εµάς ̟ου ήµασταν ̟άνω στην
σωστική λέµβο ξαναβουτήξαµε στο νερό και
κολυµ̟ήσαµε µακριά της, φοβούµενοι µην
µας ̟λακώσει η καρίνα του ̟λοίου ̟ου
µ̟ατάριζε.

Ευχαριστίες 
Το ̟όνηµα αυτό, είναι ̟ροϊόν ̟ολυετούς ̟ροσω̟ικής
έρευνας σε ξένη, κυρίως αλλά και ελληνική βιβλιογραφίας.
Προσω̟ική εκτίµηση είναι, ότι το ̟λοίο α̟οτελεί ένα α̟ό τα
̟ιο σηµαντικά ναυάγια ̟ου βρίσκονται στον ελληνικό βυθό.

Η ανάδειξη του όµως µέσα α̟ό αυτές τις σελίδες δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς τη φωτογραφική υ̟οστήριξη α̟ό τις δουλειές
δυο εξαίρετων φωτογράφων της Ελένης Τσο̟ουρο̟ούλου
και του Βασίλη Μεντόγιαννη αλλά και τις συµβουλές
σηµαντικών υ̟οβρύχιων ερευνητών ό̟ως οι κ.κ. Νίκος
Βασιλάτος, ∆ηµήτρης Γκαλών και Γιώργος Καρέλας , τους
ο̟οίους και ευχαριστώ για όλα.
Βεβαίως, δεν θα ̟ρέ̟ει να ̟αραλείψω να ευχαριστήσω τους
φίλους α̟ό το Ηνωµένο Βασίλειο , κυρίους Gregory Toth και
David Brown, ό̟ως ε̟ίσης και το National Maritime
Museum (Greenwich) καθώς και το Algerines Association για
την αµέριστη βοήθεια τους.
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Εχουν µείνει λίγα λεπτά πριν το  REGULUS βυθιστεί
για πάντα στα νερά του Ιονίου © Williams J. ∆ύτης πάνω από

τη γέφυρα του πλοίου 
© Helen Tsopouropoulou . 2012




