
βρίου 1916 πέρασε απ’ τη Σούδα για
ανεφοδιασμό πηγαίνοντας για Θεσσα-
λονίκη. Πέντε μέρες όμως νωρίτερα,
είχε περάσει κρυφά έξω απ’ το λιμάνι
το γερμανικό υποβρύχιο UC-23 (πιθανά
ένα από εκείνα που εφοδίαζε παράνο-
μα απ’ τα “Σεϊτάν λιμάνια” Χανιώτης ε-
πιχειρηματίας της εποχής) και είχε σπεί-
ρει νάρκες. Εξω λοιπόν απ’ τη νησίδα
της Σούδας, το τεράστιο πλοίο έπεσε
πάνω σε μια τέτοια νάρκη κι απ’ το ρήγ-
μα που δημιουργήθηκε άρχισαν να
μπαίνουν μεγάλες ποσότητες νερού.
Ο πλοίαρχος Κάπτεν Gates (Γκέιτς) α-
ντέδρασε αστραπιαία: Οδήγησε το
σκάφος όσο πιο γρήγορα μπορούσε
στην πλησιέστερη ακτή, πριν αυτό βυθι-
στεί. Η απόφασή του ήταν σωτήρια, το
σκάφος προσάραξε στα αβαθή κάτω
απ’ το “Κάστρο του Καλόγερου” (ή Πα-
λιά Χώρα) δυτικά απ’ το Μαράθι και σε
περίπου δύο ώρες έγειρε και μισοβυ-
θίστηκε απ’ την αριστερή του πλευρά.
Ο χρόνος αυτός όμως ήταν αρκετός
για να σωθούν όχι μόνο τα μέλη του
πληρώματος, μα κι όλοι οι στρατιώτες.
Στη Σούδα βρισκόταν τότε η τράτα Dane-
stone, το αντιτορπιλικό Grampus και τα
πλοία Principal, Trustful και Deveronside
τα οποία έτρεξαν κι έλαβαν μέρος στη
διάσωση. Η απέναντι ακτή του Ακρωτη-
ριού γέμισε με σαρικοφόρους Ινδούς
που κατευθύνθηκαν στη Σούδα, ένα πα-
ράξενο θέαμα που έμεινε αλησμόνητο
σ’ όσους το είδαν. Για την Ελλάδα, η ε-
ποχή εκείνη ήταν μια περίοδος μεγά-
λης δοκιμασίας. Είχε προηγηθεί ένα
χρόνο πριν ο Εθνικός Διχασμός, μια απ’
τις δυσκολότερες στιγμές της Ιστορίας
της, το άνοιγμα του Μακεδονικού μετώ-
που και η έξοδός της από μια προβλη-
ματική ουδετερότητα στο πλευρό των
συμμάχων. Το μισοβυθισμένο σκαρί του
Minnewaska έμεινε πολλά χρόνια στη
θέση του -μοιάζοντας με τεράστιο κα-
βούκι χελώνας- και τελικά πουλήθηκε
για σκραπ σε μια Ιταλική εταιρία, η οποία
το τεμάχισε και το πήρε. Αφησε όμως κι
ένα τμήμα που βρισκόταν σε βαθύτερα
νερά -και που ήταν δύσκολο όπως φαί-
νεται να ανασυρθεί- όπως θα δούμε
παρακάτω. Ο πλοίαρχος Κάπτεν Gates
τιμήθηκε απ’ τη Βρετανική Αυτοκρατο-
ρία για τις υπηρεσίες του που διέσωσαν
τόσες ζωές ενώ στη μνήμη των Χανιω-
τών έμεινε το τεράστιο μισοβυθισμένο
σκαρί απ’ το οποίο κάποιοι κατόρθωσαν
να αποσπάσουν αντικείμενα.
Στις “Φωτοαναδρομές” με αριθμό 287,
δημοσίευσα φωτογραφία από μεταλλι-
κό δίσκο σερβιρίσματος με το μονό-
γραμμα του πλοίου, που είχε αγοράσει
ο πατέρας του γνωστού συμπολίτη κ.
Μανώλη Καλλιγέρη από κάποιον που το
ανέσυρε. Πριν 10 χρόνια οι “Φίλοι του
Βυθού” είχαν εντοπίσει μέσα στον κόλ-
πο της Σούδας, το εντυπωσιακό ναυάγιο
ενός Ιταλικού πλοίου του 2ου Παγκοσμί-
ου πολέμου που λεγόταν Pier Luigi και
ήταν κατάφορτο από πυρομαχικά. Σ’ αυ-
τό το ναυάγιο ίσως κάνουμε ιδιαίτερο
αφιέρωμα. Εξερευνώντας το, βρήκαν
σε κοντινή απόσταση και πολύ κοντά

στην ακτή, τα υπολείμματα ενός άλλου
πλοίου του 1ου Παγκοσμίου πολέμου
αυτή τη φορά. Το βάθος των νερών εκεί
που βρίσκεται είναι περίπου 20 μέτρα,
ενώ το ανώτερο σημείο από τα υπο-
λείμματά του είναι στα 12 μέτρα. Μη
γνωρίζοντας για ποιο πλοίο πρόκειται,
το κινηματογράφησαν και το παρουσία-
σαν μαζί με το προαναφερθέν Pier Luigi
στο τοπικό κανάλι “Κύδων”. Η ταινία αυτή
υπάρχει μαζί με άλλο πολύ ενδιαφέρον
υλικό απ’ τη δράση του συλλόγου στην
ιστοσελίδα των “Φίλων του Βυθού”. Ο κ.
Καραβαράκης είχε την καλοσύνη σε
πρόσφατη συνάντησή μας, να μου δώ-
σει σημαντικό φωτογραφικό υλικό κι απ’
τα 2 ναυάγια, απ’ το οποίο προέρχονται
δύο φωτογραφίες του σημερινού δη-
μοσιεύματος. Να σημειωθεί ότι στον
κόλπο της Σούδας βυθίστηκαν -σύμφω-
να με τις πηγές- συνολικά 31 πλοία το
2ο Παγκόσμιο πόλεμο, τα περισσότερα
όμως απ’ αυτά τεμαχίστηκαν και πουλή-
θηκαν για παλιοσίδερα (σκραπ).
Να σημειωθεί επίσης ότι τις πληροφο-
ρίες για το Oria (μαζί με φωτογραφίες)
μου έδωσε ο δύτης-ερευνητής κ. Θω-
κταρίδης από το Λαύριο, που έχει πολύ
σημαντικό υλικό συγκεντρώσει για αρ-
κετά ναυάγια στο Αιγαίο.
Το υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα του.
Πριν προχωρήσουμε στις σημερινές
φωτογραφίες, να σας πω για τη μεγάλη
μου έκπληξη όταν διαπίστωσα ότι μια
φωτογραφία από άλμπουμ Γερμανού
στρατιώτη που έχω στο αρχείο μου και
δημοσίευσα στο προ-προηγούμενο
άρθρο (300) δείχνει το Petrella (εκτός κι
αν πρόκειται γιά δίδυμο αδελφάκι του!!).
Στις πρώτες δυο φωτογραφίες, το Min-
newaska όταν ήταν ακόμα επιβατηγό
υπερωκεάνιο.
Οπως και οι περισσότερες απ’ τις επό-
μενες, προέρχονται απ' την ιδιοκτήτρια
εταιρεία “Atlantic Transport Line”.
Στην τρίτη, διαφημιστική αφίσα του πλοί-
ου, με τη σημαία της εταιρείας.
Στην τέταρτη, άποψη του καταστρώμα-
τος όταν το πλοίο χρησιμοποιούνταν ως
μεταφορέας στρατευμάτων. 
Στην πέμπτη, που προέρχεται από το αρ-
χείο της κας Μαρί Ναξάκη, το κουφάρι
του πλοίου στις αρχές της δεκαετίας
του ’20 γερμένο προς τ’ αριστερά, με-

ταξύ Μαραθιού και νησιού της Σούδας.
Λίγα χρόνια αργότερα τεμαχίστηκε και
πουλήθηκε.
Στην έκτη, το “καβούκι” του μισοβυθι-
σμένο, με φόντο το Ακρωτήρι.
Τη φωτογραφία τράβηξε κάποιος από
τα πληρώματα των σκαφών που έτρε-
ξαν για βοήθεια.
Στην έβδομη καθώς και την όγδοη, σύγ-
χρονες φωτογραφίες από τα -κατά πά-
σα πιθανότητα- σημερινά του υπολείμ-
ματα, τραβηγμένες από τους “Φίλους
του βυθού”.
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302. MINNEWASKA
Toυ: 
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Mια που καταπιαστήκαμε με τα ναυ-
άγια της Σούδας, είναι νομίζω ευ-
καιρία να μιλήσουμε και για ένα
ναυάγιο του 1ου Παγκοσμίου πο-
λέμου, που σε αντίθεση με τα
προηγούμενα άφησε τα χνάρια
του έντονα χαραγμένα στη μνήμη
των παλιών Χανιωτών. Πρόκειται
για το μεγάλο επιβατηγό ατμό-
πλοιο Minnewaska (Μινεβάσκα)
που ναυπηγήθηκε το Νοέμβριο του
1908 στο Μπέλφαστ (Ιρλανδία) και
ναυάγησε μέσα στον κόλπο της
Σούδας το Νοέμβριο του 1916.
Πρόκειται για υπερωκεάνιο μή-
κους 600,3 ποδιών (183 μέτρα) και
χωρητικότητας 14.317 τόνων -ένα
πραγματικά τεράστιο πλοίο που α-
νήκε στην εταιρεία Atlantic Trans-
port Line της Βαλτιμόρης. Το όνομά
του είναι Ινδιάνικο και σημαίνει “Κα-
θαρό Νερό”. Το ίδιο όνομα έχει
μια λίμνη στον Καναδά, στην οποία
προφανώς οφείλει και το δικό του.
Υπήρξαν κάμποσα πλοία με το ίδιο
όνομα που χρησιμοποιούνταν ως
επιβατηγά σε διάφορες υπερπό-
ντιες γραμμές. Το συγκεκριμένο
είναι το 3ο (Minnewaska III) κι εκτε-
λούσε το δρομολόγιο Λονδίνο
- Νέα Υόρκη απ’ τις 1-5-1909.
Ηταν ένα σχετικά άνετο και καλο-
σχεδιασμένο για την εποχή του
σκάφος με 4 καταστρώματα, που
διέθετε πολυτελές lounge (σαλό-
νι), βιβλιοθήκη, καπνιστήριο, καμπί-
νες μεγαλύτερες, κάποιες απ’ τις
οποίες είχαν ιδιωτικό λουτρό και
Λουξ σουίτες με ιδιωτικό μέρος
στο κατάστρωμα. Ιδιαίτερα σχε-
διασμένα ήταν και τα καθίσματα
στην τραπεζαρία της πρώτης θέ-
σης, προκειμένου οι επιβάτες του
να έχουν περισσότερες ανέσεις.
Στα σαλόνια του έχουν πραγματο-
ποιηθεί κονσέρτα, έχει διασωθεί
κι ένα σχετικό πρόγραμμα.
Ο φωτισμός του γινόταν με ηλε-
κτρικό ρεύμα.
Στη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου
πολέμου και συγκεκριμένα τον Ια-
νουάριο του 1915 επιστρατεύτηκε
απ’ το Βρετανικό στρατό και χρησι-
μοποιήθηκε για τη μεταφορά
στρατευμάτων, όπως κι άλλα με-
γάλα πλοία εκείνη την εποχή.
Εξοπλίστηκε μ’ ένα πυροβόλο και
ξεκίνησε να μεταφέρει στρατεύ-
ματα απ’ την Αυστραλία στην Καλ-
λίπολη -συνοδεία ενός αντιτορπι-
λικού. Μετέφερε επίσης εφόδια
κι άλογα για τα στρατεύματα αυτά.
Στο στρατιωτικό μουσείο της Κα-
μπέρα υπάρχουν μερικές φωτο-
γραφίες από τις επισκέψεις του ε-
κεί. Πραγματοποίησε συνολικά 5
τέτοια ταξίδια προς τα Δαρδανέ-
λια. Απ’ αυτό συμπεραίνει κανείς
ότι ήταν πιθανότατα ο βασικός με-
ταφορέας Αυστραλιανών στρα-
τευμάτων στο μέτωπο της Καλλίπο-
λης, που όπως είναι γνωστό στοί-
χισε στους Συμμάχους της Entente
(Αντάντ) μεγάλες απώλειες και
μια στρατιωτική ήττα ενώ παράλλη-
λα έκανε γνωστό σ’ όλο τον κό-
σμο το όνομα και τις ικανότητες
του Μουσταφά Κεμάλ (μετέπειτα
Ατατούρκ). Στο έκτο του ταξίδι,
φόρτωσε στρατό από την Ινδία
1.600 άτομα, που μαζί με τα 200 μέ-
λη του πληρώματος ήταν ένα σύ-
νολο 1.800 ανδρών. Στις 29 Νοεμ-
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