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Το ναυάγιο του ατμόπλοιου «ΚΑΛΥΨΩ» στη Νάξο. 
18 Ιανουαρίου 1914 

 

                              Το εμπορικό / επιβατηγό ατμόπλοιο “ΚΑΛΥΨΩ” είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από τους αδελφούς James & George Thomson το 
1870, στα ναυπηγεία του Govan, στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Καθελκύστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1870 με το όνομα BEAR, υπό Αγγλική σημαία και ήταν 
ιδιοκτησία της εταιρίας  G & J Burns Ltd Glasgow & Chas McIver.  
 

 
Το ΚΑΛΥΨΩ ως BEAR στο  Μπρίστολ της Αγγλίας το 1870. 
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                               Πραγματοποιούσε δρομολόγια κυρίως στη γραμμή Γλασκώβη – Λίβερπουλ και εξυπηρετούσε τις μεταφορές της εταιρίας Cunard Line, 
των Burns και Chas McIver, στο κανάλι Αγγλίας – Γαλλίας. Το 1895 το πλοίο περιήλθε στην ιδιοκτησία της εταιρίας Liverpool & Clyde Steam Navigation Co. 
Liverpool, ενώ μετέπειτα, το 1903 αποκτήθηκε από την Bells Asia Minor Steamship Co Ltd. Το 1909 το BEAR έγινε ιδιοκτησία της ακμάζουσας εκείνη την 
εποχή «Ελληνικής Ατμοπλοΐας» των Τζών Μακ Ντούαλλ και Βάρβουρ (Hellenic Steam Navigation Co Piraeus John McDowall & Barbour) και μετονομάστηκε 
σε ΚΑΛΥΨΩ με νηολόγιο Πειραιώς 105. [1, 2]  
 
                              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ [2, 3, 4]  
Αρχικό όνομα: BEAR (νηολόγιο Γλασκώβης). 
Επίσημος Βρετανικός αριθμός: 63794 
Σημαία: Αγγλίας 
Ημερομηνία καθέλκυσης: 12/09/1870 
Τελευταίο όνομα: ΚΑΛΥΨΩ (1909), αριθμός νηολογίου Πειραιώς 105. 
Προηγούμενα ονόματα: BEAR (1870). 
Τύπος πλοίου: Επιβατηγό/Εμπορικό μεταλλικής κατασκευής. 
Κατασκευαστής: James & George Thomson. 
Ναυπηγεία: Glasgow Govan, Cessnock Bank yard 113. 
Τύπος κινητήρα: Compound 2cy. Single screw 150HP 58.5" 33.5" stroke 36"  
Κατασκευαστής κινητήρα: James & George Thomson. 
Μήκος: 67,23μ. 
Πλάτος: 8,56μ. 
Βύθισμα: 4,30μ. 
Χωρητικότητα: Ολική 691 κόροι. Καθαρή 353 κόροι. 566 κόροι υπό του καταστρώματος. [3] 
                            Κατόπιν μετατροπής του το 1910 η χωρητικότητα διαμορφώθηκε, σε ολική 711 κόρους και  καθαρή 377 κόρους. [1, 3]  
Χρονολόγιο Ιδιοκτησίας:  1870 G & J Burns Ltd Glasgow & Chas McIver  
                                               1895 Liverpool & Clyde Steam Navigation Co. Liverpool 
                                               1903 Bells Asia Minor Steamship Co Ltd 
                                               1909 Hellenic Steam Navigation Co Piraeus John McDowall & Barbour 
                                 18/04/ 1912 Hellenic Steam Navigation Co Piraeus John McDowall [5]  
 
                                Το ατμόπλοιο ΚΑΛΥΨΩ συνέχισε τα ταξίδια του σε Ελληνικά πελάγη πλέον, εξυπηρετώντας κυρίως τη γραμμή Πειραιά - Χαλκίδα – Βόλο - 
Θεσσαλονίκη αλλά και  γραμμές των Κυκλάδων. [6, 7] Παρά τα σαράντα χρόνια του, την εποχή που πρωτόπλευσε σε Ελληνικές θάλασσες, στις στήλες των 
εφημερίδων το κατέγραφαν ως «αναπαυτικότατον». [8]  
                                Καπετάνιος του πλοίου, ήδη από τον πρώτο του πλου στην Ελλάδα  το 1907, ήταν ο πλοίαρχος  Νικόλαος Βλάμης που κατάγονταν από το 
Γαλαξίδι. [9] Κατά την πολύχρονη εμπειρία του ως πλοίαρχος του ΚΑΛΥΨΩ, θεωρήθηκε υπαίτιος για τον εμβολισμό ιστιοφόρου, στο λιμάνι της Χαλκίδας 
στις 31 Οκτώβρη του 1908. Από την σύγκρουση, το ιστιοφόρο εκείνο κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα αφού και οι 
τέσσερις ναύτες του διασώθηκαν. [10] 



 

          
 

Το ΚΑΛΥΨΩ ως BEAR πριν το 1895. 
 



 

                       Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 1914. Η ΚΑΛΥΨΩ απέπλεε από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά των Κυκλάδων, με τελικό προορισμό τη 
Σαντορίνη. Ήταν το τακτικό εβδομαδιαίο της δρομολόγιο. Αργά το απόγευμα το πλοίο απέπλευσε από τη Νάξο. Παραπλέοντας τη Στελίδα, ο θυελλώδης 
Βοριάς το ανάγκασε να αγκυροβολήσει στα υπήνεμα του κάβου του Αγίου Προκοπίου, προκειμένου να περιμένει το επόμενο πρωί για να συνεχίσει το 
ταξίδι του προς την Ίο και τη Σαντορίνη. [11, 12] 
                                Τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Ιανουαρίου 1914, εξακολουθούσε να επικρατεί σφοδρή κακοκαιρία και χιονοθύελλα ενώ η ορατότητα 
ήταν πολύ περιορισμένη.  Εκείνες οι καιρικές συνθήκες δεν εκτιμήθηκαν από τον καπετάνιο, ως ικανές να αναβάλλουν τη συνέχεια του ταξιδιού και στις 
06:00, ο πλοίαρχος αποφάσισε να αποπλεύσει για τον προορισμό του.  Ώρα 6:15 το πλοίο βρίσκεται ήδη εν πλώ με περισσότερους από 45 επιβάτες και 
δεκαπενταμελές πλήρωμα, σε πορεία προς τα δυτικά των Αμαρίδων (βραχονησίδες στο μέσον του καναλιού της Παροναξίας). [ 12] 
                                Η πορεία όμως εκείνη, διασταυρώνονταν με τον έως τότε γνωστό – από τους χάρτες του Βρετανικού Ναυαρχείου – ύφαλο Τσάπμαν.  
Ο ύφαλος βρίσκεται σε απόσταση 1200 μέτρων Νότια-νοτιοδυτικά  από τον κάβο του Αγίου Προκοπίου και υψώνεται από τα 19 μέτρα βάθους έως τα 3 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Μια αρχέτοπη συστάδα βράχων, όμοια γεωμορφολογικά, με ανάλογες που υπάρχουν στην ξηρά, στην ευρύτερη περιοχή, 
από την Στελίδα έως την Μικρή Βίγλα.  
                                Σε λιγότερο από 15 ακόμη λεπτά ταξιδιού, κι ενώ το πλοίο έπλεε με χαμηλή ταχύτητα 3-4 κόμβων, [13] δυο ασυνήθιστοι υπόκωφοι 
κρότοι ακούστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Το πλοίο τραντάχτηκε καθώς έσμιξε με τον ύφαλο. Με την πρόσκρουση το κύτος του ρηγματώθηκε, και το σκαρί 
σχεδόν κόπηκε στη μέση. Από τα μεγάλα ρήγματα, που έφταναν ψηλά ως τη δεύτερη θέση επιβατών, τα παγωμένα νερά, ορμητικά κατέκλυζαν τους 
χώρους του πλοίου. Πρώτη η πλώρη σε ελάχιστο χρόνο βυθίστηκε έως τη γέφυρα, ενώ ταυτόχρονα το πλοίο έπαιρνε κλίση δεξιά.  Με διαταγή του 
καπετάνιου, το πλήρωμα, καθοδήγησε τους επιβάτες, όπου συγκεντρώθηκαν στο κατάστρωμα. 
                               Οι γυναίκες έκλαιγαν απελπισμένες, παρακαλώντας το Θεό για τη σωτηρία τους κι οι άντρες κατακίτρινοι από το φόβο τους αλλά με 
σφιγμένα τα δόντια, συνδράμανε το πλήρωμα στην προσπάθεια του να καθελκύσει τις σωστικές λέμβους. 
                               Ο καπετάνιος εμψύχωνε κι έδινε οδηγίες στο πλήρωμα και τους επιβάτες.  
 

«Ας μη φοβήται κανείς, όλοι θα σωθώμεν. Κάμετε γρήγορα ‘σεις, να ρίψωμεν τις βάρκες» . 
 
                               Από την δεξιά πλευρά του πλοίου, κατόρθωσαν να καθελκύσουν την πρώτη σωστική λέμβο, που με 3 άτομα του πληρώματος και 10 
επιβάτες απομακρυνόταν με κατεύθυνση της ακτές της Νάξου. Από την ταραχή, μονάχα ένας φορούσε σωσίβιο.   
                               Η δεύτερη λέμβος καθελκύστηκε με 3 μέλη του πληρώματος, όμως ο ισχυρός κυματισμός, δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να 
προσεγγίσουν στο ναυάγιο για να παραλάβουν επιβάτες. 
                               Την τρίτη και τελευταία λέμβο της δεξιάς πλευράς, κατόρθωσαν να την καθελκύσουν 4 ναύτες του πληρώματος, που προσεγγίζοντας το 
ναυάγιο από τα αριστερά, κατάφεραν να επιβιβάσουν όλες τις γυναίκες και μερικούς άντρες. Λόγω της κλίσης που είχε πάρει το πλοίο, θεωρήθηκε 
μάλλον απίθανο ότι υπήρχε η δυνατότητα να καθελκύσουν άλλη λέμβο από τα αριστερά, έτσι συνολικά 25 επιβάτες στοιβάχτηκαν κυριολεκτικά, στην 
τρίτη λέμβο, ανάμεσά τους, ο τραπεζικός υπάλληλος  Κωνσταντίνος Νίκου - από τους αφηγητές των γεγονότων - ένας στρατιωτικός, κι ο βουλευτής 
Κυκλάδων, Αλέξανδρος Μαλασπίνας, ο γιος του οποίου παρέμεινε στο ναυάγιο. Βαρυφορτωμένη όπως ήταν, έβαζε νερά από τα κύματα που άφριζαν 
ολόγυρα. Με τα καπέλα του στρατιωτικού και του βουλευτή, κατάφερναν να την αδειάζουν για να μην βυθιστεί, ώσπου έπειτα από τρεις ώρες 
κωπηλασίας, κατέφθασαν στον Άγιο Νικόλαο1, στο λιμανάκι της Αγίας Άννας και πάτησαν επιτέλους στεριά. Ήδη στο ίδιο σημείο, μια ώρα πριν,  είχαν 
αποβιβασθεί οι ναυαγοί της πρώτης λέμβου, που είχαν ανάψει φωτιά να ζεσταθούν, ενώ εκείνοι στη δεύτερη λέμβο ακόμη κωπηλατούσαν 
παρασυρόμενοι από τα κύματα. 

 



 

 

 
Το Καλυψώ στο λιμάνι της Νάξου.  Φωτογραφία αρχείου Γιώργου Οικονόμου. 

Η χρονολόγηση της φωτογραφίας υπολογίζεται, έπειτα από τη μετατροπή του το 1910 και πριν τον Ιανουάριο του 1914. 



 

                                Ένας θαλαμηπόλος που είχε αποβιβασθεί από την πρώτη λέμβο και τον έλεγαν Μιχάλη, προνόησε και έστειλε ένα αγρότη της περιοχής, 
να πάει 3 ώρες πεζοπορία στη χώρα της Νάξου προκειμένου να ενημερώσει το Λιμεναρχείο για το ναυάγιο.  
                                Όσοι είχαν πλέον διασωθεί, άρχισαν να σκέφτονται και τους υπολοίπους που βρίσκονταν ακόμη στο ναυάγιο. Παρότρυναν τους ναύτες 
του πληρώματος να πάρουν ένα από τα μικρά πανάδικα καΐκια που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμανάκι της Αγίας Άννας και να σπεύσουν ξανά στο 
ναυάγιο. Παρά τις αντιξοότητες και την εξάντληση, τέσσερις ναύτες έφυγαν με ένα μικρό ιστιοφόρο καΐκι, να πάνε για να περισυλλέξουν όσους ναυαγούς 
είχαν απομείνει. 
                                Η ΚΑΛΥΨΩ, με το πρυμναίο τμήμα της να παραμένει επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κι έχοντας εν τω μεταξύ κατακαθίσει λίγο 
από τα αριστερά, έδωσε τον κατάλληλο χρόνο στους ναυαγούς, να καθελκύσουν και τέταρτη λέμβο. Σε αυτήν μπήκαν όλοι εκτός τριών, οι οποίοι 
επιβιβάστηκαν στο καΐκι που είχε καταφθάσει στο ναυάγιο. Σαν αποβιβάστηκαν στη ακτή, πίστευαν ότι όλοι είχαν διασωθεί, όταν όμως καταμετρήθηκαν, 
διαπίστωσαν την απώλεια μια εξαμελούς οικογένειας από την Σαντορίνη. Ήταν τέσσερα παιδιά, με την μητέρα τους και τον πεθερό της. Κατά το ταξίδι 
κάθονταν στη δεύτερη θέση επιβατών, κοντά στο σημείο που υπέστη το μεγάλο ρήγμα το πλοίο. [12] Προφανώς παρασύρθηκαν από την ορμητική εισροή 
του νερού και δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στο κατάστρωμα. Μαρτυρία μέλους του πληρώματος αναφέρει ότι ο παππούς των παιδιών, όταν του 
προτάθηκε να μετακινηθούν γρήγορα προς το κατάστρωμα, για να μπουν σε μια σωστική λέμβο, είπε: 
 

«Εγώ ξέρω καλά από βαπόρια και από θάλασσα..., 
Δεν έχομε κανένα φόβον και δεν το κουνάμε από εδώ ως που να το ανελκύσετε να πάμε στο χωριό μας» [13] 

 
Ο ατυχής πατέρας της οικογένειας, Αθανάσιος Χωραφάς, που υπηρετούσε ως ιεροψάλτης στο ναό των Ταξιαρχών στην Μεσσηνία, καταρρακώθηκε και 
ξέσπασε σε οδυρμούς, όταν έμαθε από τον Λιμενάρχη Καλαμάτας κ. Γουργουρή, για το ναυάγιο και την τραγική κατάληξη, των παιδιών, της συζύγου και 
του πατέρα του. [14] 
                                 Το Λιμεναρχείο στη Νάξο είχε ήδη ενημερωθεί από τον πεζοπόρο αγρότη και ώρα 15:00 έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στο 
Υπουργείο Ναυτικών: 
 
                                «Ατμόπλοιον Καλυψώ, της εταιρίας Τζών, προσήραξεν επί υφάλου μεταξύ των όρμων Αγίου Προκοπίου και Αμοράδων περί την έκτην 
πρωινήν ώρα της σήμερον. Το ατμόπλοιον κινδυνεύει να βυθισθή. Μεταβαίνω επί τόπου προς εξακρίβωσιν και λήψιν μέτρων προς διάσωσιν των 
επιβατών και του πληρώματος. 

Ο Λιμενάρχης Νάξου». [15] 
 
                                 Το ατμόπλοιο ΑΘΗΝΑ, του Τζων, από τον Πειραιά, μαζί με το ναυαγοσωστικό πλοίο ΕΡΜΗΣ, από την Σύρο, που είχαν πλεύσει στην 
περιοχή προς βοήθεια, εγκατέλειψαν σύντομα κάθε προσπάθεια για μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, για ανέλκυση και ρυμούλκηση του Καλυψώ, 
θεωρώντας το ως ολοκληρωτική απώλεια. Στο ΑΘΗΝΑ επιβιβάστηκε το πλήρωμα του ΚΑΛΥΨΩ και επέστρεψε στον Πειραιά. [7, 13, 16] 
                                 Τις επόμενες ημέρες έγινε ανακριτική έρευνα, που πραγματοποίησε ο αστυνομικός υποδιευθυντής Σύρου, ο οποίος, σύμφωνα με 
τηλεγράφημα που έστειλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αποφάνθηκε ότι το ναυάγιο του πλοίου, οφείλονταν στην έλλειψη ειδικού χάρτη της περιοχής 
που θα περιείχε τη θέση του υφάλου και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί το τραγικό γεγονός. Επισήμανε δε ότι στην κατάθεση του, ο πλοίαρχος Ν. 
Βλάμης δήλωσε ότι,  
 

«επανειλημμένως είχε ζητήσει παρά της διευθύνσεως της Ατμοπλοΐας τοιούτον χάρτη, η Εταιρία όμως εκώφευεν εις την αίτησήν του ταύτην».[13] 



 

                                 Ο ίδιος ο Ν. Βλάμης, με νέα του δήλωση, που δημοσιεύτηκε τις επόμενες ημέρες στον τύπο της εποχής, σχεδόν διέψευσε το 
περιεχόμενο της κατάθεσης του, τονίζοντας ότι το πλοίο ήταν πλήρες εφοδίων που «παρείχε αφειδώς η εταιρία» και μετέθεσε την υπαιτιότητα για την 
πρόκληση του ναυαγίου, αποκλειστικά στην τρικυμία και τα θαλάσσια ρεύματα. [9] 
 

 
 
Στο χάρτη επισημαίνονται, η θέση που είχε αγκυροβολήσει το ΚΑΛΥΨΩ από το απόγευμα της Παρασκευής 17/1/1914 έως το ξημέρωμα του Σαββάτου 18/1/1914, η θέση του ναυαγίου και 

το σημείο αποβίβασης των ναυαγών. Επάνω δεξιά το τμήμα του χάρτη της Νάξου που μεγενθύθηκε. 



 

                                 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ 
                                 Το ατμόπλοιο Καλυψώ, είναι άγνωστο προς το παρόν, το πότε ανελκύθηκε. Στο βυθό ως σήμερα, δεν υπάρχουν, παρά ελάχιστα 
συντρίμμια. Βόρεια του υφάλου μερικές λαμαρίνες  και στα δυτικά-νοτιοδυτικά, ένα σιδερένιο κατάρτι, το φουγάρο και άλλα σκόρπια κομμάτια του. 
Τριγύρω από τον ύφαλο υπάρχουν επίσης και υπολείμματα παλαιότερων ναυαγίων, ενδεικτικό σημάδι της επικινδυνότητας του υφάλου ΤΣΑΠΜΑΝ, που 
έπειτα από το ναυάγιο μετονομάστηκε σε ύφαλο ΚΑΛΥΨΩ συνδέοντας άρρηκτα την ονομασία του με τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος. 
 

  
 
Το σιδερένιο κατάρτι.                                                                                                                                                                                                                              Ερευνώντας το εσωτερικό του φουγάρου. 
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Τα μέλη του φόρουμ  
http://www.nautilia.gr/forum/showthread.php?22931-%CA%E1%EB%F5%F8%FE-Calypso-Bear&s=3f37477d710be5ed0bec8a4b6c2cdb76  
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΛΟΙΟΥ: 
http://7seasvessels.com/bear-1870-imo-0000000/  
http://www.photoship.co.uk    
http://www.clydeships.co.uk/view.php?ref=22301     
Γιώργος Οικονόμου 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1.   Λανθασμένα αναφέρεται σε κάποιες πηγές ότι οι διασωθέντες μετά την σωτηρία τους συγκέντρωσαν χρηματικό ποσό και έκτισαν το μικρό εκκλησάκι 
του Αη - Νικόλα. Το εκκλησάκι προϋπήρχε του 1914. 
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