Ναυάγιο "Παναγής"
κείμενο-φωτό: Παναγιώτης Τασιαδάμης

Είναι ένα ναυάγιο που οι περισσότεροι από εμάς μπορούν να θυμούνται ως "το πρώτο ναυάγιο
που επισκεύθηκαν". Ο Γνωστός "Παναγής" ακόμη και σήμερα παραμένει ένας από τους
κοντινούς και "τίμιους" προορισμούς για τους αυτοδύτες.
Το φορτηγό πλοίο "Παναγής", μήκους 55 περίπου μέτρων, μεταφέροντας φορτίο ελαφρόπετρας
βυθίστηκε τον Ιούνιο του 1984 προσκρούοντας στα βράχια των βραχονησίδων "Φλέβες", μετά
από βλάβη στο τιμόνι και με πολύ ισχυρούς ανέμους να το "δέρνουν". Δεν υπήρξε κανένα θύμα
καθώς το πλήρωμα αποβιβάστηκε στην ξηρά.
Προσέγγιση - τοποθεσία του Ναυαγίου.
Το νησί στο οποίο βρίσκεται το ναυάγιο έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς διότι ανήκει στο Πολεμικό
Ναυτικό, οπότε ισχύουν κάποιες απαγορεύσεις και καλό είναι πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση να
αναζητήσετε πληροφορίες και ό,τι άλλο απαιτηθεί από την αρμόδια λιμενική αρχή. Είναι ιδιαίτερα
πιθανό να βρεθείτε προ εκπλήξεως.
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετέχετε σε οργανωμένη καταδυτική εκδρομή με παροχέα
καταδυτικών υπηρεσιών που μπορεί να έχει και άδεια για να πραγματοποιηθεί η κατάδυση εκεί.
Σε κάθε περίπτωση, το ναυάγιο βρίσκεται στην Δυτική πλευρά του νησιού, είναι κομμένο σε δύο
κυρίως κομμάτια (πλώρη - πρύμνη/μηχανοστάσιο), τα οποία βρίσκονται ανάποδα στον βυθό με
μέγιστο βάθος τα 14 μέτρα (πρύμνη) και ελάχιστο τα 4 μέτρα (άκρη πλώρης).

Κατάδυση στο ναυάγιο
Γύρω από το ναυάγιο υπάρχει αμμώδης βυθός και απέχει ελάχιστα μέτρα από την ακτή. Το μικρό
του βάθος θα σας δώσει πολύ μεγάλο χρόνο βυθού και σίγουρα θα "χορτάσετε" από φωτογραφίες. Η
θέση του αλλά και η κατάσταση του είναι τέτοια που δεν δίνει την δυνατότητα διεισδύσεων και
λοιπών δραστηριοτήτων, οπότε σε μια κατάδυση και μόνο θα έχετε σχηματίσει μια πολύ
ξεκάθαρη εικόνα για το ναυάγιο του Παναγή!
Η ορατότητα κάποιες φορές είναι σχετικά περιορισμένη λόγω της μορφολογίας του βυθού, αλλά το
μικρό του βάθος θα σας δώσει αρκετό φώς για να το δείτε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ενδιαφέροντα σημεία είναι η προπέλα, τα κενά περιμετρικά του ναυαγίου που επιτρέπουν την
παρατήρηση στο εσωτερικό του, αλλά και τα κοιλώματα που έχουν δημιουργήσει οι σπασμένες
λαμαρίνες μέσα στα οποία θα διαπιστώσετε πως φωλιάζουν διαφόρων ειδών ψάρια και οργανισμοί.
Οι άγκυρες του πλοίου είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, απλά θέλει καλή παρατήρηση και θα τις
εντοπίσετε σίγουρα.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα βρείτε και την περιοχή κοντά στο ναυάγιο, όπου ο βυθός έχει
πανέμορφη μορφολογία και μεγάλη ποικιλία χλωροπανίδας..
Στην περιοχή περνάνε πολύ συχνά ταχύπλοα σκάφη, οπότε η χρήση σημαδούρας είναι απολύτως
απαραίτητη.

