ΑΝΑΚΟΘΝΩΘΕΝ
ΤΠΟΒΡΤΥΘΑ ΑΡΥΑΘΟΛΟΓΘΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΝΑΤΑΓΘΟ ΣΟΤ ΜΑΖΩΣΟΤ,
2011
Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη ηε
ιήμε ηεο 2εο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ ζην Ναπάγην ηνπ Μαδσηνύ (02.05.2011 –
25.06.2011). Οη έξεπλεο ζην λαπάγην δηεμάγνληαη από ηελ Δξεπλεηηθή Μνλάδα
Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ππν ηε δηεύζπλζε ηεο δξ. ηέιιαο Γεκέζηηρα,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ θαη ην Ίδξπκα ΘΔΣΙ.
Καηά ηε θεηεηλή έξεπλεηηθή απνζηνιή ζπλερίζηεθε ε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή
πνπ είρε αξρίζεη ην 2010, ζην λόηην άθξν ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ακθνξέσλ, ζην νπνίν,
ζύκθσλα κε ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, βξίθεηαη ε πιώξε ηνπ
αξραίνπ πινίνπ. Αλειθύζζεθαλ εκπνξηθνί ακθνξείο θξαζηνύ από ηε Υίν, νη νπνίνη
απνηεινύζαλ ην θύξην θνξηίν ηνπ πινίνπ, θαζώο θαη έλαο από ηελ Κσ, ν νπνίνο
πηζαλόηαηα απνηεινύζε κέξνο ησλ πξνκεζεηώλ ηνπ πιεξώκαηνο θαζώο βξέζεθε εθηόο
ηεο θύξηαο ζπγθέληξσζεο ηνπ θνξηίνπ. Βξέζεθαλ αθόκε ηκήκαηα δύν αγθπξώλ
δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ, νη νπνίεο απμάλνπλ ην ζπλνιηθό αξηζκό αγθπξώλ ηνπ πινίνπ ζε
ηξείο, γεγνλόο πνπ ξίρλεη λέν θσο ζηηο ζπλζήθεο λαπζηπινΐαο ηεο αξραηόηεηαο. Δπηπιένλ,
εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε απνθάιπςε ηκήκαηνο ηεο θαξίλαο θαη ηνπ πεηζώκαηνο ηνπ
πινίνπ, αθνύ πιένλ ζεσξείηαη βέβαην όηη θάησ από ηνλ θύξην όγθν ηνπ θνξηίνπ ζώδεηαη
ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ μύιηλνπ ζθαξηνύ.
Όια ηα επξήκαηα, κεηαθέξζεθαλ ζην Δπαξρηαθό Μνπζείν Λάξλαθαο όπνπ θαη
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπληήξεζή ηνπο από ην Σκήκα Αξραηνηήησλ. Γηα ηελ απνηύπσζε
ηεο ζέζεο ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε θσηνγξακκεηξία, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Σερλνινγηθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (ππεύζπλνο δξ Γεκήηξεο θαξιάηνο).
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, νη νπνίνη
παξαθνινύζεζαλ παξάιιεια εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην αξραίαο λαπζηπινταο πνπ
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Κεξύλεηα-Υξπζνθάβα, ζην ζθάθνο
Κεξύλεηα – Διεπζεξία. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε πιεύζε από ηε Ναπηηθή Βάζε
Δπάγγεινο Φισξάθεο ζην Μαξί όπνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλν ην θαξάβη, πξνο ηελ
πεξηνρή ηνπ Ναπαγίνπ ηνπ Μαδσηνύ. Καηά ηελ πιεύζε ην πιήξσκα ηνπ Κεξύλεηα
Διεπζεξία θαη ν θαπεηάληνο, Γηώξγνο Παθίηεο, δηδαμε βαζηθέο αξρέο αξραίαο
λαπζηπινΐαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα, έιαβαλ
ελεξγά κέξνο ζηε δηαδηθαζία. Μεηά ηελ άθημή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ λαπαγίνπ, ηα κέιε ηεο
εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ λαπαγίνπ ζηακάηεζαλ γηα ιίγν ηηο αλαζθαθηθέο δξαζηεξηόηεηεο
θαη επηζθέθζεθαλ ην Κεξύλεηα- Διεπζεξία. Έηζη, αξραηνιόγνη θαη δύηεο από 16
δηαθνξεηηθέο ρώξεο (Κύπξνο, Διιάδα, Γεξκαλία, Απζηξία, Γαιιία, Ιζπαλία, Αγγιία,
Ιξιαλδία, Ρνπκαλία, Σζερία, Πνισλία, Γαλία, Φηλιαλδία, Οπθξαλία, Απζηξαιία θαη
Ακεξηθή) έδεζαλ ηε κνλαδηθή εκπεηξία λα αλαζθάπηνπλ έλα αξραίν πινίν ζην βπζό ηεο
ζάιαζζαο θαη λα πιένπλ κε έλα παξόκνην ζηελ επηθάλεηα!
Δθηόο από Ίδξπκα ΘΔΣΙ, ην νπνίν είλαη ν βαζηθόο ρνξεγόο, ηελ έξεπλα
ζηήξημαλ ε Αξρή Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ, ε εηαηξεία ΑΡΥΙΡΟΓΟΝ, ην Παλεπηζηήκην
Frederic, ν Μεηξνπνιίηεο Κύθθνπ, ε εηαηξεία ΠΔΣΡΟΛΙΝΑ ηα Αξηνπνηεία Μαξαγθόο
θαη ε εηαηξεία Αληξέαο Υαξαιάκπνπο. Οπζηαζηηθή ππήξμε επίζεο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ
Τπνπξγείνπ Άκπλαο, θαη ηδηαηηέξσο ηεο Γηνίθεζεο Ναπηηθνύ, ε νπνία παξαρώξεζε
εμνπιηζκό θαη κέζα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλαζθαθήο. Τπνζηήξημε ζηελ έξεπλα παξείρε
επίζεο θαη ε Διιεληθή Γύλακε Κύπξνπ (ΔΛΓΤΚ), πξνζθέξνληαο ην ζπγθξόηεκα ηνπ
Κέληξνπ Αλαςπρήο Οηθνγελεηώλ Αμησκαηηθώλ ΔΛΓΤΚ ζηνλ Άγην Θεόδσξν, γηα ηε
δηακνλή ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Σέινο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή
πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ππήξμε ε ηερληθή ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ηα κέιε ηνπ
Maritime Institute of Eastern Mediterranean θαη ηνπ Nautilos Search and Rescue Team.
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