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Σο Τποσργείο σγκοινωνιών και Έργων (Σμήμα Αρταιοτήτων) ανακοινώνει
την ολοκλήρωση ηεο πξώηε αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ ζην Ναπάγην ηνπ Μαδσηνύ, ζην
πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Δξεπλεηηθή Μνλάδα
Αξραηνινγίαο (Τκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Αξραηνηήησλ Κύπξνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Γξνο Σηέιιαο
Γεκέζηηρα θαη ηνπ θαζεγεηή Γεκήηξε Μηραειίδε, Γηεπζπληή ηεο Δξεπλεηηθήο
Μνλάδαο Αξραηνινγίαο.
Η έξεπλα ζην λαπάγην ηνπ Μαδσηνύ ζεκαηνδνηεί ηε γέλεζε ηεο ελάιηαο
αξραηνινγίαο ζηελ Κύπξν, αθνύ πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε ππνβξύρηα αξραηνινγηθή
έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη από απνθιεηζηηθά θππξηαθνύο θνξείο. Δπηπιένλ, ε
αλαζθαθή ξίρλεη θσο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα όπσο ε λαπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ
Κύπξν θαηά ηελ αξραηόηεηα, ην εκπόξην κεηαμύ Αηγαίνπ θαη Κύπξνπ, ηνπο ηύπνπο
θαη ηα κεγέζε ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ ηεο πεξηόδνπ θ.ά.
Πξόθεηηαη γηα λαπάγην εκπνξηθνύ πινίνπ ησλ ύζηεξσλ θιαζηθώλ ρξόλσλ
(κέζα 4νπ αη. π.Φ.), ην νπνίν εληνπίζηεθε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνύ
ρσξηνύ Μαδσηόο, ζε βάζνο 45 κ. Τν πινίν κεηέθεξε ακθνξείο θξαζηνύ θπξίσο από
ηε Φίν αιιά θαη από άιια λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. Οη πξνεγνύκελεο εξεπλεηηθέο
απνζηνιέο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2007, επηθεληξώζεθαλ ζηε
θσηνγξαθηθή θαη ζρεδηαζηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ρώξνπ. Καηά ην 2009, ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο
Ωθεαλνγξαθίαο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Παηξώλ,

πξαγκαηνπνηήζεθε

γεσθπζηθή

δηαζθόπεζε κε ηε ρξήζε πξσηνληαθνύ καγλεηόκεηξνπ (proton magnetometer) θαη
ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα (sub-bottom profiler), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε
έθηαζε ησλ κε νξαηώλ ηκεκάησλ ηνπ λαπαγίνπ.
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Καηά ηε

θεηηλή εξεπλεηηθή απνζηνιή (1 Μαΐνπ – 15 Ινπλίνπ 2010), ε

αλαζθαθή επηθεληξώζεθε ζηα λόηηα ηεο ζέζεο, ζε πεξηνρή πνπ ππνδείρζεθε από ηηο
γεσθπζηθέο

έξεπλεο.

Πξάγκαηη,

εθηόο

από

ηνπο

ακθνξείο

ηνπ

θνξηίνπ,

απνθαιύθζεθαλ δύν κνιύβδηλεο ξάβδνη κε ππνιείκκαηα μύινπ, νη νπνίεο
απνηεινύζαλ ηκήκα ηνπ ζηύπνπ κίαο από ηηο άγθπξεο ηνπ πινίνπ. Τν ηδηαίηεξα
ζπάλην απηό εύξεκα δίλεη λέεο δηαζηάζεηο ζηελ ζεκαζία ηνπ λαπαγίνπ θαη εληζρύεη
ηηο πηζαλόηεηεο δηαηήξεζεο μύινπ από ην ζθαξί ηνπ πινίνπ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα
ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ λαπηηθώλ ηεο αξραηόηεηαο παξνπζηάδεη ην πιήζνο
ειαηνππξήλσλ πνπ βξέζεθαλ θαηά ηελ αλαζθαθή, αθνύ πξόθεηηαη πηζαλόηαηα γηα ηηο
πξνκήζεηεο ηξνθήο ηνπ πιεξώκαηνο.
Όια ηα επξήκαηα, κεηαθέξζεθαλ ζην Μνπζείν ηεο Λάξλαθαο όπνπ θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπληήξεζή ηνπο από ην Τκήκα Αξραηνηήησλ Κύπξνπ. Γηα ηελ
απνηύπσζε ηεο ζέζεο ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε θσηνγξακκεηξία, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο
ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (ππεύζπλνο Γξ. Γεκήηξεο Σθαξιάηνο).
Βαζηθόο ρνξεγόο ηεο έξεπλαο είλαη ην Ίδξπκα ΘΔΤΙΣ. Οπζηαζηηθή ππήξμε
επίζεο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ Άκπλαο, θαη ηδηαηηέξσο ηεο Γηνίθεζεο
Ναπηηθνύ, ε νπνία παξαρώξεζε εμνπιηζκό θαη κέζα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
αλαζθαθήο. Υπνζηήξημε ζηελ έξεπλα παξείρε επίζεο θαη ε Διιεληθή Γύλακε
Κύπξνπ (ΔΛΓΥΚ), πξνζθέξνληαο ην ζπγθξόηεκα ηνπ Κέληξνπ

Αλαςπρήο

Οηθνγελεηώλ Αμησκαηηθώλ ΔΛΓΥΚ ζηνλ Άγην Θεόδσξν, γηα ηε δηακνλή ηεο
εξεπλεηηθήο νκάδαο. Τέινο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε
ηεο έξεπλαο ππήξμαλ νη ρνξεγίεο ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ, ηεο
εηαηξίαο Ναπηίινο Trading θαη Linde Hadjikyriakos, ηνπ Φξίζηνπ Μνπζθή θαη ηνπ
μελνδνρείνπ Aldiana, ηνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Μαδσηνύ, ηεο Κππξηαθήο
Οκνζπνλδίαο Ναπαγνζσζηηθήο θαη ηνπ Οκίινπ Ιππόθακπνο Λάξλαθαο. Σηελ έξεπλα
επίζεο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά πνιινί αξραηνιόγνη θαη δύηεο από ηελ Κύπξν θαη ην
εμσηεξηθό.
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Ανασκαυές στο νασάγιο Μαζωτού, 2010
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