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MEΓAΛA
NAYAΓIA

Tα μυστικά τω

 Tα

μυστικά των αρχαίων
ναυαγίων

 Στο

ακρωτήριο των Iρίων.
Nαυάγιο της ύστερης εποχής
του χαλκού με ευρήματα κεραμικά
αλλά και τρεις λίθινες άγκυρες.

Tου Xρήστου Aγουρίδη


Kλασικοί αμφορείς
στην Kυρά- Παναγιά.
Eκτς απ τα αγγεία ανελκύστηκαν δύο μοναδικά μολύβδινα στελέχη άγκυρας, αλλά και τμήμα του
ξύλινου σκαριού.
Tου Φ. K. (Δημητρίου) Xανιώτη



Στην Aντιδραγονέρα
των Kυθήρων.
O εντυπωσιακς αριθμς
των εννέα λίθινων αγκυρών
μαρτυρεί την ύπαρξη ενς
σημαντικού ναυαγίου.
Tου Δημήτρη Kουρκουμέλη



Oι σαρκοφάγοι της Aνδρου.
Tο ναυάγιο περιέχει τρεις διαφορετικούς τύπους σαρκοφάγων
που πιστεύεται τι προέρχονταν
απ τα λατομεία της Θάσου.
Tων Xρ. Σαμίου και N. Λιανού



Bυζαντιν# ναυάγιο
στο Πελαγονήσι.
Eξαιρετικής τέχνης εφυαλωμένα
πινάκια με εγχάρακτα διακοσμητικά μοτίβα έφερε στο φως η πρώτη συστηματική υποβρύχια ανασκαφή.
Tου Nίκου Tσούχλου



Eμπορικ# ναυάγιο στη Zάκυνθο.
Mήκους 16 μέτρων το πλοίο, έπειτα
απ πρσκρουση σε ύφαλο βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι της Zακύνθου. H μέχρι σήμερα αρχαιολογική
έρευνα απέδειξε τι μετέφερε φουντούκια...
Tης Kατερίνης Π. Δελαπ#ρτα



Eρευνα στο «La Therese».
H υποναυαρχίδα του Γαλλικού
Στλου που βυθίστηκε έξω απ το
Hράκλειο, στη διάρκεια της πολιορκίας του «Mεγάλου Kάστρου»
απ τους Tούρκους.
Tης M. Aναγνωστοπούλου και
του δρος N. Λιανού



Aμφορείς αναδυ#μενοι.

Eξώφυλλο: Aνέλκυση απ το ναυάγιο της
Aντιδραγονέρας των Kυθήρων (φωτ. N.
Tσούχλου, ©: I.EN.AE.).
Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY
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Mε την ανακάλυψη του ναυαγίου του Δοκού συμπληρώνεται η περιορισμένη εικνα της Πρωτοελλαδικής κεραμικής.
Στη φωτογραφία οι αρχαιολγοι – δύτες Γιάννης Bήχος και Λούση Mπλου την ώρα της ανέλκυσης ενς πρωτοελλαδικού αμφορέα (φωτ.: I. EN.AE).

ν αρχαίων ναυαγίων
ζωή του Eλληνα ήταν πάντα δεμένη με τη θάλασσα. Oι εκτεταμένες ακτές,
τα φυσικά λιμάνια, η αγάπη για την περιπέτεια αλλά και την ανταλλαγή/συναλλαγή, τον έφεραν απ
την αρχαιτητα στα πέρατα του γνωστού ττε κσμου. Tακτική
που ακολουθείται ακμα και σήμερα.
Oμως οι ναυτικές επιχειρήσεις δεν στέφονταν πάντα απ επιτυχία. Oι ναυτικές
τραγωδίες υπήρχαν σε λες τις εποχές. Mε
αυτά τα πλοία που απέτυχαν του σκοπού
τους και συγκεκριμένα με τα μεγαλύτερα
απ τα αρχαία ναυάγια που είναι προσιτά
στην αρχαιολογική έρευνα και αποτελούν
πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία αλλά και
τη ναυπηγική της εποχής, θα ασχοληθούμε στο σημεριν αφιέρωμα.
H έρευνα για την ενάλια αρχαιολογία
άρχισε στην Eλλάδα στα τέλη του προη-

H

Eπιμέλεια αφιερώματος:

ΠEΓKY KOYNENAKH
γούμενου αιώνα. O Xρήστος Tσούντας το
1884 ήταν αυτς που έβαλε τα θεμέλιά της,
ταν ως νέος επιμελητής ττε και υπ την
αιγίδα της Eν Aθήναις Aρχαιολογικής
Eταιρείας και με τη βοήθεια σφουγγαράδων ξεκίνησε την πρώτη συστηματική υποβρύχια έρευνα στο στεν της Σαλαμίνας
με σκοπ τον εντοπισμ ναυαγίων απ
την περίφημη ναυμαχία. Mια έρευνα που
αν και δεν στέφθηκε απ επιτυχία, ωστσο, έβαλε τα θεμέλια σε αυτν τον καινούργιο κλάδο της αρχαιολογίας.
Tα χρνια που ακολούθησαν σημαδεύτηκαν απ σποραδικά αλλά εντυπωσιακά
γεγοντα: Eλληνες ψαράδες και σφουγγαράδες έφεραν στο φως τον Ποσειδώνα της
Kρεύσιδος (Kορινθιακς), χάλκινα τάλαντα της εποχής του Xαλκού (Kύμη), τους
θησαυρούς των Aντικυθήρων, το Παιδί
του Mαραθώνα απ την ομώνυμη θάλασσα καθώς και τον Ποσειδώνα (ή Δία) που
ανελκύστηκε απ τράτα στο Aρτεμίσιο.
Mοναδικά ευρήματα θαμμένα στο βυθ
των ελληνικών θαλασσών, πολύτιμα για
τον κσμο και την επιστήμη.

Φορείς
H ανακάλυψη του αυτματου ρυθμιστή
πίεσης απ τους Kουστ και Γκανιάν
(1943) έφερε επανάσταση και στο χώρο
των υποβρύχιων ερευνών. H δεκαετία του
’60 θεωρείται η σημαντικτερη για την ελληνική υποβρύχια. O κλάδος απέκτησε υπσταση, αφού η αυξημένη αρχαιοκαπηλία οδηγεί τον ττε γενικ διευθυντή
Aρχαιοτήτων Nίκο Γιαλούρη να ενθαρρύKYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000 - H KAΘHMEPINH
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O «Eφηβος των Aντικυθήρων», χάλκινο άγαλμα 4ου π.X. αιώνα το ανέλκυσαν το 1900, μαζί με άλλα αρχαία
αντικείμενα, Eλληνες δύτες απ αρχαίο ναυάγιο στη θάλασσα των Aντικυθήρων (Aθήνα, Eθνικ Aρχαιολογικ Mουσείο).

νει πολλούς νέους αρχαιολγους να εκπαιδευτούν και να πάρουν πτυχίο αυτοδύτη. Aλλωστε, τον Aύγουστο του 1973 ιδρύεται το Iνστιτούτο Eναλίων Aρχαιοτήτων (IENAE), μη κερδοσκοπικ, κοινωφελές, επιστημονικ και τεχνικ σωματείο
το οποίο θέτει στχο του να συνδράμει το
έργο που επιτελεί η Aρχαιολογική Yπηρεσία. Mετά το 1976 και την ίδρυση της Eφορείας Eναλίων Aρχαιοτήτων (Γιώργος
Παπαθανασπουλος), το IENAE, λειτουργεί ως συμβουλευτικ ργανο του υπουργείου Πολιτισμού. Tο ενδιαφέρον με
το ινστιτούτο είναι τι ως μη κρατικς φορές μπορεί να είναι πιο ευέλικτο, ενώ το
κστος των ερευνών του είναι μικρτερο
αφού η εργασία που εκτελούν τα μέλη του
είναι εθελοντική και καλύπτεται κυρίως απ ιδιωτικές χορηγίες.
H Eφορεία Eναλίων Aρχαιοτήτων πα-
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ρτι ερευνά μεγάλα ναυάγια και σημαντικά καταποντισμένα ενάλια κτίσματα, έχει
μεγάλες ελλείψεις που την εμποδίζουν να
προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στη
χαρτογράφηση του ελλαδικού υποθαλάσσιου χώρου. Ωστσο, οι περιπτώσεις που
ερευνά είναι ιδιαίτερα σημαντικές και
προβλέπεται να διευρύνουν τις γνώσεις
μας για τη ναυσιπλοΐα και την κατασκευή
των πλοίων χι μνο κατά τους κλασικούς
αλλά και τους βυζαντινούς χρνους.

Eλλείψεις
Πολυδάπανη η ενάλια αρχαιολογία,
δεδομένου τι μια κατάδυση για αυτοψία
φτάνει κατά μέσον ρο τις 375. 000 δρχ.
ημερησίως, εκτς των άλλων πάσχει και
απ έναν ελλειμματικ προϋπολογισμ
(140 εκατ. ετησίως). Oι ελλείψεις που τα-

λανίζουν σους ασχολούνται με την υποβρύχια έρευνα συνοψίζονται απ την έφορο Eναλίων Aρχαιοτήτων Kατερίνη
Π. Δελαπρτα στην απουσία εξειδικευμένου προσωπικού και έργων υποδομής για
να μπορέσει η Eφορεία να αντεπεξέλθει
στις απαιτήσεις χι μνο του κοινού αλλά
και στις επιστημονικές της υποχρεώσεις.
Προτεραιτητες της υπηρεσίας είναι η άμεση και ορθολογιστική εσωτερική οργάνωση, η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου ναυαγίων και εναλίων κτισμάτων που
θα ενταχθούν στο πλαίσιο του αρχαιολογικού χάρτη του YΠΠO, συμβατ με το
πργραμμα «Πολέμων» που εφαρμζει η
Διεύθυνση Aρχαίων Mνημείων. Eπιδιώκεται, επίσης, η ανανέωση του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι αρχαιολγοι–δύτες και το υπλοιπο προσωπικ, ο
οποίος πρέπει να συμβαδίζει με την εξέλι-

Πάνω: Tο «Kηρύνεια II» ακριβές
ομοίωμα στην ίδια κλίμακα με το
αρχαίο, με τα ίδια υλικά και την ίδια τεχνολογία. Kατασκευάστηκε
απ το Eλληνικ Iνστιτούτο Προστασίας της Nαυτικής Παράδοσης. Στη φωτογραφία το «Kηρύνεια II» έτοιμο να προσδεθεί στο
λιμάνι της Πάφου, μετά το πειραματικ ταξίδι του τον Oκτώβριο
του 1986 απ την Eλλάδα στην
Kύπρο. Δεξιά: Tο αυθεντικ σκαρί του «Kηρύνεια». H ιδιαιτερτητά του έγκειται στο τι διασώθηκε το 75% της ξυλείας του και
αυτ επέτρεψε την ανέλκυση, τη
συντήρηση και τη συναρμολγησή του. Bρίσκεται στο μεσαιωνικ Kάστρο της Kατεχμενης, απ το 1974, Kηρύνειας.

ξη της τεχνολογίας και να εξασφαλίζει
την ασφάλεια των ανθρώπων που κατεβαίνουν στο βυθ. Στις παραπάνω προτεραιτητες εντάσσεται και η εφαρμογή
του πολυνομοσχεδίου του YΠΠO
2557/97 που τακτοποιεί πολλά θέματα ασφάλειας και μισθοδοσίας του καταδυτικού προσωπικού και εκκρεμεί ακμη η εφαρμογή του απ το υπουργείο Oικονομικών. Mελετάται, τέλος, ο εκσυγχρονισμς του εργαστηρίου συντήρησης της
Eφορείας για να μπορεί να αντιμετωπίσει
περιστατικά σε μεγάλη κλίμακα πως είναι το έφυδρο ξύλο κ.ά.
H εκπλήρωση αυτών των στχων θα έχει αποτέλεσμα να προχωρήσει η έρευνα
που θα ολοκληρώσει τη χαρτογράφηση
τσο των ναυαγίων σο και των εναλίων
κτισμάτων στον ελλαδικ χώρο, αλλά και
η δημιουργία ελληνικής βιβλιογραφίας.

Aν σκεφτεί κανείς τι μέχρι σήμερα οι
Eλληνες επιστήμονες βασίζονται μνο
στην ξένη βιβλιογραφία, καταλαβαίνουμε λοι τις τεράστιες ελλείψεις.
Παρ’ λες τις δυσκολίες μως, διάσημα
ναυάγια έχουν ανελκυστεί ή έχουν ερευνηθεί και πολλά απ τα ευρήματα που
περιείχαν στα σπλάχνα τους αποτελούν
πλέον κοιν κτήμα. Aνάμεσά τους είναι
το ναυάγιο του Δοκού (ακατοίκητο νησάκι δίπλα στην Yδρα), απ το οποίο ανελκύστηκαν 8.000 κεραμικά ευρήματα
της δεύτερης Πρωτελλαδικής περιδου.
H εικνα του ενάλιου ευρήματος του Δοκού συμπληρώνεται με την περιορισμένη
παρουσία στο Πρωτοελλαδικ II κεραμικ υλικ οστράκων απ μυκηναϊκά, ακσμητα και διακοσμημένα αγγεία, που αντιπροσώπευαν και τις τρεις κύριες φάσεις της Mυκηναϊκής περιδου. Δεν υπάρχει αμφιβολία τι αυτ το μυκηναϊκ
υλικ προέρχεται απ τον μεγάλο μυκηναϊκ οικισμ που βρισκταν πάνω στο
ακρωτήριο, τμήματα του οποίου αποκάλυψε η χερσαία έρευνα που έγινε ταυτχρονα με την υποβρύχια. Στην Aλννησο
έχει εντοπιστεί το μεγαλύτερο εμπορικ
πλοίο της κλασικής περιδου και είναι το
πρώτο που άρχισε να ανασκάπτεται στην
Eλλάδα. Tο φορτίο του αποτελείτο απ
χιλιάδες αμφορείς, οι περισστεροι απ
τους οποίους βρέθηκαν ακέραιοι. Eμπορικ πλοίο 4ου αι. π.X. ήταν και το γνωστ ναυάγιο της Kηρύνειας, που βρέθηκε
στα βρεια παράλια της Kύπρου και ανασκάφθηκε απ το 1967 έως το 1972. H ιδιαιτερτητά του έγκειται στο τι διασώθηκε το 75% της ξυλείας του σκαριού, γεγονς που επέτρεψε την ανέλκυση, τη συντήρηση και τη συναρμολγησή του.
Eκτοτε το αρχαίο σκάφος βρίσκεται ε-

κτεθειμένο στο μεσαιωνικ κάστρο της
κατεχμενης , απ το 1974, Kηρύνειας.
Aκριβές ομοίωμα, στην ίδια κλίμακα με
το αρχαίο, με τα ίδια υλικά και την ίδια
τεχνολογία, αποτελεί το «Kηρύνεια II»,
το οποίο κατασκευάστηκε απ το Eλληνικ Iνστιτούτο Προστασίας Nαυτικής
Παράδοσης.
Eνα ακμη απ τα μεγάλα ναυάγια ήταν αυτ του Mέντορα, που ανασκάφθηκε το 1981. Tο πλοίο του λρδου Eλγιν,
που μετέφερε τα μάρμαρα του Παρθενώνα και σπαράγματα άλλων μνημείων, βυθίστηκε το 1804 έξω απ το λιμάνι του
Aυλέμωνα, ταν μια νύχτα ο καιρς άλλαξε, κρέμασε η άγκυρά του και έπεσε
στα βράχια. H έρευνα αποκάλυψε μεγάλο τμήμα του σκαριού του πλοίου, ,τι άφησαν οι Kαλύμνιοι δύτες που είχε προσλάβει ο Eλγιν, προκειμένου να ανελκύσουν το πολύτιμο φορτίο του απ τα 20
μέτρα βάθος. Bρέθηκαν επίσης διάφορα
σκεύη του πλοίου και του πληρώματος,
καθώς και ένα ρολι που οι σκουριασμένοι δείκτες του είχαν σταματήσει στις 1.10
ή 2.05, την ώρα προφανώς που βυθίστηκε
το πλοίο. Ωρα που συμπίπτει με την περιγραφή του γραμματικού τού Eλγιν, ο οποίος γράφει στο ημερολγι του τι το
πλοίο άρχισε να βυθίζεται τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον σε μεγάλα
ναυάγια στα οποία η ανασκαφική έρευνα
βρίσκεται σε εξέλιξη. Yπενθυμίζουμε τι
για την ενάλια αρχαιολογία υπήρξε αφιέρωμα των «Eπτά Hμερών» και στο παρελθν
(«Mουσεία
στο
βυθ»,
13–6–1993), στο οποίο παρουσιάστηκαν
εκτενώς τα ναυάγια της Aλοννήσου, του
Δοκού και της Kηρύνειας.
KYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000 - H KAΘHMEPINH
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Aπ την υποβρύχια ανασκαφή στα Iρια.
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Στο ακρωτήριο
των Iρίων
Tου Xρήστου Aγουρίδη
Aρχαιολγου, μέλους του IENAE

Tο κεραμεικ σύνολο του ναυαγίου
των Iρίων παρουσιάζει χρονολογική ομοιογένεια (δηλαδή προς το τέλος του
13ου αι. π.X.) και περιλαμβάνει χαρακτηριστικούς τύπους αγγείων, που προέρχονται απ τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: την Kύπρο (5 πίθοι
και 3 πρχοι), την Kρήτη (8 ψευδστομοι
αμφορείς) και την Aργολίδα (3 πιθαμφορείς, 2 σκύφοι, 1 σκυφοκρατήρας και 1
αμφορέας). Tην κεραμεική ταύτισε και
μελέτησε ο καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας κ. Γιάννος Λώλος.
Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια
ομάδα οκτώ υψηλών, χονδροειδών, ψευδστομων αμφορέων του γνωστού αιγαιακού τύπου. Oι επτά είναι ακσμητοι, ενώ ο γδοος φέρει γραπτή διακσμηση,

Γενικώς, οι λίθινες άγκυρες, δεν μπορούν, με βάση τα τυπολογικά χαρακτηριστικά τους, να δώσουν ασφαλή στοιχεία
χρονολγησης. Eπίσης, τα πετρώματα απ τα οποία κατασκευάζονται, επειδή
συνήθως είναι κοινά, δεν βοηθούν στην
τεκμηρίωση της προέλευσής τους. Eτσι,
ως μεμονομένα ευρήματα δεν μπορούν
να αποτελέσουν ασφαλή κριτήρια χρονολγησης και προέλευσης ναυαγίων.

ο ναυάγιο του ακρωτηρίου
των Iρίων ανακαλύφθηκε το
1962 απ τον σημεριν πρεδρο του Iνστιτούτου Eναλίων Aρχαιολογικών Eρευνών (I.EN.A.E.) Nίκο Tσούχλο. Eρευνήθηκε συστηματικά απ το Iνστιτούτο απ το
O τύπος του πλοίου
1990 έως το 1994, υπ τη διεύθυνση του
Xαράλαμπου Πέννα και με τη γενναία υAπ τα γνωστά αρχαιολογικά δεδοποστήριξη του ιδρύματος Λεβέντη, του
μένα της ύστερης χαλκοκρατίας, σχετιIνστιτούτου Aιγαιακής Προϊστορίας
κά με τα «κοίλα» μυκηναϊκά και κυ(INSTAP) και άλλων χορηγών του
πριακά πλοία, προκύπτει ποικιλία τύIENAE
πων σκαφών. Yπάρχει μως ένας γενιTο ακρωτήριο των Iρίων, γνωστ
κς τύπος σκάφους που επιστους αρχαίους χρνους
κρατεί και είναι συμμετριως ακρωτήριο Στρουθούς,
κς στο σχήμα και έχει διάβρίσκεται στη βρεια ακτή
φορες παραλλαγές. Aυτν
του Aργολικού Kλπου,
τον τύπο πλοίου αντιπρομεταξύ των μυκηναϊκών
Nαυάγιο της ύστερης εποχής
σωπεύουν πολλά χαρακτηθέσεων της Tίρυνθας και
του χαλκού με ευρήματα κεραμικά
ριστικά παραδείγματα δύο
της Aσίνης δυτικά, και του
ή τριών διαστάσεων απ
Mάσητος ανατολικά.
αλλά και τρεις λίθινες άγκυρες
διάφορες θέσεις της ίδιας
Tο ναυάγιο βρισκταν
περιδου, πως τις Mυκήσε απσταση 10 μέτρων
νες, τις Θήβες, την Tανάπερίπου απ τη βραχώδη
γρα, το Aργος, την Aσίνη,
ακτή και 100 περίπου μέτρα απ τη μύτη του ακρωτηρίου. Eίχε αποτελούμενη απ σπείρα στον δίσκο τον Kύνο, το Nαύπλιο και τη Σκύρο.
Aπ τα άμεσα αρχαιολογικά δεδομέδιασκορπιστεί σε μια περιοχή 100 τ.μ. σε του ψευδοστομίου και δύο ταινίες κάτω
επικλινή βυθ με διαστήματα άμμου, απ τον ώμο. Aπ τη γενική εμφάνιση, να που διαθέτουμε μέχρι σήμερα σχετισυσσωματωμάτων ανθρακικών αλάτων, το ωοειδές σχήμα τους και τα παράλλη- κά με τη ναυπήγηση των πλοίων της ύθαλάσσιας χλωρίδας και βράχων, σε βά- λα που βρίσκουν σε θέσεις της ηπειρωτι- στερης χαλκοκρατίας απ τα ναυάγια
κής Eλλάδας και της Kρήτης, χρονολο- του Uluburun και Xελιδονίας Aκρας,
θος 13 έως 27 μέτρα.
γούνται στο τέλος του 13ου αι. και απο- καθώς και τα έμμεσα απ τα ομοιώματελούν το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο τα και την εικονογραφία, έχει γίνει γενιTα ευρήματα
«εναλίων» ψευδστομων αμφορέων, κά αποδεκτ τι η κύρια μέθοδος ναυKατά τη διάρκεια των τεσσάρων ερευ- γνωστών στη Mεσγειο μέχρι σήμερα, ύ- πήγησης των πλοίων, τουλάχιστον απ
νητικών περιδων εντοπίστηκαν πολλά στερα απ αυτ του κατά έναν περίπου τον 14ο αι. π.X. και έπειτα, ήταν αυτή
ευρήματα πρωιμτερων, σύγχρονων και αιώνα πρωιμτερου ναυαγίου του της κατασκευής «πρώτα του κέλυφους»
μεταγενέστερων του ναυαγίου περι- Uluburun της Λυκίας. H προέλευσή τους του πλοίου. Στη συνέχεια προστίθεντο
δων, γεγονς που δείχνει τι το προϊστο- απ την περιοχή της κεντρικής Kρήτης έ- τα στραβξυλα που αποτελούσαν το
ρικ πλοίο ναυάγησε πάνω σ’ έναν πο- χει επιβεβαιωθεί και απ τις εργαστηρια- σκελετ. Tα πλοία είχαν ήδη καρένα,
κντρα καρένα, πέτσωμα απ μεταξύ
λυσύχναστο εμπορικ θαλάσσιο δρμο κές αναλύσεις του πηλού.
Oι τρεις λίθινες άγκυρες, παρ’ λο που τους συνδεδεμένες σανίδες με μρσα
και τι η περιοχή ήταν επικίνδυνη για τη
ναυσιπλοΐα. Aπ τον χώρο του ναυαγί- είναι διαφορετικών τύπων και προέρχο- και πείρους που συγκρατούντο με ξύλιου ανελκύσθησαν πολλά ευρήματα, τα νται απ διαφορετικά πετρώματα, έχουν νες καβίλιες, στραβξυλα και κουπαοποία ήταν κυρίως κεραμεική, τρεις λίθι- κάποια κοινά χαρακτηριστικά (τριγωνι- στή. Eτσι λοιπν, συμπεραίνουμε τι
νες άγκυρες με χαρακτηριστικές οπές κ ή τραπεζιοειδές σχήμα και οπές για το γύρω στο 1200 π.X. ένα πλοίο, σο μιγια το σχοινί πρσδεσης και τα ξύλινα σχοινί πρσδεσης και τα ξύλινα δντια). κρ κι αν ήταν, για να μπορέσει να επιδντια, αρκετοί αποστρογγυλεμένοι λί- Eκ των τριών μνο η μία έχει περισστε- χειρήσει ένα ταξίδι στην ανοικτή θάθοι, πιθανώς απ το έρμα του πλοίου και ρες πιθαντητες να ανήκει στο ναυάγιο, λασσα απ την Kύπρο στην Aργολίδα,
κάποια οργανικά πιθανώς απ τον ε- καθώς βρέθηκε πολύ κοντά στην κύρια πρέπει να είχε ναυπηγηθεί με τη μέθοδο
συγκέντρωση του φορτίου του πλοίου.
που περιγράφηκε πιο πάνω, η οποία αξαρτισμ του.

T
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Mυκηναϊκς αμφορέας εξαιρετικής σπουδαιτητας και σπανιτητας, με δύο κατακρυφες λαβές που φέρουν στο επάνω μέρος τους εγχάρακτο σημείο πως ο αραβικς αριθμς 1. Tο σύμβολο έχει χαραχθεί πριν
απ το ψήσιμο του αγγείου και είναι είτε χαρακτήρας συλλαβικής γραφής είτε απλώς σημείο του κεραμέα.

Σύνολο κεραμεικών ευρημάτων,
μετά τη συντήρηση και αποκατάσταση, που προέρχονται απ τρεις
διαφορετικές περιοχές. Aπ αριστερά: Mυκηναϊκς πιθαμφορέας,
μυκηναϊκς αμφορέας, κυπριακς
πίθος και κρητικς ακσμητος
ψευδστομος αμφορέας.

Λίθινη άγκυρα απ το χώρο του ναυαγίου, πως εκτίθεται στο Mουσείο Σπετσών, μαζί με τμήμα απ τα έρμα του πλοίου.
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ποδείχθηκε τσο αποτελεσματική, ώστε
παρέμεινε σε χρήση στη Mεσγειο για
περισστερο απ 15 αιώνες.
Eτσι μπορούμε να υποθέσουμε τι το
πλοίο του ακρωτηρίου των Iρίων ήταν
ένα μάλλον μικρ εμπορικ πλοίο, χι
μεγαλύτερο απ 10 μέτρα, χτισμένο με
τη μέθοδο «πρώτα το κέλυφος», είχε λεπτή καρένα και αραιά τοποθετημένα
πλευρά. Δεν πρέπει να είχε κατάστρωμα, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί τι πλώρη και πρύμνη ήταν στρωμένες.
Σαν μέσο πρωσης θα είχε ένα τετράγωνο πανί.
Σχετικά με την «εθνικτητα» του
πλοίου, απ τη μελέτη του φορτίου του

προκύπτουν τρία ενδεχμενα: μπορεί
να ήταν κυπριακ, κρητο–μυκηναϊκ ή
μυκηναϊκ. Παρ’ λα αυτά, ο πολυεθνικς χαρακτήρας του πλοίου και του
πληρώματς του δεν μπορεί να αποκλειστεί, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί απ τα άλλα δύο ναυάγια της ύστερης
χαλκοκρατίας που έχουν ανασκαφεί.

Aιγαιακή προϊστορία
H έρευνα του ναυαγίου του ακρωτηρίου των Iρίων φωτίζει μια σημαντική
περίοδο της αιγαιακής και κυπριακής
προϊστορίας. Mια περίοδο κατά την ο-

ποία πλησιάζουμε στο τέλος της επικράτησης της μυκηναϊκής «κοινής» και
των γενικτερων ανακατατάξεων στην
Aνατολική Mεσγειο.
Tο σχετικά φτωχ φορτίο του είναι ιδιαίτερα σημαντικ, καθώς αντιπροσωπεύει μια συνηθισμένη θαλάσσια εμπορική δραστηριτητα και χι ένα
«βασιλικ» φορτίο. Oπως πιστοποιείται και απ το σχεδν σύγχρονο ναυάγιο της Xελιδονίας Aκρας, αυτού του
είδους οι επαφές και εμπορικές συναλλαγές ήταν πολύ συχνές και αποτελούσαν τον καννα κατά την περίοδο αυτή.
Tο φορτίο του πλοίου είναι χρονολο-

γικά ομοιογενές, δηλαδή περί το 1200
π.X. και έχει «διεθνή» χαρακτήρα, πως και τα άλλα δύο ναυάγια της ύστερης χαλκοκρατίας του Uluburun και
της Xελιδονίας Aκρας, που ενυπάρχουν στοιχεία πολλών πολιτισμών της
Aνατολικής Mεσογείου. Φαίνεται μως, τι το πλοίο των Iρίων εκινείτο μέσα στο πλαίσιο του χώρου υπ μυκηναϊκή επιρροή.
Eπιβεβαιώνεται ο σημαντικς ρλος
της Kρήτης στη ναυσιπλοΐα και το εμπριο αυτής της περιδου, κάτι που ενισχύεται και απ τη μελέτη των πινακίδων της Γραμμικής B γραφής.
Tέλος, επιβεβαιώνονται οι δεσμοί μεKYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000 - H KAΘHMEPINH
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MEΓAΛA NAYAΓIA

Σχεδιαστική αναπαράσταση του πλοίου των Iρίων.
(Σχέδιο Γ. Nάκας).

ταξύ της Aργολίδας και της Kύπρου
κατά το τέλος του 13ου αι. π.X. Oι στενές και συχνές επαφές μεταξύ Kύπρου
και ηπειρωτικής Eλλάδας, πως αντικατοπτρίζονται στο ναυάγιο των
Iρίων, είχαν προετοιμάσει το κλίμα της
περιδου που ακολουθεί, κατά την οποία η μυκηναϊκή παρουσία στην Kύπρο είναι κάτι παραπάνω απ έντονη.

πρώτης στην Eλλάδα έκθεσης υποβρυχίου ευρήματος, που προέρχεται απ ολοκληρωμένη αρχαιολογική ανασκαφή.

Eπιλεγμένη
βιβλιογραφία:
• Στους τμους III, IV, V του επιστημονικού περιοδικού ENAΛIA, που εκδίδει το IENAE, υπάρχουν οι δημοσιεύσεις των ανασκαφέων και εκτενής βιβλιογραφία.
• Kατάλογος της εκθέσεως του Mουσείου Σπετσών. «Aπ την ενάλια Kύπρο
στον μυχ του πολυδίψιου Aργους. Tο
ναυάγιο του Aκρωτηρίου των Iρίων»,
IENAE 1998.
• Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου
με θέμα «Tο ναυάγιο του Aκρωτηρίου
Iρίων: Διασυνδέσεις στη Mεσγειο περί το
1200 π.X.», που πραγματοποιήθηκε στις
Σπέτσες το 1998 (στα Aγγλικά): Phelps
W., Bήχος Γ. και Λώλος Γ. (εκδτες): The
Point Iria Wreck: Interconnections in
Mediterranean ca. 1200 BC. Proceedings
of the International Conference, Spetses
1998. IENAE 1999.

Eκθεση
Tο Iνστιτούτο Eναλίων Aρχαιολογικών Eρευνών, σύμφωνα πάντα με την επιστημονική δεοντολογία, η οποία επιβάλλει μια αρχαιολογική έρευνα να ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του υλικού και, στην ευτυχέστερη περίπτωση
με την έκθεσή του στο ευρύτερο κοιν,
υλοποίησε το 1998 το σημαντικτερο
πργραμμά του με την υποστήριξη της
Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, του Iδρύματος
Σ. Nιάρχος και των άλλων χορηγών του.
Oλοκλήρωσε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και συγχρνως οργάνωσε τη
διεξαγωγή διεθνούς επιστημονικής ημερίδας με θέμα το ναυάγιο του Aκρωτηρίου Iρίων, καθώς και την έκθεση των
ευρημάτων στο Mουσείο Σπετσών. Eτσι,
αποτέλεσε ευτυχή συγκυρία το γεγονς
τι γιρτασε την επέτειο των είκοσι πέντε του χρνων, μαζί με τα εγκαίνια της
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Kρητικς ψευδστομος αμφορέας με γραπτή διακσμηση.

Φωτογραφίες κειμένου: Nίκος Tσούχλος,
Kyle Jachney, Kώστας Ξενικάκης.

Tου Φ.K. (Δημητρίου) Xανιώτη

Φάση προσέγγισης του ναυαγίου της Kυρα-Παναγιάς, που διακρίνονται αμφορείς του 5ου αιώνα, άλλοι σπασμένοι και πολλοί
ολκληροι, που
προέρχονταν
απ την αρχαία
πλη Mένδη της
Xαλκιδικής. Mαζί
με τους αμφορείς ανασύρθηκαν και ακέραια
μελαμβαφή
αγγεία πως
και διάφορα
μεταλλικά μικροαντικείμενα.

ον Iούλιο του 1994, καταδυτικ κλιμάκιο της Eφορείας Eναλίων Aρχαιοτήτων ξεκίνησε υποβρύχια
αρχαιολογική έρευνα στα
ακατοίκητα νησιά των Bορείων Σποράδων, έχοντας
ως κύριο στ χο τον εντοπισμ πιθανών θέσεων αρχαίων ναυαγίων. Kατά το διάστημα αυτής της περι δου εντοπίστηκε σε βάθος 35 μ. στη
νήσο Kυρά Παναγιά, κλασικ ναυάγιο
με φορτίο απ αμφορείς του 5ου αι.
π.X., το οποίο προέρχεται απ την αρχαία π λη Mένδη στη Xαλκιδική.
H σπουδαι τητα του ευρήματος αναγνωρίστηκε αμέσως απ την Eφορεία Eναλίων Aρχαιοτήτων και δ θηκε άμεση προτεραι τητα, τον Σεπτέμβριο και τον Oκτώβριο του ίδιου χρ νου, προκειμένου να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του ναυαγίου με

T

Eκτς απ αγγεία
ανελκύστηκαν δύο
μοναδικά μολύβδινα
στελέχη άγκυρας,
αλλά και τμήμα
του ξύλινου σκαριού

τη μέθοδο της υποβρύχιας φωτογραμμετρίας. Tα αποτελέσματα αυτής της
πρώτης φωτογραμμετρικής αποτύπωσης έδειξαν τι το κύριο φορτίο του
ναυαγίου καλύπτει έκταση 80 τ.μ. Tα
επ μενα δύο χρ νια η Eφορεία Eναλίων Aρχαιοτήτων πραγματοποίησε
αρχαιολογικές έρευνες σε δύο ανασκαφικές περι δους.
Για την τοπογραφική αποτύπωση
του χώρου του ναυαγίου, την ένταξή
του στο γεωδαιτικ δίκτυο της Eλλάδας και τη λεπτομερή αποτύπωση της
υπάρχουσας κατάστασης, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση εν ς υποβρυχίου καννάβου απ σωλήνα αλουμινίου. Tο κάθε «μάτι» του καννάβου σχημάτιζε τετράγωνα 2x2 μ.
Kατά τη διάρκεια της ανασκαφής
και πριν ακ μη ολοκληρωθεί η αφαίρεση των τελευταίων αμφορέων, αποκαλύφθηκαν ακέραια μελαμβαφή χρηστικά αγγεία.
Aνάμεσά τους βρέθηκαν, επίσης,
διάφορα μεταλλικά μικροαντικείμενα,
πως π.χ. μολύβδινα ελάσματα, βάρη
και ένας χάλκινος κύαθος. Σημαντικά
ευρήματα θεωρούνται δύο μολύβδινα
στελέχη άγκυρας και τα διάφορα τμήματα ξύλου, που βρέθηκαν μαζί με
χάλκινα καρφιά. O εντοπισμ ς και η αποκάλυψη, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανασκαφικής περι δου, ξύλινου στελέχους διαστ. 70x17 εκ., μας δίνει τη δυνατ τητα πλέον να αναφερ μαστε σε διάσωση τμήματος του ίδιου
του ξύλινου σκαριού.

Kλασικοί αμφορείς
στην Kυρα-Παναγιά
Aπ τη μέχρι σήμερα μελέτη της κεραμικής, που προέρχεται απ την ανασκαφή, καθώς επίσης και εν ς νέου ευρήματος, (ένα λυχνάρι τύπου 21B,
σύμφωνα με τη δημοσίευση της
«Aρχαίας Aγοράς»), η χρονολ γηση
του ναυαγίου συμπίπτει απ λυτα με

την εκστρατεία του Kίμωνα, που είχε
ως σκοπ να διώξει τους Πέρσες απ
τη Θράκη και να απαλλάξει τη θαλάσσια περιοχή απ τους πειρατές, ώστε
να καταστεί δυνατή η επικοινωνία της
Aθήνας με τον B σπορο απ ξηρά και
θάλασσα, το 476 π. X.

Σημείωση «Eπτά Hμερών»: H έρευνα άρχισε
υπ την εποπτεία του προσφάτως εκλιπ ντος Φ.K. (Δημητρίου) Xανιώτη. Tο κείμενο αναδημοσιεύεται απ τον Kατάλογο της
έκθεσης «Eπί νήα θοήν και θίνα θαλάσσης»,
που διοργάνωσε το YΠΠO με την Eφορεία
Eναλίων Aρχαιοτήτων στο Nι καστρο της
Πύλου, τον Aύγουστο του 1999.
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Aνασκαφή απ
δύτες αρχαιολ γους στο χώρο
του ναυαγίου της
Aντιδραγονέρας
(Kύθηρα, τέλη
4ου αιών. π.X.
φωτ. K. Πετρην ς, © I.EN.A.E.).

Στην Aντιδραγονέρα
των Kυθήρων
12 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000

Tου Δημήτρη Kουρκουμέλη
Δρος Kλασικής Aρχαιολογίας, μέλους IENAE

τις BA ακτές της βραχονησίδας Aντιδραγονέρα, σε μικρή απσταση απ τις N.A.
ακτές των Kυθήρων, έχει εντοπισθεί και ανασκάπτεται,
απ το Iνστιτούτο Eναλίων
Aρχαιολογικών Eρευνών και
υπ τη διεύθυνση του υπογράφοντος, ένα ναυάγιο του τέλους του
4ου αι. π.X. H ιδιαιτερτητα του ναυαγίου της Aντιδραγονέρας είναι τι μετέφερε εννέα μεγάλες λίθινες πυραμιδοειδείς άγκυρες. Πρκειται για έναν τύπο
γνωστ μεν απ άλλες θέσεις, αρκετά
σπάνιο μως σε ναυάγια (μέχρι σήμερα
παρμοιες άγκυρες έχουν εντοπισθεί
μνο σε δύο άλλα ναυάγια της ίδιας εποχής στη ντια Iταλία, το ναυάγιο La
Madonnina και το Ognina 4).
Aπ τις εννέα άγκυρες έχουν ανελκυσθεί ήδη τέσσερις και έχει ανασκαφεί ο
χώρος γύρω και κάτω απ αυτές. H ανασκαφή επιβεβαίωσε την ύπαρξη του ναυαγίου, αφού κάτω απ δύο άγκυρες, πεσμένες η μία σχεδν πάνω απ την άλλη,
βρέθηκαν καταπλακωμένα σημαντικά
ευρήματα, πως αρκετά αγγεία, κυρίως
καθημερινής χρήσης, μεταξύ των οποίων
ορισμένα ακέραια (πινάκια, ιχθυοπινάκια, σκυφίδια, αμφορίσκοι, τρία λυχνάρια, ένας μικρς κάνθαρος, προχοές
κ.ά.), λίγα αγγεία μεταφοράς (ορισμένοι
οξυπύθμενοι αμφορείς, και τουλάχιστον
δύο μεγάλοι αποθηκευτικοί πίθοι). Eπίσης, ορισμένα μολύβδινα αντικείμενα,
που μάλλον σχετίζονται με τον εξαρτυσμ του πλοίου, μερικά χάλκινα καρφιά,
που πρέπει να προέρχονται απ το πέτσωμα του σκάφους και μία χάλκινη λαβή κάδου. Tέλος, εντοπίσθηκε και μέρος
απ το έρμα του πλοίου, που το αποτελούσαν στρογγυλεμένες πέτρες απ το ίδιο ηφαιστειακ υλικ με αυτ των αγκυρών (ρυλιθος έως δακίτης, σύμφωνα με την ανάλυση του πετρώματος που
έγινε στα εργαστήρια του Δημκριτου).

Σ

Eννέα άγκυρες

Δύτες ετοιμάζουν να ανελκύσουν μια απ τις άγκυρες του ναυαγίου (φωτ. N.
Tσούχλος, © I.EN.A.E.).

Oι ιδιαιτερτητες του ναυαγίου της
Aντιδραγονέρας είναι πολλές. Kατ’ αρχάς ο μεγάλος αριθμς των αγκυρών, οι
οποίες με βεβαιτητα ανήκουν στο ίδιο
σύνολο (είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται κατά χώραν ένα τσο μεγάλο
σύνολο αγκυρών αυτού του τύπου). Aν
και ο αριθμς των αγκυρών, μπορεί να
θεωρηθεί ιδιαίτερα μεγάλος, πρέπει να
ληφθεί υπψη τι συχνά τα αρχαία
πλοία αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν
μία άγκυρα, γιατί αδυνατούσαν να την
ανασύρουν. Για το λγο αυτν, τα πλοία
ήταν εξοπλισμένα με αρκετές άγκυρες,
που θα κάλυπταν τις ανάγκες τους στη
διάρκεια του ταξιδιού. Oι εννέα άγκυρες μπορούν να θεωρηθούν αρκετές για
ένα μακριν ταξίδι. Tο βάρος τους ξεπερνούσε τα 2.000 κιλά (οι μεγαλύτερες
ζυγίζουν, κατ’ εκτίμηση, πάνω απ 300
κιλά). Aυτ το βάρος δεν είναι ιδιαίτερα
μεγάλο για ένα εμπορικ πλοίο της εποχής, ακμα και αν δεν ξεπερνούσε τα 14
μ. μήκος και 4,2 μ. πλάτος, πως το Kυρήνεια (4ου αι. π.X.), που είχε δυνατKYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000 - H KAΘHMEPINH
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Δυο απ τις άγκυρες του ναυαγίου της Aντιδραγονέρας (φωτ. N. Tσούχλος, © I.EN.A.E.).

O εντυπωσιακ ς
αριθμ ς
των εννέα
λίθινων
αγκυρών
μαρτυρεί
την ύπαρξη
εν ς σημαντικού
ναυαγίου

τητα μεταφοράς περίπου 20 τννων.
Aλλωστε υπάρχουν αρχαίες αναφορές,
αλλά και στοιχεία απ ανασκαφές άλλων ναυαγίων (πως του αρχαίου εμπορικού πλοίου, 5ου αι. π.X., που ανασκάπτεται απ την Eφορεία Eναλίων
Aρχαιοτήτων στην Aλννησο, υπ τη
διεύθυνση της αρχαιολγου Eλ. Xατζηδάκη), για εμπορικά πλοία δυναττητας
100 έως 120 τννων. Aπ τις άγκυρες
αυτές, ορισμένες θα πρέπει να ήταν τοποθετημένες στο κατάστρωμα, έτοιμες
να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Φαίνεται τι οι δύο άγκυρες, που
βρέθηκαν σχεδν η μία πάνω απ την
άλλη, ήταν στο κατάστρωμα και κατά

14 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000

τη βύθιση του πλοίου παρέσυραν και
καταπλάκωσαν τα αντικείμενα (κεραμική και μέρος του έρματος), που ήταν τοποθετημένα κάτω απ αυτές, στο αμπάρι του πλοίου.

Tο φορτίο
Mία άλλη ιδιαιτερτητα, που δεν αφορά μνο το ναυάγιο της Aντιδραγονέρας, αλλά και τα δύο προαναφερμενα ναυάγια που ήταν εξοπλισμένα με
αυτού του τύπου τις άγκυρες, είναι το
φορτίο που μετέφεραν. Kαι στις τρεις
περιπτώσεις δεν εντοπίσθηκαν τα συνηθισμένα φορτία οξυπύθμενων αμφορέ-

ων. Bρέθηκαν κυρίως αγγεία καθημερινής χρήσης, πολύ λίγοι οξυπύθμενοι αμφορείς και σε δύο περιπτώσεις (σε αυτ
της Aντιδραγονέρας και της Ognina 4
στη Σικελία) ορισμένα αποθηκευτικά
πιθάρια. Aκμα και αν είχαν συληθεί τα
ναυάγια, είτε κατά την αρχαιτητα είτε
στα νεώτερα χρνια, θα είχαν εντοπισθεί αρκετοί σπασμένοι αμφορείς, αν
λάβει κανείς υπψη τι συχνά τα εμπορικά πλοία της εποχής μετέφεραν πάνω
απ 3.000 οξυπύθμενους αμφορείς και
φυσικά κατά τη βύθιση του πλοίου αρκετοί απ αυτούς έσπαγαν. Eίναι λοιπν πιθαν τα πλοία αυτά να μετέφεραν
φθαρτά υλικά, πως για παράδειγμα σι-

Kεραμικά ευρήματα και τα έρμα του πλοίου πως βρέθηκαν κάτω απ τις άγκυρες (φωτ. N. Tσούχλος, © I.EN.A.E.).

Kεραμική απ
το ναυάγιο
της Aντιδραγονέρας
(Kύθηρα, τέλη 4ου
αιώνα. π.X., φωτ.
N. Tσούχλος, ©
I.EN.A.E.).

τάρι. Tην περίοδο αυτή η Aθήνα, εξ αιτίας της μεγάλης ανάγκης προμήθειας
σταριού, εγκαθιστά ένα είδος κρατικού
μονοπωλίου για την εμπορία του, και
για τη μεταφορά του οργανώνονται νηοπομπές, που συνοδεύονται και απ πολεμικά πλοία. Πιθανώς μία τέτοια νηοπομπή αναγκάστηκε να προσορμίσει
στην Aντιδραγονέρα, που και βυθίστηκε ένα απ τα πλοία.

Λιγοστά αντικείμενα
Oι άγκυρες αυτές συχνά θεωρήθηκε
τι ήταν μνιμα αγκυροβλια πλοίων.
Oμως η ανασκαφή του ναυαγίου της

Aντιδραγονέρας επιβεβαίωσε την άποψη, τι αυτές χρησιμοποιούνταν και σαν
άγκυρες πλοίων, αφού δεν υφίστατο ιδιαίτερος λγος ύπαρξης μνιμου αγκυροβολίου στην ακτή μιας βραχονησίδας,
ταν σε μικρή απσταση υπάρχουν άλλα ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια.
Στο ναυάγιο της Aντιδραγονέρας δεν
περισώθηκε τμήμα απ το σκαρί του
πλοίου, εξ αιτίας του βραχώδους βυθού.
Tα μνα στοιχεία που μαρτυρούν την ύπαρξή του είναι οι άγκυρες και οι μικρές
συστάδες κεραμικής ανάμεσα στα βράχια. Λείπουν, λοιπν, βασικά στοιχεία
που θα βοηθούσαν να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες του ναυαγίου, ο τύπος

του πλοίου και πιθανν ο προορισμς
του. Eτσι, απ τα λίγα στοιχεία που κάθε χρνο περισυλλέγονται στη διάρκεια
της ανασκαφής, γίνεται προσπάθεια να
συμπληρωθούν τα κενά και να κατανοηθούν οι συνθήκες κάτω απ τις οποίες συνέβη το ναυάγιο. Oι άγκυρες, το
έρμα, τα λιγοστά μεταλλικά αντικείμενα
απ μλυβδο και χαλκ είναι ,τι απέμειναν απ το ίδιο το πλοίο και τα εξαρτήματά του, τα δύο μεγάλα πιθάρια και
οι λίγοι οξυπύθμενοι αμφορείς είναι ,τι
απέμειναν απ το φορτίο του, η λεπτή
κεραμική, καθημερινής χρήσης, είναι
,τι διασώθηκε απ τα σκεύη που χρησιμοποιούσε το πλήρωμα. Tα λίγα αυτά

στοιχεία βοηθούν στην ανασύνθεση του
θλιβερού γεγοντος που υπήρξε, πως
κάθε ναυάγιο, εκείνο της Aντιδραγονέρας. H υποβρύχια αρχαιολογία, της οποίας το μεγαλύτερο πεδίο έρευνας είναι οι έρευνες ναυαγίων, έχει αυτ το
δύσκολο ρλο να προσπαθεί να ανασυνθέσει γεγοντα, που δεν συνδέθηκαν με τις πιο ευχάριστες στιγμές της
ναυτικής ζωής.
Eπιλεκτική Bιβλιογραφία: Στο περιοδικ του
Iνστιτούτου Eναλίων Aρχαιολογικών Eρευνών, ENAΛIA, στους τμους IV (τεύχη 1-2)
και V (τεύχη 1-2, 3-4), δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των ανασκαφών στο ναυάγιο της
Aντιδραγονέρας.
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MEΓAΛA NAYAΓIA

Tων Xρ. Σαμίου
Aρχαιολγου

Δρος N. Λιανού
Aρχιτέκτονος

τις Kυκλάδες, δυτικά του διαύλου Aνδρου–Tήνου, του
γνωστού ως «Δύσβατος»,
και στο μικρ υπήνεμο ρμο
που σχηματίζεται στο NΔ άκρο της νήσου Aνδρου, εντοπίστηκε ναυάγιο πλοίου
της ρωμαϊκής εποχής, που
μετέφερε μαρμάρινες σαρκοφάγους.
Bρέθηκε σε απσταση 50 μέτρων απ
τη βραχώδη ακτή του νησιού, σε βάθος
10 μέτρων περίπου απ την επιφάνεια
της θάλασσας. Kατά την ολιγοήμερη υποβρύχια έρευνα που διεξήχθη απ
την Eφορεία Eναλίων Aρχαιοτήτων
τον προηγούμενο Oκτώβριο παρατηρήθηκαν τα εξής: Πάνω στον πετρώδη
βυθ, που κατά τπους καλύπτεται με
άφθονη ποσειδώνια, βρίσκονται σε οριζντια θέση και με προσανατολισμ
B–N περίπου 15 σαρκοφάγοι, ο αριθμς των οποίων δεν είναι βέβαιος, μια
και με την προδο της έρευνας είναι
δυνατ να αποκαλυφθούν περισστερες.
Διακρίνονται τρεις τύποι μονολιθικών σαρκοφάγων, απ τις οποίες ο
πρώτος είναι ο συνήθης ορθογώνιος, ο
δεύτερος έχει καμπύλη τη μία στενή
πλευρά εσωτερικά και εξωτερικά και ο
τρίτος έχει καμπύλες και τις δύο στενές
πλευρές τσο εσωτερικά σο και εξωτερικά. H λάξευση του εσωτερικού
τους, που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως
βελνι και λεπτή λάμα, παρουσιάζει
αρκετή επιμέλεια. Aξιοσημείωτη είναι
η παρουσία διαφορετικού μεγέθους
των σαρκοφάγων B και Γ τύπου, οι μικρτερες απ τις οποίες βρέθηκαν τοποθετημένες μέσα στις μοιες μεγαλύτερές τους. Oι διαστάσεις των ορθογώνιων σαρκοφάγων είναι 2 x0,70 μ. Oι
μεγαλύτερες του B τύπου έχουν μέγεθος 2,10x1,10μ. και οι αντίστοιχες μικρτερες 2,10x0,80μ., ενώ απ αυτές
του Γ τύπου οι μεγαλύτερες έχουν διαστάσεις 1,80x0,60μ. Oι σαρκοφάγοι B
και Γ τύπου βρέθηκαν παράλληλες ανά
ζεύγη, σε ευθεία διάταξη, τοποθετημένες με τον επιμήκη άξονα απ βορρά
προς ντο.
Oι ορθογώνιες, ευθυγραμμισμένες
και αυτές η μία δίπλα στην άλλη, βρέθηκαν να καταλαμβάνουν το ανατολικ τμήμα του ναυαγίου, παράλληλα τοποθετημένες με τις καμπύλες, οι οποίες
κείνται στο δυτικ μέρος του ναυαγίου.
Aνάμεσα στις δύο ομάδες των σαρκοφάγων, αλλά και δυτικά των καμπύλων, βρέθηκαν αδροδουλεμένοι μαρμάρινοι ογκλιθοι.

Σ

Διάταξη φορτίου
Λγω του μικρού βάθους στο οποίο
βρίσκεται το ναυάγιο, των δυνατών θαλάσσιων ρευμάτων που επικρατούν
στο δίαυλο, καθώς και του βραχώδους
βυθού, οι σαρκοφάγοι βρέθηκαν κατεστραμμένες σε μεγάλη έκταση και καλυμμένες απ πυκνή θαλάσσια βλάστη-

Λεπτομέρεια ορθογώνιας σαρκοφάγου με το ένα πλαϊν τοίχωμα του πλοίου.

Oι σαρκοφάγοι
της Aνδρου
ση. Oι παρειές των καμπύλων σώζο- νς και ταυτχρονα εξισορροπεί το με- γων με καμπύλα άκρα σε σχέση με την
νται σε μικρ μνο ύψος πάνω απ τον
γαλύτερο βάρος της πλευράς του πλοί- επμενη σειρά, που στο μεταξύ των
πυθμένα, ενώ των ορθογωνίων διατη- ου που έφερε τις ορθογώνιες σαρκοφά- δύο άκρων διάστημα εισχωρεί το άκρο
ρούνται, αν και διαβρωμένες, στο αρχι- γους.
της επμενης σαρκοφάγου.
κ σχεδν ύψος τους. Eίναι χαρακτηριAπ παρμοια ναυάγια που βρέθηAπ τα μέχρι σήμερα δεδομένα ένας
στική στην περίπτωση των τελευταίων καν στην Iταλία, αναφέρεται η περί- κατά προσέγγιση υπολογισμς μαρτυη απουσία της μίας μακριάς
ρεί τι πρκειται για πλοίο του
πλευράς, που αναγνωρίζεται
οποίου ο ωφέλιμος χώρος φρσπασμένη δίπλα τους. H θέση
τωσης είχε διαστάσεις τουλάχιστην οποία βρέθηκαν οι σαρστον 12X7 μέτρα και δυναττηκοφάγοι, είναι φανερ τι είτα μεταφοράς φορτίου άνω των
Tο ναυάγιο περιέχει τρεις
ναι σχεδν αδιατάρακτη και
100 τννων.
διαφορετικούς τύπους
μαρτυρεί την αρχική τους τοΣτο βορειτερο τμήμα του
ποθέτηση πάνω στο πλοίο.
ναυαγίου βρέθηκε συσσωματωσαρκοφάγων, που πιστεύεται
Oσον αφορά τη διάταξη
μένη στο φυσικ βράχο μία σιτι προέρχονταν απ
του φορτίου, παρατηρείται
δερένια άγκυρα σχήματος T, ιδιαχωρισμς των καμπύλων
σχυρά οξειδωμένη. Eπειδή
τα λατομεία της Θάσου.
απ τις ορθογώνιες σαρκοφάστην πρώτη αυτή ανασκαφική
γους και συμμετρική τοποθέπερίοδο η έρευνα περιορίστηκε
τησή τους παράλληλα με τον
στον καθαρισμ του ναυαγίου,
κατά μήκος άξονα του πλοίδεν βρέθηκαν άλλα αντικείμεου.
πτωση του ναυαγίου του San Pietro di να, πως αγγεία ή νομίσματα, που οO διαχωρισμς αυτς έγινε για να ε- Bevanga, που είχαν τοποθετηθεί μι- πωσδήποτε θα μετέφερε το πλοίο.
πιτευχθεί ισοβαρής καταμερισμς στις κρτερες σαρκοφάγοι επίσης, μέσα σε
δύο πλευρές του πλοίου, αλλά και για μεγαλύτερες, ενώ στο ναυάγιο του Προέλευση
την οικονομία του χώρου. H ύπαρξη ε- Torre Sgarrata είχαν τοποθετηθεί μέσα
Oι σαρκοφάγοι, ως γνωστν, αποτεντς των καμπύλων σαρκοφάγων άλ- στις σαρκοφάγους μαρμάρινες πλάκες.
λων μικρτερων είναι φανερ τι αυξάAξίζει να σημειωθεί επίσης ο τρπος λούσαν ταφικά μνημεία προσιτά στις
νει την αποθηκευτική ικαντητα αφ’ ε- διευθέτησης ενς ζεύγους σαρκοφά- εύπορες τάξεις του ελληνικού κυρίως
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Γενική άποψη του φορτίου των σαρκοφάγων που διατηρούν την αρχική τους θέση στο ρωμαϊκ πλοίο.
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λατομεία των περιοχών Σαλιάρας και
Bαθύ, απ’ που εξάγονταν ημίεργες
προς την Iταλία.
Eκεί εντοπίζονται ακμη και σήμερα
εγκαταλειμμένες σε διάφορα στάδια κατεργασίας σαρκοφάγοι με καμπύλα άκρα και με τις δύο χαρακτηριστικές προεξοχές αφημένες στη μία πλευρά τους
για την κατασκευή λεοντοκεφαλών,
στοιχείου ιδιαίτερα προσφιλούς στη Pώμη της αυτοκρατορικής περιδου.
Eνδιαφέρον στοιχείο είναι τι οι εξαγωγικές φρμες δεν ανταποκρίνονταν
στις παραδοσιακές μορφές των περιοχών παραγωγής. Aλλωστε, τέτοιου τύπου σαρκοφάγοι δεν χρησιμοποιήθηκαν τοπικά στη Θάσο εφ’ σον καμία
δεν βρέθηκε στο νησί. Eκεί, πως και
στον υπλοιπο ελληνικ χώρο, επιχωριάζει ο τύπος της ορθογώνιας σαρκοφάγου με το δικλινές κάλυμμα και τα
αετωματικά πέρατα στις τέσσερις γωνίες του. Aντίθετα, σαρκοφάγοι καμπύλης διατομής, εκτς απ τα λατομεία της Θάσου, δεν αναφέρονται ούτε
στην Aνατολή ούτε στα Bαλκάνια.
Πρέπει να στραφεί κανείς προς τη Pώμη και την Iταλία γενικτερα, για να
βρει σαρκοφάγους ανταποκρινμενες
σ’ αυτή τη σειρά των Θασιακών και ιδιαίτερα στο νεκροταφείο της Πίζας που μερικά παραδείγματα έφθασαν απ τη Pώμη και την Oστια.
Tο γεγονς τι οι σαρκοφάγοι αυτές
προορίζονταν αποκλειστικά για εξαγωγή, μαρτυρείται επίσης απ το παρμοιο
εύρημα του ναυαγίου στη θέση San
Pietro. Eπομένως, μία χρονολγηση και
των σαρκοφάγων του ναυαγίου της
Aνδρου στη ρωμαϊκή εποχή και πιο συγκεκριμένα μεταξύ II και IIIου αι. μ.X.
είναι πολύ πιθανή σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε αυτ συνηγορεί και ο τύπος της
σιδερένιας άγκυρας που είναι ανάλογος
με αυτές των ναυαγίων Dramont D kai
Dramont F που χρονολογούνται αυτή
την εποχή και σύμφωνα με την κατάταξη
του Kαπιτάν ανήκουν στον τύπο C.

Tρπος φρτωσης των σαρκοφάγων για εξοικονμηση πολύτιμου χώρου.

Eρευνα σε εξέλιξη

Σιδερένια άγκυρα σε σχήμα T, απ τα κατάλοιπα του ναυαγίου της Aνδρου.

χώρου, απ την αρχαϊκή ήδη εποχή μέχρι και τους χριστιανικούς χρνους.
Iδιαίτερα την εποχή της Pωμαιοκρατίας αποκτούν ευρεία διάδοση στα μεγάλα κυρίως κέντρα του ρωμαϊκού κσμου. Eίναι γνωστή η προτίμηση των
Pωμαίων για τα ελληνικά και μικρασιατικά μάρμαρα, γεγονς που αποδεικνύεται και απ τον εντοπισμ ναυαγίων που μετέφεραν είτε κολώνες είτε
μαρμάρινες πλίνθους στους ναυτικούς
δρμους προς τη Pώμη.
Παρ’ λα αυτά, μέχρι σήμερα, μικρς
αριθμς ναυαγίων με σαρκοφάγους έχει εντοπιστεί, απ τα οποία στις ελληνικές θάλασσες το παλαιτερο γνωστ
είναι αυτ της Mεθώνης του 3ου αι. μ.

X. Aπ τη δυτική Mεσγειο, αναφέρονται ναυάγια σαρκοφάγων απ τον
κλπο του Tάραντα, στο San Pietro και
στο Torre Sgaratta 19, που χρονολογούνται στο 2ο με 3ο μ.X. αι.

Προέλευση
Kατά τη ρωμαϊκή περίοδο είναι γνωστ τι τα λατομεία τεσσάρων περιοχών ήταν οι κυριτεροι προμηθευτές
μαρμάρων στη Pώμη. Aυτά είναι της
Πεντέλης, του Δοκιμείου της Aνατολίας, της Προκονήσου και της Θάσου.
Aξιοσημείωτο είναι τι οι Pωμαίοι συγγραφείς Πλίνιος στο Hist. Nat. (36.6.64)
και Bιτρούβιος στο De Architettura
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(X,2,15) αναφέρουν τι στην Iταλία υπήρχε ιδιαίτερη προτίμηση για θασιακ μάρμαρο.
H μακροσκοπική εξέταση δειγμάτων
έδειξε τι το μάρμαρο απ το οποίο κατασκευάστηκαν οι σαρκοφάγοι του
ναυαγίου είναι λευκ, χοντρκοκκο με
φλεβώσεις γαλαζτεφρου χρώματος
και μεγάλη διαφάνεια. Tέτοιας ποιτητας μάρμαρο χαρακτηρίζει τα λατομεία της Aλυκής της Θάσου, απ’ που
είναι γνωστή άφθονη παραγωγή σαρκοφάγων κατά το 2ο και 3ο μ. X. αι.
Eνα άλλο στοιχείο που οδηγεί προς τη
Θάσο είναι η κατασκευή σαρκοφάγων
με καμπύλα και τα δύο άκρα απ μάρμαρο που προέρχεται απ τα παράκτια

H σημερινή παρουσίαση, ως αποτέλεσμα ολιγοήμερης υποβρύχιας έρευνας, είχε προκαταρκτικ χαρακτήρα.
H περαιτέρω διερεύνηση του χώρου
του ναυαγίου θα προσδιορίσει την ολική έκτασή του, θα αποκαλύψει το σύνολο του φορτίου, καθώς και την ύπαρξη ή χι καταλοίπων του ίδιου του
πλοίου. Oι προβληματισμοί που ετέθησαν, σον αφορά την προέλευση και
τον προορισμ του, δεν έχουν τη θέση
τελικών συμπερασμάτων τα οποία ελπίζουμε τι θα εξαχθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια ύστερα και απ τη μικροσκοπική εξέταση του μαρμάρου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
H αποτύπωση του χώρου του ναυαγίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικής φωτογραμμετρικής μηχανής
Rolleimetric και του αντίστοιχου λογισμικού που για πρώτη φορά εφαρμστηκε στον τομέα της υποβρύχιας αρχαιολογίας στη χώρα μας.
Tελειώνοτας θα θέλαμε να σημειώσουμε τη συμμετοχή των συναδέλφων
δυτών Θ. Kούβελα, M. Tζεφρώνη, Θ.
Tρουπάκη και T. Xρονπουλου που
πήραν μέρος σ’ αυτή την έρευνα.
Bιβλιογραφία: 1. Marmi antichi, Kozelj,
Sodini,Lambraki, Miller, in Studi Miscellanei
24? 2. Archaeology 18 (1965).

Tου Nίκου Tσούχλου
Προέδρου του IENAE

το τέλος της δεκαετίας του ’60
έγινε γνωστή μια υπθεση εκτεταμένης αρχαιοκαπηλείας
σε ένα βυζαντιν ναυάγιο στις
Bρειες Σποράδες. Mάλιστα,
τα κεραμεικά που είχαν ανελκυσθεί απ αρχαιοκαπήλους
είχαν φθάσει να πωλούνται
στην Aυστραλία, στις HΠA, στην Iαπωνία, στην Aγγλία και στην Eλβετία.
Eμπρς στον κίνδυνο να συληθεί και
να καταστραφεί ολοκληρωτικά το ναυάγιο, η Aρχαιολογική Yπηρεσία, με τη συνεργασία του Aμερικανού ερευνητή
Peter Throckmorton, χρηματοδτηση του
Iδρύματος Ψύχα και της National
Geographic Society, αποφάσισε να προχωρήσει στην ανασκαφή του ναυαγίου το
καλοκαίρι του 1970.
Eτσι εντοπίστηκε το πολύ σημαντικ
βυζαντιν ναυάγιο του Πελαγονησιού
και πραγματοποιήθηκε η πρώτη συστηματική υποβρύχια ανασκαφή στην Eλλάδα, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει
ακμη ολοκληρωθεί.
Tο 1973, μέλη της ερευνητικής ομάδας
του Πελαγονησιού υλοποίησαν μία ιδέα
που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας και ίδρυσαν το Iνστιτούτο Eναλίων Aρχαιολογικών Eρευνών (IENAE).
Tο ναυάγιο χρονολογείται απ τις αρχές έως το τέλος του πρώτου ημίσεως του
12ου μ.X. αιώνα (1100–1150) και βρίσκεται ντια της νησίδας Aγιος Πέτρος, στον
ρμο Kυρά Παναγιά του Πελαγονησιού.
Bρίσκεται σε βάθος 36 μέτρων αλλά τμήματα του φορτίου έχουν διασπαρεί έως
και 45 μέτρα βάθος.
H ττε αποστολή ξεκίνησε με μια σύντομη αναγνωριστική επίσκεψη στο χώρο
του ναυαγίου, αρχές του καλοκαιριού
του 1970, με επιστημονική εποπτεία της
αρχαιολγου Kατερίνας Pωμιοπούλου.
H κυρίως έρευνα άρχισε περί τα μέσα
Aυγούστου και κράτησε μέχρι τα μέσα
Oκτωβρίου 1970. Eπιστημονικς υπεύθυνος στη φάση αυτή ήταν ο αρχαιολγος
Xαράλαμπος Kριτζάς και συμμετείχαν, εκτς απ τον τεχνικ υπεύθυνο Peter
Throckmorton, περίπου δεκαοκτώ ακμα άτομα διαφρων ειδικοτήτων και εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων δύο έμπειροι δύτες του Πολεμικού Nαυτικού
και πέντε τουλάχιστον μετέπειτα ιδρυτικά μέλη του IENAE. Oλοι αποτελούσαν
μια ενθουσιώδη νεανική ομάδα, που εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο, υπ δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης, που τις έκαναν δυσκολτερες τα πενιχρά οικονομικά και
τεχνικά μέσα.
Στο φορτίο του πλοίου περιλαμβάνονται διακοσμημένη χρηστική κεραμεική,
αμφορείς, πίθοι, μυλπετρες, κ.λπ. Συνολικά, κατά την έρευνα του 1970, ανελκύσθηκαν 1.490 κεραμεικά και άλλα ευρήματα.
Ξεχωρίζουν τα βαθιά και ρηχά εφυαλωμένα πινάκια και οι κύαθοι με εξαιρετικής
τέχνης εγχάρακτα διακοσμητικά μοτίβα
με την τεχνική Sgraffito σε πολλές παραλλαγές της. Tα κυριτερα γεωμετρικά θέματα στα πινάκια είναι: σπείρες, «γιρλάντες», κλαδιά, ρδακες, ακτίνες. Aπ τα
έμψυχα θέματα ξεχωρίζουν τα πτηνά (αετοί, περιστέρια, γύπες), οι ιχθύες, μυθικά
ντα και θηρία. Aπ τα μέχρι σήμερα α-

Σ

Παράσταση
απ εσωτερικ πινακίου που
βρέθηκε
στο ναυάγιο
που παρουσιάστηκε στην έκθεση
«Greece and the sea»
που έγινε στο Aμστερνταμ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Eυρώπης 1987.

Bυζαντιν
ναυάγιο
στο Πελαγονήσι
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Aποψη του ρμου Kυρά Παναγιά της νήσου
Πέλαγος με τη νησίδα Aγ. Πέτρος και το σκάφος
«Stormie Seas» του Peter Throckmorton αραγμένο
πάνω στο ναυάγιο.

νελκυσθέντα αγγεία αυτού του είδους, ξεχωρίζουν τέσσερις διαφορετικοί αγγειογράφοι, εκ των οποίων ο ένας ήταν λαμπρς τεχνίτης, αφού το χάραγμά του διακρίνεται απ σταθερτητα, ακρίβεια και
ζωή. H κατηγορία των εγχάρακτων εφυαλωμένων αγγείων είναι την εποχή αυτή
διαδεδομένη απ τον Kαύκασο και την
Kριμαία, έως την Kρινθο και τη Σπάρτη.
H ανάλυση πηλού απ τα πινάκια του
ναυαγίου έδειξε τι ένα τουλάχιστον τμήμα τους πρέπει να προέρχεται απ την
Kωνσταντινούπολη.
Eπίσης, απ το ανελκυσθέν υλικ ξεχωρίζει ένας πίθος με εγχάραξη που μπορεί
να αναγνωσθεί ως «Nικηφρος», καθώς
και πέντε λύχνοι που ίσως ανήκαν στο
πλήρωμα του πλοίου και ένας χάλκινος
λέβητας σε τμήματα (ίσως ο λέβητας απ
το μαγειρείο του σκάφους).

Tο σκαρί
Aπ το σκαρί του πλοίου πρέπει να
σώζεται ικαν μέρος, καθώς σε μια μικρή
δοκιμαστική τομή που έγινε, αποκαλύφθηκαν πέντε ξύλινοι νομείς (διατομής
18x16 εκ.), σειρά μαδεριών απ το εξωτερικ πέτσωμα (πάχους 3,5 εκ.) καθώς
και τμήματα απ τις στραγαλιές (εσωτερικ πέτσωμα). Eπιβεβαιώθηκε ακμη τι τα μαδέρια και οι νομείς εκτείνονται
και κάτω απ τη μη ανασκαμμένη άμμο.
O Peter Throckmorton, ιδιαίτερα έμπειρος σε θέματα ναυαγίων υπολγισε απ
τις διαστάσεις των νομέων και των μαδεριών, τι το πλοίο πρέπει να έχει μήκος
γύρω στα 25 μ., πλάτος γύρω στα 8 μ. και
το εκτπισμά του να ξεπερνούσε τους
100 τννους. Yπολγιζε, μάλιστα, τι
μπορεί να σώζεται έως και το 50% του
σκαριού του σκάφους. Aπ τα ανασκα-

O αρχαιολ γος Xαράλαμπος Kριτζάς με τον Peter Throckmorton
κατά τη διάρκεια της έρευνας.

O X. Kριτζάς εξετάζει πίθο απ το ναυάγιο πάνω στο οποίο υπάρχει εγχάρακτο σύμπλεγμα
που θα μπορούσε
να διαβαστεί ως
«Nικηφ ρος».

O X. Kριτζάς εξετάζει ένα απ
τα εφυαλωμένα
διακοσμημένα πινάκια απ το ναυάγιο, αμέσως μετά
την ανέλκυσή του.
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φικά δεδομένα του 1970, προκύπτει τι ας χρησιμοποιείται ακμα και σήμερα
περίπου το 90% των επιφανειακών πινα- στη ναυπήγηση των καϊκιών), παρά με
κίων και το 1/3 των ορατών αμφορέων έ- την αρχαία ελληνορωμαϊκή ναυπηγική
χουν ανελκυσθεί και τι μνο το 5% της μέθοδο «πρώτα το πέτσωμα» με τα συνσυνολικής έκτασης του ναυαγίου έχει α- δεδεμένα με μρσα και πείρους μαδέρια
νασκαφεί με τον
του πετσώματος.
αναρροφητήρα
H ίδια τεχνική
(airlift).
που έχει τις ρίζες
Aπ τις πρώτης στη Bορειοδυτες παρατηρήτική Eυρώπη και
Eξαιρετικής τέχνης
σεις σχετικά με
μεταδθηκε σταεφυαλωμένα πινάκια
το πλοίο, πιστοδιακά προς τη Δυποιήθηκε τι το
τική Mεσγειο και
με εγχάρακτα
πέτσωμα είναι
στη συνέχεια προς
καρφωμένο
την Aνατολική,
διακοσμητικά
στους νομείς με
τεκμηριώνεται αμοτίβα έφερε
μικρά σιδερένια
π προγενέστερα
καρφιά και δεν
ναυάγια στη Δυτιστο φως η πρώτη
υπάρχουν ίχνη
κή Mεσγειο και
συστηματική
απ μρσα στη
κυρίως απ το
σύνδεση μεταξύ
σκαρί του πλοίου
υποβρύχια
των μαδεριών
του Serçe Limani
ανασκαφή
(το σκαρί φαίνε(Mικρά Aσία).
ται τι είχε υποEκτιμάται τι η
στεί πολλές επισυνέχιση της ανασκευές, αφού σε
σκαφής θα αποπολλά σημεία τα
δώσει πολλές εκαμαδέρια είχαν ξανακαρφωθεί στους νο- τοντάδες ακμα ακέραιων εφυαλωμέμείς). Eπομένως, η ναυπηγική μέθοδος νων πινακίων, βυζαντινών αμφορέων
που χρησιμοποιήθηκε για την κατα- και άλλων σημαντικών κεραμεικών ευσκευή του πλοίου φαίνεται τι μοιάζει ρημάτων. Eίναι σχεδν σίγουρο τι θα
πολύ περισστερο με την παραδοσιακή βρεθούν και πολλά μικροαντικείμενα «πρώτα ο σκελετς», η εξέλιξη της οποί- πως νομίσματα, κοσμήματα και άλλα
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Eξέταση και καταγραφή των εφυαλωμένων διακοσμημένων πινακίων απ το ναυάγιο. O Xαράλαμπος Kριτζάς στον Aγιο Πέτρο καταγράφει τα κεραμικά.

προσωπικά αντικείμενα των εμπρων
και του πληρώματος του πλοίου. Στοιχεία που θα τεκμηριώνουν, ενδεχομένως,
την προέλευση του σκάφους. Eπίσης, είναι σχεδν βέβαιο τι μεγάλο μέρος απ
το σκαρί και ίσως απ τον εξαρτισμ του
πλοίου θα αποκαλυφθεί κατά τη συστηματική ανασκαφή, πράγμα που θα επιτρέπει ίσως τη μελλοντική ανακατασκευή του μετά την ανέλκυσή του.

Oταν τον Aπρίλιο του 1081, ο Aλέξιος
Kομνηνς στέφθηκε αυτοκράτορας, το
κράτος βρισκταν σε δεινή κατάσταση.
H λαμπρή περίοδος της βασιλείας των
Mακεδνων είχε λήξει. Tα εσωτερικά
προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά
και δυναστικά, ήταν πλέον φανερά. Tο
Bυζάντιο κατείχε πελώριες εκτάσεις, απ το Δούναβη και την Kριμαία έως την
Kύπρο και απ τη Nτιο Iταλία και τη
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Bρεια Συρία έως την Aρμενία.
Oμως ο κσμος άλλαζε. H τεχνολογία
είχε εξελιχθεί. H Δύση περνούσε πια
στον προηγμένο Mεσαίωνα. Oι Nορμανδοί άπλωναν την κυριαρχία τους έως τη
Σικελία. Στα βυζαντινά Bαλκάνια οι υποτελείς λαοί (Σέρβοι και άλλοι) οργάνωναν τη δική τους πολιτική έκφραση.
Στην Aσία ο πολιτικς – εθνολογικς –
πολιτιστικς χάρτης αποκτούσε νέα μορ-

φή. Oι Σελτζούκοι Tούρκοι είχαν επεκταθεί προς τη Mέση Aνατολή και τον
Aύγουστο του 1071 είχαν νικήσει το βυζαντιν στρατ στο Mαντζικέρτ. Aπ τα
βυζαντινοαρμενικά σύνορα εκατοντάδες
χιλιάδες ένοπλοι είχαν εισέλθει στα βυζαντινά εδάφη, κατακτώντας μεγάλα
τμήματα της Mικράς Aσίας, ενώ το σελτζουκικ κράτος της Bαγδάτης έφθανε
έως τους Aγίους Tπους.
O ένδοξος στρατηγς Aλέξιος Kομνηνς κατέλαβε την εξουσία με τα πλα και
με τη στήριξη της αριστοκρατίας, των μικροαστών κυρίως γαιοκτημνων, ίδρυσε
μια δυναστεία η οποία κράτησε το θρνο
απ το 1081 μέχρι το 1185. Σε αυτ το
διάστημα, ο ίδιος (1081–1118) και ο γιος
του (Iωάννης Kομνηνς 1118–1143), κατρθωσαν να αναχαιτίσουν τις στρατιές
των Nορμανδών, των Πετσενέγων, των
Kουμάνων και των Oύγγρων απ τα
Bαλκάνια, καθώς και των Σελτζούκων
απ τη Δυτική Mικρά Aσία, και διατήρησαν την αίγλη της αυτοκρατορίας, η οποία περνούσε την τελευταία περίοδο
της ακμής της.
Oμως, το Bυζάντιο δεν είναι πλέον μια
παγκσμια δύναμη, αλλά ένα κράτος ανάμεσα σε πολλά άλλα χριστιανικά και ισλαμικά. H απώλεια πλούσιων εδαφών
στη Mικρά Aσία έχει αποτέλεσμα τη μετατπιση του κέντρου βάρους προς τη
Θράκη, τη Mακεδονία και τη Θεσσαλία.
Oι συνεχώς αυξανμενες απαιτήσεις των
«ισχυρών» γαιοκτημνων και μοναστηριών, υποχρεώνουν τους Kομνηνούς σε
παροχές μεγάλων προνομίων, ενώ η βυζαντινή εμπορική ναυτιλία και οι εμπορικές δραστηριτητες μειώνονται σταδιακά, καθώς εμφανίζονται στη Mεσγειο οι
νέες ιταλικές δυνάμεις, η Bενετία, η Πίζα, η Γένοβα, το Aμάλφι. Παράλληλα,
Φράγκοι, Γερμανοί και Aγγλοι θα φθάσουν έως τους Aγίους Tπους και θα έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με τη βυζαντινή και την αραβική Aνατολή.
Tο βυθισμένο πλοίο του Πελαγονησιού χρονολογείται στο μεταίχμιο δύο εποχών. Tαξίδευε ταν ακμα ολκληρο το
Aιγαίο ανήκε στην ελληνική Aυτοκρατορία των Kομνηνών, λίγο πριν εμφανισθούν τα βενετσιάνικα εμπορικά στα λιμάνια της Xίου, της Σμύρνης και της
Θεσσαλονίκης· τον καιρ που ο Oύγγρος
βασιλιάς έστελνε την κρη του στην
Kωνσταντινούπολη για να παντρευτεί
τον διάδοχο του θρνου Iωάννη, και οι
Σταυροφροι της A΄ Σταυροφορίας ορκίζονταν πίστη στον Aλέξιο Kομνην
(1096) και του επέστρεφαν τη μικρασιατική Nίκαια, την οποία είχαν καταλάβει
οι Σελτζούκοι. Eίναι η εποχή την οποία
περιγράφει η Aννα Kομνηνή, κρη του
Aλεξίου, στην Aλεξιάδα της. H πολυτάραχη και γεμάτη περιπέτειες εποχή της
μετάβασης απ την ακμή στην αργή παρακμή, που θα οδηγήσει στην κατάκτηση
της Aυτοκρατορίας απ τους Σταυροφρους και τους Bενετούς το 1204.
Σημείωση: Tο άρθρο αυτ βασίστηκε σε κείμενα του Γιάννη Bήχου, της Mαριάννας Kορομηλά και του υπογράφοντος, δημοσιευμένα
σε ειδικ τεύχος του IENAE, και το οποίο
σκοπ έχει την εξεύρεση πηγών χρηματοδτησης για τη συνέχιση της έρευνας του ναυαγίου της Kυρά Παναγιάς. Kι ακμη στις δημοσιεύσεις των X. Kριτζά, P. Throckmorton
AAAV, 1971, τεύχος II.

Yποβρύχια αποτύπωση του ναυαγίου, με τους δύτες - αρχαιολγους επί το έργον.

Tης Kατερίνης Π. Δελαπρτα
Aρχαιολγου, Eφορεία Eναλίων
Aρχαιοτήτων, υπουργείο Πολιτισμού

ριν απ περίπου δεκαπέντε χρ νια, στο βυθ του
υφάλου «Δημήτρης», που
οι ντ πιοι αποκαλούν «Σινιάλο» έξω απ το λιμάνι
της Zακύνθου, εντοπίστηκε μία αεροπορική β μβα
του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Mετά την εξουδετέρωση της απ το
Πολεμικ Nαυτικ , ντ πιοι ψαροντουφεκάδες, οι Διονύσης Mαρώττης, Πέτρος
Σκαραμάγκας, Aλέξανδρος Παπάς και Δ.
Γιατράς, ανακάλυψαν στο βυθ , μέσα
στον κρατήρα της έκρηξης, το ναυάγιο εν ς ξύλινου πλοίου που είχε διατηρηθεί
σχεδ ν ανέπαφο. Για το λ γο αυτ , κυρίως μως για το αρχαιολογικ ενδιαφέρον που παρουσιάζει, επιλέχθηκε απ την
Eφορεία Eναλίων και το Πανεπιστήμιο
της Oξφ ρδης ως αντικείμενο μιας διεξοδικ τερης κοινής υποβρύχιας αρχαιολογικής ανασκαφής και έρευνας που διήρκεσε
απ το 1991 μέχρι το 1994. Eκτοτε, η ανασκαφή συνεχίζεται συστηματικά απ την
Eφορεία Eναλίων Aρχαιοτήτων για περιορισμένο χρονικ διάστημα κατά τη θερινή περίοδο.
Tο ναυάγιο εντοπίζεται σε απ σταση 15
μέτρων νοτιοδυτικά του υφάλου «Δημήτρης» και σε βάθος που κυμαίνεται απ 10
έως 15 μέτρα. O ύφαλος έχει μήκος περίπου 150 μ. και απέχει 1 χιλ. απ το λιμάνι.
Aπ την αρχή διαπιστώθηκε τι ο ύφαλος υπήρξε μοιραίος και για άλλα ναυάγια
αρχαι τερα, Pωμαϊκής εποχής και νε τερα που χρονολογούνται στον 19ο αιώνα.
O ύφαλος μως εξακολουθούσε να κρύβει
παγίδες, πως τέσσερις ακ μη β μβες βυ-

Π

Eμπορικ
ναυάγιο
στη Zάκυνθο
θού, οι οποίες εξουδετερώθηκαν απ τις
ειδικές μονάδες του Πολεμικού Nαυτικού
το 1992.
Tα αποτελέσματα στρωματογραφίας
του βυθού πρέπει να θεωρηθούν ιδιαίτερα
επισφαλή εάν λάβουμε υπ’ ψιν τι ο πυθμένας έχει επανειλημμένα διαταραχθεί τ σο απ την έκρηξη της β μβας το 1980 σο
και απ το γεγον ς τι ο ύφαλος λειτουρ-

γεί σαν φυσικ φράγμα, με αποτέλεσμα τα
φερτά υλικά, προϊ ντα των εκβολών του
χειμάρρου του Aγ. Xαραλάμπους, του
γνωστού «Ποταμιού» του νησιού, να μη
διαχέονται στο πέλαγος αλλά να συσσωρεύονται στο χώρο του ναυαγίου και να το
σκεπάζουν κάτω απ παχύτατο στρώμα
λάσπης σε βάθος σχεδ ν 3 μέτρων.
H παχύρρευστη λάσπη δυσχεραίνει α-

κ μη περισσ τερο το αρχαιολογικ έργο, παρά το μικρ σχετικά βάθος του
ναυαγίου.
Oι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο υποβρύχιος αρχαιολ γος μέσα στο θαλάσσιο
περιβάλλον εργασίας είναι τις περισσ τερες φορές απρ βλεπτες. Tο υγρ στοιχείο
επιβάλλει τους δικούς του αυστηρούς καν νες και πολλούς περιορισμούς. Tο δια-
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Yπολείμματα απ το ναυάγιο του 16ου αιώνα μ.X. στη Zάκυνθο. Σκαρί, κατασκευασμένο απ βαριά ξυλεία, διασώζεται σε μεγάλο βαθμ και μάλιστα διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση.

φορετικ φυσικ περιβάλλον σε συνδυασμ με τους καν νες αυτούς διαφοροποιούν την υποβρύχιο αρχαιολογία απ την
«παραδοσιακή», χερσαία. H μεθοδολογία
της αρχαιολογικής έρευνας διαφέρει, η
διαδικασία της ανασκαφής είναι περισσ τερο επίπονη και χρονοβ ρα και επιβάλλει διεπιστημονική συνεργασία. Tο μικρ
σχετικά βάθος στο οποίο εργαζ μαστε,
βοήθησε στην εφαρμογή νέων επιστημονικών μεθ δων στην αρχιτεκτονική αποτύπωση που εκτελεί ο αρχιτέκτων της 9ης
Eφορείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων, B.
Kονι ρδος, με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας.

Tο σκάφος
Oι ανασκαφικές τομές αποκάλυψαν αμέσως σημαντικ αριθμ ξύλινων θραυσμάτων που ανήκουν σε νομείς είτε σε άλλα δομικά τμήματα της ναυπηγικής του
σκάφους. Παρά το γεγον ς τι τα περισσ τερα απ τα ξύλα που βρέθηκαν έξω
και μέσα στις τομές δεν ταυτίζονται, χρησίμευσαν σε μετρήσεις δενδροχρονολ γησης και ταύτισης του είδους και της προέλευσης του ξύλου.
Oι αναλύσεις έγιναν απ τον δρα I. Mανιάτη στο Kέντρο «Δημ κριτος» και απ
το Iνστιτούτο Δασικών Eρευνών του Πανεπιστημίου Aθηνών. H χρονολ γηση έγινε με την τεχνική του άνθρακα 14. Tα τυχαία δείγματα ξύλων που μετρήθηκαν απ την ανασκαφή του 1993 έδωσαν συμβατική ηλικία ραδιοάνθρακα 347-+25, που
αντιστοιχεί σε βαθμολογημένη ηλικία
1485–1634 μ.X.
Tο σχήμα του σκάφους ήταν, λίγο πολύ,
σαφές απ τις ορατές απολήξεις των 98
νομέων, συνολικού μέγιστου μήκους 16
μέτρων.
Kαθώς φαίνεται, επρ κειτο για ένα
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Σωρς απ μπάλες κανονιού in Situ στο σκαρί του βυθισμένου σκάφους.

Tο ναυάγιο της Zακύνθου. Διακρίνεται το σημείο πρσκρουσης στον ύφαλο «Δημήτρης». Πρκειται για πλοίο άγνωστης μέχρι στιγμής εθνικτητας, το οποίο ήταν μάλλον εμπορικ.
KYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000 - H KAΘHMEPINH

25

MEΓAΛA NAYAΓIA

Πίπα απ λευκή πορσελάνη ευρωπαϊκής προέλευσης που βρέθηκε μαζί
με άλλα αντικείμενα στο ναυάγιο της Zακύνθου.

σκαρί κατασκευασμένο απ βαριά ξυλεία.
Aκ μη δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε
με ασφάλεια τα άκρα του σκάφους και κατά συνέπεια το συνολικού του μήκος και
το εκτ πισμά του.
H ανασκαφή στη δυτική πλευρά του
σκάφους που σώζεται σχεδ ν ακέραιο έφερε στο φως μεγάλες σανίδες ξύλων σε
άτακτη διάταξη με εμφανή ίχνη βιαίας
θραύσεως. H εικ να που παρουσιάζουν
είναι πολύ συγκεχυμένη.
Tα στοιχεία αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα τι αυτ το τμήμα ήταν εκείνο
που επλήγη πρώτο, ίσως, απ τη βίαιη
πρ σκρουση του πλοίου με τον ύφαλο.
Aξίζει πάντως να σημειωθεί τι το σκάφος διατηρείται σε μεγάλο βαθμ ακέραιο και τι το ξύλο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης παρά
τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται και το διαβιβρώσκουν, ιδιαίτερα μετά την ανασκαφή.
Mε το πέρας κάθε ανασκαφικής περι δου τα τμήματα που αποκαλύπτονται,
σκεπάζονται επιμελώς με το ειδικ ύφασμα TEPMA για λ γους προστασίας.
H μέθοδος αυτή εφαρμ ζεται πειραματικά για πρώτη φορά απ τη συντηρήτρια Aναστασία Πούρνου σε υ/β ανασκαφή.
Aπ τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι
στιγμής, παρατηρούμε τι το σκαρί του
πλοίου έχει κατασκευασθεί με επιτήδειο
τρ πο και με το πνεύμα λιτ τητας, με την
τεχνική του skeleton first.
Tα τελειώματα και τα εξαρτήματά του
είναι αρκετά καλά αλλά χι εξαιρετικά.
Δεν φαίνεται να έφερε διακοσμήσεις και
λες οι ενδείξεις, με κυρι τερη απ τις οποίες το φορτίο του, συγκλίνουν τι επρ κειτο μάλλον για εμπορικ πλοίο.
Oπως πολύ σοφά παρατηρεί ο ιστορικ ς
Fernand Braudel, ο υπολογισμ ς των τ ννων την εποχή εκείνη δεν ήταν ποτέ ακριβής. Eτσι υπολογίζουμε κατ’ ελευθέρα εκτίμηση και με κάθε επιφύλαξη τι το
tonnage του πρέπει να ήταν τουλάχιστον
50, ίσως και 75 τ ννων. Aριθμοί που ενδεχομένως αλλάξουν ταν συγκεντρώσουμε πλήρως τις μετρήσεις ύψους, μήκους και πλάτους του σκάφους.
H πλειον τητα πάντως των εμπορικών
πλοίων της Mεσογείου, των γνωστών ως

galere da mercato, τον 16ο αιώνα, ήταν λίγων τ ννων.
H αρχαιολογική σημασία του ναυαγίου
έγκειται ακριβώς στο γεγον ς τι ο ξύλινος σκελετ ς του σκάφους σώζεται σχεδ ν ακέραιος, πράγμα που μας επιτρέπει
να τεκμηριώσουμε τη ναυπηγική του
πλοίου.
Eάν λάβουμε επίσης υπ’ ψιν τι σε αντίθεση με τις β ρειες θάλασσες που το
περιβάλλον ευνοεί περισσ τερο τη διατήρηση του ξύλου, ελάχιστα ακέραια ναυάγια της ίδια εποχής σώζονται στη Mεσ γειο, δηλαδή κατά τον 15ο – 16ο αιώνα,
μια περίοδο που θεωρείται μεταβατική για
τη ναυπηγική τέχνη, το ναυάγιο που ερευνούμε συγκεντρώνει μεγαλύτερο αρχαιολογικ και ιστορικ ενδιαφέρον.
Aπ τα πιο σημαντικά ευρήματα της ανασκαφής μέχρι σήμερα είναι ένα τμήμα
ξύλου, που ενδεχομένως ανήκει σε λαβή
ξυλουργικού εργαλείου και φέρει εγχάρακτα τα αρχικά P V του λατινικού αλφαβήτου και ισοσκελή σταυρ με ακραίμονες
καθώς και μια ανάγλυφη πίπα καπνίσματος απ λευκή πορσελάνη ευρωπαϊκής
προέλευσης.
Oι λίθινες μπάλες κανονιού μας κάνουν
να ελπίζουμε στην ανεύρεση μελλοντικά
πυροβ λου πλου, το οποίο δυστυχώς δεν
έχει ακ μη βρεθεί. Oπως είναι γενικά παραδεκτ , μέχρι το 1600, τα περισσ τερα
πυροβ λα πέρασαν σταδιακά απ τις πέτρινες στις σιδερένιες μπάλες. H κατασκευή των λιθίνων βλημάτων φθίνει κατά
τον 16ο αιώνα χάρις στις ταχύτερες και
φθην τερες μεθ δους επεξεργασίας του
σιδήρου. Oι μπάλες που βρέθηκαν στη
Zάκυνθο είναι ανάλογες εκείνων που βρέθηκαν στα ναυάγια της La Trinidad
Valencera της ισπανικής αρμάδας, που
ναυάγησε έξω απ το Kinnagoe Bay στη
B. Iρλανδία, και του γενουατικού ναυαγίου της Lomellina στη ν τιο Γαλλία, καθώς
και σε άλλα της ίδιας περι δου.

Φορτίο
με φουντούκια
Tις περισσ τερες φορές στην αρχαιολογία ταπεινά ανασκαφικά ευρήματα αποδεικνύονται σημαντικ τατα για την αρ-
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χαιολογική και ιστορική τεκμηρίωση.
Aπ τις πρώτες υποβρύχιες επισκέψεις
μας στο χώρο, παρατηρήσαμε την έντονη
παρουσία εν ς ευτελούς φαινομενικά ευρήματος. Διασκορπισμένα στον πυθμένα,
αλλά και σε βαθύτερα στρώματα των ανασκαφικών τομών, βρέθηκαν και εξακολουθούν να βρίσκονται, ανακατεμένα με
τη λάσπη, χιλιάδες χυμένα φουντούκια σε
άριστη κατάσταση, ανάλογα με το βάθος
που βρίσκονται.
Δεν έχουμε καταλήξει εάν πρ κειται για
κύριο ή συμπτωματικ φορτίο του σκάφους, το φαινομενικά μως ταπειν αυτ
εύρημα, αποτελεί σημαντικ ενδεικτικ
στοιχείο για τον προσδιορισμ της προέλευσης και της διαδρομής του καραβιού
εφ’ σον η καλλιέργεια του καρπού ήταν
ακ μη άγνωστη στην Eυρώπη και είναι

γνωστ τι εκαλλιεργείτο σε τρεις περιοχές, στην Kασταμονή της M. Aσίας, στο
Aγιο Oρος και στην Aγυιά του B λου. H
προέλευση των καρπών του φορτίου μας
δεν έχει ακ μη προσδιορισθεί.
Tα 100 ασημένια νομίσματα μως που
βρέθηκαν in situ αποζημίωσαν τις αρχαιολογικές μας προσδοκίες. Aρχικά η
επιφάνειά τους ήταν διαβρωμένη σε τέτοιο βαθμ ώστε να μην αναγνωρίζονται.
H πειραματική συντήρηση που έγινε
στα εργαστήρια της Eφορείας Eναλίων απ τη συντηρήτρια Σοφία Παπιδά, έδωσε
θεαματικά αποτελέσματα αφού τα αρνητικά αποτυπώματα του επίπαγου αποκάλυψαν ασημένια νομίσματα του Φιλίππου
II της Iσπανίας, κοπής 1585.
Tο ιστορικ σκηνικ στη Mεσ γειο τον

Φουντούκια απ το ναυάγιο της Zακύνθου.

Aσημένια ισπανικά νομίσματα εποχής Φιλίππου B΄, κοπής 1585 μ.X. απ το ναυάγιο της Zακύνθου. Bρέθηκαν εκατ τέτοια νομίσματα στο πλοίο, χωρίς μως να αποδεικνύουν την εθνικτητά του. Aπ το ιστορικ πλαίσιο της εποχής αποδεικνύεται μνο τι εκείνη την εποχή η Iσπανία ήταν κοσμοκράτειρα...

εγκαθίστανται εμπορικοί διπλωματικοί
πράκτορες απ τη Nάπολη, την Oλλανδία,
τη Γένοβα, τη Γαλλία και τη Mάλτα.

16ο αιώνα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο απ ταραγμένα γεγον τα που σημάδεψαν τον ιστορικ χάρτη την εποχή εκείνη: η Iσπανία είναι κοσμοκράτεια, η Bενετία χάνει
την Kύπρο και τις Mεσσηνιακές κτήσεις
της, επιβάλλει μως αυστηρ και ανελαστικά προστατευτικ εμποροκρατικ σύστημα, γνωστ ως «αρχή της κυριάρχου»,
Dominate, σύμφωνα με το οποίο η Bενετία
αναγνωρίζει μ νον στους Bενετούς πολίτες το δικαίωμα του εμπορεύεσθαι στην
Aνατολή.
H ανάπτυξη του εμπορίου και οι νέοι
θαλάσσιοι δρ μοι προώθησαν τη ναυπηγική τέχνη που ανέπτυξε νέους τύπους καραβιών.
Στη Zάκυνθο, οι πρώτοι Aγγλοι εμπορικοί αντιπρ σωποι της Levant Company εγκαθίστανται το 1586, ενώ λίγο αργ τερα

μως η ευκαιρία να μελετήσουμε άμεσα
και με λεπτομέρεια τη ναυπηγική και κατασκευή εν ς εμπορικού πλοίου του 16ου
αιώνα στη Mεσ γειο και σίγουρα το ναυάγιο στο «Σινιάλο» έξω απ το λιμάνι της
Zακύνθου προσφέρει ευρύ πεδίο έρευνας,
τ σο στον τομέα της ιστορίας της ναυπηγικής σο και σε εκείνον της εν γένει πολιτιστικής και εμπορικοοικονομικής ιστορίας

ντινών Aρχαιοτήτων, και τους συναδέλφους της Eφορείας Eναλίων Aρχαιοτήτων, Hλ. Σπονδύλη και Xρ. Aγουρίδη, αρχαιολ γους, Hλ. Mαρκ πουλο μηχανικ ,
τους αυτοδύτες Mανώλη Tζεφρώνη, Π.
Aναζητείται
Xρον πουλο και Λ. Mερσενιέ, τον φωτογράφο Bεζυρτζή και τη συντηρήτρια αρη εθνικτητα
χαίων P. Παπαδήμα. H ανασκαφή αυτή
δεν θα προχωρούσε χωρίς την ευσυνειδηH αρχαιολογική έρευνα έχει αμφίδρομο
σία, το κέφι και την εθελοστ χο. Nα απαντά σε ιστοριντική, πολλές φορές, προκά ερωτήματα, να επιβεβαισφορά τους.
ώνει ιστορικές μαρτυρίες,
αλλά και να θέτει νέους προTέλος, επιθυμώ να ευχαMήκους 16 μέτρων το πλοίο,
βληματισμούς
φέρνοντας
ριστήσω ιδιαίτερα τις λιμενιστο φως άγνωστα δεδομένα.
κές αρχές Zακύνθου για τη
έπειτα απ πρσκρουση σε ύφαλο,
Tα ερωτήματα που προκύσυνεχή υποστήριξη που παβυθίστηκε κοντά στο λιμάνι
πτουν απ το γεγον ς τι έρέχουν στο συνεργεία της ανα πλοίο, που μετέφερε φουνασκαφής, καθώς και τη
της Zακύνθου. H μέχρι σήμερα
ντούκια ανατολικής προέΔEH Zακύνθου για τη φιλοαρχαιολογική έρευνα απέδειξε
λευσης και συναλλασσ ταν
ξενία και την προθυμία της.
με ασημένια ισπανικά νομίτι μετέφερε φουντούκια...
σματα, ναυάγησε σε ενετική
Bιβλιογραφία:
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Λεπτομέρεια της ανατίναξης του γαλλικού πλοίου «La Therese» απ τα αρχεία της Σιμάνκας, στην Iσπανία.
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Γενική άποψη του «Mεγάλου Kάστρου», Hράκλειο, τον 17ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας απ τους Tούρκους.

Eρευνα στο «La Therese»
Tων M. Aναγνωστοπούλου
Aρχαιολγου

N. Λιανού
Aρχιτέκτoνος

βύθιση του πλοίου «La
Therese» υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για την
ιστορία της πολιορκίας
του Xάνδακα (Hρακλείου), πως σημαντικ είναι για τις γνώσεις
μας σχετικά με τη ναυπηγική τέχνη του 17ου αιώνα, το ίδιο
το ναυάγιο. Tο πλοίο κατασκευάστηκε
στην Tουλώνη (1662–1665) και ήταν ένα απ τα καλύτερα σκάφη στο στλο
του Λουδοβίκου 14ου. Στην αποστολή
της τελευταίας και πιο σημαντικής
γαλλικής βοήθειας που έφθασε στην
Kρήτη στις 19 Iουνίου 1669, το «La
Therese» ήταν η υποναυαρχίδα του
Γαλλικού Στλου και το μνο σκάφος,
που βυθίστηκε κατά την οργανωμένη
αντεπίθεση, απ ξηρά και θάλασσα,
των ενωμένων χριστιανικών δυνάμεων

H

στις 24 Iουλίου 1669. Aποτέλεσμα της σμού σε συνεργασία με τον J.Y.
βύθισής του απ τυχαία, μάλλον, έκρη- Cοusteau υπ την εποπτεία των αρχαιξη στην πυριτιδαποθήκη του, δεν ήταν ολγων Λ. Kολώνα και X. Πέννα. Kαμνο η απώλεια της υποναυαρχίδας, τά την παραμονή του συνεργείου στο
αλλά και η
θαλάσσιο
δημιουργία
χώρο
του
σοβαρταHρακλείου
του ηθικού
Kρήτης, κλονισμού
που πραγH υποναυαρχίδα
στους ποματοποιήτου Γαλλικού Στλου
λιορκούμεθηκαν οι σηνους, με αμαντικές απου βυθίστηκε έξω απ
ποτέλεσμα
ναγνωριστιτο Hράκλειο στη διάρκεια
την αποτυκές έρευνες
χία της προστη
νήσο
της πολιορκίας
σχεδιασμέΔία, εντοπίτου «Mεγάλου Kάστρου»
νης εξδου,
στηκε ύστετην αποχώρα απ υπαπ τους Tούρκους
ρηση
των
δειξη Hραγαλλικών
κλειώτη αυδυνάμεων
τοδύτη ένα
λίγο αργτεναυάγιο,
ρα και, τέλος, τη συνθηκολγηση και που λγω των μακάβριων ευρημάτων,
παράδοση του «Mεγάλου Kάστρου» ονομάστηκε αρχικά «το ναυάγιο των
στους Tούρκους. Tο 1976, συνεχίζο- κρανίων».
νται στις ελληνικές θάλασσες οι ενάTον Oκτώβριο του 1987, έγινε η έλιες έρευνες του υπουργείου Πολιτι- ναρξη της συστηματικής υποβρύχιας

έρευνας του ναυαγίου, απ τους M.
Aναγνωστοπούλου και N. Λιαν, ύστερα απ σχετική απφαση του Kεντρικού Aρχαιολογικού Συμβουλίου.
Σκοπς της έρευνας, πριν απ οποιαδήποτε άλλη εργασία, ήταν η γενική εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης
του ναυαγίου και ο καθορισμς των ορίων της περιοχής έρευνας, προκειμένου να συνταχθούν τα τοπογραφικά
διαγράμματα της ευρύτερης περιοχής,
οι επιμέρους αποτυπώσεις καθώς και
τα φωτομωσαϊκά συγκεκριμένων τμημάτων του σκάφους.
Στον κύριο χώρο του ναυαγίου, η έρευνα άρχισε απ το πρυμναίο τμήμα
του σκάφους. Συγκεκριμένα, καθαρίστηκαν και αποτυπώθηκαν οι νομείς
του αριστερού δευτερπρυμνου τμήματος σε κλίμακα 1:10, ενώ πραγματοποιήθηκε και το γενικ τοπογραφικ
λου του χώρου του ναυαγίου σε κλίμακα 1:100. Σύμφωνα με αυτ, τα ξύλινα τμήματα του πρυμναίου τμήματος
καταλήγουν κάτω ακριβώς απ τον άμορφο γκο που σχηματίζουν οι μπάλες των κανονιών. Tο σημείο αυτ ταυ-
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MEΓAΛA NAYAΓIA
Στιγμιτυπο απ την ανέλκυση του δεύτερου
μπρούτζινου κανονιού που βρέθηκε στο γαλλικ
ναυάγιο του «La Therese».

O Zακ Iβ Kουστ και ο ττε επιμελητής αρχαιοτήτων Λάζαρος Kολώνας, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του κανονιού, που ανελκύστηκε απ το χώρο του ναυαγίου.

Γραφική παράσταση του «La Therese» με τομή κατά μήκος, που δίνει πληροφορίες για την αρχιτεκτονική των
πλοίων του 17ου αιώνα.

H κατασκευή του πλοίου
H κατασκευή του «La Therese» άρχισε το 1662 στον πολεμικ ναύσταθμο της Tουλώνης. Yστερα απ ένα χρνο οι εργασίες διακπηκαν λγω έλλειψης ξυλείας. Tελικά ξανάρχισαν τον Mάιο του 1663 και συνεχίστηκαν μέχρι το 1665, οπτε τοποθετήθηκαν τα ιστία του και ο εξοπλισμς του. Tα χαρακτηριστικά του είναι: Tύπος σκάφους: VAISSEAU 3ης κλάσης (rang) με 58 καννια. Mήκος: 127 πδια (=51 μ.). Πλάτος: 32 πδια (=10,5 μ.). Bύθισμα: 15 πδια (=4,85 μ.). Eκτπισμα: 900 τννοι.
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Eίδη καθημερινής χρήσης (κουτάλια, νομίσματα, πιάτα, εργαλεία κ.λπ.),
που βρέθηκαν στο ναυάγιο του «La Therese».

τίστηκε με την αποθήκη των πυρομαχικών του σκάφους, αφού οι μπάλες των
κανονιών πρέπει, λγω του βάρους
τους, να μετακινήθηκαν ελάχιστα. H
θέση αυτή επιβεβαιώνεται, αν λάβουμε
υπψη τι σε λα τα πλοία της εποχής
οι αποθήκες του εξοπλισμού και η πυριτιδαποθήκη βρίσκονταν συνήθως
στα πρυμναία τμήματα.
Σε απσταση 500 μ. απ το σωρ με
τις μπάλες, εντοπίστηκε το πρώτο εγκάρσιο ξύλινο δοκάρι του σκάφους.
Eίναι αρκετά ευθύγραμμο στο κέντρο
του σκάφους και αρχίζει να καμπυλώνει προς τα άκρα ορίζοντας την κλίση
του πετσώματος. H διατομή του είναι
ορθογώνιου σχήματος διαστάσεων
0,20x0,30 μ. και το πλάτος του 8,00 μ.
Σε απσταση 2,00 μ. βρίσκεται το δεύτερο εγκάρσιο δοκάρι, που παρουσιάζει τα ίδια στοιχεία με το προηγούμενο, με τη διαφορά τι η καμπυλτητά
του είναι πιο έντονη. Στον παραπάνω
χώρο (δηλαδή, απ το σωρ με τις
μπάλες των κανονιών έως το δεύτερο
δοκάρι), εμφανίστηκαν, ύστερα απ
τον καθαρισμ, τα εσωτερικά πετσώματα του σκάφους που διατηρούνται
σε πολύ καλή κατάσταση.

Tα ευρήματα
Στο υλικ που ανελκύστηκε μέχρι
σήμερα, συγκαταλέγεται:
— Πολεμικ υλικ 16ου – 17ου αι.
Eπειδή η έκρηξη έγινε στην πυριτιδαποθήκη, σε λο το χώρο του ναυαγίου
υπάρχει διάσπαρτο υλικ απ μπάλες
κανονιών και βλια, κ.ά. Tα καννια
που ανελκύστηκαν φέρνουν τα εμβλήματα του Kαρλου 9ου και του Λουδοβίκου 14ου.
— Eίδη καθημερινής χρήσης (κουτάλια, πιάτα, εργαλεία, κ.λ.π.)· συμπεριλαμβάνονται και τα προσωπικά είδη
του δούκα de Navaille ο οποίος έφθασε στην Kρήτη ταξιδεύοντας με το «La
Therese».
— Aνθρωπολογικ υλικ που αποτελείται απ πλήθος ανθρώπινων οστών των 300, περίπου, ατμων που επέβαιναν στο πλοίο κατά τη στιγμή της
έκρηξης·
— Aντικείμενα–εξαρτήματα του
σκάφους, που μαζί με το κύριο σώμα
του, αποτελούν σημαντικά στοιχεία
για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής των
πλοίων του 17ου αιώνα.
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Δύτες ανασύρουν αμφορείς απ το φορτίο του εμπορικού πλοίου της κλασικής περιδου, που βυθίστηκε NA της Aλοννήσου.

Aμφορείς αναδυ μενοι
τα αρχαία χρ νια κάθε π λη
αποκτά τον χαρακτηριστικ
τύπο αμφορέα που επιτρέπει
στον έμπορο και κατ’ επέκταση στον καταναλωτή να αναγνωρίζει την προέλευσή του.
Mέχρι σήμερα, στον ελλαδικ
χώρο, έχουν αναγνωριστεί οι
περιοχές προέλευσης αρκετών τύπων αμφορέων. Σ’ αυτ συνέβαλαν οι ανασκαφές εργαστηρίων κεραμικής που κατασκεύαζαν αμφορείς, αλλά και η υποβρύχια αρχαιολογία με τις ανασκαφές αρχαίων εμπορικών πλοίων που ήταν φορτωμένα με αμφορείς.
Eτσι μπορούν σήμερα να αναγνωριστούν οι αμφορείς της Θάσου, της Mένδης, της Πεπαρήθου (Σκ πελος), της
Iκου (Aλ ννησος), της Πάρου, της Kω,
της P δου, της Λέσβου, της Σάμου, της
Kορίνθου, της Kρήτης, της Σινώπης, της
Kνίδου, της Xίου, της Kέρκυρας, της Σαμοθράκης, της Nάξου, των Aβδήρων, της
Xερσονήσου, της Hράκλειας Π ντου, της
Aκάνθου, των Kλαζομενών, αν και πα-

Σ

ραμένουν ακ μη αρκετοί τύπου αμφορέων άγνωστης προέλευσης.
Oι π λεις που παρήγαγαν κρασί ή λάδι
και κατασκεύαζαν τους αμφορείς δεν
διατήρησαν συνεχώς τον ίδιο τύπο. Kάθε
τύπος εξελίσσεται. Eτσι, για παράδειγμα,
απ τον 6ο έως τα τέλη του 3ου αι. π.X.,
την περίοδο της μεγαλύτερης εξέλιξης
του οξυπύθμενου αμφορέα, έχουν ταυτιστεί διάφοροι τύποι απ την ίδια περιοχή
διατηρούν μως πάντα ορισμένα χαρακτηριστικά που τους ξεχωρίζουν απ
τους υπ λοιπους. Για παράδειγμα, οι ροδιακοί αμφορείς απ τον 2ο αι. π.X., έχουν οξυξ ρυφες λαβές , οι κνιδιακοί φέρουν ένα δακτύλιο στη βάση τους, οι αμφορείς της Kω έχουν διπλές (δίδυμες) λαβές, οι αμφορείς της Xίου που χρονολογούνται στα μέσα του 5ου αι. π.X., παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικ εξογκωμένο λαιμ , ενώ στα τέλη του 4ου αι. π.X.,
ένα σχετικά ψηλ λαιμ με τις λαβές να
ξεκινούν αρκετά κάτω απ το χείλος. Eίναι δύσκολο να ερμηνευθεί γιατί διαφοροποιούνται οι αμφορείς της ίδιας περιο-
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χής. Iσως μια αιτία να είναι η ευκολ τερη
μεταφορά τους.
Σε γενικές γραμμές η μαζική παραγωγή
αμφορέων, με τοπικά χαρακτηριστικά
αρχίζει απ τον 6ο αι. π.X., και σε λα
σχεδ ν τα κέντρα παραγωγής οι αμφορείς έχουν σχετικά μεγάλο απι σχημο
σώμα με κοντ λαιμ και βάση επίπεδη.
H εξέλιξή τους εντοπίζεται κυρίως στην
επιμήκυνση του σώματος και του λαιμού
και τη συνεχώς περισσ τερη οξεία βάση.
Για την εσωτερική στεγανοποίηση του
αμφορέα, κυρίως ταν πρ κειται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κρασιού,
χρησιμοποιούσαν ρητίνη, για δε τη σφράγιση του αγγείου χρησιμοποιούσαν συχνά πήλινα πώματα που τοποθετούνταν
στη βάση του λαιμού.
H ταύτιση εν ς τύπου οξυπύθμενου
αμφορέα είναι απ ρροια πολλών στοιχείων, μελετών και ερευνών. Kατ’ εξοχήν σε
ανασκαφικά. Oι ανασκαφές κεραμικών
εργαστηρίων, βοήθησαν στην ταύτιση
των αμφορέων της Σαμοθράκης, της Kέρκυρας, της Πάρου, της Nάξου, ενώ επιβε-

βαιώθηκε η προέλευση πολλών άλλων.
Oι ανασκαφές των ναυαγίων εμπορικών
πλοίων βοηθούν στην καταν ηση του
τρ που μεταφοράς των αμφορέων. Tα
ναυάγια του 5ου αι. π.X., που ανασκάπτονται στις B ρειες Σποράδες και που
μετέφεραν χιλιάδες αμφορείς απ τη
Mένδη και την Πεπάρηθο, επιβεβαίωσαν
την ευρεία κατανάλωση του οίνου των
περιοχών αυτών. Aκ μη, βοηθούν στην
επίλυση ερωτημάτων, πως για παράδειγμα τι οι αμφορείς, που είχαν βρεθεί
σε μεγάλες ποσ τητες στη Mαύρη Θάλασσα και που μέχρι σήμερα ονομάζονται Solocha II, είναι μάλλον οι αμφορείς
της Πεπαρήθου, αν και παραμένει πιθανή η χιακή προέλευσή τους ή τέλος τι τα
εμπορικά πλοία των κλασικών χρ νων ήταν μεγάλα σε μέγεθος, πως αναφέρει ο
Θουκυδίδης.
Σημείωση: Aπσπασμα απ τον κατάλογο
«Aμφορείς και Θάλασσα» που εξέδωσε το
1999 το Yπουργείο Πολιτισμού και η Eφορεία Eναλίων Aρχαιοτήτων.

