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ΣΤΟ ΝΑυΑΓιΟ ΜΕΝΤωΡ (1802) ΣΤΑ ΚυΘΗΡΑ1

ΔΔηημμ..  ΚΚοουυρρκκοουυμμέέλληηςς
Δρ. Αρχαιολόγος, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΤΤοούύρρττααςς
Δρ. Αρχαιολόγος

Την 5/17 Σεπτεμβρίου 1802 σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το
μπρίκι ΜΕΝΤωΡ, ναυλωμένο από τον Λόρδο Έλγιν για να μεταφέρει μέρος
των αρχαιοτήτων που είχαν αφαιρεθεί από μνημεία των Αθηνών και την
Ακρόπολη, βυθίζεται έξω από το λιμάνι του Αυλαίμονα, στον κόλπο του Αγίου
Νικολάου στα νοτιοδυτικά Κύθηρα (εειικκ..  11,,  22)2.

Στο πλοίο, σύμφωνα με την επίσημη φορτωτική, είχαν φορτωθεί δεκαεπτά
κιβώτια με αρχαιότητες καθώς και η προσωπική οικοσκευή των επιβατών.
Τελικός προορισμός του πλοίου ήταν η Αγγλία. Στο πλοίο επέβαιναν τουλάχι-
στον 12 άτομα, 6 άτομα πλήρωμα (ο κυβερνήτης Πλοίαρχος William H.
Eglen, ο John Macpharlan (ή Macfarlan), λογιστής ή ναύκληρος, ο Μανώλης
Κωνσταντίνος Μάλης, πλοηγός, και τρεις ναύτες ο John Wigton, ο Ross, του
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1. Στην υποβρύχια έρευνα συμμετείχαν αρχαιολόγοι, τεχνικοί, επαγγελματίες δύτες, ερ-
γατοτεχνίτες, μηχανολόγοι, συντηρητές και συγκεκριμένα οι εξής: Δρ. Αλέξανδρος Τούρτας,
Δημήτρης Δημητρίου, Δρ. Θεοτόκης Θεοδούλου, Δρ. Marine Jaouen, Δρ. Σταυρούλα Βραχιο-
νίδου, Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Δρ. Brendan Foley, Έλια Νικητοπούλου, Μαρία Φωτιά-
δη, Δρ. Ελπίδα Καραδήμου, Δρ. Γιάννης Ίσσαρης, Δρ. Κοσμάς Κορωναίος, Χρύσα Φουσέκη,
Ειρήνη Μάλλιου, Γιάννης Φαρδούλης, Gemma Smith, Phil Short, Αριστείδης Μιχαήλ, Μανώ-
λης Τζεφρόνης, Scott Lemoth, Σπύρος Μουρέας, Λουι Μερσενιέ, Πέτρος Τσαμπουράκης, Θε-
μιστοκλής Τρουπάκης, Άγγελος Τσοπανίδης, Μανουήλ Κουρκουμέλης και οι οδηγοί της
ΕΕΑ Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Χαράλαμπος Μαργαρώνης. Οι υποβρύχιες φωτογραφίες
είναι του Γιάννη Φαρδούλη, το φωτομωσαϊκό επιμελήθηκε ο Αλεξ. Τούρτας και οι φωτογρα-
φίες των ευρημάτων είναι του Πέτρου Βεζυρτζή. Η συντήρηση των ευρημάτων έγινε στα ερ-
γαστήρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων από τους Χρύσα Φουσέκη, Ειρήνη Μάλλιου,
Αντιγόνη Λεάκου και Άγγελο Τσοπανίδη.

2. Σχετικά με το ναυάγιο και την αρχική ναυαγιαιρεσία του φορτίου του (1802-04) βλ. το
σύνολο των άρθρων LEONTSINIS 2010, ΣAKEΛΛΑΡΑΚΗΣ 2013.



οποίου έχει διασωθεί μόνο το επώνυμο, και ένας τρίτος του οποίου το όνομα δεν
έχει διασωθεί και φέρεται ως καταγόμενος από το Γιβραλτάρ και 6 επιβάτες,
που είχαν αναλάβει τη συνοδεία του φορτίου και συγκεκριμένα οι William
Richard Hamilton, γραμματέας του Λόρδου Έλγιν, ο Λοχαγός William Leake,
τοπογράφος – αρχαιολόγος, ο υπολοχαγός John Squire, αξιωματικός του πυ-
ροβολικού, και τέλος τρία άτομα, που αναφέρονται ως το υπηρετικό προσωπι-
κό των επιβατών (σε διάφορες επιστολές μετά το ναυάγιο αναφέρονται τα ονό-
ματα Giacomo (;) και Peter Gavallo και μάλλον πρόκειται για δύο από τα τρία
αυτά άτομα).

Το πλοίο, επιστρέφοντας από το ακρωτήριο Ταίναρο προς τα Κύθηρα, λό-
γω κακοκαιρίας και αβαρίας, προσκρούει σε βράχια με τη δεξιά πλευρά της
πλώρης έξω από το λιμάνι του Αυλαίμονα και βυθίζεται, άμεσα σε βάθος πε-
ρίπου 22 μέτρων. Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο (επιβάτες και πλήρωμα) δια-
σώζονται βγαίνοντας στα βράχια της ακτής και περιθάλπονται από τους κα-
τοίκους του Αυλαίμονα και από το πλήρωμα του ελληνικού πλοίου υπό Αυ-
στριακή σημαία «Ανίκητος», το οποίο επίσης ήταν αγκυροβολημένο στην πε-
ριοχή. Οι ναυαγοί βρίσκουν ουσιαστική βοήθεια και στο πρόσωπο του υποπρό-
ξενου του Ηνωμένου Βασιλείου στα Κύθηρα Εμ. Καλούτση, ο οποίος και διε-
νεργεί την ανάκριση του συμβάντος και μεριμνεί για την έκδοση νέων διαβα-
τηρίων και πιστοποιητικών για τους ναυαγούς.

Με τη γνωστοποίηση του ναυαγίου ο Λόρδος Έλγιν εντέλλει τον γραμμα-
τέα του William Richard Hamilton να παραμείνει στα Κύθηρα και να αναλά-
βει τη ναυαγιαιρεσία του φορτίου του. Κατά τις εργασίες που διήρκησαν δύο
χρόνια, πέραν των κιβωτίων με τις αρχαιότητες, ανελκύσθηκε και ένα μεγά-
λο μέρος του εξαρτισμού του πλοίου (βοηθητικές βάρκες, πανιά, σχοινιά, κα-
νόνια, προσωπικά αντικείμενα, κ.ά.).

Μετά το περιστατικό αυτό, οι διάφορες έρευνες3, που διενεργούνται κατά
καιρούς, σχετίζονται σχεδόν όλες με τη φημολογία, ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν γλυπτά και «μάρμαρα» στον χώρο του ναυαγίου. Εν συντομία, ήδη
από τα τέλη του 1�ου αιώνα (1875), οργανώνονται διάφορες αυτοψίες ή μι-
κρής διάρκειας έρευνες με σκοπό τον έλεγχο του χώρου του ναυαγίου και με
πάντα την ελπίδα εντοπισμού κάποιων θραυσμάτων γλυπτών από το φορτίο
του πλοίου, όπως όταν Καλύμνιοι δύτες αναφέρουν ότι είδαν μάρμαρα στον βυ-
θό στην περιοχή του ναυαγίου. Ο τότε Πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρεί-

Δημ. Κουρκουμέλης - Αλέξανδρος Τούρτας420

3. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις πρόσφατες υποβρύχιες έρευνες που διενήργησε η
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων από το 2011 και εξής, στον χώρο του ναυαγίου. Οι παλαιότε-
ρες διεργασίες όπως η αρχική ναυαγιαιρεσία και άλλες έρευνες έχουν αναλυθεί εκτενώς από
τους ΜHΛιΑΡΑΚΗΣ Α. 1888, ΣΤΑΘΗΣ 1�23, LEONTSINIS G. 2010 και ΣAΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Γ.
2013.



ας και υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Στεφ. Κου-
μανούδης, εντέλλει τον Π. Σταματάκη, Έφορο Πελοποννήσου, να διενεργήσει
έρευνα στην περιοχή του ναυαγίου, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Η έρευνα αυτή
αποτελεί ίσως και την πρώτη υποβρύχια έρευνα, με παρουσία αρχαιολόγου,
στην Ελλάδα4. Σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 1�76, κατά τη
διάρκεια των ερευνών από τον πλοίαρχο J.-Y. Cousteau, στο ναυάγιο των
Αντικυθήρων, με τη συμμετοχή του αρχαιολόγου του υπουργείου Πολιτισμού
Λ. Κολώνα, μεταβαίνουν, λόγω κακοκαιρίας στα Αντικύθηρα, στον Αυλαί-
μονα, και εντοπίζουν τον χώρο του ναυαγίου. Όμως, επειδή το ενδιαφέρον της
αποστολής αυτής επικεντρωνόταν στο αρχαίο ναυάγιο, δεν δόθηκε συνέχεια
στην έρευνα. Τέλος τον ιούλιο 1�80, το ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών
Ερευνών διενεργεί μικρής έκτασης και διάρκειας υποβρύχια αρχαιολογική
έρευνα και ανασκαφή στον χώρο του ναυαγίου. Διερευνάται ένα τμήμα του
κύτους του πλοίου και ανελκύονται διάφορα μικροαντικείμενα, κυρίως προσω-
πικά είδη του πληρώματος και των επιβατών5. Πρόκειται επί της ουσίας, για
την πρώτη συστηματική έρευνα στο ναυάγιο, ενώ το 1�84 κλιμάκιο της Εφο-
ρείας Εναλίων Αρχαιοτήτων διενεργεί εκ νέου αυτοψία, ύστερα από φήμες ότι
υπάρχουν ακόμα μάρμαρα στον χώρο. Το 2007,,  ο χώρος του ναυαγίου κηρύσ-
σεται από το υπουργείο Πολιτισμού ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος. Τέλος
το 200�, μερικές μέρες πριν τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, εκ
νέου φήμες, ότι υπάρχουν ακόμα «μάρμαρα» στον βυθό, προκαλούν μία νέα
ολιγοήμερη αυτοψία χωρίς φυσικά να εντοπισθούν ή να διαπιστωθεί η ύπαρξη
«μαρμάρων».

Από το 2011 έως το 2013 και το 2015 έως το 2018, διενεργείται από την
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων σωστική υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα και
ανασκαφή στο ναυάγιο6. Οι πρόσφατες, αυτές έρευνες είναι οι πλέον συστημα-
τικές και αυτές που έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα πολλά στοιχεία τόσο για το
πλοίο και τους επιβάτες του όσο και για το φορτίο που μετέφερε πέραν των αρ-
χαιοτήτων.

Από τα λίγα κατασκευαστικά στοιχεία για το πλοίο που αναφέρονται στο
μητρώο του 1801 της Lloyd’s7, φαίνεται ότι ο Μέντωρ ήταν του τύπου μπρίκι
(δίστηλο ιστιοφόρο), είχε κατασκευασθεί περίπου το 1788 στην Αμερική, (σύμ-
φωνα με την καταχώρηση του 1801 το πλοίο ήταν 13 ετών), και ήταν νηολο-
γημένο στο Λονδίνο ως εμπορικό πλοίο (constanttrader). Κατασκευασμένο από
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4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Γ. 2013, σσ. 217-230.
5. ΛιΑΝΟΣ, 1�83, σσ. 25 κ.έ.
6. Για τις πρόσφατες έρευνες στο ναυάγιο βλ. συνολικά τα άρθρα ΚΟυΡΚΟυΜΕΛΗΣ Δ.,

ΤΟυΡΤΑΣ Α. 2018, ΚΟυΡΚΟυΜΕΛΗΣ Δ. 2015, KΟURKOUMELIS D., TOURTAS A. 2014.
7. Mentor Bgs, in The Lloyd’s Resister of Shipping for the year 1801, London.



βελανιδιά και κέδρο (liveoak & cedar), καλυμμένο εξωτερικά με φύλλα χαλκού
(sheathed with copper) και με χωρητικότητα 114 τόνους. Είχε ένα κατάστρω-
μα και το αμπάρι του ήταν βαθύ και ευρύχωρο (singledeck with deep waist),
προφανώς για να διευκολύνεται η τοποθέτηση και μεταφορά φορτίου. Το πλοίο
ήταν οπλισμένο με 6-12 κανόνια. Σύμφωνα με την καταγραφή τόσο το πλοίο
όσο και ο εξαρτισμός του ήταν σε καλή κατάσταση. Η καταχώρηση του στα
μητρώα το 1801 πρέπει να συμπίπτει με το έτος μεταβίβασής του στον Λόρδο
Έλγιν και, επειδή δεν είναι γνωστό το προηγούμενο όνομα του πλοίου, δεν μπο-
ρεί να εντοπισθεί παλαιότερη καταχώρηση. Στα δε αρχεία της Lloyd’s δεν φαί-
νεται να υπάρχουν άλλα στοιχεία πέραν της καταγραφής του 1801 (εειικκ..  33).

Από το σκαρί του πλοίου, έχει αποκαλυφθεί και διασώζεται σε αρκετά κα-
λή κατάσταση ένα τμήμα μήκους 10,60 μ. και πλάτους 5,70 μ., που αντιστοι-
χεί περίπου στο 25% των υφάλων του. Πρόκειται για ένα μέρος της τρόπιδας
του πλοίου καθώς και του παστώματος και των νομέων του αριστερού πρυ-
μναίου τμήματός του (εειικκ..  44). Το υπόλοιπο του κύτους φαίνεται να έχει φθαρεί
και διασκορπισθεί, τόσο από τις διεργασίες των δυτών, κατά την πρώτη ναυα-
γιαιρεσία του 1802, όσο και από τη δράση των κυμάτων και των ρευμάτων
στον χώρο βύθισής του.

Η τρόπιδα του πλοίου (οι διαστάσεις της μετρήθηκαν 35 εκ. Χ 25 εκ.) δεν
έχει διασωθεί σε καλή κατάσταση, σώζονται όμως τα μεγάλα καρφιά (τζα-
βέτες) που ένωναν τα διάφορα τμήματά της με τους νομείς. Οι νομείς του
πλοίου ήταν τοποθετημένοι σε πολύ μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον,
από 1 εκ. έως 5 εκ. Η πυκνή διάταξη των νομέων σχετίζεται μάλλον με το ότι
το πλοίο είχε κατασκευαστεί στην Αμερική και προοριζόταν για να ταξιδεύει
στον Ατλαντικό. Οι νομείς σχηματίζουν ένα ενιαίο επίπεδο προσπέλασης χω-
ρίς να απαιτείται πρόσθετη διάστρωση από μαδέρια πυθμένα (φόδρα). Οι δια-
στάσεις των νομέων κυμαίνονται πλάτος από 0,15 έως 0,17 μ. και πάχος 0,12
έως 0,13 μ. (εειικκ..  55). Το πέτσωμα του πλοίου διακρίνεται μόνο σε μερικά ση-
μεία ανάμεσα στους νομείς ή σε κενά που έχουν δημιουργηθεί από νομείς που
λείπουν. Οι σανίδες του πετσώματος έχουν πάχος 3 εκ. και το πλάτος του δια-
φέρει από 12 έως 25 εκ. Τα ύφαλα του πλοίου ήταν καλυμμένα εξωτερικά με
φύλλα χαλκού, σύμφωνα και με την καταγραφή στα μητρώα της Lloyd’s.
Στον χώρο βρέθηκαν αρκετά μικρά κυρίως τεμάχια φύλλων χαλκού, που προ-
έρχονται από την επένδυση, όπως επίσης και ένας μεγάλος αριθμός μικρών
χάλκινων καρφιών, που είχαν χρησιμοποιηθεί για την στερέωση των φύλλων
χαλκού στο πέτσωμα8. Η εξωτερική επικάλυψη των υφάλων του πλοίου με
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8. Για το θέμα της κάλυψης των υφάλων των πλοίων με φύλλα χαλκού πρβλ την πρόσφα-
τη και πλήρη μελέτη του BINGEMAN JOHN M. 2018 στο σύνολό της, καθώς και την αναφορά
των GORELL F., FILOSTRAT J. 2012.



φύλλα χαλκού βεβαιώνεται επίσης από επιστολή του Εμ. Καλούτση, με την
οποία ζητά από τον W. Hamilton να μεσολαβήσει προς τον Λόρδο Έλγιν, για
να του δοθεί η άδεια να αφαιρέσει και ανελκύσει τα φύλλα χαλκού από το πέ-
τσωμα του πλοίου. Η κάλυψη των υφάλων των πλοίων με φύλλα χαλκού ή
ορείχαλκου ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή, όμως εξασφάλιζε την καλή διατήρηση
των ξύλινων τμημάτων του πλοίου που βρέχονται.

Στον χώρο και πάνω στο διατηρημένο τμήμα του σκαριού, υπάρχει ένας
σωρός λίθων μεσαίου κυρίως μεγέθους πιθανώς μέρος του έρματος του πλοίου
στο πρυμναίο τμήμα του αμπαριού, για την εξισορρόπηση του βάρους του φορ-
τίου, που θα ήταν τοποθετημένο στο κεντρικό τμήμα του αμπαριού. Οι πέτρες
αυτές έχουν πλέον συσσωματωθεί μεταξύ τους εξ’αιτίας των σιδερένιων αντι-
κειμένων, που βρίσκονται στην περιοχή, όπως μπάλες κανονιών, όπλα και άλ-
λα μεταλλικά αντικείμενα. Κατά την ανασκαφή του χώρου, εντοπίσθηκαν
όπλα, βόλια και πολλά προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και του πληρώ-
ματος του πλοίου. Ο χώρος έχει ταυτισθεί με την περιοχή της πρύμνης του
πλοίου, όπου και ο χώρος ενδιαίτησης των επιβατών και των αξιωματικών.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνεται, ότι το πλοίο προσέ-
κρουσε στους απότομους βράχους της ακτής με το πρωραίο δεξιό του. Κατέ-
ληξε δε στον πυθμένα με την τρόπιδα και ίσως ελαφρά πλαγιασμένο προς την
αριστερή πλευρά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες της εποχής,
σύμφωνα με τις οποίες οι ιστοί του πλοίου ήταν ορατοί πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Το τμήμα του σκαριού που διασώθηκε ήταν αυτό που ακου-
μπούσε στον αμμώδη πυθμένα. Η κακή διατήρηση του σκαριού φαίνεται ότι
οφείλεται σε μεγάλο μέρος στις εργασίες δυτών για την ανέλκυση αντικειμέ-
νων από το πλοίο. 

Τα αντικείμενα, που μέχρι τώρα έχουν ανελκυσθεί από τον χώρο του ναυαγί-
ου, μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερεις κατηγορίες: 1) αντικείμενα που σχε-
τίζονται με τη ναυσιπλοΐα και τον εξαρτισμό του πλοίου, 2) αντικείμενα που
έχουν σχέση με τη διαβίωση στο πλοίο και προσωπικά αντικείμενά των επιβα-
τών και του πληρώματος, 3) αντικείμενα που σχετίζονται με την άμυνα του
πλοίου και τέλος 4) αντικείμενα, που αποτελούσαν, ίσως, μέρος του φορτίου του.

Από τα αντικείμενα του πρώτου συνόλου, πρέπει να αναφερθούν το κάτω
χάλκινο τμήμα της πυξίδας του πλοίου (εειικκ..  66), που σώζει ακόμα την ακίδα
πάνω στην οποία περιστρεφόταν ο δίσκος, δύο χρονομετρικές κλεψύδρες (εειικκ..
77)�, το άνω τμήμα ενός ναυτικού διαβήτη (διαστημόμετρο ή κομπάσο). Από
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�. Παρόμοιες κλεψύδρες έχουν εντοπισθεί σε πολλά ναυάγια. Ενδεικτικά βλ. GORELL F.,
FILOSTRAT J. 2012, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο http://www.archeosousmarine.net
/ardoises.html



τον εξαρτισμό του πλοίου, αν και, σύμφωνα με τις αναφορές και την καταγρα-
φή της πρώτης ναυαγιαιρεσίας, φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του ανελκύ-
σθηκε τότε, εντούτοις, βρέθηκαν ορισμένα αντικείμενα, τροχαλίες (εειικκ..  88), δί-
σκοι τροχαλιών και διάφορα άλλα ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα.

Όσον αφορά στα αντικείμενα, που σχετίζονται με τη διαβίωση επί του
πλοίου και τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και του πληρώματος, συ-
γκαταλέγεται ένας μεγάλος αριθμός μεταλλικών και οστέινων κομβίων εν-
δυμάτων, φορητά ρολόγια τσέπης, ένας σφραγιδόλιθος με απεικόνιση πυροβό-
λου σε κιλλίβαντα (εειικκ..  ��), σφραγίδα που μάλλον ανήκε στον υπολοχαγό John
Squire, που ήταν αξιωματικός του πυροβολικού. Ακόμα στα προσωπικά αντι-
κείμενα περιλαμβάνονται ένα φορητό και δύο γυάλινα επιτραπέζια μελανοδο-
χεία, μία φορητή πυξίδα με χρυσή αλυσίδα κατασκευασμένη στο Λονδίνο, τρία
μικρά φιαλίδια αρωμάτων (εειικκ..  1100), οστέινες βούρτσες για τον καθαρισμό των
δοντιών (εειικκ..  1111), οστέινες χτένες (εειικκ..  1122), οθωμανικά και αραβικά νομί-
σματα, όπως επίσης τρία χρυσά νομίσματα Ουτρέχτης και ένα χρυσό ισπανι-
κό νόμισμα του Φερδινάνδου VI (1758) ((εειικκ..  1133)),, τρία πιόνια από σκάκι και
μία οστέινη γέφυρα μουσικού οργάνου, αλλά και τμήματα επίπλων που βρί-
σκονταν πάνω στο πλοίο. ιδιαίτερο εύρημα αποτελεί η βάση ενός θεοδόλιχου
(εειικκ.. 1144), τοπογραφικού οργάνου, που πιθανώς ανήκε στον τοπογράφο William
Leake, ο οποίος είχε αποτυπώσει για λογαριασμό του Λόρδου Έλγιν πολλά
από τα μνημεία της Ακρόπολης, τα νεώρια στη Ζέα και άλλα μνημεία.

Ακόμα ανελκύσθηκε ένας αρκετά σημαντικός αριθμός σκευών καθημε-
ρινής χρήσης, ποτηριών, φιαλών, δοχείων, που προφανώς ανήκαν στο πλοίο
και χρησίμευαν για τη διατροφή και τη διαβίωση του πληρώματος και των
επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και ένα σύνολο σκευών από
αδιαφανές γαλάζιο και λευκό κυρίως γυαλί. ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερ-
θούν ορισμένα θραύσματα αγγείων που φέρουν γαλάζια διακόσμηση και
εντάσσονται στην κατηγορία της blue pottery ή blue and white ware, η οποία
μιμείται διακοσμητικά θέματα κινέζικων σκευών, ιδιαίτερα προσφιλής τύ-
πος σκευών της εποχής. Ακόμα ενδιαφέρον είναι το σύνολο των τουλάχιστον
80 κυλινδρικών φιαλών με ψηλό λαιμό από πράσινο γυαλί, οι οποίες μάλλον
ήταν φιάλες οίνου, είναι όμως αδύνατον να ταυτισθούν με συγκεκριμένη πε-
ριοχή10. Τέλος δε και διακοσμητικά αντικείμενα όπως μία χάλκινη βάση και
μία υποδοχή κηροπηγίου και αρκετοί γυάλινοι κρύσταλλοι πολυελαίου σε
διάφορα σχήματα. 
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10. Για τη μεταφορά σε πλοία φιαλών οίνου είτε για προσωπική κατανάλωση είτε για
εμπόριο βλ. τη δημοσίευση του ναυαγίου του 1834 με τη συμβατική ονομασία «L’épavedes
Médailles», MALCOR 1��0, σσ. 34 κ.ε., καθώς και POMEY P. et al., 1��3, σσ. 46-7.



Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το πλοίο ήταν οπλισμένο. Σύμφωνα με τις
καταγραφές, στη διάρκεια της ναυαγιαιρεσίας, ανελκύσθηκε το σύνολο των
κανονιών του πλοίου και μεταφορτώθηκαν, μαζί με το υπόλοιπο φορτίο, στα
Βρετανικά πλοία, που ήρθαν για τον σκοπό αυτό στα Κύθηρα το 1804. Κατά
τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίσθηκαν ορισμένες σιδερένιες οβίδες των κανο-
νιών, καθώς και τρείς μεταλλικές ρόδες ενός μικρού κιλλίβαντα κανονιού.
Επίσης βρέθηκε φορητός οπλισμός και συγκεκριμένα τρείς πιστόλες με ανά-
φλεξη από πυριτόλιθο δυτικής τεχνοτροπίας (εειικκ..  1155) και η μεταλλική διακό-
σμηση από το κοντάκι τυφεκίου καθώς και μεγάλος αριθμός μολύβδινων
σφαιρών (βόλια) και πυριτόλιθοι (τσακμακόπετρες) για την ανάφλεξη των
όπλων. Είναι προφανές, ότι την ταραγμένη αυτή περίοδο, ακόμα και τα εμπο-
ρικά πλοία, ήταν οπλισμένα για την προστασία τους κυρίως από τους πειρα-
τές, που δραστηριοποιούνται έντονα στην περιοχή και γενικότερα στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.

Όσον αφορά στο φορτίο του πλοίου, είναι πλέον βέβαιο ότι το σύνολο του
κύριου φορτίου, που μετέφερε το πλοίο, ανελκύσθηκε κατά την αρχική ναυαγι-
αιρεσία. Το μικρό βάθος (22 μέτρα), ο επίπεδος και ομαλός βυθός και κυρίως
το γεγονός ότι το πλοίο ακούμπησε ομαλά στον βυθό, έδωσαν τη δυνατότητα
στους σφουγγαράδες να ανελκύσουν, με καταδύσεις άπνοιας, το σύνολο του
φορτίου και του μεγαλύτερου μέρους του εξαρτισμού του. Εντούτοις διάφορα
μικροαντικείμενα, που βρέθηκαν και ανελκύθηκαν τόσο από το σημείο της
πρύμνης του πλοίου όσο και διάσπαρτα σε άλλα σημεία, δίνουν μία εικόνα του
φορτίου, κυρίως όσον αφορά σε αντικείμενα που μετέφεραν οι επιβάτες.

Το 200�, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που διενεργήθηκε από κλιμάκιο
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, στην περιοχή της πρύμνης του πλοίου,
βρέθηκαν και ανελκύσθηκαν τουλάχιστον εννέα σχιστολιθικές πλάκες με
απολιθώματα φυτών και ιχθύων (εειικκ..  1166). Ακόμα από την ίδια περιοχή εντο-
πίσθηκαν και ανελκύσθηκαν δεκαεννέα αρχαία νομίσματα, από τα οποία χα-
ρακτηριστικά είναι ένας ασημένιος βοιωτικός στατήρας, ένα αθηναϊκό νόμι-
σμα και ένα ασημένιο νόμισμα Μεγάλου Αλεξάνδρου (εειικκ..  1177). Πρόκειται γε-
νικά για«δευτερεύουσας» αξίας αντικείμενα που μάλλον αποτελούν την προ-
σωπική συλλογή των επιβατών, όπως για παράδειγμα, ο λοχαγός William
Leake, που ήταν και αυτός γνωστός συλλέκτης αρχαιοτήτων. Πέραν των νο-
μισμάτων εντοπίσθηκαν τέσσερεις ενσφράγιστες λαβές ροδιακών αμφορέων,
που θα πρέπει μάλλον να ενταχθούν στο πλαίσιο αυτό των «προσωπικών συλ-
λογών». Από το σύνολο αυτό είναι χαρακτηριστική μία λαβή που φέρει την
επιγραφή «ἐπὶΠαυ-σανίαΠανάμου» με αναφορά στον επώνυμο άρχοντα της
Ρόδου, Παυσανία, και τον μήνα Πάναμο του ροδιακού ημερολογίου.

Τέλος το 2013, ανασύρθηκαν δύο θραύσματα αιγυπτιακών γλυπτών. Πρό -
κειται για ένα θραύσμα κοιλιακής χώρας φαραωνικού αγάλματος, διαστάσε-
ων 40x15 εκ., που φέρει ανάγλυφο μέρος του ιματίου, της ζώνης και του εγ-
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χειριδίου (εειικκ..  1188), χρονολογείται μάλλον στην περίοδο του φαραώ Αμένωφι
του 3ου (1386-134�) της 18ης δυναστείας του Νέου Βασιλείου (1570-1070).
Το δεύτερο θραύσμα σώζεται σε δύο τμήματα και ανήκει σε ανάγλυφη στήλη
του θεού Ρα, διαστάσεων 23x16 εκ. Διακρίνεται η πλάτη του καθίσματος, στο
οποίο κάθεται ο θεός, ενώ φαίνεται και το αριστερό χέρι, που κρατά το σύμβο-
λο ankh («το κλειδί της ζωής») (εειικκ.. 11��). Στην πλάτη του καθίσματος, θα
πρέπει να υπήρχε ιερογλυφική επιγραφή. Το θραύσμα χρονολογείται μάλλον
στην ύστερη Πτολεμαϊκή περίοδο (1ος αι. π.Χ.). Τα δύο αυτά θραύ σματα, κα-
τά πάσα πιθανότητα είχαν τοποθετηθεί στο πλοίο ως έρμα, πρακτική ιδιαίτερα
συχνή την περίοδο αυτή.

Από τις έξι μέχρι σήμερα ανασκαφικές περιόδους στον χώρο του ναυαγίου
(εειικκ..  2200), έχουν προκύψει στοιχεία για ένα πλοίο, το όνομα του οποίου συνδέ -
θηκε με το τραγικότερο ίσως περιστατικό της σύγχρονης πολιτιστικής ιστο-
ρίας της Ελλάδας. Αυτό της βίαιης αποκόλλησης, αρπαγής και μετα φοράς
αρχαιοτήτων από τα μνημεία της Ακρόπολης και γενικότερα των Αθηνών
από τον Λόρδο Έλγιν στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 1�ου αι. Η συστη-
ματική έρευνα στο ναυάγιο και τα ευρήματα που έχουν προκύψει δίνουν στοι-
χεία τόσο για το συγκριμένο περιστατικό της βύθισης του πλοίου, όσο και για
τις συνθήκες διαβίωσης στα πλοία τον 1�ο αι., καθώς και στοιχεία για τους
επιβάτες του πλοίου, που ήταν από τα κύρια πρόσωπα της υπόθεσης της αρ-
παγής των αρχαιοτήτων από τον Λόρδο Έλγιν. 

Θα πρέπει τέλος να τονισθεί η ουσιαστική βοήθεια των κατοίκων των Κυ-
θήρων, είτε αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε προέρχονται από την μακρινή Αυ-
στραλία, οι οποίοι πάντα ενδιαφέρονται για την πολιτιστική ανάδειξη του νησι-
ού και για την συγκεκριμένη έρευνα. ιδιαιτέρως δε, θα πρέπει να αναφερθεί η
συμβολή υλική, οικονομική και ουσιαστική του ιδρύματος Kytherian Research
Group Inc, του ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, του Στάθη Τριφύλλη, του Peter
Manea, της Ilios Shipping Cos.a. καθώς και του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
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ABSTRACT

UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS(200�-2018) 
AT THE MENTOR SHIPWRECK AT CYTHERA(1802)

DD..  KKoouurrkkoouummeelliiss
Archaeologist PhD, MCS/EUA 

AAlleexx  TToouurrttaass
Archaeologist PhD

The recent researches (200�, 2011-13) at the wreck of the brick Mentor
sank at 1802 at Cythera, contacted by the Ephorate of Underwater Antiquities,
have focus their interest mainly on excavating of the section of the hull that is
still well preserved, as well as collecting information about the passengers, the
crew and the cargo of the ship. The brick, owned by Lord Elgin, was trans -
porting some of the antiquities and sculptures from the Acropolis monuments,
and sank off the small port of Avlemonas on the island of Kythera, on
September 1802. During the period, from the 1�th to the 21st century, there have
been several underwater investigations on the wreck undertaken with the aim to
discover the “marble” sculptures, which, according to rumors, should still
remain at the site.

The artifacts that have been discovered can be identified as objects for
navigation, parts of the ship’s rigging, objects used for life on board and
ornamentation of the ship armature, personal belongings of the passengers and
crew and finally objects that possibly can be related to the shipload, such as a
few ancient coins, part of an Egyptian pharaonic statue and a fragment of an
Egyptian marble inscription.
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