ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Τη Μεγάλη Τρίτη του 1900, σφουγγαράδες από τη Σύµη ανακάλυψαν ένα ναυάγιο
αρχαίου πλοίου κοντά στην ακτή των Αντικυθήρων. Λίγους µήνες µετά, το ελληνικό
κράτος οργάνωσε την πρώτη στα διεθνή χρονικά ενάλια αρχαιολογική αποστολή,
µε τη βοήθεια πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού και µε δύτες τους Συµιακούς
σφουγγαράδες.

In 1900, at Holy Tuesday before Easter, sponge divers from the island of Symi
discovered an ancient shipwreck near the coast of Antikythera. A few months
later, the Greek state organized the first ever underwater archaeological expedition, using ships of the Royal Navy and sponge divers from Symi.
The wreck is dated to 75-50 BC approximately, while its cargo dates from the
4th to the 1st century BC. During the expedition, the sponge divers brought at
the surface hundreds of objects, which were sent to Athens at the National Archaeological Museum.

Το ναυάγιο χρονολογείται στο 75-50 π.Χ. περίπου, ενώ το φορτίο του
χρονολογείται από τον 4ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια της
ανέλκυσης, οι σφουγγαράδες ανέσυραν εκατοντάδες αντικείµενα, τα οποία
αποστέλλονταν στην Αθήνα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

The technical means of the early 20th century and the difficult weather conditions did not allow the recovery of the entire shipwreck. In 1953, Jacques Cousteau relocates the position of the wreck. In 1976, he returns with the vessel
CALYPSO and, in cooperation with the Greek authorities, brings from the
bottom of the Antikythera sea many new items, but also some that match
missing pieces of the first expedition.

Τα τεχνικά µέσα των αρχών του 20ού αιώνα και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες
δεν επέτρεψαν την ανέλκυση του συνόλου του ναυαγίου. Το 1953, ο Ζακ-Υβ
Κουστώ εντοπίζει εκ νέου τη θέση του ναυαγίου. Το 1976, επιστρέφει µε το
σκάφος ΚΑΛΥΨΩ και, σε συνεργασία µε τις ελληνικές αρχές, ανελκύει από τον
βυθό των Αντικυθήρων πολλά νέα αντικείµενα, αλλά και ορισµένα που
συµπληρώνουν ευρήµατα της πρώτης αποστολής.

But the Antikythera shipwreck has not yet revealed all its secrets. In 2012, the
Ephorate of Underwater Antiquities, in collaboration with the Woods Hole
Oceanographic Institution, organizes a new expedition which the international
media name "Return to Antikythera". Using state-of-the-art diving techniques
has already allowed in 2014 to have a complete mapping of the shipwreck and
to identify many unknown objects, which in the future will complete the unique
Antikythera treasure.

Όµως το ναυάγιο των Αντικυθήρων δεν έχει φανερώσει ακόµα όλα τα µυστικά του.
Το 2012, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, µε τη συνεργασία του
Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole, οργανώνει µια νέα αποστολή την
οποία ο διεθνής Τύπος ονοµάζει “Επιστροφή στα Αντικύθηρα”. Η χρήση των πλέων
σύγχρονων καταδυτικών τεχνικών επέτρεψε ήδη από το 2014 την πλήρη
χαρτογράφηση του ναυαγίου και τον εντοπισµό πολλών και άγνωστων
αντικειµένων, που θα συµπληρώσουν στο µέλλον τον µοναδικό θησαυρό των
Αντικυθήρων.

Επιστροφή στα Αντικύθηρα (2014): Λάγηνος, και δύτης µε
ανιχνευτή µετάλλων.

Η πρώτη αποστολή (1900-1901) στο κατάστρωµα του οπλιταγωγού ΜΥΚΑΛΗ. Διακρίνονται µέλη
του πληρώµατος, στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και οι Συµιακοί σφουγγαράδες.
The first expedition (1900-1901) on board MYKALI. One can notice members of the crew, officials
from the Ministry of Education, and the sponge divers from Symi.
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Return to Antikythera (2014): Lagynos, and diver with a metal
detector.

Πάνω στο Καλυψώ (1976).

Τµήµα σανίδας από το κέλυφος του πλοίου.

On board Calypso (1976).

Fragment of a hull plank from the ship.

Η συνεισφορά του Γιάννη Μπιτσάκη πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια
διδακτορικής έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
- Πρόγραµµα «Ηράκλειτος ΙΙ», µε θέµα «Εκπαιδευτικές προεκτάσεις της
ιστορίας του Μηχανισµού των Αντικυθήρων».
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