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«Η περιοδική αυτή
έκθεση των
Εναλίων

Αρχαιοτήτων στο Φρούριο
της Πύλου είναι ο
προπομπός ίδρυσης του
Μουσείου Εναλίων
Αρχαιοτήτων στον Πειραιά»,
αποκάλυπτε πριν ένα μήνα η
προϊσταμένη της αρμόδιας
εφορείας Αγγελική Σίμωσι
στα εγκαίνια της περιοδικής
έκθεσης «Βυθισμένα
Ταξίδια, Ανθρώπινες
Εξερευνήσεις: Ίχνη
σημαίνοντα στις θάλασσες
της Πελοποννήσου». 

της Εφης ΠολυζΩη 

Η έκθεση που φιλοξενείται
στο κτίριο του Πασά στο Νιόκα-
στρο περιλαμβάνει ευρήματα
αλλά και οπτικό υλικό -φωτο-
γραφίες και βίντεο- από ναυά-
για αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος στις θάλασσες της Πε-
λοποννήσου. 

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέ-
στορος, Δημήτρης Καφαντά-
ρης, μας ξεναγεί και η κυρία Σί-
μωσι μας εξηγεί για το τι και το
πώς αυτής της σημαντικής έκ-
θεσης. 

«Η έκθεση έχει δύο άξονες
αφήγησης: ο ένας είναι η ιστο-
ρική τεκμηρίωση των ναυαγίων
που υποστηρίζεται από τα κεί-
μενα της έκθεσης και ο δεύτε-
ρος είναι η πραγματική εικόνα
των ναυαγίων στον βυθό» λέει
στην «Ε» ο κ. Καφαντάρης και
συνεχίζει: «Μια κατασκευή που
παριστάνει σκαρί πλοίου δίνει
στον επισκέπτη την αίσθηση ότι
είναι στον βυθό και ταξιδεύει
στα ναυάγια. Στο σκαρί αυτό το-
ποθετούνται εκθέματα και πλη-
ροφορίες, καθώς και φωτεινές
εικόνες από τις υποθαλάσσιες
ανασκαφές στον τόπο των
ναυαγίων. Ειδικός φωτισμός
εντείνει την ανάδειξη των εκθε-
μάτων». 

Η προϊσταμένη της εν λόγω
εφορείας μας λέει πως τα εκθέ-
ματα προέρχονται από τα περί-
φημα ναυάγια κοντά στις ακτές
της Πελοποννήσου και των κον-
τινών νήσων Κυθήρων, Κεφα-
λονιάς και Ζακύνθου. Από το
πιο παλιό της Κεφαλονιάς -με
αρχαία αγάλματα και αρχιτε-
κτονικά μέλη της ρωμαϊκής
εποχής- έως το πιο πρόσφατο -
με το αμείωτο ενδιαφέρον της
εφορείας στις καταδύσεις αυτό
του «Μέντορα» που είχε χρησι-
μοποιήσει ο Έλγιν για τη μετα-
φορά των γλυπτών του Παρθε-
νώνα- όλα σηματοδοτούνται
από την είσοδο στον χώρο του
Μουσείου με έναν χάρτη στο
γυάλινο δάπεδό του όπου
έχουν τοποθετηθεί κουκίδες
στις περιοχές των ναυαγίων.
Την ίδια στιγμή ο επισκέπτης
της έκθεσης ακούει και βλέπει
σε οθόνες μια ταινία ντοκιμαν-
τέρ με εικόνες και αφήγηση της
ιστορίας της Εφορείας Εναλίων

Αρχαιοτήτων και της δράσης
της από το 1976 σε βαθιά ύδατα
με τη βοήθεια του βαθυσκά-
φους «Θαλής». 

Τέλος, ο δήμαρχος της Πύ-
λου ευχόμενος πως η περιοδι-
κή αλλά μεγάλης διάρκειας
(διετούς ή και τριετούς) έκθεση
θα αποδώσει καρπούς, τονίζει:
«Μνημεία που χρονολογούνται
από την αρχαιότητα μέχρι και
την εποχή της επανάστασης εί-
ναι διάσπαρτα σε όλο τον δήμο
μας, παρά τις οικονομικές αντι-
ξοότητες κάνουμε ό,τι μπορού-
με για την πολιτιστική ανάπτυξη
της περιοχής μας».

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, συμμετείχε
και εκείνος ενεργά στην προετοιμασία και διοργάνωση

n Για την υλοποίηση αυτού
του έργου χρειάστηκε μια
σημαντική χορηγία από την
ΤΕΜΕΣ και τον εκλιπόντα
ιδρυτή της καπετάν Βασίλη
Κωνσταντακόπουλο, αλλά
και περί τα 30.000 ευρώ
από τον δήμο Πύλου - Νέ-

στορος.  Επίσης, συνοδεύ-
τηκε από τη μεταφορά της
συλλογής του Γάλλου Φι-
λέλληνα Ρενέ Πυώ στην οι-
κία του Ολυμπιονίκη Τσι-
κλητήρα. Θα ακολουθήσει
η μεταφορά του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Πύλου

στο ισόγειο του Κτιρίου
Μαιζώνος.  Στη φωτό: Την
έκθεση εγκαινίασε, πριν
ένα μήνα, ο πρωθυπουρ-
γός Αντώνης Σαμαράς
(εδώ ξεναγείται από την
έφορο Εναλίων Αρχαιοτή-
των Αγγελική Σίμωσι)

Τα αρχαία μυστικά 
του βυθού αναδύονται στο φως της Πύλου 

Οι βυθισμένοι
θησαυροί του
Παρθενώνα
Το ναυάγιο του «Μέντ -
ορα» με τα Γλυπτά του
Παρθενώνα που απέ-
σπασε ο Έλγιν, χωρίς
να έχει μείνει ίχνος
τους στο πλοίο, βυθί-
στηκε στην είσοδο του
λιμένα του Αυλέμονα
νοτιοδυτικά των Κυθή-
ρων, τον Σεπτέμβριο
του 1802. Έρευνες
έχουν γίνει από τον
Κουστώ (1975), το Ιν-
στιτούτο Εναλίων Αρ-
χαιολογικών Ερευνών
(1980) και την Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων
(2009, 2011 και 2012
πριν δύο μήνες). Νομί-
σματα ή μέρη ενδυμα-
σίας του πληρώματος,
σκεύη, δύο πιστόλες,
μια οβίδα και ανάλογα
αντικείμενα αποτε-
λούν τα ευρήματα.

Μία έκθεση με τα ναυάγια στις θάλασσες της Πελοποννήσουn Το ρωμαϊκό ναυάγιο
στο Ακρωτήριο Ξι της Πα-
λικής στην Κεφαλονιά με
ευρήματα, από το 1983,
αρχαία αγάλματα, τα ο -
ποία αφού συντηρήθη-
καν τοποθετήθηκαν στις
εγκαταστάσεις φύλαξης
του υπουργείου Πολιτι-
σμού. Μετά την έκθεση
της Πύλου θα μεταφερ-
θούν στο Μουσείο Αργο-
στολίου.

n Από τα πιο αναπάντεχα
ευρήματα (1980), στο
ναυάγιο του υφάλου στο
λιμάνι της Ζακύνθου,
ήταν τα φουντούκια σε
καλή κατάσταση - που
αποτελούν αντικείμενο
μελέτης σήμερα. Το
πλοίο, μάλλον ισπανικής
προέλευσης, βυθίστηκε
τον 16ο αιώνα και αποτε-
λεί σπάνιο ναυάγιο της
εποχής της ισπανικής θα-
λασσοκρατίας. Πιθανο-
λογείται πως συμμετείχε
στη Ναυμαχία της Ναυ-
πάκτου (1571). Το συγκε-
κριμένο ναυάγιο μπήκε
στο πρόγραμμα διάσω-
σης ξύλινων ναυαγίων. 

n Πλήθος διασκορπισμέ-
νων στον βυθό ναυαγίων,
διαφόρων ιστορικών φά-
σεων, μεταξύ νήσων Σα-
πιέντζας - Σχίζας - Αγ. Μα-
ρίνας, με ρωμαϊκές σαρ-
κοφάγους και δεκάδες
γρανιτένιες κολόνες που
πιθανολογείται ότι ανή-
καν στο Μεγάλο Περιστύ-
λιο της Καισαρείας της
Παλαιστίνης. Απέναντι
από τη Μεθώνη τις εντό-
πισαν ντόπιοι ψαράδες
γύρω στο 1920. 


