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∆υο ναυάγια πλοίων, ένα 
της ελληνιστικής περιό-
δου και ένα της περιόδου 

της οθωµανικής αυτοκρατορίας, 
ανακάλυψε το αµερικανικό ερευ-
νητικό σκάφος «Ναυτίλος» στην 
περιοχή του υποθαλάσσιου βου-
νού Ερατοσθένης ανοικτά της 
Πάφου. Ειδικά για το πλοίο της 
ελληνιστικής περιόδου εικάζεται 
ότι µετέφερε προϊόντα από την 
Ελλάδα προς την Κύπρο ή και 
αντίστροφα, καθώς στον βυθό 
εντοπίστηκαν αµφορείς της περι-
όδου αυτής. Στο σκάφος «ΝΑΥΤΙ-
ΛΟΣ» επέβαιναν 50 επιστήµονες, 
ανάµεσα τους και ο Αµερικανός 
Ρόµπερτ Μπάλαρντ, ο οποίος 
έγινε διεθνώς γνωστός για την 
ανακάλυψη του ναυαγίου του «Τι-
τανικού». Στο σκάφος επέβαινε 
και Κύπριος επιστήµονας, λει-
τουργός του τµήµατος γεωλογικής 
επισκόπησης, ο οποίος θα διαβι-
βάσει αρµοδίως όλα τα ευρήµατα 
των ερευνών που διήρκησαν δύο 
εβδοµάδες. Τον «Ναυτίλο» επι-
σκέφθηκε τη ∆ευτέρα ο δήµαρχος 

Πάφου, Σάββας Βέργας, ο οποίος 
ξεναγήθηκε στο σκάφος και συνε-
χάρη τα µέλη του πληρώµατος και 
τους επιστήµονες για το έργο που 
επιτελούν. Σε δηλώσεις του ο κ. 
Βέργας εξέφρασε την ικανοποίη-
ση του για την ολοκλήρωση των 
ερευνών του «Ναυτίλου». «Είµα-
στε πολύ ικανοποιηµένοι για τα 
πολύ κατά αποτελέσµατα, ευχα-
ριστούµε τον κ. Μπάλαρντ για τις 
προσπάθειες που έχουν γίνει, τις 
ανακαλύψεις που έχουν γίνει και 
για την ανάδειξη και τον εµπλου-
τισµό της πολιτιστικής µας κληρο-
νοµιάς», πρόσθεσε ο κ. Βέργας. 

Από την πλευρά του ο Ρό-
µπερτ Μπάλαρντ χαρακτήρισε 
πολύ σπουδαίες τις ανακαλύψεις 
που έκανε στην κυπριακή ΑΟΖ. 
«Ανακαλύψαµε πολύ σπουδαία 
πράγµατα, θα ήθελα πάρα πολύ 
να ξαναέρθω να κάνω έρευνες. 
Τα ευρήµατα τα έχουµε καταγρά-
ψει και θα επικοινωνήσουµε µε 
το Τµήµα Αρχαιοτήτων της Κύ-
πρου», πρόσθεσε ο κ. Μπάλαρντ. 
Ο Ρόµπερτ Μπάλαρτ ανέφερε 

πως τα ευρήµατα των ερευνών 
θα δοθούν στις κυπριακές αρχές, 
όπως έγινε και το 2010, που είχαν 
ερευνήσει και πάλι την ίδια περι-
οχή. Οι Αµερικανοί επιστήµονες 
δήλωσαν ότι έλαβαν δείγµατα 
για βιολογικούς και γεωλογικούς 
σκοπούς και οτιδήποτε άλλο έχει 
λεχθεί για αναζήτηση ουρανίου 
ή σκάφους που µετέφερε χρυσό 
κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσµί-
ου πολέµου δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα.

Ερωτηθείσα σχετικά µε τις 
έρευνες του «Ναυτίλου» και τα 
ευρήµατα που εντοπίστηκαν στην 
Κυπριακή ΑΟΖ, η ∆ιευθύντρια 
του Τµήµατος Αρχαιοτήτων Μα-
ρία Χατζηκωστή δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ότι «όταν οι υπεύθυνοι της 
έρευνας παραχωρήσουν όλα τα 
επίσηµα στοιχεία για τα ευρήµατα 
στο Τµήµα Αρχαιοτήτων, τότε θα 
αξιολογηθούν». 

Το σκάφος αφού παρέµεινε την 
∆ευτέρα ανοιχτά της Πάφου κα-
τευθύνθηκε χθες στην Τουρκία 
για να συνεχίσει τις έρευνές του.

«H περιβαλλοντική κα-
ταστροφή του αιώνα» 
συντελείται, σύµφωνα 

µε πρωτοσέλιδο της τουρκοκυ-
πριακής εφηµερίδας «Χαβαντίς», 
στην οροσειρά του Πενταδακτύ-
λου, στο κατεχόµενο τµήµα της 
Κύπρου. Στο δηµοσίευµα ανα-
φέρθηκε ότι η καταστροφή προ-
καλείται από τα 39 λατοµεία που 
λειτουργούν στην οροσειρά. Η 
εφηµερίδα επέκρινε τις «αρµόδιες 
Αρχές» του παράνοµου καθεστώ-
τος, επειδή δεν ασκούν τον απαι-
τούµενο έλεγχο, και σηµείωσε ότι 
«τα λατοµεία έχουν καταντήσει να 
είναι µια πληγή που αιµορραγεί».

∆ύο ναυάγια εντοπίστηκαν 
ανοικτά της Πάφου 

«Καταστρέφεται περιβαλλοντικά ο Πενταδάκτυλος»

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

ΣΤΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το «Ναυτίλος» επισκέφθηκε 
ο ∆ήµαρχος Πάφου Σάββας Βέργας.


