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Συνεχίζονται οι έρευνες για το ναυάγιο 
του πλοίου «Μέντωρ» µε τα Μάρµαρα

Σ
τις 17 Σεπτεµβρίου του 1802 
ένα δικάταρτο µπρίκι, που 
πάλευε µε τα µανιασµένα κύ-
µατα, συνετρίβη στα βράχια 

του κόλπου Αβλέµονα στα Κύθηρα. 
Το δικάταρτο µπρίκι «Μέντωρ» απέ-
πλευσε από το λιµάνι του Πειραιά 
στις 16 Σεπτεµβρίου φορτωµένο µε 
αρχαιότητες, που είχε αποσπάσει ο 
Ελγιν από τα µνηµεία του Ιερού Βρά-
χου, και βυθίστηκε την επόµενη µέρα 
κατά τη διάρκεια καταιγίδας, έχοντας 
παρασυρθεί 40 µίλια νοτιότερα από 
την προγραµµατισµένη πορεία του.
Τα 18 άτοµα -επιβάτες και πλήρωµα- 
διασώθηκαν αλλά το φορτίο κατέλη-
ξε στον βυθό. Το περιστατικό θα είχε 
περάσει στα ψιλά γράµµατα των ναυ-
τικών χρονικών αν στο αµπάρι δεν 
βρίσκονταν τα 17 κιβώτια µε τις αρ-
χαιότητες του Παρθενώνα που µόλις 
είχε υφαρπάξει ο Ελγιν και ήταν εν 
πλω για τη Βρετανία.
Το όνοµα του µπρικιού ήταν -διόλου 
τυχαία- «Μέντωρ», µια και στην ελλη-
νική µυθολογία αυτό ήταν το πρόσω-
πο πίσω από τον µανδύα του οποίου 
κρυβόταν η θεά Αθηνά, η οποία όµως 
δεν έφερε και τόση τύχη στον λόρδο.
Αµέσως µετά τη βύθιση, ο Ελγιν ξε-
κίνησε τις διαδικασίες της ναυαγι-
αιρεσίας, µε τη βοήθεια Συµιακών 
σφουγγαράδων που έβγαλαν από το 
νερό όλα τα κιβώτια µε τις αρχαιότη-
τες. Κάπως έτσι, τα γλυπτά του Παρ-
θενώνα έκαναν µια τελευταία διετή 
στάση στην Ελλάδα προτού φτάσουν 
στο Λονδίνο. Για να µην τραβήξει την 
προσοχή, ο Ελγιν, που δεν επέβαινε 
στο πλοιάριο, είχε χαρακτηρίσει το 
περιεχόµενο των κιβωτίων «some 
stones of no value».
Τον 19ο, 20ό και 21ο αιώνα, οι διά-

φορες έρευνες που γίνονται στο ναυ-
άγιο σχετίζονται σχεδόν όλες µε φή-
µες, που κατά καιρούς κυκλοφορούν, 
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν γλυ-
πτά στον χώρο του ναυαγίου. Ηδη 
από τα τέλη του 19ου αιώνα, διε-
νεργούνται διάφορες αυτοψίες ή µι-
κρής διάρκειας έρευνες µε σκοπό τον 
έλεγχο του χώρου. Οι πιο πρόσφατες 
έρευνες διενεργήθηκαν το 2011, το 
2012 και το 2013 υπό τη διεύθυνση 
του αρχαιολόγου ∆ηµ. Κουρκουµέ-
λη και µε τη συµβολή του Ιδρύµατος 

Σταύρου Νιάρχου και του Σωµατεί-
ου «Kytherian Research Group Inc» 
(πρόκειται για τους δραστήριους Τσι-
ριγώτες της Αυστραλίας).
Από το 2011 ο αρχαιολόγος δρ ∆η-
µήτρης Κουρκουµέλης και η οµάδα 
του από την Εφορεία Εναλίων Αρ-
χαιοτήτων έχουν κατεβεί σε βάθος 22 
µέτρων διερευνώντας τι έχει αποµεί-
νει από το σκαρί. 
Oι αρχαιολογικές έρευνες στο ιστορι-
κό ναυάγιο «Μέντωρ» συνεχίζονται, 
µε την ελπίδα ότι θα φέρουν στο φως 

περισσότερα στοιχεία για την περι-
πέτεια των γλυπτών του Παρθενώνα, 
αλλά και τη ναυσιπλοΐα στην Ανατο-
λική Μεσόγειο των αρχών του 19ου 
αιώνα.
∆ύο αργυρά αρχαία νοµίσµατα και 
ένα χάλκινο ήταν ανάµεσα στα ευρή-
µατα της υποβρύχιας έρευνας που δι-
εξήγαγε στις αρχές Ιουλίου κλιµάκιο 
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
υπό τη διεύθυνση του δρος ∆ηµή-
τρη Κουρκουµέλη και µε χρηµατο-
δότηση από το αυστραλιανό Ιδρυµα 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ «KYTHERIAN RESEARCH GROUP INC.» ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Στο ναυάγιο του «Μέντορα», επιστρέφει η καταδυτική οµάδα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Αν και το πολύτιµο φορτίο ανελκύστηκε τότε, ο 
βυθός κρύβει και άλλες εκπλήξεις. ∆ύτης σε ενάλια έρευνα στο σκαρί του «Μέντορα» που βυθίστηκε το 1802 µε τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
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«Kytherian Research Group». Ανελ-
κύστηκαν, ακόµα, σκεύη από πηλό, 
γυαλί και πορσελάνη, που χρησιµο-
ποιούσε το δεκαµελές πλήρωµα, δι-
ακοσµητικά στοιχεία από τον χώρο 
ενδιαίτησης των αξιωµατικών, δύο 
πιστόλες, µία οβίδα µικρού κανο-
νιού, η πυξίδα του πλοίου και άλλα 
αντικείµενα, ενώ καθαρίστηκε ένα 
µέρος από το κέλυφος του πλοίου, το 
οποίο σώζεται σε αρκετά καλή κατά-
σταση.
Στο παρελθόν, έρευνες στο ναυάγιο, 
το οποίο βρίσκεται σχεδόν θαµµένο 
στην άµµο σε βάθος 22-24 µέτρων, 
είχαν πραγµατοποιήσει ο Ζαν-Ζακ 
Κουστώ (1975), το Ινστιτούτο Εναλί-
ων Αρχαιολογικών Ερευνών (1980) 
και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
(2009), χωρίς όµως να εντοπιστούν 
θραύσµατα αρχαίων γλυπτών ή µαρ-
µάρων.

Κατάδυση στο µυστικό  
του Αβλέµονα
Θα µπορούσε να είναι ένα συναρ-
παστικό µυθιστόρηµα: ένα δικάταρ-
το µπρίκι που «χτίστηκε» σε κάποιο 
ναυπηγείο της Ανατολικής Ακτής των 
Ηνωµένων Πολιτειών, κοντά στα 
1750, πέφτει στα χέρια των Γάλλων 
στη διάρκεια ναυµαχίας µε τους Αµε-
ρικανούς. Περνά στην άλλη όχθη του 
Ατλαντικού, όπου και πάλι ως πολε-
µική λεία, γίνεται κτήµα του Βρετανι-
κού Ναυτικού. Κοντά στο 1800 αγο-
ράζεται από έναν πλούσιο Βρετανό, 
τον Λόρδο του Ελγιν, που εκείνη την 
περίοδο ήταν πρέσβης στην Κων-
σταντινούπολη. Παίρνει το όνοµα 
«Μέντωρ», από την ελληνική µυθο-
λογία: ένα πρόσωπο, πίσω από τον 
«µανδύα» του οποίου κρυβόταν η θεά 
Αθηνά, για να βοηθήσει τον Τηλέµα-
χο ή τον Οδυσσέα στο οµηρικό έπος, 
εξ ου και η λέξη φανερώνει κάποιον 
που βοηθά ή συµβουλεύει. Το 1802 
το µπρίκι βρίσκεται στη Μεσόγειο 

και µε ενδιάµεσους σταθµούς την 
Αλεξάνδρεια και τη Σµύρνη, φτάνει 
στον Πειραιά για να παραλάβει ένα 
πολύτιµο φορτίο, όπως έχει διατάξει 
ο νέος του ιδιοκτήτης.

«Βουτιά στα περασµένα»
Συναντήσαµε τον ∆ηµήτρη Κουρκου-
µέλη στο συνέδριο που διοργάνωσε 
η ΕΑΑ και η επικεφαλής της δρ Αγ-
γελική Σίµωσι, µε τίτλο «Βουτιά στα 
περασµένα», στο Μουσείο της Ακρό-
πολης, για να τον ρωτήσουµε τι είναι 
εν τέλει αλήθεια και τι µύθος σχετικά 
µε το κουφάρι του «Μέντορα».
«Κατά τις τρεις τελευταίες ανασκαφι-
κές έρευνες αποκαλύφθηκε ένα µε-
γάλο µέρος από το διασωθέν σκαρί 
που αντιστοιχεί στο 1/4 του αρχικού 
πλοίου και ανασύραµε µια σειρά από 
αντικείµενα που προκάλεσαν το εν-
διαφέρον και την περιέργεια, λέει ο 
αρχαιολόγος. «Ανάµεσά τους ήταν 
δύο τµήµατα από αιγυπτιακές αρχαι-
ότητες: Ενα θραύσµα φαραωνικού 
αγάλµατος, που χρονολογείται στο 
Νέο Βασίλειο (1570-1070) και µάλ-
λον στην περίοδο του Φαραώ Αµέ-
νοφις του 3ου, καθώς και ένα θραύ-
σµα ανάγλυφης στήλης του θεού Ρα 
της Πτολεµαϊκής Περιόδου. Μας τα 
χρονολόγησε ο Γάλλος αρχαιολόγος 
Ζαν Ιβ Αµπερέρ που κάνει την ενάλια 
έρευνα στον αρχαίο λιµένα της Αλε-
ξάνδρειας. Ακόµα δεν έχουµε φτάσει 
σε ασφαλές συµπέρασµα για το πώς 
βρέθηκαν στο φορτίο. Ενδεχοµένως, 
να αποτελούν έρµα του πλοίου, µιας 
και συνηθιζόταν εκείνη την εποχή να 
χρησιµοποιούν σπασµένα αγάλµα-
τα ή στήλες για τον σκοπό αυτό. Η 
ύπαρξή τους πάντως είναι ένας από 
τους λόγους που συνεχίζουµε εφέτος 
την έρευνα».

Μυστήριο µε το «Κιβώτιο αρ. 17»
Και το θρυλούµενο «κιβώτιο αρ. 17» 
που υποτίθεται ότι έχει αποµείνει 
στον βυθό; «Σχεδόν αποκλείουµε το 

ενδεχόµενο να έχει µείνει κάτι σηµα-
ντικό στον βυθό που δεν το έχουµε 
πλέον εντοπίσει», λέει ο ∆ηµήτρης 
Κουρκουµέλης, που µαζί µε την οµά-
δα του έχουν ήδη βρει αντικείµενα 
που σχετίζονται µε τη ναυσιπλοΐα, µε 
τη διαβίωση και τη διακόσµηση του 
πλοίου, µε τον οπλισµό και τα προσω-
πικά αντικείµενα των επιβαινόντων. 
Βρήκαν βέβαια και αντικείµενα που 
πιθανώς σχετίζονται µε το φορτίο του 
πλοίου: Το 2009 είχαν εντοπισθεί 
και ανελκυσθεί εννέα σχιστολιθικές 
πλάκες µε απολιθώµατα ιχθύων και 
φυτών, κάτι που αποτελούσε συλ-
λεκτικό αντικείµενο στο παρελθόν. 
«Εχουµε τον πλήρη καταγεγραµµένο 
κατάλογο του φορτίου κατά τον πλου, 
αλλά και τη διαβεβαίωση προς τον 
Ελγιν πως όλα τα αντικείµενα έχουν 
ανασυρθεί από τον βυθό. Βέβαια, 
όπως συµβαίνει και µε τα σηµερινά 
πλοία, ορισµένες φορές µεταφέρουν 
αντικείµενα που δεν είναι δηλωµέ-
να», υπογραµµίζει στην «Κ».
Οσο για τη συνδροµή της οµάδας 
των Αντικυθήρων, ο δρ Κουρκουµέ-
λης λέει: «Ερχονται για να δουν πώς 
πραγµατοποιήσαµε εµείς τις ανασκα-
φές σε ένα βάθος 22 µέτρων, δηλαδή 
µικρότερο από τα 51 µέτρα που βρί-
σκεται το δικό τους ναυάγιο. Μην ξε-
χνάτε πως φέτος ο σκοπός τους είναι 
να κάνουν κανονική ανασκαφή στον 
πυθµένα και να µην αρκεστούν σε 
επιφανειακά ευρήµατα». Συµπληρώ-
νει: «Η ενάλια αποστολή στον Αβλέ-
µονα έχει και µια εθνική διάσταση. 
Υπενθυµίζει στη διεθνή κοινότητα 
ένα περιστατικό που σχετίζεται µε την 
αρπαγή τους και δείχνει ποιες ήταν 
οι συνθήκες εκείνη την εποχή».

∆εν είναι η πρώτη φορά που δύτες 
επιστρέφουν στον «Μέντορα». Εχουν 
ξαναγίνει απόπειρες και τον 19ο και 
τον 20ό αιώνα. Σήµερα όµως, µε τα 
προηγµένα τεχνολογικά µέσα, η οµά-
δα του Κουρκουµέλη, που είχε και 

αρωγό ορισµένα µέλη της οµάδας 
που θα ερευνήσει το ναυάγιο των 
Αντικυθήρων, έχει µια εξαιρετική 
εικόνα για το τι βρίσκεται στον πυθ-
µένα.
Η έρευνα της Εφορείας Εναλίων, 
στην οποία προΐσταται η δρ Αγγελι-
κή Σίµωσι, έγινε από τις 26 Ιουνίου 
µέχρι και τις 12 Ιουλίου. Εστιάστη-
κε στο σωζόµενο δυτικό τµήµα του 
µπρικιού, καθώς οι Συµιακοί είχαν 
αναγκαστεί να καταστρέψουν ένα µέ-
ρος του για να έχουν πρόσβαση στο 
αµπάρι.
«Είµαστε πολύ ευτυχείς που ξαναγυ-
ρίσαµε στον Μέντορα», λέει ο επι-
κεφαλής ∆ηµήτρης Κουρκουµέλης. 
«Φέτος καταφέραµε να σχηµατίσουµε 
πιο ακριβή άποψη για το τι άλλο µετέ-
φερε το µπρίκι εκτός από τα Γλυπτά. 
Βρήκαµε πάνω από 12 αρχαία νοµί-
σµατα, από αρχαϊκά µέχρι ρωµαϊκά, 
καθώς και απολιθώµατα από ψάρια, 
τρεις λαβές από ροδιακούς αµφορείς 
και ένα µικρό ακέραιο λίθινο αγγείο».

«Σοδειά»
Η φετινή «σοδειά», σύµφωνα µε τον 
αρχαιολόγο, επιβεβαιώνει τη σκέψη 
ότι οι επιβάτες του πλοίου είχαν και 
τις δικές τους αρχαιολογικές συλ-
λογές που ήταν ήσσονος σηµασίας. 
Εκείνη την εποχή µια τέτοια συνή-
θεια ήταν διαδεδοµένη ανάµεσα στα 
µέλη της καλής κοινωνίας και στους 
µορφωµένους ταξιδιώτες της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου.
«Παράλληλα µε τα αντικείµενα αυτά, 
βρήκαµε και πολλά άλλα που ήταν 
είδη καθηµερινής χρήσης του πλοί-
ου ή προσωπικά είδη των επιβατών 
όπως ένα οστέινο πιόνι σκακιού. 
Επίσης εντοπίσαµε µια ακόµα κλε-
ψύδρα και δύο δαχτυλίδια. Ακόµα 
και ορισµένα οστά από ζώα, τα οποία 
µάλλον ήταν παστά και προορίζο-
νταν για τη διατροφή των επιβατών. 
Συχνά εκείνη την περίοδο υπήρχαν 
και κάποια ζωντανά ζώα στο αµπάρι 
για τον επισιτισµό» συµπληρώνει ο 
κ. Κουρκουµέλης, ο οποίος έχει ένα 
συναισθηµατικό δέσιµο µε το σκαρί 
του Αβλέµονα.

Συνδροµή
Στο πλευρό τους βούτηξαν και ο 
Μπρένταν Φόλεϊ, ο Αµερικανός που 
αποτελεί «ψυχή» της ενάλιας έρευ-
νας στα Αντικύθηρα, ο Βρετανός Φιλ 
Σορτ από την ίδια οµάδα και η Τζέµα 
Σµιθ. Τα δύο ναυάγια δεν συγκρίνο-
νται, αλλά για την οµάδα των Αντικυ-
θήρων που πιάνει δουλειά σε λίγες 
ηµέρες έχει νόηµα να δει πώς γίνεται 
µια κανονική ανασκαφή στον πυθµέ-
να σε πολύ µικρότερο βάθος. Το ρω-
µαϊκής εποχής πλοίο που έφερε τον 
µηχανισµό στο φορτίο του µαζί µε 
τα υπέροχα αγάλµατα βρίσκεται στα 
51 µέτρα αν και πολλά αντικείµενα 
έχουν εντοπιστεί βαθύτερα. «Η δική 
µας έρευνα κοστίζει τον 1/20 αλλά 
έχει ενδιαφέρουσες πτυχές», λέει ο ∆. 
Κουρκουµέλης, που θα πάει και αυ-
τός µε τη σειρά του στα Αντικύθηρα.

Επί το έργον, η οµάδα των δυτών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ανασκάπτει το ναυάγιο του «Μέντορος». Η έρευνα ξεκίνησε το 2011 και συνεχί-
ζεται µέχρι φέτος.


