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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

12ος αι.

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΣΕ ΈΝΑ
ΑΓΝΩΣΤΟ
ΝΑΥΆΓΙΟ

—Στη νήσο Κυρα-Παναγιά

Στον θαλάσσιο δρόμο
που ένωνε τον ελλαδικό χώρο
με την Κωνσταντινούπολη ερευνήθηκε
από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
ναυάγιο του 12ου αιώνα. Εντοπίστηκαν
σιδερένια μέλη από τρεις τουλάχιστον
διαφορετικές άγκυρες τύπου Υ,
ενώ το κεραμικό φορτίο, που είχε
υποστεί πολλαπλές θραύσεις, έδειχνε να
αποτελείται αποκλειστικά
από δύο τύπους αμφορέων. Η εξέταση
αμφορέα του τύπου Günsenin IIb
αποκάλυψε ίχνη τόσο από σταφύλια όσο
και από ελαιόλαδο. Το ναυάγιο βρέθηκε
στο ακρωτήριο Κάτεργο της ΚυραΠαναγιάς, πολύ κοντά στον περίκλειστο
όρμο Πλανήτη. Ο Μέγας Εκκλησιάρχης
Σιλβέστρος Συρόπουλος (1439)
και τα πρώιμα νησολόγια μαρτυρούν
την καίρια σημασία της θέσης αυτής.
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Σποράδων, παρότι παραμένει κατ’ ουσία μια αρχαιολογικά αχαρτογράφητη ακόμα
περιοχή1, βρέθηκε κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια αρκετές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα ενάλια ευρήματά της. Υπήρξε καταρχήν το πεδίο
της πρώτης σύγχρονης ανασκαφής ναυαγίου, όταν το καλοκαίρι του 1970 η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανέλαβε το τόλμημα της διερεύνησης ενός μεσοβυζαντινού
ναυαγίου στον όρμο του Αγ. Πέτρου, κοντά στην ομώνυμη νησίδα2. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (στο εξής ΕΕΑ)
επανήλθε στην ευρύτερη περιοχή, με την καταγραφή και τεκμηρίωση σειράς ναυαγίων στο νησί Περιστέρα Αλοννήσου, έρευνα η οποία επικεντρώθηκε τελικά στην
ανασκαφή ενός ναυαγίου του ύστερου 5ου αιώνα π.Χ.3. Κατά τα έτη 1994–1996 διενεργήθηκαν μικρής έκτασης επιφανειακές έρευνες στα νησιά Κυρα-Παναγιά και
Ψαθούρα και ξεκίνησε η αποτύπωση και ανασκαφική διερεύνηση ενός δεύτερου
ναυαγίου των μέσων του 5ου αιώνα π.Χ. στη νησίδα Φαγκρού4. Aκολούθησε κατά
τα έτη 1999–2003 η έρευνα βαθέων υδάτων της ΕΕΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Trondheim στα νησιά Κυρα-Παναγιά και Περιστέρα, με την ανακάλυψη ενός ακόμα βυζαντινού ναυαγίου5. Τα ερημονήσια των Bορείων Σποράδων
επανήλθαν στο προσκήνιο με τη διενέργεια συμπληρωματικών ερευνών κατά τη
δεκαετία του 2000 και την ανακάλυψη ενός ακόμα ναυαγίου στα Σκάντζουρα6,
ενώ συμπληρωματικές έρευνες τεκμηρίωσης διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2008,
2010 και 20117. Παρότι καμία από τις έρευνες στα ναυάγια αυτά δεν έφτασε ποτέ
σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, τα δημοσιευμένα πορίσματα και οι ανασκαφικές
εκθέσεις παρέχουν αρκετά στοιχεία για μια ορθολογική επιστημονική τους αποτίμηση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η προβολή ενός άγνωστου ναυαγίου,
που παρέμεινε στη σκιά των υπολοίπων «επώνυμων» ναυαγίων της περιοχής και
αναφέρεται μόνο υποτυπωδώς στη βιβλιογραφία.

Η θέση του ναυαγίου και η διασπορά των ορατών του καταλοίπων

Η θέση του ναυαγίου, στο βορειότερο άκρο της Κυρα-Παναγιάς, κοντά στο ακρωτήριο Κάτεργο ή Κυρά, έγινε γνωστή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά το έτος
1994, έπειτα από υπόδειξη του αλιέα και δύτη Δημητρίου Μαυρίκη, κατοίκου Στενής Βάλας Αλοννήσου. Κατά την αυτοψία που ακολούθησε με επικεφαλής τον
αείμνηστο συνάδελφο Δημήτριο Χανιώτη πραγματοποιήθηκε μία μόνο κατάδυση στη θέση του ναυαγίου, κατά την οποία ανελκύστηκε δειγματοληπτικά ένας
αμφορέας και επιχειρήθηκε μια πρώτη αποτίμηση της θέσης. Το ναυάγιο χαρακτηρίστηκε ως «κατεστραμμένο» και το καταδυτικό κλιμάκιο αναχώρησε την ίδια
ημέρα για το περισσότερα υποσχόμενο κλασικό ναυάγιο της νησίδας Φαγκρού στα
δυτικά της Κυρα-Παναγιάς. Δύο μικρές παράγραφοι στο Αρχαιολογικό Δελτίο συνοψίζουν ό,τι γνωρίζαμε έως σήμερα για το ναυάγιο αυτό8. H EEA επανήλθε στο
χώρο του ίδιου ναυαγίου τον Σεπτέμβριο του 2010. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά εννέα καταδύσεις κατά τις οποίες φωτογραφήθηκε εκτενώς όλος ο χώρος του
ναυαγίου, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και ανελκύστηκε συμπληρωματικά
ένας ακόμα αμφορέας.
Το ναυάγιο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του ακρωτηρίου Κάτεργο, σε απόσταση 60 περίπου μέτρων από την ακτή. Το ακρωτήριο Κάτεργο αποτελεί έναν επι50 — teyχοσ 1 23 Απρίλιος 2017
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μήκη, χαμηλό, βραχώδη γεωλογικό σχηματισμό μήκους 100 περίπου μέτρων που
εκτείνεται στον άξονα Βορρά–Νότου. Η ίδια η ονομασία του ακρωτηρίου προκαλεί καταρχήν ενδιαφέρον, καθώς ανάγεται απευθείας στη μεσαιωνική ελληνική,
όπου ο όρος κάτεργον είναι συνώνυμος της γαλέρας και εμφανίζεται στη βυζαντινή
γραμματεία για να δηλώσει γενικευτικά ένα ευμέγεθες πλοίο πολλαπλών χρήσεων9, κατεξοχήν κωπήλατο, το οποίο έφερε βοηθητικό ιστίο και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πολεμικό, πειρατικό ή και εμπορικό. Ο όρος κάτεργον απουσιάζει
από τις πρωιμότερες ναυτικές πραγματείες των Ναυμαχικών και η γενικευμένη
του χρήση ξεκινάει από τον 12ο αιώνα και μετά10. Οι ονομασίες Κάτεργο, Κατεργάκι ή Κατεργάκια απαντούν αρκετά συχνά στο Αιγαίο ως τοπωνύμια για χαμηλά
ακρωτήρια ή επιμήκεις βραχονησίδες κοντά στην ακτή που μπορούν από μακριά
να δώσουν στον θαλάσσιο παρατηρητή την εντύπωση πλοίου (νησίδες Κάτεργο
Φολεγάνδρου, Κάτεργο Σάμου, Κατεργάκια Φούρνων, ακρωτήριο Κατεργάκι Σύρου κ.λπ. — βλ. επίσης Πορτολάνο Ι «καὶ τὰ πλωρήσια πιάνης εἰς τὸ νησόπουλον
ὁποῦ ἀφίνεις δεξιά σου καὶ ὁμοιάζει ὡσὰν κάτεργον…»)11.
Η παρουσία του ναυαγίου γίνεται αισθητή από τα ίχνη του κεραμικού του φορτίου, το οποίο φαίνεται να αποτελείται αποκλειστικά από αμφορείς. Το φορτίο
έχει υποστεί πολλαπλές θραύσεις και καταλαμβάνει μια αξιομνημόνευτα μεγάλη
έκταση, καλύπτοντας τις δυτικές, κεκλιμένες πλαγιές της υποβρύχιας βραχώδους
γλώσσας που εκτείνεται προς τα βορειοανατολικά ως υποθαλάσσια προέκταση της
χερσαίας διαμόρφωσης του ακρωτηρίου. Οι δυτικές αυτές πλαγιές της γλώσσας
παρουσιάζουν ένα πτυχωτό ανάγλυφο με αυξομειώσεις στο βάθος, σχηματίζοντας
διαδοχικές υποβρύχιες χαράδρες. Το υλικό του ναυαγίου εκτείνεται σε δύο τουλάχιστον διαδοχικές χαράδρες και την υπερυψωμένη ράχη που τις χωρίζει και καταλαμβάνει έκταση που θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο στρέμματα. Οι βραχώδεις
αυτές πλαγιές σχηματίζουν ομαλές ή κλιμακωτές κατωφέρειες έως το βάθος των
46 μέτρων, όπου βρίσκεται η αποχή και ξεκινάει το πεδίο της άμμου.
Τα πρώτα ίχνη του ναυαγίου απαντούν σε βάθος 16 μέτρων, όπου εμφανίζεται
μία μεγάλη πύκνωση σπασμένης κεραμικής που φτάνει έως το βάθος των 37 μέτρων. Στη βαθύτερη ζώνη κάτω των 37 μέτρων η πυκνότητα των ευρημάτων μειώνεται έως το επίπεδο της αποχής σε βάθος 46 μέτρων, όπου απαντά κυρίως υλικό
που έχει καταπέσει και παρασυρθεί από τις υπερκείμενες πλαγιές. Μεμονωμένα
ευρήματα καταγράφηκαν και πιο ανοιχτά στην άμμο, έως και το βάθος των 48 μέτρων. Μεγάλο μέρος του εκτεθειμένου επιφανειακού υλικού έχει πακτωθεί στο
βραχώδες υπόστρωμα του βυθού και εγκιβωτιστεί σε νεογενή τραγάνα. Ελάχιστοι
αμφορείς σώζονται σε ακέραια κατάσταση, είτε πακτωμένοι στο βυθό, είτε μέσα
στις επιχώσεις της αποχής στο βάθος των 46 μέτρων, από όπου και προέρχεται το
δείγμα το οποίο ανελκύστηκε κατά την έρευνα του 2010.
Εν μέσω της κεραμικής απόθεσης, σε βάθος 21 μέτρων εντοπίστηκαν σιδερένια
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01
Ο περίκλειστος όρμος Πλανήτη
από τα βορειοδυτικά.
02
Οι νήσοι Κυρα-Παναγιά, Γιούρα,
Γράμμιζα, Παππούς και Ψαθούρα
στο νησολόγιο του Bartolommeo
Dalli Sonetti (1485). Ο όρμος
Πλανήτη και η νησίδα Σφήκα
σχεδιάζονται με ιδιαίτερη
ακρίβεια για τα δεδομένα
της εποχής. Η νήσος Πιπέρι
έχει εσφαλμένα τοποθετηθεί
στα δυτικά του συμπλέγματος.

9 Ahrweiler 1966, σ. 409, Bryer 1966, σ. 7.
10 Κριαράς 1982, σ. 88.
11 Dellate 1947.
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μέλη από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές άγκυρες τύπου Υ12. Άγκυρες αυτού του
τύπου μάς είναι γνωστές από πολλά βυζαντινά ναυάγια με πρωιμότερο το ναυάγιο στο Serçe Lımanı της Μ. Ασίας (11ος αι.)13 και υστερότερο το ναυάγιο Çamaltı
Burnu I στη θάλασσα του Μαρμαρά (13ος αι.)14. Ανήκουν προφανώς στο απόθεμα
των αγκυρών που διατηρούσαν τα βυζαντινά πλοία στο κατάστρωμά τους.
Από την τεκμηρίωση της θέσης προκύπτει ότι το ναυάγιο ανήκε σε ένα μάλλον
μεγάλης χωρητικότητας για τα δεδομένα της εποχής πλοίο, το οποίο κατά τη διάρκεια της βύθισης απώλεσε τη συνοχή του, με αποτέλεσμα το υλικό του να διασπαρεί σε μεγάλη έκταση, σε ένα υποβρύχιο περιβάλλον ιδιαίτερα δυναμικό που δεν
θα ευνοούσε τη διατήρηση ακέραιων αγγείων ή τμημάτων του ξύλινου σκαριού.

03
Η κύρια κεραμική απόθεση
του βυζαντινού ναυαγίου.
04
Τμήμα σιδερένιας άγκυρας
τύπου Υ.
05
Πακτώματα αμφορέων
στη ρηχή ζώνη του ναυαγίου.

Το κεραμικό φορτίο του ναυαγίου

Το φορτίο του ναυαγίου φαίνεται να ήταν μεικτό, αποτελούμενο από δύο τουλάχιστον τύπους αμφορέων. Ο πρώτος εκπροσωπείται από τα δύο ανελκυσθέντα
δείγματα των ετών 1994 και 2010 και φαίνεται να αντιπροσωπεύει την πλειονότητα
των αμφορέων που είχαν φορτωθεί στο πλοίο. Οι αμφορείς αυτοί έχουν μελετηθεί ελάχιστα και μπορούν να θεωρηθούν ως μια παραλλαγή των «μαγαρικών» της
4ης ομάδας της τυπολογικής ταξινόμησης Μπακιρτζή15. Ο τύπος αυτός είναι ευρύτερα γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία με τα ονόματα Günsenin II, Saraçhane
60 ή Sazanov 5216. Η πλήρης ωστόσο αντιστοιχία θα πρέπει να αναζητηθεί στον
τύπο Günsenin IIb17, καθώς οι υπόλοιπες τυπολογίες δεν εμπεριέχουν τον ακριβή τύπο αμφορέα από το ναυάγιο στο Κάτεργο Κυρα-Παναγιάς και περιγράφουν
αποκλειστικά τον περισσότερο διαδεδομένο τύπο Günsenin IIa. Στον ελλαδικό
χώρο, τα ακριβή πανομοιότυπα των αμφορέων του ναυαγίου εντοπίζονται στους
αμφορείς υπ’ αριθμό Ρ3749 και Ρ3750 της αρχαίας Αγοράς, οι οποίοι προέρχονται
από στρώματα του 12ου αιώνα.
Και οι δύο ανελκυσθέντες αμφορείς από το ναυάγιο παρουσιάζουν το ίδιο σχήμα και μικρές μόνο αποκλίσεις στις διαστάσεις. Ο τύπος διαφοροποιείται από τα
«αχλαδόσχημα με υψωμένες λαβές» μαγαρικά της 4ης ομάδας Μπακιρτζή, καθώς παρουσιάζει πιο κοντόχονδρες αναλογίες, μη υπερυψωμένες του χείλους λαβές και αδρά μόνο αχλαδόσχημο σώμα. Διακρίνεται δε από τις ιδιαίτερα πεπλατυσμένες του λαβές.
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τύπου Günsenin IIb θα πρέπει να αναφερθούν
ακόμα η παρουσία αμυδρά διακριτών ραβδώσεων στο ύψος των ώμων και χαμηλά,
στο ύψος μέγιστης κάμψης της γάστρας, και η ύπαρξη παρόμοιων παράλληλων
ρηχών ραβδώσεων στις ράχες των λαβών. Το ευδιάκριτο χείλος, χωνοειδές εσωτερικά και με όψη πεπιεσμένου παραλληλόγραμμου εξωτερικά, έχει κατασκευα52 — teyχοσ 1 23 Απρίλιος 2017

12 Kapitän 1984, σ. 42–43 (τύπος Ε), Haldane
1990, σ. 22 (τύπος F).
13 Bass / Van Doorninck 1978, σ. 124.
14 Günsenin 2001, σ. 119–120, εικ. 14–15.
15 Μπακιρτζής 2003, σ. 78–80, πίν. 19.
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17 Günsenin 1990, σ. 26–28.
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στεί ως ανεξάρτητο μέλος από το υπόλοιπο αγγείο, στο οποίο έχει επικολληθεί εκ
των υστέρων: στο εσωτερικό του λαιμού είναι ορατοί οι έξεργοι αρμοί αυτής της
συγκόλλησης. Ο πηλός φαίνεται να είναι πιο ανοιχτόχρωμος και διυλισμένος και
να περιέχει λιγότερες και μικρότερες μη πλαστικές ύλες από τον πηλό των αμφορέων του συγγενούς τύπου ΙΙa. Στα εσωτερικά τοιχώματα και των δύο αμφορέων
δεν παρατηρήθηκαν ορατά ίχνη πρόσθετων ουσιών από το αρχικό περιεχόμενο ή
την επικάλυψη στεγανοποίησης.
Γενικά ο συγγενής τύπος Günsenin IIa φαίνεται να εμφανίζεται αργά τον 10ο
αιώνα και παραμένει σε κυκλοφορία έως και τον 12ο αιώνα18. Στις ανασκαφές του
Saraçhane στην Κωνσταντινούπολη εμφανίζει μία μικρή σχετικά διάχυση και φαίνεται να περιορίζεται στο β΄ μισό του 11ου και στις αρχές του 12ου αιώνα19. Η χωρική
διασπορά των αμφορέων αυτών φαίνεται να εμφανίζει ωστόσο μεγάλη πυκνότητα
σε χερσαίες θέσεις γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα (Σαμσούντα, Σινώπη, Πλίσκα,
Δινογέτεια, Αιγυσσό, Χερσόννησο, Σολδαία, Κίεβο, Καλλατίδα, Capidava, Sarkel,
Dniepr, Taman, Ivan), ενώ απαντά και σε μικρότερους αριθμούς στο Αιγαίο (Σμύρνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη)20. Η παρουσία του τύπου ΙΙa μας είναι γνωστή από ένα
μόνο ναυάγιο, με ομοειδές φορτίο, στον Άγ. Ιωάννη Θεολόγο της Φθιώτιδας21. Η
προέλευση του συγκεκριμένου τύπου παρέμενε επί πολλά χρόνια άγνωστη. Η περιοχή της Τραπεζούντας πιθανολογείτο ως τόπος κατασκευής τους, χωρίς ωστόσο να
έχουν βρεθεί εκεί ίχνη εργαστηριακών εγκαταστάσεων. Πρόσφατες χημικές αναλύσεις στον πηλό δειγμάτων από την περιοχή της Θήβας και της Χαλκίδας κατέδειξαν την πόλη της Χαλκίδας ως μια από τις θέσεις κατασκευής τους, ταυτόχρονα
όμως πιστοποίησαν ότι οι αμφορείς αυτοί κατασκευάζονταν και σε άλλα κέντρα22.
Το περιεχόμενο των αμφορέων τύπου Günsenin ΙΙ παραμένει άγνωστο. Η παράλληλη κυκλοφορία τους στην αγορά με άλλους τύπους αμφορέων που αποδεδειγμένα αποτελούσαν αμφορείς κρασιού, θα μπορούσε να υποδηλώνει ένα προϊόν
διαφορετικό, πιθανόν λάδι, και αυτό θα αιτιολογούσε και την ευρύτατη διασπορά
τους σε περιοχές της Μαύρης Θάλασσας όπου δεν ευδοκιμεί η ελιά. Ο ανελκυσθείς
αμφορέας ΒΕ 2010/14, όταν τοποθετήθηκε σε δεξαμενή αφαλάτωσης, κατέδειξε
τη διαρροή μίας ελαιώδους, ιριδίζουσας ουσίας από το στόμιό του, που οφείλεται
πιθανόν σε ίχνη από το αρχικό του περιεχόμενο. Από τα εσωτερικά του τοιχώματα
ελήφθησαν δείγματα για εξέταση DNA, οι αναλύσεις ωστόσο δεν απέδωσαν ξεκάθαρες απαντήσεις: αναγνωρίστηκαν ίχνη τόσο σταφυλιών όσο και ελαιόλαδου
σε σχεδόν ίσες ποσότητες, ενώ μια δευτερογενής χημική ανάλυση (GC/MS) κατέδειξε ότι το περιεχόμενο θα μπορούσε να ήταν ελαιόλαδο23. Καθώς οι ενδείξεις
αυτές δεν είναι ξεκάθαρες και θα μπορούσαν να υποδηλώνουν τόσο την επανάχρηση του συγκεκριμένου αμφορέα, όσο και τη μεταφορά ενός σύμμεικτου προϊόντος που περιείχε και τις δύο ουσίες, το ζήτημα του περιεχομένου των αμφορέων
Günsenin IIb παραμένει ανοιχτό.
O δεύτερος τύπος αμφορέα του ναυαγίου στο Κάτεργο Κυρα-Παναγιάς, που
παρατηρήθηκε σε μικρούς μόνο αριθμούς, παραμένει αταύτιστος. Ομοιάζει αρκετά στο σχήμα με τον τύπο Saraçhane 67, o οποίος χρονολογείται περί το τέλος
του 12ου αιώνα24, και διαφοροποιείται από τον τύπο Günsenin IIb κυρίως από την
απουσία του χαρακτηριστικού χείλους. Παρόμοιοι αμφορείς μάς είναι γνωστοί και
από άλλες θέσεις στην Κωνσταντινούπολη και έχουν βρεθεί σε ίδιο ανασκαφικό
περιβάλλον με τον τύπο Günsenin II25.
Με βάση όλα τα παραπάνω, θα πρέπει καταρχήν να αναθεωρηθεί και η αρχική
χρονολόγηση του ναυαγίου (9ος–10ος αι.)26, το οποίο με βάση τη σωστή αναγνώριση του φορτίου του θα πρέπει να χρονολογηθεί στον 12ο αιώνα, εποχή κατά την
οποία παρατηρείται ραγδαία άνοδος της θαλάσσιας εμπορευματικής διακίνησης
αγροτικών προϊόντων στο Αιγαίο27, ως συνέπεια της εσωτερικής πολιτικής της
δυναστείας των Κομνηνών, η οποία επέφερε την ενδυνάμωση της οικονομίας, την
αύξηση του πληθυσμού και, συνακόλουθα, του μεγέθους των αστικών κέντρων και
την απόδοση εκτενών νέων γαιών σε καλλιέργεια28.
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18 Sazanov 1997, σ. 98, Günsenin 1990, σ. 26.
19 Hayes 1992, σ. 76.
20 Todorova 2011, σ. 135.
21 Kazianes κ.ά. 1990, σ. 229–231.
22 Waksman κ.ά., υπό έκδ.
23 Η ανάλυση DNA πραγματοποιήθηκε
στη Σουηδία από την M. Hansson του
Πανεπιστημίου του Lund, ενώ η χημική
ανάλυση από τους R. Nelson και C. Reddy
στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Woods
Hole στις ΗΠΑ.
24 Hayes 1992, σ. 76–77.
25 Demangel / Mamboury 1939, σ. 148, εικ.
198:2.
26 Χανιώτης 1994, σ. 864.
27 Koutsouflakis, υπό έκδ.
28 Hendy 1985, σ. 85–90, 106–107, Harvey
1989, κεφ. 4, Magdalino 1993, σ. 140–142,
Laiou / Morrisson 2007, σ. 92–93, 101–105,
130–133.
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Το ναυάγιο σε σχέση με την τοπογραφία
της όμορης περιοχής

Το βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πύκνωση ναυαγίων της Μέσης και
Ύστερης Βυζαντινής περιόδου από οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή της ελληνικής επικράτειας και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι ο θαλάσσιος
δρόμος που ενώνει τη Βασιλεύουσα με τα μεγάλα αστικά και εμπορικά κέντρα της
Θεσσαλονίκης, του Αλμυρού, της Χαλκίδας και της Κορίνθου, είναι γεμάτος από
τέτοιες μαρτυρίες. Το ναυάγιο, ωστόσο, στο ακρωτήριο Κάτεργο της Κυρα-Παναγιάς παρουσιάζει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση με την τοπογραφία
του νησιού: βρίσκεται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα βόρεια του περίκλειστου
όρμου του Πλανήτη, πιθανόν του πλέον ασφαλούς φυσικού λιμανιού καταφυγής
στο Αιγαίο29, και σαφώς μπορούμε να διακρίνουμε την πρόθεση του πλοιάρχου
να καταφύγει σε αυτό.
Ολόκληρη η περιοχή, που διερευνήθηκε το 2010 εκατέρωθεν του ακρωτηρίου
Κάτεργο, ανατολικά της νησίδας Σφήκα και μπροστά στην είσοδο του όρμου Πλανήτη, είναι κατάσπαρτη από τμήματα βυζαντινών αμφορέων των τύπων Günsenin
Ι–IV καθώς και άγκυρες τύπου Υ και Τ. Οι απορρίψεις βυζαντινής κεραμικής και
οι εγκαταλείψεις αγκυρών φανερώνουν ότι μεγάλος αριθμός πλοίων έπλεε σε μια
περιοχή που δεν είχε κανένα ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, παρείχε όμως τη
δυνατότητα ασφαλούς καταφυγής, αγκυροβολίας και διανυκτέρευσης.
Για τη σιωπή των βυζαντινών πηγών και των ελληνικών πορτολάνων του 16ου
αιώνα σχετικά με τον όρμο του Πλανήτη, μας αποζημιώνουν τα Απομνημονεύματα του Μεγάλου Εκκλησιάρχη Σιλβέστρου Συρόπουλου, o οποίος συνόδεψε τον
Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγο και τον Πατριάρχη Ιωσήφ Β΄ ως μέλος της διπλωματικής
αποστολής στη Σύνοδο Φεράρας–Φλωρεντίας το έτος 1437. Κατά το ταξίδι της
επιστροφής το έτος 1439, η βασιλική νηοπομπή καθ’ οδόν για την Κωνσταντινούπολη φτάνει στην Κυρα-Παναγιά. Στο παρακάτω απόσπασμα ο αυτόπτης μάρτυρας Σιλβέστρος Συρόπουλος μας δίνει τη λεπτομερή περιγραφή όσων διαδραματίστηκαν στο λιμάνι του Πλανήτη30. Το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του ξεκινάει
από την πόλη της Χαλκίδος:

Ἡμεῖς δὲ ἀναχθέντες ἐπλέομεν, Σκίαθόν τε παραμείψαντες καὶ Σκῦρον καὶ Σκόπελον, εἰς τοὺς Διαδρόμους [Λιαδρόμια: Αλόννησος] κατήραμεν. Πάλιν ἐκεῖσε τοῦ
ἀνέμου δεινῶς ἀντιπνεύσαντος, ἀπεκλείσθημεν πολλὰς ἡμέρας, κατεδηδωκότες
σιτία πάντα, καὶ οὐδὲ ὕδωρ ηὑρίσκομεν. Διὸ καὶ ἔστειλαν τὸ κάτεργον τῆς βίγλας
εἰς τὸν Σκόπελον ἵνα φέρῃ σιτία, καὶ μεθ’ ἡμέρας δύο ἐκόμισεν ἄρτους ἑπτακαίδεκα καὶ ἕνα ἀγρίονον σύβαριν τῶν κυνῶν· μεγάλη γὰρ φροντὶς ἐγίνετο ἀεὶ ὑπὲρ τῆς
τῶν κυνῶν ἐπιμελείας. Ἐσκέπτοντο οὖν ἵνα ἢ εἰς Εὔριπον αὖθις ὑποστρέψωσιν, ἢ
εἰς Κρήτην, ἢ εἰς Μιτυλήνην ὁρμήσωσι· μόλις δέ ποτε εὐφόρου καιροῦ γενομένου,
αὖθις ἐπλέομεν καὶ τῷ λιμένι τοῦ Γυμνοπελαγησίου πλησιάζοντες εἴδομεν τὴν βασιλικὴν τριήρη πρὸς τὸ ἔνδον τοῦ λιμένος οἰακιζομένην· ὅπερ ἰδόντες οἱ τῶν λοιπῶν
κατέργων ναυτικοὶ ἐδυσχέραινον καὶ κατεβόων, καὶ οἱ κόμητες τῷ ἐν τῷ βασιλικῷ
ἐφώνουν κόμητι καὶ ταῖν χεροῖν ἔνευον καὶ ὡδήγουν ἄλλην βαδίζειν· ὁ δὲ νεύμασι
τὴν αἰτίαν ἀνεπίθει τῷ βασιλεῖ καὶ ὅτι ἄκων εἰσῆλθεν εἰς τὸν λιμένα. Ἠκολούθησαν δ’ ἐξ ἀνάγκης καὶ τὰ λοιπὰ κάτεργα, μὴ βουλομένων πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς.
Ἦν δὲ ἡ τοῦ λιμένος ἐκείνου εἴσοδος τοσοῦτον εὖρος ἔχουσα, ὅσον μόλις δίοδον
τῷ κατέργῳ παρέχειν, ἐντὸς δὲ εὐρύχωρος μετρίως καὶ νηνεμίαν ἔχων πολλήν, μικρός τε ὢν καὶ ὑπὸ ὑψηλῶν ὀρέων περικυκλούμενος. Δυσχεραινόντων οὖν πάντων
πῶς ἐκεῖσε εἰσήχθημεν, ἔφη ὁ βασιλεύς· Ταχὺ ἐξελευσόμεθα καὶ μὴ ἀλγείτωσαν.
Ἀκούσας δὲ ὁ τοῦ καπιτανικίου γραμματικὸς εἶπεν· Οὐκ ἐξελευσόμεθα ἐντεῦθεν
εἰ μὴ μετὰ παραδρομὴν μιᾶς ἑβδομάδος καὶ μόλις. Ὃ καὶ γέγονεν· ἐναντιουμένων
γὰρ τῶν ἀνέμων τὴν ἐξέλευσιν, ἱστάμεθα ὥσπερ ἐν εἱρκτῇ ταλαιπωρούμενοι καὶ
ἀλγοῦντες καὶ μηδὲ ὕδατος ἐμφορούμενοι· οὐδόλως γὰρ εὑρίσκεται ὕδωρ ἐν παντὶ
τῷ νησιδίῳ ἐκείνῳ. Μόλις δέ ποτε μετὰ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν τε καὶ ὥραν ἐνδόντος
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06
Ελαιώδης ουσία από το εσωτερικό
του αμφορέα ΒΕ 2010/14.
07
Αμφορέας που ανελκύστηκε
από το ναυάγιο το 1994 (ΒΕ 1994/22).
Ύψος: 49 εκ., μέγ. διάμ.: 30 εκ., πλάτος
λαβών: 6,6 εκ., ύψος χείλους 2,9 εκ.,
διάμ. στομίου: εσωτ.: 7,4 εκ., εξωτ. 10 εκ.
Απόχρωση επιδερμίδας πηλού: Munsell
10ΥR – 6/4. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Ο αμφορέας εμφανίζει αποτύπωμα
πίεσης στους ώμους, το οποίο έγινε όσο
ο πηλός ήταν ακόμα νωπός, πιθανόν
από σημείο επαφής με άλλους αμφορείς
κατά τη στοίβαξη στον κεραμικό θάλαμο.
H χωρητικότητά του μετρήθηκε
στα 13,5 λίτρα με πλήρωση
έως το μέσο του λαιμού.
08
Αμφορέας που ανελκύστηκε
από το ναυάγιο το 2010 (ΒΕ 2010/14).
Ύψος: 50 εκ., μέγ. διάμ.: 31 εκ., πλάτος
λαβών: 6,9 εκ., ύψος χείλους 3 εκ., διάμ.
στομίου: εσωτ.: 6,5 εκ., εξωτ. 9,5 εκ.
Απόχρωση επιδερμίδας πηλού:
μη ασφαλής εκτίμηση λόγω απολέπισης.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: εκτενείς
ρηγματώσεις και απολέπιση
της επιφάνειας του πηλού στο σώμα
και το λαιμό. Στο κέντρο της βάσης
κυκλική οπή διαμέτρου 1,5 εκ., πιθανόν
λόγω μεγαλύτερης καταπόνησης
του αγγείου στο σημείο αυτό.
09
Ο δεύτερος τύπος αμφορέα του φορτίου.

29 Πλοηγός 1991, σ. 261.
30 Laurent 1971, σ. 540–541.
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τοῦ ἀνέμου ἄραντες σὺν μεγίστῃ σπουδῇ καὶ ὁρμῇ καὶ βοῇ τάχιστα διεπερῶμεν τὴν
δίοδον, τοῦ καπιτάνου ὥσπερ ἐπιλαθομένου τοῦ ἑαυτοῦ γήρως καὶ δίκην κόμητος
ἐπὶ τοῦ κατέργου ἁλλομένου καὶ διατρέχοντος καὶ τοὺς ναύτας ἀδελφοὺς ἀποκαλοῦντος καὶ διεγείροντος καὶ δύο ἀμφορεῖς οἴνου ὑποσχομένου δοῦναι αὐτοῖς καὶ
δακτυλοδεικτοῦντος ἐφ’ ὕψους καὶ διαπρυσίως κηρρύττοντος, καὶ οὕτως ἐξῆλθεν
ἡ καπιτανικὴ ναῦς μετὰ βίας μεγάλης· ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ λοιπὴ μετ’ αὐτήν, τοῦ
καπιτάνου αὖθις πρὸς αὐτὴν ἀποβλέποντος καὶ νεύμασι καὶ σχήμασι καὶ φωναῖς
ταύτην ἐφελκομένου. Ὅτε δὲ καὶ αὐτὴν εἶδεν ἐξελθοῦσαν, τὰς χεῖρας ἄρας, δόξαν
καὶ εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ ἀνέπεμψεν. Ἀλλ’ ἡ βασιλικὴ ναῦς κατόπιν ἐλθοῦσα ἐξελθεῖν οὐκ ἠδυνήθη, ἀντινεύσαντος τοῦ ἀνέμου καὶ σκληρύναντος τὴν θάλασσαν καὶ
κύματα ἐγείραντος τὴν ἔξοδον κωλύοντα. Ἔμειναν οὖν ἐκεῖσε αἱ δύο τριήρεις, ἡ
βασιλικὴ καὶ ἡ τοῦ δεσπότου· αἱ δὲ ἐξελθοῦσαι δύο ἔστησαν πρὸς τὸ ἕτερον μέρος
τοῦ νησιδίου, καὶ διενυκτερεύσαμεν ἐκεῖ. Ἡμέρας δ’ ἐπιγενομένης, ἐξῆλθον καὶ
ἐκεῖναι αἱ τριήρεις καὶ ἡνώθησαν μεθ’ ἡμῶν, καὶ εὐθὺς τῆς Λήμνου ἐπλέομεν καὶ
ἐλθόντες ἔστημεν εἰς τὸν Κότζινον ἡμέρας πέντε, καὶ ὁ μὲν βασιλεῦς ἐσχόλαζεν ἐν
κυνηγεσίοις, οἱ δ’ ἐκ τῶν Βενετικῶν κατέργων τὰ τῶν Λημνίων ἐληΐζοντο καὶ μεγάλην φθοράν ἐκεῖσε ἐποίησαν.
Η ονομασία Γυμνοπελαγήσιον για την Κυρα-Παναγιά μας είναι γνωστή από αθωνικά έγγραφα της Μεγίστης Λαύρας του 10ου αιώνα, τα οποία μνημονεύουν την
αγοραπωλησία της νήσου και τις συχνές επιδρομές των Σαρακηνών31, η δε περιγραφή του όρμου και της στενής εισόδου του αντιστοιχεί άριστα με τη σημερινή
γεωμορφολογική διαμόρφωση του Πλανήτη.
Ο περίκλειστος όρμος Πλανήτης, το όνομα του οποίου οφείλεται κατά μία ερμηνεία στο ότι πλανάται ο εισερχόμενος ναυτικός στο εσωτερικό του όρμου προκειμένου να βρει την έξοδο, χαρακτηρίζεται ως ἄριστος λιμένας καὶ εἷς τῶν ἀρίστων
φυσικῶν λιμένων τῆς Μεσογείου. Εἰσπλέει τις διὰ στενοτάτου πόρου εἰς εὐρεῖαν λεκάνην βάθους 5–7 ὀργυιῶν πάντοτε γαληνιαίαν καὶ ὅταν ἀκόμη ἀγριώταται τρικυμίαι ἀπὸ
Β. ἐκσπῶσιν εἰς τὸ στόμιόν του32.
Η ακριβής περιγραφή του Σιλβέστρου Συρόπουλου για ένα συμβάν που έλαβε
χώρα δύο περίπου αιώνες μετά τη βύθιση του πλοίου στο παρακείμενο ακρωτήριο Κάτεργο και όπου ο όρος κάτεργον επαναλαμβάνεται πέντε φορές στο εν λόγω
χωρίο, εναλλασσόμενος με τον αρχαϊκότερο όρο τριήρης, μας αποκαλύπτει ταυτόχρονα ένα από τα μειονεκτήματα της θέσης αυτής: σε περίπτωση ισχυρών βορείων ανέμων ήταν εξαιρετικά δύσκολη η έξοδος από το στενό πέρασμα του Πλανήτη που ήταν προσανατολισμένο στον Βορρά. H έκδηλη δυσφορία των υπόλοιπων
πλοίων να καταφύγουν στο εσωτερικό του όρμου πιθανόν αιτιολογείται ακριβώς
από τη γνώση του κινδύνου αποκλεισμού στο εσωτερικό του Πλανήτη. Και φυσικά τη συνακόλουθη καθυστέρηση της νηοπομπής στο δρόμο της για τον τελικό
προορισμό, όπου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της βενετικής μούδας, θα έπρεπε να φτάσει σε προκαθορισμένες ημερομηνίες33.
Τέσσερις περίπου δεκαετίες μετά το πέρασμα του Μεγάλου Εκκλησιάρχη Σιλβέστρου Συρόπουλου, οι γεωγραφικές αρετές που παρουσιάζει ο όρμος Πλανήτη
για τους ναυτιλομένους θα αποτυπωθούν χαρτογραφικά με εκπληκτική για την
εποχή ακρίβεια στο νησολόγιο του Βενετού Bartolommeo Dalli Sonetti (1485)34,
ένα από τα πρώτα έντυπα νησολόγια του Αιγαίου, το οποίο θα ασκήσει μεγάλη
επιρροή στα μεταγενέστερα ανάλογα έργα του 16ου αιώνα.
Η ύπαρξη του ναυαγίου του 12ου αιώνα στο Κάτεργο, το τοπωνύμιο της θέσης, η
αφθονία βυζαντινής κεραμικής και αγκυρών στο βυθό, τα Απομνημονεύματα του
Σιλβέστρου Συρόπουλου και η γεωγραφική πιστότητα που εμφαίνεται στα πρώιμα νησολόγια, αποτελούν ξεχωριστά κομμάτια ιστορικής και αρχαιολογικής μαρτυρίας, που συντείνουν στο να καταδείξουν την καίρια σημασία της θέσης αυτής
κατά τους βυζαντινούς πλόες, πάνω στον θαλάσσιο δρόμο που ένωνε τον ελλαδικό
χώρο με την Κωνσταντινούπολη.
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10
Εργασίες καταγραφής στο κεραμικό
φορτίο του βυζαντινού ναυαγίου.
11
Ακέραιοι και θραυσμένοι αμφορείς,
εγκιβωτισμένοι στη νεογενή τραγάνα.
12
Το ακρωτήριο Κάτεργο Κυρα-Παναγιάς
από τα δυτικά.

31 Rouillard / Collomp 1937, σ. 30–35.
32 ΜΕΕ 1932, λ. «Πελαγονήσι» (ΧΙΧ, σ. 870)

και λ. «Πλανήτης» (ΧΧ, σ. 273).
33 Για τις βενετικές μούδες, βλ. Thiriet 1959, σ.
337–338, 343–345, 421–423.
34 Sonetti 1972.
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