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THE MAZOTOS  
SHIPWRECK PROJECT 
IN CYPRUS
Anna Demetriou 
annadem0206@hotmail.com
Cyprus, an island with a strategic geographical location, de-
veloped its maritime activity and nautical tradition from an early 
stage. Testimonies of these activities with wide archaeological in-
terest, are located both in the region as well as in Cyprus. The dis-
covery and excavation of !ve shipwrecks connected with Cypriot 
archaeology namely, Cape Gelidonya, Kyrenia, Uluburun, Cape 
Iria and Ma’agan Mikhael, revealed the importance of conducting 
underwater archaeological research on the island. In addition, the 
discovery of underwater archaeological remains around Cyprus 
(shipwreck remains, anchorages, anchors, harbor, architectural 
remains), underlined the necessity of developing the discipline. 
However, although one of the !rst and most important excava-
tions in the history of underwater archaeology was conducted 
on the island, at the Kyrenia shipwreck (1967 - 1970, University of 
Pennsylvania), research carried out since then was limited to sur-
face inspections of the sites with minimal Cypriot involvement.

This tendency altered its course during the last six years. The in-
troduction of classes of underwater archaeology at the Depar-
tment of History and Archaeology of the University of Cyprus  

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΝΑΥ-
ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΖΩ-
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 Άννα Δημητρίου
annadem0206@hotmail.com
Η Κυπρος, που βρίσκεται σε στρατηγική γεωγραφική θέση, 
ανέπτυξε θαλάσσια δραστηριότητα και ναυτική παράδοση 
από πολύ νωρίς. Κατάλοιπα αυτών των επαφών, με έντονο 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον, εντοπίζονται τόσο στη Μεσόγειο 
θάλασσα όσο και στην Κύπρο. Η ανακάλυψη και ανασκα-
φή πέντε ναυαγίων που σχετίζονται με την Κυπριακή αρ-
χαιολογία, Cape Gelidonya, Κερύνεια, Uluburun, Ακρωτή-
ρι των Ιρίων και Ma agan Mikael, αποκάλυψαν τη σημασία 
διεξαγωγής υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας στο νησί. 
Επιπλέον, η ανακάλυψη υποβρύχιων αρχαιολογικών κατα-
λοίπων στην Κύπρο (κατάλοιπα ναυαγίων, αγκυροβόλια, 
άγκυρες, λιμάνια, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα), υπογράμμισαν 
την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της επιστήμης. Ωστό-
σο, παρά το γεγονός ότι στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε μια 
από τις πρώτες και πιο σημαντικές ανασκαφές στην ιστο-
ρία της ενάλιας αρχαιολογίας, στο Ναυάγιο της Κερύνειας 
(1967 - 1970, Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια), οι έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν στο νησί από τότε περιορίστηκαν 
στην επιφανειακή επισκόπηση των θέσεων, με πολύ περιορι-
σμένη συμμετοχή Κυπρίων. 

 1. Καθαρισμός Χιακού αμφορέα © Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας / Cleaning a Chian amphora © University 
of Cyprus, Archaeological Research Unit 
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and the almost simultaneous accidental discovery of the shi-
pwreck of a merchant ship dated back to the late classical peri-
od (third quarter of the 4th century B.C) at the sea area of Mazo-
tos, on the southern coast of Cyprus, marked the beginning of 
the development of the !eld in Cyprus. 

The Mazotos shipwreck was reported to the Department of An-
tiquities in 2006. Its scienti!c signi!cance was apparent from the 
very beginning: it is the !rst shipwreck of the late classical peri-
od, found in the Southeast Mediterranean carrying Chian amp-
hora, at a depth where divers can work. Its research could shed 
light on issues such as sea routes and trade relations among the 
peoples of the Aegean and South Eastern Mediterranean du-
ring this period. 

Its importance triggered the launch of the !rst Cypriot underwa-
ter archaeological project in 2007, undertaken by the Archaeo-
logical Research Unit (ARU) of the University of Cyprus, under 
the direction of Dr Stella Demesticha, (Assistant Professor of Un-
derwater Archaeology, Chair of THETIS Foundation). During the 
period 2007 - 2009, following authorization by the Department 
of Antiquities, four surface inspections of the site were conduc-
ted, aiming the detailed mapping of the surface !nds of the shi-
pwreck and its initial evaluation. To this end, the photogramme-
tric survey combined with the tape-measure triangulation was 
used (under the responsibility of the Hellenic Institute of Mari-
time Archaeology of Greece) while at the same time a high re-
solution photomosaic of the site was created. The !rst surveys 
demonstrated that the site comprises an assemblage of mainly 
Chian amphorae (at least 500 amphorae were counted on the 
surface) at a depth of 44 metres, stretching over an area of 17 x 
7m on a sandy, almost "at seabed. The extent of the preservati-
on of the amphorae was of particular interest: in the centre of the 
site at least four layers of amphorae seem to preserve their initial 
stowage position. It is therefore a shipwreck of noteworthy scien-
ti!c signi!cance as its good state of preservation indicates that 
its research could provide important information on amphorae 
stowage on ships, ship construction and site formation process.

Αυτή η τάση διαφοροποιήθηκε τα τελευταία έξι χρόνια. Η ει-
σαγωγή μαθημάτων ενάλιας αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορί-
ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η σχεδόν 
ταυτόχρονη τυχαία ανακάλυψη του ναυαγίου ενός εμπορικού 
πλοίου που χρονολογείται στην ύστερη κλασσική περίοδο 
(τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ) στη θαλάσσια περιοχή του 
Μαζωτού, στη νότια ακτή της Κύπρου, αποτέλεσαν την απαρ-
χή ανάπτυξης του τομέα  στο νησί. 

Το Ναυάγιο του Μαζωτού αναφέρθηκε στο Τμήμα Αρχαιοτή-
των το 2006. Η επιστημονική του σημασία ήταν εμφανής από 
την αρχή: αποτελούσε το πρώτο ναυάγιο που χρονολογείτο 
την ύστερη κλασσική περίοδο που εντοπίστηκε στη Ν.Α Μεσό-
γειο να μεταφέρει Χιακούς αμφορείς, σε βάθος που μπορούν 
να εργαστούν δύτες. Η έρευνά του θα μπορούσε να απαντή-
σει σε ερωτήματα που αφορούν τις θαλάσσιες διαδρομές και 
το εμπόριο μεταξύ των λαών του Αιγαίου και της Ν.Α Μεσο-
γείου αυτήν την περίοδο. 

Η σημασία του ενεργοποίησε την έναρξη το 2007 της πρώτης 
υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
από κυπριακούς φορείς, από την  Ερευνητική Μονάδα Αρχαι-
ολογίας (ΕΜΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό τη διεύθυν-
ση της Δρος Στέλλας Δεμέστιχα (Επίκουρος Καθηγήτρια Ενά-
λιας Αρχαιολογίας, Έδρα Ιδρύματος ΘΕΤΙΣ). Κατά την περίοδο 
2007 - 2009, μετά από σχετική άδεια από το Τμήμα Αρχαιο-
τήτων, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιφανειακές επισκο-
πήσεις της θέσης με στόχο την αποτύπωση των επιφανεια-
κών ευρημάτων του ναυαγίου και την εκτίμηση της σημασίας 
του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της φω-
τογραμμετρίας σε συνδιασμό με τις μετρήσεις με ταινία (υπό 
την ευθύνη του Ιδρύματος Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών 

2. Ανέλκυση Χιακού αμφορέα © Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας / 
Lifting a Chian amphora © University of Cyprus, 
Archaeological Research Unit

3. Συλλογή μικρών καταλοίπων που βγήκαν από τον 
αναρροφητήρα © Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας / Collection of small remains extracted from the air 
lift  © University of Cyprus, Archaeological Research Unit
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Following the completion of the photographic documentation 
and the mapping of the site, during the 2008 !eld seasons, cha-
racteristic types of amphora were lifted, all from the Aegean. Du-
ring 2009 the ARU collaborated with the research team of the La-
boratory of Marine Geology and Physical Oceanography of the 
University of Patras. The !eld season focused on the geophysical 
prospecting of the shipwreck area using proton magnetometer 
and sub-bottom pro!ler, aiming to investigate the extent of the 
shipwreck’s non - visible sections.

The surface inspection of the shipwreck indicated its importance 
and the need to proceed to the excavation of the site. In 2010, the 
ARU began the systematic excavation of the shipwreck in collabo-
ration with the Department of Antiquities and THETIS Foundation.  

της Ελλάδας) ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ένα υψηλής ανά-
λυσης φωτομωσαϊκό της θέσης. Οι πρώτες έρευνες κατέδειξαν 
ότι η θέση αποτελείται από μια μεγάλη συγκέντρωση αμφορέων 
(καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 500 επιφανειακοί αμφορείς, στην 
πλειοψηφία τους από τη Χίο) σε βάθος 44 μέτρων που κατα-
λαμβάνει έκταση  17 x 7 μέτρων σε  αμμώδη, σχεδόν επίπεδο 
βυθό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ο τρόπος διατήρη-
σης των αμφορέων στο βυθό: στο κέντρο της θέσης τουλά-
χιστον τέσσερις σειρές αμφορέων φαίνονται να διατηρούν 
την αρχική τους θέση τοποθέτησης. Πρόκειται συνεπώς για 
ένα ναυάγιο αξιοσημείωτης επιστημονικής σημασίας καθώς 
το υψηλό ποσοστό διατήρησης του καταδεικνύει ότι η έρευ-
νά μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο στοί-
βαξης των αμφορέων στο πλοίο, τον τρόπο ναυπηγικής και 
στοιχεία για τη διαδικασία δημιουργίας της θέσης του ναυα-
γίου (Δεμέστιχα 2010).

Μετά την ολοκλήρωση της φωτογραφικής και σχεδιαστικής 
αποτύπωσης του ναυαγίου, κατά τις ερευνητικές περιόδους 
του 2008, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική ανέλκυση χα-
ρακτηριστικών τύπων αμφορέων, όλοι από το Αιγαίο. Κατά 
την τελευταία επιφανειακή επισκόπηση της θέσης, η ΕΜΑ συ-
νεργάστηκε με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσι-
κής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Η έρευ-
να επικεντρώθηκε στη γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή 
του Ναυαγίου με τη χρήση πρωτονιακού μαγνητόμετρου και 
τομογράφου υποδομής πυθμένα , στοχεύοντας στη διερεύ-
νηση των μη ορατών τμημάτων του ναυαγίου. 

Οι επιφανειακές επισκοπήσεις του ναυαγίου κατέδειξαν τη 
σημασία του και την ανάγκη ανασκαφής του. Το 2010 η ΕΜΑ, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Ίδρυμα ΘΕ-
ΤΙΣ, ξεκίνησε συστηματική ανασκαφή του ναυαγίου. Μέχρι σή-
μερα πραγματοποίηθηκαν τρεις ανασκαφικές περίοδοι, οι οποίες 
έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα που ενισχύουν τη σημα-
σία του ναυαγίου. Οι πρώτες δύο ανασκαφικές περίοδοι (2010 
και 2011) επικεντρώθηκαν στο νότιο άκρο του ναυαγίου που, 
όπως είχε υποδειχθεί από τις γεωφυσικές έρευνες, είχε ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. Πέρα από τους Χιακούς αμφορείς, η ανασκαφή 
στην περιοχή αυτή (όπου σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσμα-
τα βρίσκεται η πλώρη του πλοίου) αποκάλυψε και ένα αμφο-
ρέα, εκτός της κύριας συγκέντρωσης, από την Κω που πιθανόν 

4. Συντήρηση των ευρημάτων που ανελκύστηκαν από το 
Ναυάγιο στο Εργαστήριο Συντήρησης Ενάλιων Αρχαιοτήτων του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων © Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική 
Μονάδα Αρχαιολογίας / Conservation of the Ands lifted from 
the shipwreck at the Laboratory of Conservation of Underwater 
Antiquities of the Department of Antiquities © University of 
Cyprus, Archaeological Research Unit

5. Χάρτης της Κύπρου (Α. Αγαπίου, © Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν 
από τη Γεωλογική Επισκόπηση της Κύπρου) /Map of Cyprus. (A. 
Agapiou, © University of Cyprus, Archaeological Research Unit. 
Data compiled from the Geological Survey of Cyprus) 
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Since then, three excavation !eld seasons were conducted on the 
site which brought to light a number of signi!cant !nds, enhan-
cing the importance of the shipwreck. 

The !rst two excavation seasons (2010 and 2011) focused on the 
southern part of the assemblage which the geophysical survey ran-
ked of particular interest. Apart from the Chian amphorae assembla-
ge, excavation in this area - where according to the !rst evaluation 
lies the bow of the vessel - revealed an amphora from the island of 
Kos, which probably formed part of the supplies of the crew. Also 
lead stocks, part of the remains of three anchors, were revealed 
as well as a large number of olive pits. Additionally, of particular 
interest was the discovery of part of the hull and the planking of 
the ship which raised hopes that an important part of the keel of 
the vessel may be preserved under the amphorae concentration. 

The most recent field season (2012) which focused on the 
northern side of the assemblage, con!rmed these expectati-
ons. The excavation revealed the keel and important part of the 
ship’s planking also at the stern of the shipwreck which indicates 
that the keel is preserved at a length of at least 15 metres. This 
discovery is of exceptional importance as the Mazotos shipwreck 
is ranked among the very few shipwrecks in the Mediterranean 
region that can provide data regarding shipbuilding during the 
classical period. What is more, excavation brought to the surfa-
ce among the amphorae of the stern of the vessel, its secondary 
cargo which consisted of wine jugs. Also small !ne ware pottery 
were revealed in the cabin of the vessel, probably belonging to 
the crew or the passengers. One of them bears an inscription of 
two letters, most probably the initials of  the owner. 

The results of the three excavation !eld seasons demonstrated 
that further research of the shipwreck will shed light on issues 
concerning trade of the times, the living conditions on the vessel, 
seafaring and shipbuilding. However, the project’s signi!cance 
extends to another level as it provides fertile ground for the de-
velopment of scienti!c research in various disciplines and for the 
training of students on the !eld. 

From the beginning of the excavation ARU is collaborating with 
the Department of Civil Engineering and Geomatics at the Cyprus 

να αποτελούσε μέρος των προμηθειών του πληρώματος. Απο-
καλύφθηκαν επίσης μολύβδινοι στύπποι, τμήματα από συνολι-
κά τρεις άγκυρες του πλοίου καθώς και πλήθος ελαιοπυρήνων. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψη τμήματος της καρί-
νας και του πετσώματος του πλοίου γεγονός που έδωσε ελπίδες 
για τη διατήρηση σημαντικού τμήματος του σκαριού κάτω από 
τη συγκέντρωση των αμφορέων. 

Η πρόσφατη ερευνητική περίοδος (2012) που επικεντρώθηκε 
στο βόρειο άκρο της συγκέντρωσης των αμφορέων, επιβεβαί-
ωσε αυτές τις προσδοκίες. Η ανασκαφή αποκάλυψε την καρίνα 
και σημαντικό τμήμα του πετσώματος του πλοίου και στο πρυ-
μναίο άκρο του ναυαγίου γεγονός που υποδεικνύει ότι αυτή σώ-
ζεται σε μήκος τουλάχιστον 15 μέτρων. Η αποκάλυψη είναι εξαι-
ρετικής σημασίας αφού καθιστά το ναυάγιο του Μαζωτού ένα 
από τα λίγα ναυάγια στην περιοχή της Μεσογείου που μπορούν 
να δώσουν στοιχεία για τη ναυπηγική των κλασσικών χρόνων.  
Επιπλέον, η έρευνα έφερε στο φως, ανάμεσα στους αμφορείς 
της πρύμνης του πλοίου, και το δευτερεύον του φορτίο το οποίο 
αποτελείτο από πρόχους (επιτραπέζια αγγεία για το σερβίρισμα 
κρασιού). Τέλος, στην περιοχή της καμπίνας της πρύμνης εντο-
πίστηκαν αγγεία λεπτής κεραμεικής που πιθανότατα να αποτε-
λούσαν μέρος του προσωπικού εξοπλισμού του πληρώματος ή 
άλλων επιβαινόντων του πλοίου. Σε ένα  από αυτά είναι χαραγ-
μένα αρχικά, πιθανότατα του ονοματος του ιδιοκτήτη.

Τα αποτελέσματα  των τριών ανασκαφικών περιόδων έδειξαν 
ότι η περαιτέρω έρευνα του ναυαγίου θα ρίξει φως σε ζητήμα-
τα που αφορούν το εμπόριο της εποχής, τις συνθήκες διαβίω-
σης πάνω στο πλοίο, τη ναυσιπλοΐα και τη ναυπηγική. Η σημα-
σία όμως της έρευνας δεν περιορίζεται εδώ καθώς προσφέρει 
παράλληλα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη διαφορετικών 
επιστημονικών ερευνών σε διαφορετικούς κλάδους  και για την 
εκπαίδευση φοιτητών στο πεδίο.  

Από την αρχή της ανασκαφής η ΕΜΑ συνεργάζεται με το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τε-
χνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το ΤΕΠΑΚ, υπό 
την επίβλεψη του  Δρα Δημήτρη Σαρλάτου, είναι υπεύθυνο για 
την αποτύπωση της θέσης τόσο σε ό,τι αφορά το σύνολο του 
ναυαγίου όσο και την καθημερινή αποτύπωση του σκάμματος. 

6. Φωτογράφιση του σκάμματος, © Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας /
Photographing the trench © University of Cyprus, 
Archaeological Research Unit
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University of Technology (CUT). CUT, under the direction of Dr De-
metris Skarlatos is responsible for the mapping of the whole site, 
as well as the daily mapping of the trench. The aim of this rese-
arch is the development of a methodology and software which 
would make possible the automated data processing obtained 
from photographic underwater sites. 
Moreover, biological research is being conducted by the non-go-
vernmental organization Enalia Phisis aiming to document the 
biodiversity of the shipwreck and mainly of the organisms that 
settled on the amphorae which constitute a datable evidence of 
change in the environment. 

Finally, the !rst attempt has been made at Mazotos shipwreck to 
create a comparative model for the examination of the site for-
mation process of ancient shipwreck sites. The research, which 
is funded by the British School of Athens and conducted by Dr. 
Chryssanthi Papadopoulou, focuses on the identi!cation and 
study of the natural and cultural processes of the shipwreck site 
formation process, incorporating di"erent disciplines (archaeo-
logy, topography, oceanography and marine biology). 

Στόχος της έρευνας του ΤΕΠΑΚ είναι η ανάπτυξη μεθοδολογί-
ας και λογισμικού ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η αυτομα-
τοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνο-
νται από τη φωτογράφηση υποβρύχιων θέσεων.

Παράλληλα, στη θέση πραγματοποιείται βιολογική έρευνα 
από τον Μη Κυβερνητικό οργανισμό Ενάλια Φύση με στό-
χο την καταγραφή της βιοποικιλότητας του ναυαγίου και 
κυρίως των οργανισμών που έχουν εδραιωθεί στους αμφο-
ρείς και αποτελούν χρονολογημένο τεκμήριο αλλαγών στο 
περιβάλλον.

Τέλος, στο Ναυάγιο του Μαζωτού έχει ξεκινήσει η πρώτη προ-
σπάθεια δημιουργίας  συγκριτικού μοντέλου για τη μελέτη 
των διαδικασιών δημιουργίας των θέσεων αρχαίων ναυαγί-
ων. Η έρευνα, που χορηγείται από το British School of Athens 
και πραγματοποιείται από τη Δρα Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, 
επικεντρώνεται στην αναγνώριση και έρευνα των φυσικών 
και πολιτιστικών διαδικασίων διαμόρφωσης της θέσης του 
ναυαγίου ενσωματώνοντας διαφορετικές ειδικότητες (αρχαι-
ολογία, τοπογραφία, ωκεανογραφία και θαλάσσια βιολογία). 

Παράλληλα, η έρευνα λειτούργησε ως πυρήνας εκπαίδευ-
σης τόσο Κύπριων όσο και ξένων εθελοντών διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο συμμετέ-
χουν στην έρευνα προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και από Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, καθιστώντας την έρευνα κέντρο ανταλλα-
γής γνώσεων και εμπειριών πάνω στον τομέα.

Η σημασία όμως της έρευνας εκτείνεται και σε ένα άλλο επί-
πεδο καθώς αποτέλεσε το έναυσμα για την σταδιακή ανά-
πτυξη της απαραίτητης υποδομής για τη στήριξη ανάλογων 
ερευνών στο νησί. Καθώς είναι η πρώτη υποβρύχια αρχαιο-
λογική έρευνα που πραγματοποιείται από κυπριακούς φο-
ρείς, έφερε στην επιφάνεια από τα πρώτα κιόλας στάδια, 
βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυνα-
μικό και την υποδομή, που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Για 
το σκοπό αυτό αποκτήθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για 
τη στήριξη υποβρύχιων αρχαιολογικών ερευνών.  Επιπλέ-
ον, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

7. Ενημέρωση πριν από την κατάδυση © Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας / Brie?ng before the dive  © 
University of Cyprus, Archaeological Research Unit  

8. Το φωτομωσαϊκό του ναυαγίου © Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας  / The photomosaic of 
the wreck, assembled by Bruce Hartzler,  © University of Cyprus, Archaeological Research Unit 
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The Mazotos Shipwreck Project also served as a training centre 
for Cypriots as well as foreigners volunteers of di!erent special-
ties. It is worth mentioning that every year a growing number 
of under graduate and graduate students from the University 
of Cyprus as well as from Universities of other countries par-
ticipate, rendering the project a hub for the exchange of 
knowledge and experience on the "eld. 

The project’s signi"cance however extends to another level sin-
ce it triggered the development of the necessary infrastructure for 
the support of relevant research on the island. Being the "rst un-
derwater archaeological project ever conducted by Cypriot institu-
tions, it brought to the surface at its very early stages, basic issues 
concerning human resources, and infrastructure which had to be 
confronted. To that end, the necessary equipment was acquired 
for the support of underwater archaeological projects. More-
over, the Department of Antiquities, which is responsible for 
the conservation of the "nds of the Mazotos Shipwreck, set 
up the Laboratory of Conservation of Underwater Antiquiti-
es which aims at servicing the needs of accidental "nds and 
underwater excavations. 

The multi leveled signi"cance of the Mazotos Shipwreck pro-
ject is now indisputable. Apart from its archaeological impor-
tance, the project is equally signi"cant for its contribution in 
the establishment of Maritime Archaeology in Cyprus since it 
functions as the springboard for innovative applications pro-
moting scienti"c collaborations and encouraging training in 
underwater archaeology and related disciplines while at the 
same time setting the bases for the development of the ne-
cessary infrastructure. 

Apart from the THETIS Foundation, the project is supported 
by the following institutions: Cyprus Telecommunication Aut-
horities, Frederic University, the Bishop of Kykkos, Greek For-
ces of Cyprus, Navy of Cyprus, Cyprus Port Authority, Council 
of Mazotos, Cyprus Federation of Underwater Activities, and 
the companies Archirodon, Nautilus Trading, Petrolina Ltd, 
A. Charalampous, Maragkos Bakeries, Bakandys Delicacies, Pi-
rillos Bakeries. 

συντήρηση των ευρημάτων του Ναυαγίου του Μαζωτού, 
οργάνωσε το Εργαστήριο Συντήρησης Ενάλιων Αρχαιοτή-
των που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των αναγκών συντή-
ρησης που προκύπτουν είτε από τυχαίες ανακαλύψεις είτε 
από ενάλιες ανασκαφές.

Η πολυδιάστατη σημασία της έρευνας του Ναυαγίου του 
Μαζωτού είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Πέρα από την αρ-
χαιολογική της σημασία, η έρευνα είναι παράλληλα σημα-
ντική για τη συμβολή της στην εγκαθίδρυση και ανάπτυξη 
της Ενάλιας Αρχαιολογίας στην Κύπρο καθώς λειτουργεί ως 
εφαλτήριο για καινοτόμες εφαρμογές, προωθεί τις επιστη-
μονικές συνεργασίες και ενθαρρύνει την εκπαίδευση στην 
υποβρύχια αρχαιολογία και σε άλλους σχετικούς κλάδους 
ενώ ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της απα-
ραίτητης υποδομής. 

Πέρα από το Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ, την έρευνα στηρίζουν οι ακό-
λουθοι φορείς: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Πανεπιστή-
μιο Frederic, Μητροπολίτης Κύκκου και Τυλληρίας Νικηφόρος, 
Ελληνική Δύναμη Κύπρου, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμου 
και οι εταιρείες Αρχιρόδον, Nautilus Trading, Petrolina Ltd, A. 
Χαραλάμπους, Αρτοποιεία Μαραγκός, Bakandys Delicacies, 
και  Αρτοποιεία Πίριλλος. 
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