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Η ενάλια αρχαιολογία στην Κύπρο
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Η συντήρηση

ενάλιων

αρχαιοτήτων από

το Τµήµα

Αρχαιοτήτων
Της Ελένης  Λοϊζίδου

Συντηρήτριας Τµήµατος  Αρχαιοτήτων.

Τ
ο Τµήµα Αρχαιοτήτων, το οποίο ιδρύθηκε το 1935

όταν θεσπίστηκε ο Περί Αρχαιοτήτων Νόµος, αποτε-

λεί τον αρµόδιο φορέα για τη διαχείριση και διατή-

ρηση του αρχαιολογικού πλούτου της Κυπριακής Δηµοκρα-

τίας. Ανάµεσα στις κύριες αρµοδιότητες του Τµήµατος περι-

λαµβάνονται η διεξαγωγή ανασκαφών, συστηµατικών και

σωστικών, η ίδρυση, λειτουργία και εµπλουτισµός κρατικών

αρχαιολογικών µουσείων και η προστασία, αποκατάσταση

και προβολή αρχαίων µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων.

Επιπρόσθετα, η συντήρηση αρχαιολογικών ευρηµάτων, είτε

από ανασκαφές ή από τις υφιστάµενες συλλογές του Τµήµα-

τος, συνιστά ένα σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων του

Τµήµατος.

Η προβολή, προστασία και διατήρηση της ενάλιας αρχαι-

ολογικής κληρονοµιάς του νησιού αποτελεί αναπόσπαστο

µέρος των πιο πάνω αρµοδιοτήτων. Κατανοώντας την σηµα-

σία της προώθησης και ανάπτυξης του κλάδου και της συν-

τήρησης και µελέτης του αρχαιολογικού πλούτου που απορ-

ρέει από αυτόν, το Τµήµα Αρχαιοτήτων στηρίζει υποβρύχιες

αρχαιολογικές επισκοπήσεις και έρευνες, οι οποίες συµβάλ-

λουν σηµαντικά στη διεύρυνση της αρχαιολογικής γνώσης

και αποτελούν προϋπόθεση για τη µελέτη της µακροχρόνιας

ναυτικής παράδοσης της Κύπρου.

Η ανακάλυψη, το 2006, του Ναυαγίου του Μαζωτού και

η έκτοτε ανασκαφική έρευνα που πραγµατοποιείται από το

Πανεπιστήµιο Κύπρου σηµατοδότησε ένα καινούργιο κεφά-

λαιο για την ενάλια αρχαιολογία του νησιού. Αναγνωρίζον-

τας τη µεγάλη σηµασία του ευρήµατος και συµµετέχοντας

ενεργά στην πρώτη υποβρύχια αρχαιολογική ανασκαφή που

διενεργείται από αποκλειστικά κυπριακούς φορείς, το Τµήµα

Αρχαιοτήτων στηρίζει την έρευνα αυτή χορηγώντας την απα-

Τοποθέτηση αµφο-
ρέων σε δεξαµενές
στο Εργαστήριο Συν-
τήρησης για τη στα-
διακή αφαλάτωση
τους πριν από το
στέγνωµα (φωτο:

15.06.2011, Μ.
Κατσουροµάλη, ©

Πανεπιστήµιο
Κύπρου).
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ραίτητη άδεια ανασκαφής. Επιπρόσθετα, διαθέτοντας την επι-

στηµονική τεχνογνωσία και επενδύοντας στην απαραίτητη

υποδοµή, έχει αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης όλων

των ευρηµάτων που ανελκύονται από το ναυάγιο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τµήµα Αρχαιοτήτων οργάνωσε

πρόσφατα, το πρώτο Εργαστήριο Συντήρησης Ενάλιων Αρχαι-

οτήτων σε εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα, θέτοντας έτσι

γερές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα συντή-

ρησης ενάλιων ευρηµάτων. Στόχος του Εργαστηρίου είναι

να εξυπηρετεί τις ανάγκες συντήρησης που προκύπτουν από

τυχαίες ανακαλύψεις ή τακτικές ενάλιες ανασκαφές µε κύρια,

προς το παρόν, πηγή αρχαιολογικού υλικού, το Ναυάγιο του

Μαζωτού. 

Η ύπαρξη ενός τέτοιου Εργαστηρίου δηµιουργεί τις προ-

ϋποθέσεις για την εξέλιξη των υποβρύχιων αρχαιολογικών

ερευνών στο νησί αφού θα αποτελεί το σηµείο εξειδικευµέ-

νης θεραπείας ευρηµάτων από µελλοντικές ανασκαφές ή

έρευνες. Διαθέτοντας την υποδοµή αυτή επιτρέπει την περαι-

τέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας στον τοµέα της συντήρη-

σης και δηµιουργεί τις συνθήκες για την ευρύτερη εξέλιξη

του κλάδου της υποβρύχιας αρχαιολογίας του νησιού.. Συνε-

πάγεται ότι οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό αλλά και σε ανθρώπινο

δυναµικό µε συντηρητές που στελεχώνουν ένα τέτοιο Εργα-

στήριο είναι µεγάλες και, ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις του

Εργαστηρίου στη Λάρνακα εξοπλίζονται και εξελίσσονται ανά-

λογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από τα ευρήµατα. 

Η συντήρηση των εναλίων ευρηµάτων
Η συντήρηση αποτελεί µία απαραίτητη διαδικασία, έστω

και αν µερικές φορές αποδεικνύεται χρονοβόρα και δαπα-

νηρή. Χωρίς αυτήν κινδυνεύει να χαθεί ολοκληρωτικά πολύ-

τιµο αρχαιολογικό υλικό και µαζί του όλες οι πληροφορίες

που αυτό εµπεριέχει. Στόχος των επεµβάσεων που εφαρ-

µόζονται είναι να διαφυλαχτεί ένα αντικείµενο αποτρέποντας

την περαιτέρω φθορά του, αναστέλλοντας τους υφιστάµε-

νους φθοροποιούς παράγοντες και µηχανισµούς και διασώ-

ζοντας όσο το περισσότερο αυθεντικό υλικό είναι δυνατόν.

Στα πλαίσια της ενεργής συντήρησης, δηλαδή όλων εκείνων

των ενεργειών που ασκούνται άµεσα πάνω σε ένα αρχαι-

ολογικό εύρηµα εφαρµόζονται θεραπείες οι οποίες στοχεύουν

στην αναστολή της φθίνουσας πορείας στην οποία βρίσκεται

το αντικείµενο λόγω του περιβάλλοντος ταφής του, ενώ άλλες

διαδικασίες θα διασφαλίσουν τη σταθερότητά του και την

ανάδειξη και διατήρηση του αρχικού σχήµατος και διαστά-

σεων του. 

Οι προκλήσεις στον τοµέα της συντήρησης ενάλιων αρχαι-

οτήτων είναι πολλαπλές αφού πρόκειται για ευρήµατα από

διάφορα υλικά (µέταλλο, ξύλο, κεραµικό, οργανικά κ.α.), τα

οποία έχουν υποστεί την φθοροποιό επίδραση του θαλάσ-

σιου περιβάλλοντος και τα οποία, µε την ανέλκυση τους, είναι

Μηχανικός καθαρι-
σµός για αποκάλυψη
ξύλου που σώζεται
πάνω στη µολύβδινη
άγκυρα (φωτο: ©
Τµήµα Αρχαιοτήτων).
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ιδιαίτερα ευπαθή και απαιτούν άµεση προστασία και επεµ-

βάσεις. Λόγω της ευαίσθητης φύσης των ενάλιων ευρηµάτων

η εφαρµογή σωστών διαδικασιών συντήρησης από την πρώτη

στιγµή ανέλκυσης τους είναι  πρωταρχικής σηµασίας. Για τους

λόγους αυτούς η συντήρηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο

µέρος της διατήρησης και µελέτης τέτοιου υλικού και ως εκ

τούτου συνεισφέρει ενεργά στην προώθηση και εµπλουτι-

σµό της αρχαιολογικής γνώσης.

Φθοροποιοί Παράγοντες
Πέραν από την µηχανική ζηµιά που µπορεί να έχει συµ-

βεί κατά τη διάρκεια της βύθισης ενός ναυαγίου, όπως αυτό

του Μαζωτού, ή της µετατόπισης των καταλοίπων κατά τη

διάρκεια της παραµονής του στο βυθό της θάλασσας, ο

κύριος φθοροποιός παράγοντας είναι η δράση του αλµυ-

ρού νερού, το οποίο ενθαρρύνει τη δηµιουργία χηµικών και

βιολογικών αντιδράσεων, οδηγώντας στην αποσύνθεση και

φθορά των υλικών. Η απορρόφηση του άλατος από πορώδη

υλικά, όπως για παράδειγµα οι αµφορείς, οδηγεί στην απο-

δυνάµωση του υλικού ενώ το νερό, µε την κίνηση που δηµι-

ουργείται από τα υπόγεια ρεύµατα, διαβρώνει και µηχανικά

την επιφάνεια αντικειµένων. 

Η παρουσία µικρο-οργανισµών, αλλά και ψαριών, τα

οποία πιθανώς να ψάξουν καταφύγιο πάνω και µέσα στα

κατάλοιπα, συντείνουν στη µηχανική και χηµική φθορά των

αντικειµένων δηµιουργώντας επικαθίσεις, προκαλώντας

λεκέδες, µετακινώντας αντικείµενα, κτλ.

Από την άλλη πλευρά όµως ο θαλάσσιος βυθός αποτε-

λεί, σε µερικές περιπτώσεις, το ιδανικό περιβάλλον για τη

διατήρηση συγκεκριµένων υλικών, τα οποία σπάνια συναν-

τώνται σε χερσαίες ανασκαφές. Οργανικά υλικά, όπως π.χ.

ξύλο, σώζονται σε καλή  κατάσταση, συχνά διατηρώντας το

αρχικό τους σχήµα και διαστάσεις έστω και αν η δράση του

νερού έχει διυλίσει τα συστατικά του υλικά και ουσιαστικά

οδηγήσει στη φθορά του πυρήνα του. Επιπρόσθετα, η στα-

διακή ταφή µε άµµο δηµιουργεί τέτοιες συνθήκες που µέσα

σε αυτή να µπορούν να διατηρηθούν, σε πολύ καλή κατά-

σταση, διάφορα ευρήµατα.

Διαδικασίες Συντήρησης
Σηµαντικότατο στοιχείο στη συντήρηση ενάλιων αρχαι-

οτήτων είναι η διατήρηση τους, αµέσως µετά την ανέλκυση

τους, σε συνθήκες παρόµοιες µε αυτές του περιβάλλοντος

ταφής αποφεύγοντας απότοµες και ραγδαίες αλλαγές. Το

γεγονός ότι τα αντικείµενα, ιδιαίτερα τα πορώδη, έχουν

κορεστεί µε αλάτι, συνεπάγεται ότι αυτά δεν µπορούν να

αφεθούν να στεγνώσουν χωρίς προηγούµενη σταδιακή

αφαλάτωση τους, αφού  οι δυνάµεις που θα ασκηθούν στο

σώµα τους από την κρυσταλλοποίηση των αλάτων κατά το

στέγνωµα θα προκαλέσουν µη αντιστρέψιµη ζηµιά. Ως εκ

τούτου τα αντικείµενα πρέπει να διατηρούνται υγρά µέσα

σε µε θαλασσινό νερό από την πρώτη στιγµή ανέλκυσης

τους. Η συνεργασία µεταξύ όλων των συντελεστών (αρχαι-

ολόγων, συντηρητών, δυτών, κτλ) σε µια ανασκαφή αποτε-

λεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή διατήρηση των

ευρηµάτων.

Έτσι για παράδειγµα τα κεραµικά αντικείµενα αφαλα-

τώνονται σταδιακά µε την µέθοδο της εµβάπτισης και η επι-

φάνειά τους καθαρίζεται µηχανικά, ενώ µετά το στέγνωµά

τους ενδέχεται να απαιτούν σταθεροποίηση ή συγκόλληση,

σε περίπτωση θραυσµάτων. Η επιλογή της µεθόδου συν-

τήρησης για τα υδατοκορεσµένα οργανικά υλικά εξαρτάται

και από την ποσότητα που έχει ανευρεθεί αφού ορισµένες

διαδικασίες απαιτούν εξειδικευµένο εξοπλισµό και εγκατα-

στάσεις. Ενδεχόµενο στέγνωµα, χωρίς προηγούµενη επέµ-

βαση συντήρησης, θα οδηγήσει στη σκεύρωση και ολο-

κληρωτική αποσύνθεση του υλικού. Ένας τρόπος συντή-

ρησης π.χ. ξύλου, είναι η ενίσχυση του φθαρµένου πυρήνα

µε υλικό το οποίο θα στερεοποιηθεί κατά το στέγνωµα, δια-

τηρώντας έτσι το υφιστάµενο σχήµα και διαστάσεις του. Το

PEG (πολυεθυλική γλυκόλη) είναι ένα είδος συνθετικού

κεριού το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς παγκοσµίως

στη συντήρηση υδατοκορεσµένων οργανικών, όπως και

στη συντήρηση του Καραβιού της Κερύνειας. Μία άλλη κατη-

γορία υλικών είναι τα µέταλλα, για τον καθαρισµό των

οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µηχανικά και χηµικά

µέσα, αποµακρύνοντας τα προϊόντα διάβρωσης και απο-

καλύπτοντας την αυθεντική τους επιφάνεια.

Η συντήρηση δεν περιορίζεται µόνο στις θεραπείες που

εφαρµόζονται πάνω στα ευρήµατα. Η λήψη προληπτικών

µέτρων που θα εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες φύλα-

ξης και έκθεσης (έλεγχος περιβαλλοντικών παραµέτρων)

των ευρηµάτων είναι εξίσου σηµαντική για τη διασφάλιση της

µακροχρόνιας διατήρησης τους.

Για τους πιο πάνω λόγους το Τµήµα Αρχαιοτήτων έχει

αναλάβει όλη τη διαδικασία συντήρησης των ευρηµάτων

από την παροχή πρώτων βοηθειών µέχρι τη φύλαξη, προ-

στασία και µελλοντική έκθεση τους  µετά τη συντήρηση τους. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην υποβρύχια αρχαιολογία

αποδεικνύουν ότι ο κλάδος αυτός προσελκύει αυξηµένο

ενδιαφέρον και συνάµα διαθέτει σηµαντική προοπτική ανά-

πτυξης. Το Τµήµα Αρχαιοτήτων θα συνεχίζει να ενθαρρύ-

νει και να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες στην ενάλια αρχαι-

ολογία και θα εξακολουθεί να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην

επιστηµονική εξέλιξη της ενάλιας αρχαιολογίας του νησιού

και στον εµπλουτισµό της αρχαιολογικής γνώσης. 


