
Το αρχαίο αυτό ναυάγιο βρέθηκε το 1965 στο βυθό της θάλασσας,
έξω από το λιμάνι της Κερύνειας από το δύτη Ανδρέα Καριόλου.
Εντοπίστηκε ξανά το 1967 και ανασύρθηκε από το βυθό πέντε
χρόνια αργότερα από τους αρχαιολόγους. Το σκάφος συναρμολο-
γήθηκε στο κάστρο της Κερύνειας, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμε-
ρα.

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Το αρχαίο καράβι είχε μήκος 14,75m και πλάτος 4,30m και
ταξίδευε από τα νησιά του Αιγαίου ή τα παράλια της Ιωνίας
και έφτανε μέχρι την Κύπρο και πιθανόν και τη Συρία.

Σ’ αυτό βρέθηκαν υπολείμματα τροφών όπως: 1 κομμάτι
σκόρδο, 18 κουκούτσια ελιάς και 14,760 σπόροι σύκου. Μέ-
σα στους αμφορείς βρέθηκαν εξαιρετικά καλά διατηρημένα
10.000 αμύγδαλα.

Η μοναδικότητα του καραβιού της Κερύνειας έγκειται στο ότι είναι
ίσως το καλύτερα διατηρημένο καράβι του τέλους της κλασικής πε-
ριόδου του ελληνικού πολιτισμού που έχει βρεθεί.

Από τα σκεύη φαγητού που βρέθηκαν στο αρχαίο ναυάγια (4 μικρά
πιάτα, 4 ‘κάνθαροι’ για πόση νερού, 4 δοχεία λαδιού και απομεινά-
ρια από 4 ξύλινα κουτάλια) φαίνεται ότι το καράβι είχε πλήρωμα
τεσσάρων ατόμων. Το καράβι ήταν εμπορικό και όταν βούλιαξε
κουβαλούσε 404 οξυπύθμενους αμφορείς (Ροδιακοί και Σαμιακοί).
Επίσης μετέφερε και 29 μυλόπετρες. Βρέθηκαν επίσης μολύβδινα
βαρίδια για δίχτυα, σωροί μόλυβδου και σιδήρου που χρησιμοποι-
ούνταν για επιδιορθώσεις, ένας ξύλινος κόπανος, οκτώ μύτες ακο-
ντίων, επτά χάλκινα νομίσματα.



Το Πολιτιστικό Ίδρυμα "Κερύνεια-Χρυσοκάβα" αποφάσισε το
2002 την κατασκευή ενός νέου ομοιώματος το οποίο θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί, πέραν από τους γνωστούς πολιτι-
στικούς και ιστορικούς σκοπούς και για επιστημονικούς, ερευ-
νητικούς, εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και αρχαιολογι-

κούς σκοπούς που έχουν σχέση με την Κερύνεια και τη θάλασ-
σα. Έτσι κατασκευάστηκε το "Κερύνεια- Ελευθερία" , το δεύτε-
ρο πιστό αντίγραφο του αρχαίου ναυαγίου της Κερύνειας και
καθελκύστηκε το Νοέμβριο του 2002. Με την ευκαιρία των Ο-
λυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2004, το
καράβι προσκλήθηκε για να ταξιδέψει από το αρχαίο λιμάνι της
Αμαθούντας στον Πειραιά. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στις
17 Απριλίου και τελείωσε τις 15 Μαίου 2004. Η διαδρομή περι-
λάμβανε σταθμούς στην Πάφο, τη Ρόδο, τη Σύμη, την Κω, την
Κάλυμνο, τη Λέρο, τους Λειψούς, την Πάτμο, τη Σάμο, τη Χίο,
την Τήνο και τη Σύρο.
Το νέο καράβι τους, οι Κερυνειώτες το ονόμασαν « Κερύνεια-

Ελευθερία», σύμβολο ελπίδας για απελευθέρωση της πατρικής
γης και επιστροφή στη γενέθλια πόλη της Κερύνειας.

Το 1985, κατασκευάστηκε με την αρχαία μέθοδο
ναυπήγησης στην Ελλάδα, ένα πιστό ομοίωμα του
πλοίου Κερύνειας, που ονομάστηκε ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΙΙ.

Το Κερύνεια ΙΙ, με πλήρωμα στο οποίο συμμετείχαν
και Κερυνειώτες, ταξίδεψε σ’ ολόκληρο τον κόσμο
( Νέα Υόρκη, Σεβίλλη, Αμβούργο, Ιαπωνία κτλ.) και
έγινε σύμβολο ελπίδας και επιστροφής για τους Κε-
ρυνειώτες και ο πλωτός πρεσβευτής της ιστορίας και
του πολιτισμού, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και της
Ελλάδας.
Δυστυχώς, ο τρόπος κατασκευής του, αλλά και η
φθορά που του επέφερε ο χρόνος δεν του επιτρέ-
πουν σήμερα να συνεχίσει την αποστολή του ταξι-
δεύοντας στη θάλασσα. Θα συνεχίσει όμως την προ-
σφορά του στον τόπο μας, ως μουσειακό έκθεμα,
στο Μουσείο « θάλασσα», στην Αγία Νάπα.
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