
Μια ιστορία με λέξεις και εικόνες.

Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό                   ξεκινούσε από τη Σάμο απ’

όπου φόρτωσε . Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και

πήρε ταξίδευε προς την Κερύνεια.

Σ’ αυτό ταξίδευαν ο και τρεις . Ένα χιλιόμετρο πριν φτάσει

στο λιμάνι της Κερύνειας το βούλιαξε. Ίσως χτυπήθηκε

από ή από . Το έμεινε για χιλιάδες

χρόνια χωμένο στη θάλασσα. Ανακαλύφθηκε το 1967 από τον Αντρέα

Καριόλου, Κερυνιώτη . Ήταν ξεχασμένο και στο

της θάλασσας ένα χιλιόμετρο από το της Κερύνειας.

Όταν το ανέσυραν από το το συναρμολόγησαν οι

με χίλιες δυο προσπάθειες. Το φύλαξαν στο της Κερύνειας,

όπου βρίσκεται αιχμάλωτο από το , που ο τουρκικός στρατός

πήρε το μισό μας.

Το καράβι της Κερύνειας
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