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Η Θάλασσα | Μία Αιώνια Γέφυρα

Η Μεσόγειος

• διαχρονική ναυτική παράδοση 

• σταυροδρόμια πολιτισμών 

• ναυτικές διαδρομές που ενώνουν τους 
ανθρώπους



Τα ναυάγια ως χρονοκάψουλες

• καθορισμός προέλευσης

• πληροφορίες του εξοπλισμού

• οικονομική και εμπορική δραστηριότητα 

• ανάπτυξη ναυτικής τεχνολογίας 

• κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 



Αλόννησος 
 Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας

 Κήρυξη των 4 νέων Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων βάσει 
του ΦΕΚ 2714/ 02-07-2019

• Κλασικό Ναυάγιο στην νήσο Σκάντζουρα

• Βυζαντινό Ναυάγιο «Άγιος Πέτρος» στην Κυρά – Παναγιά

• Κλασικό Ναυάγιο της νήσου «Φαγκρού» 

• Ελληνιστικό Ναυάγιο στο Ακρωτήρι «Τσέλιος»

Θεματικός πολιτιστικός τουρισμός με 
Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους

©  ΕΕΑ



Ναυάγια Βυζαντινών χρόνων  στην Αλόννησο 
σε βάθος 56μ.   

Ναυάγιο Α Ναυάγιο Β Ναυάγιο Γ

©  ΕΕΑ

Στοιχεία από την ομιλία προϊσταμένης ΕΕΑ κ Σίμωσι με τίτλο « Ίδρυση – Λειτουργία Επισκέψιμων Ενάλιων  Αρχαιολογικών 
Χώρων στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό . «Μαγνήτων Νήσοι» στην ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του προγράμματος 
“BLUEMED” (16 & 17 Οκτωβρίου 2017 στην Αλόννησο και στον Αλμυρό, αντίστοιχα).



Σκόπελος
 Αναοριοθέτηση όρμου Πανόρμου με δυνατότητες 

αξιοποίησης 
- Σύγχρονο ναυάγιο φορτηγού «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
- Κλασικό ναυάγιο σε βάθη ↓ 3-13μ.
- Βυζαντινό ναυάγιο ↓ 9-33μ. 

 Βυζαντινά ναυάγια στις θέσεις Δασιά και Τραχήλι:
- δυνατότητα αξιοποίησης 
- μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι

Στοιχεία από την ομιλία προϊσταμένης ΕΕΑ κ Σίμωσι με τίτλο « Ίδρυση – Λειτουργία 
Επισκέψιμων Ενάλιων  Αρχαιολογικών Χώρων στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό . 
«Μαγνήτων Νήσοι» στην ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του προγράμματος “BLUEMED”
(16 & 17 Οκτωβρίου 2017 στην Αλόννησο και στον Αλμυρό, αντίστοιχα).

Το ναυάγιο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ © Α. Κτίστης 

Θεματικός πολιτιστικός τουρισμός με 
Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους



Διεθνής τουριστικός προορισμός

• Λάτρεις καταδύσεων με προέλευση Αμερική, Κίνα κ.α.

• Οργανωμένα ταξίδια σε επιλεγμένους προορισμούς 
με πλούσιο περιεχόμενο και οργανωμένες υποδομές

• Επίσκεψη σε 2-3 χώρες και εκτεταμένη διάρκεια ταξιδιών

Αναπτύσσεται ένα διεθνές ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν 

με αφορμή  τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 



Σκοπός είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της «Υποβρύχιας Πολιτιστικής Διαδρομής στην Κλασική 
Αρχαιότητα» - ‘Underwater Cultural Route in Classical Antiquity’ ως νέο τουριστικό προϊόν. 

San Pietro
(Taranto,Ιταλία)
3rd αιώνα μ.Χ.

Punta Scifo D
(Crotone, Ιταλία)
3rd αιώνας μ.Χ.

Μεθώνη
(Πελ/νησος,

Ελλάδα)
3ος αιώνας μ. Χ

Περιστέρα
(Σποράδες,
Ελλάδα)
5ος αιώνας π.Χ.

Dive in History (UCRCA) (EASME) 

http://diveinhistory.com

http://diveinhistory.com/


2,8 M € 2,4 M € 36 Months

Project budget ERDF / IPA
Project 

duration

BLUEMED 
Σχεδιασμός και συντονισμός Υποβρύχιων Μουσείων 

και Κέντρων Ευαισθητοποίησης Γνώσης, για τη 

στήριξη της αειφόρου και υπεύθυνης τουριστικής 

ανάπτυξης καθώς και την προώθηση της μπλε 

ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών και την νησιών 

της Μεσογείου

BLUEMED



Project partners

Associated partners

BLUEMED



Προβολή και προώθηση 
μέσω ψηφιακών πλατφορμών



http://meddiveinthepast.eu/web/bluemed

http://meddiveinthepast.eu/web/bluemed


Κεντρική σελίδα 
πλατφόρμας



Thumbnail 
με πιλοτικές 
θέσεις



Πληροφορίες για κάθε 
πιλοτική θέση



Πληροφορίες για καταδυτικά κέντρα



Οργανωμένες επισκέψεις σε Ενάλιους Χώρους 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς



3D Virtual dive 
στο ναυάγιο «Punta Scifo D» στην Ιταλία

Προσωπικές Μαρτυρίες



Κέντρα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης της Γνώσης



Κέντρα Ενημέρωσης 
και Ευαισθητοποίησης της Γνώσης Αλόννησος



Τεχνολογικές Λύσεις όχι μόνο για τα KACs

 Κινητή τεχνολογία 

 Διαδραστικές Οθόνες 

 3D reconstruction

 Ολογράμματα, VR, AR

 Ψηφιακή έκθεση επιλεγμένων ευρημάτων

 Εικονική καταδυτική εμπειρία 
 Ζωντανή αναμετάδοση εικόνας(i-blue culture)

 Πλοήγηση στον ιστότοπο (i-digital)

 Serious game

 Διάχυση της γνώσης 

 Πρόσβαση στο κοινό 

 Ευαισθητοποίηση του κοινού 



3D Καταγραφή των Υποβρύχιων Ευρημάτων για VR&AR
• Μεθοδολογία

Opto-acoustic 
data acquisition

Site 
preparation

3D 
Reconstruction

VR&AR
Data fusion and 

3D modelling



Τεχνολογικές Λύσεις όχι μόνο για τα KACs

Σύστημα Κατάδυσης Επαυξημένης 
Πραγματικότητας

Θα αποτελείται από ένα αυτόνομο
επιφανειακό όχημα και ένα
υποβρύχιο tablet εξοπλισμένο με
ένα σύστημα ακουστικής &
προσανατολισμού. Μέσω της χρήσης
του συστήματος ο δύτης θα μπορεί
να καθοδηγείται εντός της
επιλεγμένης γραμμής στον
αρχαιολογικό χώρο. Θα παρουσιάσει
έναν τρισδιάστατο χάρτη που
αντιπροσωπεύει το περιβάλλον
γύρω από τον δύτη, προσθέτοντας
χρήσιμες πληροφορίες για
υποβρύχια αντικείμενα και δομές.
Θα επιτρέψει τη λήψη φωτογραφιών
με αυτόματη γεωγραφική αναφορά.

Πηγή : 3dResearch, University of Calabria, 
Fabio Bruno, BLUEMED Partner



Υποβρύχια Tablets & Smartphones 

• Divevolk• Easydive

• iDive

• ValsTech



Eπαυξημένη πραγματικότητα με υποβρύχιο tablet

Πηγή : 3dResearch, University of Calabria, Fabio Bruno, BLUEMED Partner



Marketing του Θεματικού 
Προϊόντος

Το ψηφιακό τους περιεχόμενο δύναται να προβάλλεται 
σε περισσότερα σημεία

- Σημεία υποδοχής τουριστών                                            

(πχ αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος)

- Ειδικό κοινό (μουσεία Ακρόπολης, Ν. Υόρκης κ.α.)



Σύστημα 3D Απεικόνισης 

Το σύστημα επιτρέπει στους επισκέπτες να ζήσουν μια εικονική εμπειρία μέσα
στο ανακατασκευασμένο τρισδιάστατο μοντέλο του υποβρύχιου αρχαιολογικού
χώρου μέσω μιας ημι-βυθιζόμενης απεικόνισης που αποκτάται μέσω μιας
οθόνης πλήρους HD που βασίζεται στην παθητική τεχνολογία 3D.



Σύστημα 3D Απεικόνισης 
3D Visualization System configuration: 1 console + 3 monitor



Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας
Το σύστημα επιτρέπει στον επισκέπτη να βιώσει μία καταπληκτική
εμπειρία μέσω της τεχνολογίας του HMD (head mounted display). Το
HMD απομονώνει τον χρήστη από τις περισπασμούς του πραγματικού
φυσικού περιβάλλοντος και καλύπτει ολόκληρο το οπτικό πεδίο.



Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας

360ο video playerΤι θα βλέπει ο χρήστης

Πηγή : 3dResearch, University of Calabria, Fabio Bruno, BLUEMED Partner



Διαδραστική οθόνη & τοίχος  αφής 



Ναυάγιο ΒΕΡΑ – Τρισδιάστατη απεικόνιση



Ναυάγιο ΒΕΡΑ – Τρισδιάστατη απεικόνιση

Εκτυπωμένο 
τρισδιάστατο 
μοντέλο του 
ναυαγίου 
ΒΕΡΑ



Από 3d-model σε Eικονική Πραγματικότητα

Πηγή : 3dResearch, University of Calabria, Fabio Bruno, BLUEMED Partner



Από 3d-model σε Eικονική Πραγματικότητα

Πηγή : 3dResearch, University of Calabria, Fabio Bruno, BLUEMED Partner



Ναυάγιο της ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ |Εικονική Κατάδυση

Πηγή : 3dResearch, University of Calabria, Fabio Bruno, BLUEMED Partner



Πλαίσιο Προστασίας και Ανάδειξης της 
Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

• Σύμβαση για την Προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(UNESCO, 2001)

• Η διατήρηση in situ ως η πρώτη επιλογή

• Η υπεύθυνη μη παρεμβατική πρόσβαση για παρατήρηση ή 
τεκμηρίωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση, εκτίμηση και 
προστασία της ενάλιας κληρονομιάς.



Παράμετροι Προστασίας Ενάλιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς

• Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας

• Κύκλος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• Δράσεις πληροφόρησης & 

ενημέρωσης
• Πιστοποίηση καταδυτικών 

κέντρων 
• Καινοτόμες τεχνολογίες 

 Ήδη σε χρήση (τρισδιάστατη 
απεικόνιση, εικονική & επαυξημένη 
πραγματικότητα) 

 Μελλοντικές τάσεις (υποβρύχια 
ραντάρ) 

Simon Thurley, 2005



Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση & 
Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου 
και Β. Σποράδων:

 Καταδύσεις ειδικού σκοπού στο πλαίσιο ερευνητικών 
προγραμμάτων 
- καταγραφή του θαλάσσιου αποθέματος εντός του Πάρκου 

- σε σημεία που επιτρέπονται μόνο καταδύσεις

 Πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(microplastics, καθαρισμός του βυθού) 

 Εκπαιδευτικές εκδρομές (σχολεία, τμήματα πανεπιστημίων)



Bottom-up πρωτοβουλίες με ανταποδοτικό 
όφελος για την τοπική κοινωνία 

• Βραβευμένο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο
Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»
Έργο Σημαία του ΕΣΠΑ

• Πρωτοβουλία του 2006 με σκοπό την 
αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού και τη 
δημιουργία ενός καινοτόμου και 
ανταγωνιστικού προϊόντος με βάση τα 
τοπικά χαρακτηριστικά του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος.

• 33 συνεργαζόμενοι φορείς υλοποίησης

Περιοχή παρέμβασης  «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»

https://anomagnitonnisoi.eu/

https://anomagnitonnisoi.eu/


Η Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά ως Σύνολο

• Η συζήτηση για την Προστασία και Ανάδειξη του ενάλιου πολιτιστικού 
πλούτου συνήθως αφορά αρχαία ναυάγια, πριν το 1832

• Μεγάλη δυναμική αξιοποίησης της σύγχρονης Ενάλιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς

• Ανάγκη καταγραφής και επιστημονικής τεκμηρίωσης του συνόλου της 
ΕΠΚ, συμπεριλαμβανομένων των ναυαγίων του 20ου αιώνα στην 
περιοχή



Διεθνή παραδείγματα ανάδειξης 
της Σύγχρονης Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Historic England: 
Καταδυτικές διαδρομές & περιηγήσεις εικονικής πραγματικότητας

HMT Arfon – Α’ ΠΠ
https://www.cloudtour.tv/arfonΒ

HMS m/A1 Υποβρύχιο (έτος βύθισης 1911)
https://www.nauticalarchaeologysociety.org/a1-submarine-dive-trail

Tearing Ledge site
https://vdt.cismas.org.uk/trails/tearing-ledge/

https://www.cloudtour.tv/arfonΒ
https://www.nauticalarchaeologysociety.org/a1-submarine-dive-trail
https://vdt.cismas.org.uk/trails/tearing-ledge/


Έρευνα για 
τη Σύγχρονη Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά 
στη θαλάσσια περιοχή Περιφέρειας Θεσσαλίας

Κατανομή ναυαγίων του ΒΠΠ 
ανά τοποθεσία και ανά αιτία βύθισης 

(Πηγή: Παπαδημητρίου, 2018)

Ενδεικτικές θέσεις 26 ναυαγίων πλοίων 
στην θαλάσσια περιοχή νοτίου Πήλιου - βόρειας Εύβοιας           

(Πηγή: Papadimitriou K. et al, 2018)



Πηγή: Δρ. Κίμων Παπαδημητρίου (ΑΠΘ), EMD Θεσσαλονίκη 2019



Δυνατότητες & Προοπτικές αξιοποίησης 
ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος (Ι)

• Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά με ανεκτίμητη πολιτιστική & αναπτυξιακή
αξία 

• Αναπτυξιακή προοπτική
 Απαιτεί μικρές επενδύσεις 
 Δεν στηρίζεται σε ξένες επενδύσεις
 Το όφελος αποδίδεται στο σύνολό του άμεσα στην τοπική κοινωνία 
 Χωρίς περιβαλλοντικούς κινδύνους
 Συμβατότητα με το σημερινό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης
 Διαχρονική αειφορία
 Συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινής πολιτισμικής ταυτότητας των λαών της 

Μεσογείου
 Δυνατότητα να υπολογιστεί σε οικονομικούς όρους



Κύρια Συμπεράσματα (I)

• Βιομηχανία Κατάδυσης & Θεματικός Πολιτιστικός Τουρισμός 

• Περιβαλλοντολογική Ευαισθητοποίηση των δυτών και των τοπικών 
κοινοτήτων 

• Το προφίλ του δύτη (εκτός εποχής, υψηλό εισόδημα, εβδομαδιαίος 
προορισμός)

• Προσβασιμότητα σε όλους μέσω της ψηφιοποίησης



• Bottom-up πρωτοβουλίες για τις αγροτικές, παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές 

• Υποστήριξη από τις Περιφέρειες και Υπουργεία Τουρισμού και 
Πολιτισμού 

• Ενίσχυση των Εφορειών Εναλίων Αρχαιοτήτων 

• Βελτιώσεις στην τοπική Νομοθεσία 

Κύρια Συμπεράσματα (ΙI)



• Περαιτέρω ανάγκη για έρευνα και μελέτη για τους ενάλιους 
αρχαιολογικούς χώρους 

• Χαρτογράφηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων σε περιφερειακό 
επίπεδο 

• Ενσωμάτωση στο RIS+ (Έξυπνη Εξειδίκευση),

• Χρηματοδοτικές δυνατότητες από ERDF, Interreg, FSI Funding and
EBRD υπό όρους

Κύρια Συμπεράσματα (ΙΙI)



Άγγελος Μαγκλής

Ιδρυτής & Αντιπρόεδρος ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.
Εταίρος του Ευρωμεσογειακού Έργου BLUEMED

Συντονιστής Εταίρος του «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»

Οne Sea. A Common Culture. A Great Future!

Μια Θάλασσα. Ένας κοινός Πολιτισμός. Ένα λαμπρό μέλλον!

©  Όλο το παραπάνω υλικό έχει διατεθεί με άδεια της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού


