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Χαιρετισμός
Περιφερειάρχη
ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Τον «Παρθενώνα των ναυαγίων» αποδίδει φέτος η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο
διεθνές καταδυτικό κοινό. Το κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας, στα ανοιχτά της
Αλοννήσου, με τους 4.000 οινοαμφορείς, είναι το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο στο
οποίο μπορεί άνθρωπος να καταδυθεί, ισάξιο σε μοναδικότητα με τον Παρθενώνα. Ο
σχεδιασμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας περιλαμβάνει την ανάδειξη και τουριστική
αξιοποίηση εννέα συνολικά ναυαγίων - Υποβρύχιων Μουσείων στις Σποράδες
και τον Δυτικό Παγασητικό. Μια κρίσιμη μάζα ναυαγίων στα πανέμορφα νερά της
Θεσσαλίας, που σε συνδυασμό με τα Κέντρα Ενημέρωσης που λειτουργούν στη
στεριά και προσφέρουν μια εξίσου μοναδική εμπειρία εικονικής κατάδυσης σε όσους
δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταδυθούν, αποτελούν ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο
που φέρνει θέσεις εργασίας και χρήμα στην τοπική οικονομία.
Το πρωτοποριακό έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, βραβευμένο με 3 διεθνή
και εθνικά βραβεία, δημιουργεί μια νέα αναδυόμενη μορφή τουρισμού, δίνει τη
δυνατότητα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, χαρίζει προστιθέμενη αξία στο
τουριστικό προϊόν της περιφέρειας και πλούτο σε όλη τη χώρα. Μια πραγματική
καινοτομία στην πράξη. Συνδέουμε τον έξυπνο, διαφορετικό, εναλλακτικό, ποιοτικό
τουρισμό με τον πολιτισμό και αναβαθμίζουμε τη θέση της Θεσσαλίας στο διεθνή
τουριστικό χάρτη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη στήριξη
της υπουργού Λίνας Μενδώνη, τους δημάρχους Αλοννήσου και Αλμυρού και τις
υπηρεσίες μας, η Θεσσαλία πρωτοπορεί και δημιουργεί εξελίξεις σε πανελλαδικό
και διεθνές επίπεδο, αφού το σύνολο της λειτουργίας των Υποβρύχιων Μουσείων
και η τεχνογνωσία που θα προκύψει θα αποτελέσουν πρότυπο για την ανάπτυξη
αντίστοιχων δραστηριοτήτων στις χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα BLUEMED.
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
σας καλούν στη διημερίδα

Το BLUEMED στην Αλόννησο
6 & 7 Απριλίου 2019
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΝΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΛΉΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΉΣ
Διοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
με την υποστήριξη του Δήμου Αλοννήσου

Σάββατο 6/4/2019
11.00 στη Στενή Βάλα Αλοννήσου
Μια βουτιά στην Περιστέρα
Επαγγελματίες της κατάδυσης θα
ξεναγηθούν στον επισκέψιμο ενάλιο
αρχαιολογικό χώρο
16.00 – 19.00 στο Δημαρχείο Αλοννήσου
Ήμερίδα ανοιχτή στο κοινό
16.00 – 16.15 Χαιρετισμοί
Κωνσταντίνος Στρατής, Ύφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας
Πέτρος Βαφίνης, Δήμαρχος Αλοννήσου
16.15 – 16.30 Ελπίδα Χατζηδάκη, πρώην
Διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων, «Το ναυάγιο της Περιστέρας:
η ανασκαφή και τα πρώτα συμπεράσματα»
16.30 – 16.45 Δημήτρης Κουρκουμέλης,
υπεύθυνος Γραφείου Θεσσαλονίκης
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων,
«Θαλάσσιοι δρόμοι και αρχαία ναυάγια στο
Κεντρικό Αιγαίο»
16.45 – 17.00 Σπυρίδων Ιωσηφίδης, Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων – Δημήτρης
Πουρσανίδης Βασιλική Βασιλοπούλου,
ΕΛΚΕΘΕ (πρόγραμμα Ιnterreg Med AMAre),
«Ή διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς
στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων και η σημασία της»
17.00 – 17.15 Διάλειμμα

17.15 – 17.00 Αγγελική Βενέτη, Συντονίστρια
Προγράμματος BLUEMED, Περιφέρεια
Θεσσαλίας, «Ή σημασία του BLUEMED για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας»
17.30 – 17.45 Παρή Καλαμαρά, Διευθύντρια
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων,
«Ο σχεδιασμός για τους Επισκέψιμους
Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους»
17.45 – 18.00 Πολυτίμη Γραββάνη,
Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ της Ειδικής
Ύπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ
Θεσσαλίας, «Ή συμβολή του ΠΕΠ
Θεσσαλίας στην ανάδειξη των Επισκέψιμων
Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων»
18.00 – 18.15 Άγγελος Μαγκλής, Ατλαντίς
Συμβουλευτική, «Το πρόγραμμα BLUEMED
και η αναπτυξιακή προοπτική των Βορείων
Σποράδων»
18.15 – 19.00 Συζήτηση

Κυριακή 7/4/2019
10.00 στη Στενή Βάλα Αλοννήσου
Μια βουτιά στην Περιστέρα
Ερασιτέχνες αυτοδύτες θα ξεναγηθούν
στον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο
15.00 – 17.00 στο Δημαρχείο Αλοννήσου
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για επαγγελματίες
της κατάδυσης
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων –
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών

Programme Coﬁnanced by the European Regional Development Fund

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
σας καλούν στη διημερίδα

Το BLUEMED στον
Δυτικό Παγασητικό
27 & 28 Σεπτεμβρίου 2019
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΝΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΛΉΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΉΣ
Διοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
με την υποστήριξη του Δήμου Αλμυρού

Παρασκευή 27/9/2019
17.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Αλμυρού Μαγνησίας
Ήμερίδα με θέμα τους επισκέψιμους
ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του
Δυτικού Παγασητικού, ανοιχτή στο κοινό
17.00 – 17.30 Χαιρετισμοί
17.30 – 17.45 Θεοτόκης Θεοδούλου,
υπεύθυνος γραφείου Κρήτης της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων,
«Ναυάγια: ιδιαίτερα μνημεία, ιδιαίτερη
προσέγγιση»
17.45 – 18.00 Έλια Βλάχου, αρχαιολόγος
– μουσειολόγος, «Βουτιά στο παρελθόν:
προκαταρκτική έρευνα κοινού σχετικά
με τους επισκέψιμους ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους»
18.00 – 18.15 Παρή Καλαμαρά, Διευθύντρια
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων,
«Ή συμβολή των Κέντρων Ενημέρωσης
και Ευαισθητοποίησης Κοινού στους
επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς
χώρους»
18.15 – 18.30 Fabio Bruno, Πανεπιστήμιο
Καλαβρίας, «Πρωτοποριακές τεχνολογίες
στην υπηρεσία της ανάδειξης των
ναυαγίων των Σποράδων και του Δυτικού
Παγασητικού»

18.30 – 19.00 Προβολή της ταινίας
«Bluemed – Sustainable Tourism»,
παραγωγής του προγράμματος
19.00 – 19.45 Στρογγυλό τραπέζι
«Οι επισκέψιμοι ενάλιοι χώροι ως
αναπτυξιακό εργαλείο για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας»
Ομιλητές:
Αγγελική Βενέτη, Συντονίστρια
προγράμματος BLUEMED, Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Μελίνα Σαραφίδου, Προϊσταμένη Ειδικής
Ύπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Θεσσαλίας
΄Αγγελος Μαγκλής, Ατλαντίς Συμβουλευτική
19.45 – 20.15 Συζήτηση

Σάββατο 28/9/2019
11.00 στο ΚΕΕΚ Αμαλιάπολης
Το ναυάγιο της Κικύνθου ανοίγει για το
κοινό.
Ξενάγηση των προσκόπων της Μαγνησίας
στο ΚΕΕΚ Αμαλιάπολης και κολυμβητική
επίσκεψη στον επισκέψιμο ενάλιο
αρχαιολογικό χώρο του ναυαγίου της
Κικύνθου

Programme Coﬁnanced by the European Regional Development Fund

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ω Ν

Η σημασία
του BLUEMED
για την
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΒΕΝΕΤΉ
Συντονίστρια Προγράμματος
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED
2014-2020 BLUEMED στοχεύει στην αξιοποίηση και προστασία της ενάλιας
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη
βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα
νησιά της Μεσογείου, μέσω του σχεδιασμού, του συντονισμού και της πιλοτικής
λειτουργίας Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων και Κέντρων
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (KΕΕΚ).
Το έργο, με σεβασμό στις αρχές της προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, έχει ως στόχους να προωθήσει την καινοτομία στον τομέα της κατάδυσης,
να βελτιώσει την εμπειρία της κατάδυσης μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών, να προσελκύσει ένα σημαντικό μέρος από τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που επιλέγουν καταδυτικό τουρισμό και να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την
υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά μέσω μιας διαδραστικής εφαρμογής εικονικής
κατάδυσης στα Κέντρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (KΕΕΚ).
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Αγγελική Βενέτη

Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

Η Στενή Βάλα Αλοννήσου και η Αμαλιάπολη Αλμυρού είναι οι πιλοτικές

Στο πλαίσιο του έργου BLUEMED προβλέπεται να αναπτυχθεί ένα

περιοχές του προγράμματος στην Ελλάδα, στις οποίες θα δημιουργηθούν τα

δίκτυο, το οποίο θα συγκεντρώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τόσο από

Κέντρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού των Υποβρύχιων Μουσείων.

τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη/ομάδες από

Οι άλλες πιλοτικές περιοχές του προγράμματος (εικ.1) είναι οι περιοχές Capo

την περιοχή της Μεσογείου, στις οποίες περιλαμβάνονται: 1) Προστατευόμενες

Ritzutto και Baia (Ιταλία) και Cavtat (Κροατία).

θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, Υποβρύχια Μουσεία, Καταδυτικά Πάρκα,

Κάθε δραστηριότητα στις πιλοτικές περιοχές συνίσταται στην εφαρμογή

2) Τοπικές/περιφερειακές δημόσιες αρχές και αναπτυξιακές υπηρεσίες,

μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία απαρτίζεται από τις παρακάτω δράσεις:

3)

1) Άντληση θαλάσσιων δεδομένων, 2) Προετοιμασία της υποθαλάσσιας περιο-

περιφερειακοί οικονομικοί παράγοντες, 5) Ερευνητικές κοινότητες (θαλάσσια

χής για τις δραστηριότητες κατάδυσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών

έρευνα, ωκεανογραφία, ενάλια αρχαιολογία, υποθαλάσσια ρομποτική κ.λπ.) και

αποκατάστασης και συντήρησης), 3) Εγκατάσταση του Προηγμένου Καταδυ-

6) Εθνικοί/Ευρωπαϊκοί/Διεθνείς Οργανισμοί Τουρισμού.

τικού Συστήματος-Augmented Diving System, 4) Σχεδιασμός και υλοποίηση
των KΕΕΚ, 5) Δοκιμή με τους τελικούς χρήστες, 6) Συλλογή σχολίων από τους
χρήστες και 7) Μέτρηση των KPIs-δείκτες για τη μέτρηση των επιπτώσεων στο
φυσικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον.

Πολιτιστικά/Θαλάσσια/Ενάλια Αρχαιολογικά Μουσεία,

4) Τοπικοί/

Οι τρόποι προσέγγισης των ενδιαφερομένων μερών συνίστανται στη
διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια
και εργαστήρια. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος BLUEMED
διοργανώθηκε ένα Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη διαχείριση των Επισκέψιμων

Στη συνέχεια της εισήγησης παρουσιάστηκαν, μέσα από φωτογραφίες, οι

Ενάλιων Χώρων Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς με τίτλο “Dive in Blue

πιλοτικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα το Υποβρύχιο

Growth” στις 16-18 Οκτωβρίου 2019, στο Μουσείο Ακρόπολης, στην Αθήνα.

Μουσείο Αμαλιάπολης και το αντίστοιχο κλασικό ναυάγιο Περιστέρας
Αλοννήσου, καθώς και τρισδιάστατες απεικονίσεις των KΕΕΚ. Τα KΕΕΚ
βασίζονται στο σχεδιασμό ενός εκθεσιακού και ενημερωτικού κέντρου όπου οι
προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες συνδυάζονται με την παραδοσιακή πρακτική
του μουσείου. Οι διαδραστικές εικονικές εμπειρίες που υπάρχουν εντός των
χώρων των KΕΕΚ επιτρέπουν στους επισκέπτες/δύτες την καλύτερη κατανόηση
του σχεδίου κατάδυσης (βοηθώντας να έχουν μια ασφαλέστερη, χωρίς στρες και
πιο ευχάριστη εμπειρία) και στους επισκέπτες/μη δύτες να ζήσουν μια εικονική

Ταυτόχρονα, έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο “Underwater
Natural and Cultural Heritage Routes in the Mediterranean”, η οποία στοχεύει
στην ενιαία τουριστική προώθηση των ενάλιων περιοχών φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς που μπορούν να καταστούν επισκέψιμες στη Μεσόγειο, καθώς και
στη στήριξη της δικτύωσης και της συνεργασίας όλων των μεσογειακών φορέων
και στη διευκόλυνση της μεταφοράς και κεφαλαιοποίησης των δραστηριοτήτων
που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου BLUEMED (εικ. 8-9).

εμπειρία και να εξερευνήσουν έναν πραγματικό ενάλιο αρχαιολογικό χώρο

Ένας ακόμη τρόπος προσέγγισης των ενδιαφερομένων μερών είναι

ξεπερνώντας τα όρια που υπαγορεύονται από το υποθαλάσσιο περιβάλλον (εικ. 2-7).

η ανάπτυξη ενός λεπτομερούς χάρτη πορείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει
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Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

προσδιορισμένους και υποψήφιους ενδιαφερόμενους φορείς, αρμόδιους για την

εκείνους που γνωρίζουν τον καταδυτικό τουρισμό αλλά και για τους μη δύτες, τα

αξιοποίηση των κύριων προϊόντων και αποτελεσμάτων σε περιοχές με παρόμοια

νεαρά άτομα, τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με αναπηρία, μια μοναδική εμπειρία

χαρακτηριστικά με τους πιλοτικούς χώρους του προγράμματος BLUEMED.

και την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές των Περιφερειών και χωρών των

Οι μη δύτες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα,

συνεργαζόμενων εταίρων, καθώς και σε χώρες, περιφέρειες και τοποθεσίες

βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη γνώση τους και το ενδιαφέρον τους για την

της σύμπραξης. Επιπροσθέτως, υπογράφονται Μνημόνια Συνεργασίας

ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, μέσω των ΚΕΕΚ, ενώ στους δύτες δίνεται από

(MOUs) από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του έργου BLUEMED και

το πρόγραμμα η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ξεναγήσεις που οργανώνονται

πραγματοποιούνται δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα των υπηρεσιών και

σε ειδικές υποβρύχιες διαδρομές χρησιμοποιώντας το Προηγμένο Καταδυτικό

των τεχνολογιών κατάδυσης. Συγκεκριμένα, οι τοπικοί φορείς, όπως οι τοπικές

Σύστημα (Augmented Diving System).

αρχές, οι τοπικοί οικονομικοί φορείς από τον τομέα της κατάδυσης, φορείς από
τις βιομηχανίες ναυτιλίας και τουρισμού, εκπαιδεύονται μέσω εξειδικευμένων
σεμιναρίων. Τέλος, λαμβάνουν χώρα τοπικές στοχευμένες εκδηλώσεις στις
πιλοτικές περιοχές του προγράμματος BLUEMED. Κατά τη διάρκεια αυτών
των εκδηλώσεων, τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται για την πρόοδο των
δοκιμαστικών δραστηριοτήτων, ενώ όλα τα δεδομένα και τα συμπεράσματα από
τις δοκιμαστικές δραστηριότητες θα είναι διαθέσιμα στις τοπικές αρχές.
Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος BLUEMED είναι ήδη εμφανή στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα γίνουν ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία και
λειτουργία των δύο KΕΕΚ, καθώς αυτά μπορούν να λειτουργούν όλο το χρόνο,
επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο, θα παράσχουν οικονομικό εισόδημα
δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και θα λειτουργήσουν ως μηχανισμός
αύξησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ευαισθητοποίησης του
κοινού μέσω ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων πληροφόρησης, όπως διαδραστικές
εκθέσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Τέλος, το πρόγραμμα BLUEMED προσφέρει, όχι μόνο για τους δύτες και

22

Η εισήγηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των διακρίσεων του
προγράμματος BLUEMED, όπως η χορήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο της ΕΕ του Label (εικ.10) του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (EYCH). Επιπρόσθετα, το Interact και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG
REGIO) δημοσίευσαν το έργο BLUEMED στο ηλεκτρονικό βιβλίο “Connecting
Cultures, Connected Citizens”, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2018 στις Βρυξέλλες.
Επίσης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του επικεφαλής εταίρου του
προγράμματος, συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και
Πόλεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (8-11 Οκτωβρίου 2018), και
συγκεκριμένα στο διαγωνισμό “Interreg Talks: 6 projects, 1 Slam”, ο οποίος διοργανώθηκε από το πρόγραμμα INTERACT και τη DG REGIO. Κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού παρουσιάστηκε με έναν ελκυστικό και πρωτότυπο τρόπο (story
telling) το πρόγραμμα BLUEMED, κερδίζοντας το Performance award, καθώς
και το Social media award για την πιο αποτελεσματική κινητοποίηση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (εικ.11-12).
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Καθόλη τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων,
παρουσιάστηκαν στον εκθεσιακό χώρο του “Made With Interreg” επιλεγμένα
προγράμματα, μεταξύ των οποίων και αντίγραφα αρχαίων ευρημάτων από τους
ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του προγράμματος BLUEMED, προωθώντας
και εξηγώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας (εικ. 13).

Το ευρωπαϊκό
έργο BLUEMED
από τη σκοπιά της
Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων

Τέλος, μετά από πρόσκληση του προγράμματος MED να το εκπροσωπήσει
ως καλό παράδειγμα συνεργασίας για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς, το πρόγραμμα BLUEMED συμμετείχε στην εκδήλωση “Activating
cultural heritage in Interreg” (εικ. 14). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το
πρόγραμμα INTERACT στη Βιέννη, στις 5/12/2018, και είχε ως στόχο την
ανταλλαγή ιδεών με άλλα προγράμματα Interreg, σχετικών με την πολιτιστική
κληρονομιά, καθώς και τη δημιουργία διασυνδέσεων για πρόσθετες ευκαιρίες
χρηματοδότησης και πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις συνεργασίας με άλλους
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι
του BLUEMED είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο στον εκθεσιακό
χώρο με αντίγραφα αρχαίων ευρημάτων που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες
του έργου, καθώς και ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει
στους χρήστες να ζήσουν μια εικονική εμπειρία μέσα στο ανακατασκευασμένο 3D
μοντέλο του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου.

ΔΡ ΠΑΡΉ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
Διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Το 2016 η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανέλαβε, από κοινού με άλλους
εταίρους1 από την Ελλάδα και άλλες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Κύπρος)
και με επικεφαλής την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το ευρωπαϊκό έργο «Plan/test/
coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness
Centres in order to support sustainable and responsible tourism development
and promote Blue Growth in coastal areas and islands of the Mediterranean»,
με ακρωνύμιο «ΒLUEMED», το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Αύγουστο

1 Ελλάδα: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών, Δήμος Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας, Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
Ιταλία: Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων και Τουρισμού Επίβλεψη της Αρχαιολογίας,
των Καλών Τεχνών και του Τοπίου της Καμπανίας, Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, Επαρχία Crοtone - Θαλάσσια
Προστατευόμενη Περιοχή «CAPO RIZΖUTΟ»
Ισπανία: Εθνικό Μουσείο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας Arqua, Ίδρυμα Fuerm - Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Επιχειρήσεων της
Περιφέρειας της Murcia
Κροατία: Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών, Οργανισμός DubrovnikNeretva, Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης DUNEA
Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ωκεανογραφικό Κέντρο.
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του 2017, οπότε και προσελήφθη προσωπικό στο έργο2 και θα ολοκληρωθεί τον
Ιανουάριο του 2020 μετά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος3.
Το BLUEMED στόχευε να μελετήσει, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο
επίπεδο, τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας
πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα όσον αφορά στη λειτουργία επισκέψιμων
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (υποβρυχίων μουσείων) σε αρχαία ναυάγια.
Παράλληλα, να προστατεύσει και να αξιοποιήσει τον ενάλιο φυσικό πλούτο και
τη βιοποικιλότητα της Μεσογείου. Σήμερα, που βρισκόμαστε πλέον στο τέλος της
πορείας, μπορεί να λεχθεί ότι πέτυχε σε άκρως ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους του.
Αναλυτικότερη αναφορά στο BLUEMED και στους στόχους του γίνεται
στη συμβολή της εκπροσώπου της Περιφέρειας, κ. Αγγελικής Βενέτη, συντονίστριας του προγράμματος BLUEMED για την Περιφέρεια Θεσσαλίας4.
Η παρούσα συμβολή εστιάζει στα θέματα που παρουσίασα στις εκδηλώσεις
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σε ζητήματα
προστασίας και ανάδειξης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και για
τις προοπτικές ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού, τις οποίες η Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων διοργάνωσε στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού της
αντικειμένου, στην Αλόννησο (Πατητήρι, 6-7/4/2019) και στην Αμαλιάπολη
(Αλμυρός, 27-28/09/2019), μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την
υποστήριξη αντίστοιχα των δήμων Αλοννήσου και Αλμυρού5.
2 Η Υπουργική Απόφαση: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ53/195773/125940/5315/1810/25-07-2017 με
τίτλο: «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργασίας, «Plan / test / Coordinate Underwater
Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism
development and promote Bluegrowth in coastal areas and islands of the Mediterranean» και ακρωνύμιο «BLUEMED»
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων»

Το BLUEMED στην Αλόννησο 6 και 7 Απριλίου 2019.
Για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά και το σχεδιασμό για τη
διαχείρισή της (Αλόννησος, 6/4/2019)
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής διημερίδας στην Αλόννησο παρουσιάστηκαν οι θετικές επιδράσεις του Έργου, όπως τις βίωσε μέσα από την ενεργή εμπλοκή
της σε αυτό η ΕΕΑ, η αρμόδια δηλαδή για το θέμα της διαχείρισης των εναλίων αρχαιοτήτων Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ6. Συνοπτικά επισημαίνεται ότι τα θετικά του αποτελέσματα εντοπίζονται σε τρία βασικά πεδία.
Πρόκειται καταρχήν για μια πλατφόρμα διαρκούς ανταλλαγής εμπειριών
γύρω από τους τρόπους διαχείρισης, προστασίας και προβολής της ενάλιας
πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των δεκατεσσάρων εταίρων από πέντε χώρες,
την Ιταλία, την Κροατία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ελλάδα.
Επίσης, το BLUEMED προωθεί στην πράξη τη διεπιστημονική προσέγγιση. Για την υλοποίηση των παραδοτέων συνεργάζονται γνώστες σύγχρονων
τεχνολογιών, αρχαιολόγοι, συντηρητές, μηχανικοί, βιολόγοι, άνθρωποι του τουρισμού και άλλες ειδικότητες.
Τέλος, έδωσε την ώθηση στην ΕΕΑ, και συνακόλουθα στο ΥΠΠΟΑ,
να εστιάσει στο θέμα «οργάνωση και λειτουργία των ΕΕΑΧ», να κατανοήσει
τα επιμέρους ζητήματα που ενέχονται σε αυτό και να σχεδιάσει αναλυτικά τις

5 Στις 6 και 7 Απριλίου και στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου οργανώθηκαν στην Αλόννησο και τον Αλμυρό, αντίστοιχα, οι
εκδηλώσεις με τίτλο «Το BLUEMED στην Αλόννησο. Για την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά και το Σχεδιασμό για τη
Διαχείρισή της» και «Το BLUEMED στο Δυτικό Παγασητικό. Ημερίδα για τους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
Χώρους του Δυτικού Παγασητικού».

6 Η ομάδα εργασίας του Προγράμματος είναι η εξής:
Γενικός Συντονισμός: Δρ Παρή Καλαμαρά, αρχαιολόγος, διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Πεδίου: Δρ Δημήτρης Κουρκουμέλης, καταδυόμενος αρχαιολόγος, προϊστάμενος
Γραφείου Θεσσαλονίκης, Δρ Θεοτόκης Θεοδούλου, καταδυόμενος αρχαιολόγος, προϊστάμενος Γραφείου Κρήτης,
Δέσποινα Κουτσούμπα, καταδυόμενη αρχαιολόγος, Ευγενία Λοΐζου, καταδυόμενη αρχαιολόγος
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος: Έλια Βλάχου
Καταδυόμενοι αρχιτέκτονες-μηχανικοί: Αικατερίνη Ταγωνίδου, Ελιάννα Κολυβά
Καταδυόμενοι συντηρητές: Χρύσα Φουσέκη, προϊσταμένη τμήματος συντήρησης, Ειρήνη Μάλλιου, Άγγελος
Τσομπανίδης, Ελένη-Μαργαρίτα Μπάρδα, Αγγελική Μπέη
Τεχνική υποστήριξη: Σπύρος Μουρέας, καταδυόμενος εργατοτεχνίτης, Θέμης Τρουπάκης, καταδυόμενος μηχανικός
ΤΕ, Άρης Μιχαήλ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, καταδυόμενος, Κώστας Κυπριώτης, καταδυόμενος βιολόγος,
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, οδηγός
Διοικητική υποστήριξη: Χρυσούλα Πλευρά, Σωτηρία Σιδέρη, Παρασκευή Μαργαρίτη, Αναστασία Μητσοπούλου,
ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού
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3 Σχετικό έγγραφο: το από 01/04/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Pascale Lagaye-Fauveau, Project
Officer του Προγράματος Interreg MED συνοδευόμενο από το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης και τη
Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract Amendment)
4 Βλ. Αγγελική Βενέτη: «Η σημασία του BLUEMED για την Περιφέρεια Θεσσαλίας» στον παρόντα τόμο
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ενέργειες που πρέπει να προηγηθούν του ανοίγματος των χώρων για το κοινό,

Η ανασκαφή του ναυαγίου έγινε από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων υπό τη

διασφαλίζοντας την επίσπευση της λήψης αποφάσεων και της πραγματοποίησης

διεύθυνση της Δρ Ελπίδας Χατζηδάκη, κατά τα έτη 1992-1993, 1999, 2000-2001.

των απαιτούμενων ενεργειών.
Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό έργο BLUEMED εστίασε σε τέσσερις χαρακτηρισμένους από το ΥΠΠΟΑ7 ως Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
Χώρους (ΕΕΑΧ), έναν στην Αλόννησο, το ναυάγιο της Περιστέρας, που σίγουρα
αποτελεί και έναν από τους πλέον εντυπωσιακούς στην Ελλάδα προορισμούς για
υποβρύχια επίσκεψη, με σημείο απόπλου-κατάπλου τη Στενή Βάλα Αλοννήσου,
και τρεις στο Δυτικό Παγασητικό, με σημείο απόπλου-κατάπλου την Αμαλιάπολη
Αλμυρού, τα ναυάγια στη νήσο Κίκυνθο, το ακρωτήριο Γλάρος και το ακρωτήριο
Τηλέγραφος. Με εκκίνηση τα ιστορικά δεδομένα και συμφραζόμενα κάθε θέσης,
όπως αυτά συνοπτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια, η Εφορεία προχώρησε στο
σχεδιασμό μιας μουσειολογικής προσέγγισης, με στόχο τόσο τη φυσική όσο και
τη νοηματική προσβασιμότητα από τους επισκέπτες.

Ακρωτήριο Γλάρος, σε βάθος -15 έως -22 μέτρα (εικ. 18)
Ολόκληρο το ακρωτήρι του Γλάρου, στη νοτιοδυτική είσοδο του Παγασητικού κόλπου, είναι ένα επικίνδυνο πέρασμα για τα πλοία που προσπαθούσαν να
μπουν στον προστατευμένο όρμο των αρχαίων Νηών, εκεί από όπου η παράδοση
θεωρεί ότι απέπλευσε ο στόλος των Αχαιών για την Τροία. Στο βυθό του Γλάρου
εντοπίζονται τέσσερα τουλάχιστον ναυάγια, ένα ελληνιστικό, ένα ρωμαϊκό και
δύο βυζαντινά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις, αγγεία και άγκυρες άλλων περιόδων, για
περισσότερα. Ίσως βέβαια πρόκειται και για απορρίψεις στο δύσκολο ακρωτήρι,
πριν την είσοδο στον κόλπο των Νηών. Σειρά περισσότερων από δέκα σιδερένιες
βυζαντινές άγκυρες, που μπορούν να συνδεθούν με τους αμφορείς του 12ου-13ου
αιώνα που βρίσκονται διάσπαρτοι στην ευρύτερη περιοχή, ανήκουν πιθανώς σε
μεγάλο εμπορικό βυζαντινό πλοίο. Η περιοχή ερευνάται συστηματικά από το Ιν-

Το ναυάγιο της Περιστέρας σε βάθος -22 ως -33 μέτρα (εικ. 15)

στιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών ήδη από το 2005, υπό τη διεύθυνση

Η νησίδα Περιστέρα βρίσκεται κοντά στην Αλόννησο, στο σύμπλεγμα

του αρχαιολόγου Ηλία Σπονδύλη.

των Βορείων Σποράδων. Το 1985, ένας ψαράς, ο Δημήτρης Μαυρίκης, κάτοικος
του νησιού, ανακάλυψε ένα αρχαίο ναυάγιο κοντά στη δυτική βραχώδη ακτή.

Νήσος Κίκυνθος, σε βάθος -3 ως -11 μέτρα (εικ. 22)

Επρόκειτο για ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο, φορτωμένο με αμφορείς και άλλα αγγεία.

Η νησίδα Κίκυνθος αναπτύσσεται ως φυσικός κυματοθραύστης στα ανα-

Το ναυάγιο είναι από τα σημαντικότερα της κλασικής αρχαιότητας. Έχει θεωρηθεί

τολικά του όρμου της Αμαλιάπολης. Ένα βυζαντινό εμπορικό πλοίο, φορτωμένο με

μέχρι τώρα το μεγαλύτερο ναυάγιο της κλασικής περιόδου. Το πλοίο, που ήταν

πίθους και αμφορείς, ναυάγησε στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου, κοντά στο

πιθανότατα αθηναϊκό εμπορικό και είχε διαστάσεις 25 μέτρα μήκος και 10 μέτρα

νησάκι, μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα. Το φορτίο του σχηματίζει ένα σωρό θραυσμέ-

πλάτος περίπου, βυθίστηκε σε βάθος από -22 έως -33 μέτρα γύρω στο 425-400 π.Χ.

νων κεραμικών, σε έκταση 12x8 μέτρων. Η θέση εντοπίστηκε από ομάδα του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών στο πλαίσιο συστηματικής έρευνας

7 Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ53/12387/6960/772/240/19.1.2015 (ΦΕΚ 119/Β/21.1.2015)
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στην περιοχή το 2005 υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Ηλία Σπονδύλη.
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Όρμος Τηλέγραφος, σε βάθος -17 ως -23 μέτρα (εικ. 33)

Στο πλαίσιο αυτών των αποστολών πραγματοποιήθηκαν ανά χώρο

Στον πυθμένα του κόλπου του Τηλέγραφου έχουν εντοπιστεί τρία ναυά-

πολλές και διαφορετικού είδους εργασίες, ώστε οι χώροι να προετοιμαστούν

για: ένα ρωμαϊκό πλοίο του 4ου αιώνα, φορτωμένο με εμπορικούς αμφορείς που

για να καταστούν μακροπρόθεσμα προσβάσιμοι από ευρύ κοινό, εν προκειμένω

παράγονταν μάλλον στην Κόρινθο και τη Σάμο. Προσέκρουσε πιθανότατα στα

ερασιτέχνες και επαγγελματίες αυτοδύτες, φυσικά και νοηματικά.

απότομα βράχια και βυθίστηκε. Αιώνες αργότερα, ένα βυζαντινό πλοίο του 11ου-

Καταρχάς πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των χώρων από σκουπίδια

13ου αιώνα και μία σύγχρονη βάρκα συνάντησαν την ίδια μοίρα. Το ναυάγιο

ή και φθαρμένα απομεινάρια παλαιότερων ερευνητικών εργασιών (εικ. 17).

εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2000 από ομάδα του Ινστιτούτου Εναλίων Αρ-

Ελέγχθηκαν, επίσης, και προσδιορίστηκαν με συντεταγμένες, που ελήφθησαν

χαιολογικών Ερευνών, στο πλαίσιο συστηματικής έρευνας στην περιοχή και ανα-

επιτόπου με σύγχρονο εξοπλισμό, τα όρια των περιοχών επίσκεψης, περιοχές πολύ

σκάφθηκε πλήρως από το 2003 έως το 2008, επίσης από το Ινστιτούτο Εναλίων

μικρότερες συνήθως από τους χαρακτηρισμένους ΕΕΑΧ8 (εικ. 18).

Αρχαιολογικών Ερευνών, υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Ηλία Σπονδύλη.

Συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να σχεδιαστεί η πορεία

Κάθε μία από αυτές τις θέσεις παρουσιάζει τα δικά της χαρακτηριστικά,

επίσκεψης (ή αλλιώς, όπως τα καταδυτικά κέντρα μας πρότειναν να ονομάσουμε,

που δεν περιορίζονται μόνο στη διαφορετική ιστορία των εκάστοτε ναυαγίων,

ο διάδρομος κίνησης) και ο χρόνος αυτής, ο οποίος για τα βάθη και την έκταση

αλλά και στο βαθμό διατήρησης αυτών και στην εικόνα που σήμερα παρουσιάζουν

της πλειονότητας των επισκέψιμων θέσεων ανέρχεται περίπου στα 25-30

στο βυθό, στο είδος της αρχαιολογικής έρευνας (ανασκαφικής ή επιφανειακής)

λεπτά. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα μετρητικά δεδομένα,

που έχει προηγηθεί σε κάθε θέση, στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του

επιλέχθηκαν τα επιμέρους σημεία αρχαιολογικού καθώς και περιβαλλοντικού

χώρου κ.λπ. Χαρακτηριστικά που εν μέρει ήταν γνωστά χάρη στις αρχαιολογικές

ενδιαφέροντος αλλά και τα σημεία γενικής θέασης του εκάστοτε μνημείου/χώρου,

έρευνες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Ινστιτούτου Εναλίων

τα σημεία στάσης για ανάπαυση/φωτογράφιση, καθορίστηκαν τα βάθη κίνησης

Αρχαιολογικών Ερευνών που είχαν διεξαχθεί, και στις συναφείς δημοσιεύσεις,

των επισκεπτών και η απόσταση ασφαλείας από τις αρχαιότητες κ.λπ., όλα δηλαδή

αλλά που έγιναν πλήρως αντιληπτά χάρη στις επιτόπιες, υποβρύχιες αποστολές

εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν και στην οριστική μελέτη για την

που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου (Οκτώβριος 2018, Μάρτιος-Απρίλιος
2019, Ιούλιος 2019, Οκτώβριος 2019 και Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019). Στο
πλαίσιο αυτών των αποστολών το σημερινό ανθρώπινο δυναμικό της Εφορείας,

οργάνωση της επίσκεψης των υποβρύχιων αυτών επισκέψιμων χώρων (εικ. 19).
Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν και τοποθετούνται επίσης πιλοτικά οι
πρώτες υποβρύχιες πινακίδες στην Περιστέρα.

που ανέλαβε την ευθύνη της υλοποίησης του Έργου, είχε την ευκαιρία να
αποκτήσει άμεση εικόνα των θέσεων που καλείτο να οργανώσει ως επισκέψιμων,
να προστατεύει και να προβάλλει.
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8 Σε μία περίπτωση, σε αυτή της Κικύνθου, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε λάθος στις συντεταγμένες οριοθέτησης του
αντίστοιχου ΕΕΑΧ, καθώς τμήμα του ναυαγίου δεν εμπεριέχεται στον ΕΕΑΧ, οπότε και πρέπει να επικαιροποιηθούν τα
όριά του.
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Για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της πορείας επίσκεψης, αλλά και για τη
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του χώρου, έγινε γρήγορα εμφανές
ότι προαπαιτείτο επιπροσθέτως ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ναυδέτων –
στην κατεύθυνση αυτή η ΕΕΑ ανέθεσε σχετική μελέτη, που επίσης ολοκληρώθηκε
και θα ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της οριστικής μουσειολογικής πρότασης
επίσκεψης, η οποία θα υποβληθεί αρμοδίως για έγκριση στο ΥΠΠΟΑ.

Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση εξυπηρετεί σε βάθος χρόνου δύο διαφορετικούς

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος και για τη διασφάλιση της
απομακρυσμένης παρακολούθησης των εν λόγω θέσεων, με στόχο την καλύτερη
προστασία τους, εκπονήθηκε μελέτη για την «Ανάπτυξη Συστήματος Υποβρύχιας
Οπτικής Παρακολούθησης Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων –
Υποβρύχιων Μουσείων», που θα παρέχει εικόνα από τον βυθό τόσο κατά τη
διάρκεια των επισκέψεων όσο και όταν ο χώρος θα είναι κλειστός. Πρόκειται για
πρωτοπόρο εγχείρημα, που θα δοκιμαστεί με την πιλοτική εφαρμογή του στο
ναυάγιο της Περιστέρας9 (εικ. 21).

η 3D αποτύπωση θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως αξιόπιστη βάση για την πα-

Από τα πρώτα βήματα, ωστόσο, που έγιναν στο πλαίσιο της οργάνωσης
των τεσσάρων πιλοτικών χώρων ήταν η τρισδιάστατη μοντελοποίηση αυτών, (εικ.
16, 22) η οποία και αποδίδει την κατάσταση των θέσεων και των μνημείων τον
Οκτώβριο του 2018, οπότε αποτυπώθηκαν από τις ομάδες των Ιταλών και των
Κροατών εταίρων μας, και ειδικότερα του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας (Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ενέργειας και Διαχείρισης) και του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών), με τη συνεργασία της ΕΕΑ και την υποστήριξη και τοπικών καταδυτικών
κέντρων. Η αποτύπωση συμπληρώθηκε σημειακά, όπου κρίθηκε σκόπιμο στην
πορεία εντός του 2019, από την αρχιτέκτονα της ΕΕΑ, κ. Αικατερίνη Ταγωνίδου.

μακροπρόθεσμα την παρακολούθηση της κατάστασης του χώρου. Συγκεκριμένα,

9 Η μελέτη εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά στο χώρο από τον Γιώργο Παπαλάμπρου, επίκουρο
καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και τον Βασίλη Μεντόγιαννη, καταδυόμενο μηχανικό μηχανολόγο ΤΕ.
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στόχους, που από κοινού υποστηρίζουν την ορθή λειτουργία των ΕΕΑΧ. Πρώτον, επιτρέπει τη δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής εφαρμογής βύθισης, αυτής
που έχει ήδη εγκατασταθεί στα Κέντρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των
επισκεπτών στη Χώρα Αλοννήσου και στην Αμαλιάπολη, παρέχοντας τη δυνατότητα σε μη καταδυόμενους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στα ναυάγια. Επίσης,
ρακολούθηση τυχόν μεταβολών του χώρου των μνημείων, ώστε να είναι εφικτή η
έγκαιρη παρέμβαση για την προστασία τους.
Ιδιαίτερα για την Περιστέρα, οι συντηρητές της ΕΕΑ εισήγαγαν και
δοκιμάζουν ήδη μια μεθοδολογία που θα επιτρέπει τόσο τον εντοπισμό των
πλέον αδύναμων μπροστά σε φυσικά φαινόμενα ή σε τυχόν έκνομες ενέργειες
σημείων του ναυαγίου, για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων παρέμβασης, όσο
και τη δημιουργία ευανάγνωστου υποβάθρου που θα διευκολύνει επίσης
με βάση την τρισδιάστατη μοντελοποίηση του ναυαγίου, προχώρησαν στη
σχεδιαστική αποτύπωση των αγγείων και στο διαχωρισμό τους σε αυτά που είναι
πακτωμένα και άρα αμετακίνητα, σε όσα είναι ημιπακτωμένα και στα ελεύθερα –
φυσικά, η μέθοδος δεν είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα περιβάλλοντα και εξαρτάται
από τα εγγενή χαρακτηριστικά κάθε χώρου.
Παράλληλα, η χρήση υποβρύχιων τάμπλετ, με δυνατότητες ευχερούς φωτογράφησης και γεωαναφοράς, όποτε κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία, που
αγοράστηκαν στο πλαίσιο του Έργου και βρίσκονται στη διάθεση της ΕΕΑ, επιτρέπουν την άμεση σύγκριση των κατά διαστήματα συλλεγέντων στοιχείων με
το αρχικό τρισδιάστατο ψηφιακό υπόβαθρο του 2018 και θα συμβάλλουν, επίσης,
στην ορθή εποπτεία του χώρου μελλοντικά.
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Στην ίδια κατεύθυνση, της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων για τη διασφάλιση της δυνατότητας παρακολούθησης τυχόν αλλαγών, στο φυσικό αυτή τη
φορά περιβάλλον των μνημείων, αποσκοπεί και η συλλογή από το Πανεπιστήμιο
της Κύπρου των δεδομένων για την πανίδα και τη χλωρίδα κάθε ΕΕΑΧ, που έγινε
πριν την έναρξη των καταδύσεων σε αυτούς. Αυτή θα επιτρέψει την τεκμηρίωση
μελλοντικά τυχόν αλλαγών που θα επέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, ως απόρροια της επισκεψιμότητας των μνημείων ή άλλων παραγόντων. Επίσης, μέχρι το
τέλος του Έργου θα έχουν εγκατασταθεί από τους Κύπριους εταίρους μας αισθητήρες για την ηλεκτρονική καταγραφή και συλλογή δεδομένων που αφορούν στη
θερμοκρασία και την ορατότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος (σε Κίκυνθο και
Περιστέρα), δεδομένα που μετά το πέρας του Έργου θα συλλέγει ανά διαστήματα
και θα μελετά η ΕΕΑ, με στόχο και πάλι την παρακολούθηση τυχόν αλλαγών που
θα επιφέρει πρωτίστως η επισκεψιμότητα.

ενάλιου χώρου. Στην αρμοδιότητα αυτού του κλιμακίου και εν γένει της ΕΕΑ

Εκτός από την προαναφερθείσα πολυεπίπεδη καταγραφή της κατάστασης
των μνημείων και του θαλάσσιου περιβάλλοντός τους πριν το άνοιγμα αυτών στο
κοινό, καθώς και το σχεδιασμό υποβρύχιου συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης και συναγερμού, για την προστασία των ΕΕΑΧ στο πλαίσιο του ανοίγματός τους στο ευρύ κοινό, διαμορφώθηκε και πρόταση για συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αυτών –ο σχετικός σχεδιασμός ωρίμασε στο πλαίσιο του Έργου.

επιτρέπονται μόνο οργανωμένες και σε ομάδες, ενώ οι επισκέπτες θα πρέπει να

Συγκεκριμένα, θεωρείται από πλευράς μας αναγκαία η ύπαρξη επιτόπου,
σε κάθε σημείο απόπλου-κατάπλου, από το οποίο ελέγχονται περισσότεροι ΕΕΑΧ
στην ίδια ευρύτερη περιοχή Αλοννήσου και Δυτικού Παγασητικού αντίστοιχα,
ομάδας καταδυόμενου προσωπικού της ΕΕΑ10 , η οποία και θα έχει την ευθύνη
της παρακολούθησης, προστασίας και εν γένει φροντίδας του επισκέψιμου

σε αυτά, καθώς και οι ευθύνες τους, συζητήθηκαν εκτενώς με εκπροσώπους

10 Η συγκεκριμένη ομάδα που θεωρείται ότι μπορεί να αποτελείται από πέντε (5) κατ’ ελάχιστον άτομα, καταδυόμενα και με δίπλωμα χειρισμού σκαφών, πρέπει να αποτελείται από αρχαιολόγο, συντηρητή, 2 αρχαιοφύλακες
και εργατοτεχνίτη-δύτη.

11 Βλ. Δέσποινα Κουτσούμπα, «Σεμινάριο για τους επαγγελματίες της κατάδυσης, που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του έργου BLUEMED» στον παρόντα τόμο.
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θα είναι καταρχήν η παρακολούθηση της κατάστασης και η επισήμανση τυχόν
προβλημάτων τόσο μέσω συστηματικών αυτοψιών στους χώρους, με βάση
συγκεκριμένο πρωτόκολλο για κάθε χώρο, όσο και μέσω αιφνιδιαστικών
καταδύσεων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Επίσης, η καθαριότητα, η
συντήρηση και η ορθή λειτουργία των χώρων. Στο πλαίσιο του προβληματισμού
περί της διαχείρισης των ΕΕΑΧ, έχει επίσης γίνει σαφές ότι υποστηρικτικές του
εγχειρήματος λειτουργίες, όπως τα Κέντρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
Κοινού (ΚΕΕΚ), που σύμφωνα με το BLUEMED και στο πλαίσιο αυτού
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, μπορεί να τις αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση
μέσω των Δήμων. Ακόμη, την προβολή του Έργου και των ίδιων των ΕΕΑΧ
ως πόλων ανάπτυξης μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού, του καταδυτικού
τουρισμού, θα μπορούσε να αναλάβει η Περιφέρεια. Τέλος, οι επισκέψεις θα
συνοδεύονται από καταδυτικά κέντρα, τα οποία, όπως και το προσωπικό τους που
θα συνοδεύει αυτοδύτες, θα έχουν επιπροσθέτως αδειοδοτηθεί από το ΥΠΠΟΑ
για καταδύσεις σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, αφού
πρώτα θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σχετική εκπαίδευση. Η διαδικασία
αδειοδότησης των καταδυτικών κέντρων και των εργαζομένων ως συνοδών
επαγγελματιών της καταδυτικής κοινότητας και στη διημερίδα της Αλοννήσου
–στο πλαίσιο της διημερίδας οργανώθηκε και σεμινάριο για τους επαγγελματίες
του χώρου, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση από πλευράς τους σχετικού
ερωτηματολογίου αλλά και με εστιασμένη στο θέμα συζήτηση11 .
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Η ΕΕΑ συνεργάστηκε με τους λοιπούς εταίρους, αρμόδιους για τις

της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, συνιστά πλέον σήμερα έναν από τους

αντίστοιχες δράσεις, και στην προετοιμασία του αρχαιολογικού περιεχομένου της

βασικούς στόχους της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Και όταν αναφέρομαι σε

ιστοσελίδας, των ψηφιακών και οπτικοακουστικών εφαρμογών, των πινακίδων

επισκέψιμη ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, αναφέρομαι τόσο σε αρχαιολογικούς

των Κέντρων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού, των φυλλαδίων αλλά

χώρους και μνημεία (ναυάγια) διαφόρων εποχών13, που βρίσκονται σε βάθος που

και των προβλεπόμενων από το Έργο κειμένων των παραδοτέων.

προϋποθέτει κατάδυση με καταδυτικές συσκευές όσο και σε παράκτιες ενάλιες

Ανέλαβε δε την εκφώνηση των ηχητικών δεδομένων στα ελληνικά
για τις ανάγκες των ψηφιακών εφαρμογών και του δίγλωσσου βίντεο με τίτλο:
“BLUEMED Sustainable Tourism” που παρήχθη. Επίσης, διοργάνωσε δράσεις
δημοσιοποίησης του Έργου στην Αλόννησο και την Αμαλιάπολη, ενώ συμμετείχε,
κυρίως με ομιλίες, και σε ανάλογες δράσεις των λοιπών εταίρων και προέβη, όπως
και εκείνοι, στη δημιουργία υλικού προώθησης του Έργου.
Ακόμη σχεδίασε ερωτηματολόγιο και προέβη σε έρευνα κοινού σχετικά
με τους ΕΕΑΧ και την πρόσληψή τους τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από
την καταδυτική κοινότητα, στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιοποίησης που
διοργάνωσε12 . Στις δράσεις επικοινωνίας με το κοινό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα,
καθώς αυτές συμβάλλουν στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο άνοιγμα
των ΕΕΑΧ (είτε πρόκειται για φορείς που τους οργανώνουν είτε για αποδέκτες του
έργου) αλλά και στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, που θεωρείται πολύτιμη
για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Η ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η επιλεκτική
διασφάλιση της προσβασιμότητάς της από το κοινό και για λόγους αναψυχής, με
τρόπο βέβαια που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αρχαιοτήτων και εν γένει

αρχαιότητες14 που είναι ήδη προσβάσιμες και ορατές από κολυμβητές με μάσκα,
αν και ρητά το ενδιαφέρον για άνοιγμα των ενάλιων χώρων τα προηγούμενα
χρόνια είχε διατυπωθεί σε σχέση αποκλειστικά με τους ΕΕΑΧ τους προσβάσιμους
με κατάδυση – αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι αυτοί απαιτούν προσεκτικότερη
και δυσκολότερη οργάνωση – ενώ οι παράκτιες θέσεις είναι ήδη ελεύθερα
προσβάσιμες και η όποια παρέμβαση αφορά κυρίως στη βελτίωση της κατανόησής
τους και του σεβασμού τους από τους λουόμενους.
Η πρόθεση του ΥΠΠΟΑ για δημιουργία ΕΕΑΧ αποτυπώθηκε με
σαφήνεια στις ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2015, και χαρακτήριζαν
ως επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους στη Μεσσηνία (Πυλία), στις Βόρειες
Σποράδες και το Δυτικό Παγασητικό και στην περιοχή Λαυρίου-Μακρονήσου,
καθώς και στην πρόσφατη ΚΥΑ του 2019, που κατέστησε επισκέψιμα τέσσερα
επιπλέον ναυάγια στην ευρύτερη περιοχή της Αλοννήσου (Σκάντζουρα,
Φαγκρού, Άγιος Πέτρος, Κυρά Παναγιά).
Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι η μετατροπή στην πράξη των ενάλιων
αυτών χώρων σε επισκέψιμων και η έναρξη της λειτουργίας τους προϋποθέτει:
13 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΥΠΠΟΑ έχει χαρακτηρίσει ΕΕΑΧ, πέραν των περιοχών των Β. Σποράδων και
του Δ. Παγασητικού, τη Λαυρεωτική και τη Μακρόνησο (ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/344762/
203211/16908/4712/2015, ΦΕΚ 2655/9.12.2015) και στη Μεσσηνία (ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ41/17686
2/94489/11963/5535/2013, ΦΕΚ 2489/Β/3.10.2013)

12 Βλ. Έλια Βλάχου, «Βουτιά στο παρελθόν: προκαταρκτική έρευνα κοινού σχετικά με τους επισκέψιμους ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους», στον παρόντα τόμο

14 Μεταξύ αυτών πολύ γνωστές και αρκετά διερευνημένες θέσεις όπως: η Παλαιά Επίδαυρος, το λιμάνι των
Κεγχρεών, ο προϊστορικός οικισμός στο Παυλοπέτρι Λακωνίας κ.λπ.
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• Τη διαμόρφωση σχετικού πλαισίου λειτουργίας, κάτι που και σήμερα δεν
έχει οριστικοποιηθεί, αλλά τον τελευταίο χρόνο σχεδιάζεται εντατικά, μέσω και
της σύστασης σχετικής Επιτροπής στο ΥΠΠΟΑ15 .
• Τη διασφάλιση των μέσων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους:
υλικοτεχνική υποδομή, τεχνολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, κ.λπ., τα
οποία απαιτούν επιλογές (μελέτες, χρηματοδότηση, εφαρμογή ανά χώρο, αλλά
και επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις). Πρόσφατα μέσω της ένταξης στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας της Πράξης «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών
Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» διασφαλίστηκε η
συγχρηματοδότηση από το τρέχον ΕΣΠΑ για τους πρώτους τέσσερις ΕΕΑΧ -το
ύψος της φτάνει τα 960.000 ευρώ.
• Το σχεδιασμό ανά χώρο της πορείας επίσκεψης και της γενικότερης
εμπειρίας του επισκέπτη (την εκπόνηση δηλαδή σχετικής ανά χώρο
«μουσειολογικής - μουσειογραφικής μελέτης», αλλιώς «Μελέτη Οργάνωσης
ΕΕΑΧ», η οποία εκπονείται από την ΕΕΑ). Σημειωτέον ότι ο τρόπος σύνταξης
της μελέτης και το περιεχόμενό της, επίσης, προτυποποιήθηκε στο πλαίσιο του
BLUEMED, ενώ υπολείπεται να καθοριστεί και η διαδικασία έγκρισης αυτής.
• Τη θέσπιση δεικτών παρακολούθησης της κατάστασης των χώρων:
πχ. απώλειες υλικού, φυσικές μετακινήσεις υλικού, ενδεχόμενους βιολογικούς
παράγοντες, ποικίλους ανθρωπογενείς παράγοντες (όπως κινήσεις επισκεπτών) κ.ά.
• Την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, ώστε να αγκαλιάσει την προσπάθεια, και τη διαφήμιση των χώρων στη διεθνή κοινότητα των καταδυόμενων, που
συνιστούν τους εν δυνάμει επισκέπτες.

Η οργάνωση των ΕΕΑΧ στη Θεσσαλία, στις περιοχές των Βορείων
Σποράδων και του Δυτικού Παγασητικού, μόλις ολοκληρωθεί, δύναται να
λειτουργήσει και ως πρότυπο για ανάλογες πολιτιστικές και αναπτυξιακές
δραστηριότητες και σε άλλες περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας να επιταχυνθούν
πλέον οι διαδικασίες.
Το εγχείρημα της δημιουργίας ΕΕΑΧ στη Θεσσαλία αναμένεται να
οδηγήσει στην ανάπτυξη στην περιοχή, και ειδικότερα στην Αλόννησο και
στο Δήμο Αλμυρού, μιας νέας για τα ελληνικά δεδομένα μορφής εναλλακτικού
τουρισμού, του πολιτιστικού καταδυτικού τουρισμού, με ό,τι θετικό συνεπάγεται
αυτό για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Φυσικά , διαφορετικές επαγγελματικές
ομάδες (ξενοδοχειακές μονάδες/καταλύματα, χώροι εστίασης, καταδυτικά
κέντρα, αλιείς κ.ά.) θα προσλάβουν διαφορετικά το εγχείρημα και τις συνέπειές
του, η αναπτυξιακή δυναμική του οποίου ωστόσο είναι σημαντική. Παράλληλα,
μέσω της οργάνωσης των ΕΕΑΧ θα αναδειχθεί καλύτερα η ενάλια πολιτιστική
κληρονομιά και η ναυτική ιστορία του τόπου, ενώ πιστεύεται ότι θα βελτιωθεί και
η προστασία των ίδιων των ενάλιων μνημείων.
Το BLUEMED στο Δυτικό Παγασητικό,
27 και 28 Σεπτεμβρίου 2019 (Αλμυρός, 27/9/2019)
Με αφορμή τα εγκαίνια των Κέντρων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
Κοινού (ΚΕΕΚ ή KACs) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που υπήρξε και ο φορέας
υλοποίησης αυτών στο πλαίσιο του BLUEMED, στην Αλόννησο (11/9/2019) και
στην Αμαλιάπολη (28/9/2019), επιλέχθηκε να γίνει ειδική αναφορά σε αυτά, στο
πλαίσιο της διημερίδας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Αλμυρό.
Στο πλαίσιο του BLUEMED, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού του Έργου,

15 Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 3963/15-6-17 (ΑΔΑ: ΩΩΛ64653Π4-1Υ3) και τροποποίησή της με το με αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/346730/34231/30999/24554/20-10-2016 (ΑΔΑ: Ψ1Ω44653Π4-Ζ3Χ)

τα Κέντρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού (ΚΕΕΚ) αντιμετωπίστηκαν
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ως αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογι-

μακέτες –τα τελευταία έχουν παραχθεί με 3D εκτύπωση– και, κυρίως οι νέες τεχνο-

κών Χώρων. Έτσι, προβλέφθηκε να δημιουργηθεί από ένα πλησίον του χώρου από-

λογίες, οι οποίες βρίσκονται και στο επίκεντρο της εμπειρίας.

πλου - κατάπλου των σκαφών που θα μεταφέρουν τους επισκέπτες στις θέσεις των
ναυαγίων, στους καθεαυτούς δηλαδή υποβρύχιους επισκέψιμους χώρους. Με βάση
τα διαθέσιμα κτήρια που σε αυτή τη φάση παραχώρησαν οι δήμοι Αλοννήσου και
Αλμυρού αντίστοιχα, το ένα Κέντρο οργανώθηκε στο πρόσφατα αποκατεστημένο
από τον Δήμο παλαιό σχολείο, 150 τ.μ., που κτίστηκε με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού
το 1903 στη Χώρα Αλοννήσου –μελλοντικά, με την οριστική λειτουργία των ΕΕΑΧ
προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου στη Στενή Βάλα– και το άλλο στην Αμαλιάπολη, στο ισόγειο, 80 τ.μ., διώροφου δημοτικού κτίσματος (εικ. 2-7). Το περιεχόμενο
και των δύο είναι ανάλογο και στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
του κοινού, καταδυόμενου και μη, σχετικά με την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά,
γενικότερα, και τις ενάλιες θέσεις των Βορείων Σποράδων και του Δυτικού Παγασητικού, ειδικότερα, αλλά και για το ίδιο το Έργο BLUEMED και τους στόχους του.
Στα ΚΕΕΚ ο επισκέπτης μπορεί ειδικότερα να:
• γνωρίσει τον κόσμο της Ενάλιας Αρχαιολογίας,
• λάβει πληροφορίες για τους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς Χώρους (ΕΕΑΧ),
• μάθει πώς μπορεί να καταδυθεί σε έναν ΕΕΑΧ,
• ενημερωθεί για το πρόγραμμα BLUEMED,
• επισκεφθεί το εικονικό ψηφιακό μουσείο «Ενάλιας Αρχαιολογίας»,
• κάνει μια εικονική βουτιά στα ναυάγια της Αλοννήσου
και του Δυτικού Παγασητικού

Χρησιμοποιούνται δύο διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές: το «εικονικό
μουσείο» (VR museum) και η «εικονική κατάδυση» (εμπειρία κατάδυσης που
προσφέρεται και σε μη δύτες). Στην πρώτη, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
πρόσληψης περαιτέρω πληροφορίας για τα ναυάγια της περιοχής και τα
προερχόμενα από αυτά κινητά ευρήματα, πολλά από τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί
με νέες τεχνολογίες και μπορεί να τα προσεγγίσει τρισδιάστατα, αλλά, επίσης,
και για τα ναυάγια όλων των πιλοτικών χώρων που μετείχαν στο BLUEMED.
Η πληροφορία που κάθε χρήστης της εφαρμογής επιλέγει σε οθόνη αφής είναι
προσιτή και στους άλλους επισκέπτες, μέσω μεγάλης οθόνης τηλεόρασης, στην
οποία η πληροφορία προβάλλεται.
Στη δεύτερη, ο χρήστης φορά «γυαλιά» και καταδύεται εικονικά
στα ναυάγια, που μοντελοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, με τη βοήθεια
τηλεχειριστηρίου (εικ. 4). Στην πορεία του στο βυθό έχει την επιλογή να συνοδεύεται
και να καθοδηγείται από έναν εικονικό δύτη-συνοδό. Σε κάθε περίπτωση, στο
βυθό συναντά σε προκαθορισμένα σημεία αρχαιολογικού ή περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος «πινακίδες», οι οποίες του παρέχουν σχετική πληροφορία
γραπτώς και ηχογραφημένη –η πληροφορία παρέχεται σε τέσσερις γλώσσες:
ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και κροατικά. Η πορεία του επισκέπτη είναι ορατή και
από τους λοιπούς παρευρισκόμενους μέσω οθονών. Σε κάθε ΚΕΕΚ διατίθενται
δύο (2) θέσεις εικονικής κατάδυσης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή προϋπέθετε

Ως μέσα για την παροχή της πληροφορίας και για τη μετάδοση της εμπει-

αποτύπωση του ναυαγίου και του περιβάλλοντα χώρου του με φωτογραμμετρική

ρίας της κατάδυσης και του υποβρύχιου περιβάλλοντος δεν χρησιμοποιούνται αυ-

και ηχοβολιστική μέθοδο και την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων, ώστε

θεντικές αρχαιότητες, αλλά αξιοποιούνται συμβατικό εποπτικό υλικό, αντίγραφα,

να επιτευχθεί η τρισδιάστατη μοντελοποίηση των ναυαγίων.
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Επίσης, στα ΚΕΕΚ υπάρχουν και οπτικοακουστικά εκθέματα: προβολή

Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού Αμαλιάπολης

για το φυσικό περιβαλλοντικό πλούτο των Βορείων Σποράδων και βιντεοπροβολή

Το πρόγραμμα BLUEMED και οι Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι

για το έργο BLUEMED και το σύνολο των πιλοτικών χώρων σε Ιταλία, Κροατία

Η ζωή στο βυθό
Το οικοσύστημα των ναυαγίων
Ο συναρπαστικός κόσμος της ενάλιας αρχαιολογίας
Δρόμοι της θάλασσας
Τα ναυάγια του Παγασητικού
Κίκυνθος
Τηλέγραφος
Γλάρος

και Ελλάδα. Το βίντεο, δίγλωσσο με πρόβλεψη για κωφούς, καθώς διαθέτει
υποτιτλισμό στη γλώσσα που κάθε φορά δεν ακούγεται, διαρκεί μισή ώρα περίπου
και προβάλλεται σε ειδικό χώρο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να κάθεται (εικ. 7).
Τους εκθεσιακούς χώρους πλαισιώνει συμβατικό εποπτικό υλικό, που διακρίνεται σε αυτό που λειτουργεί σκηνογραφικά, όπως η γιγαντοαφίσα πίσω από
την περιοχή της «εικονικής κατάδυσης», που φέρει μήνυμα-πρόσκληση προς τον
επισκέπτη να καταδυθεί, ή η μεγάλη εκτύπωση φωτογραφίας του ναυαγίου της Περιστέρας στο βυθό, μπροστά από την οποία εκτίθενται αντίγραφα αμφορέων στην

Μια βουτιά στο ναυάγιο
Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ενάλιας αρχαιολογίας

Αλόννησο, και σε αυτό που παρέχει πληροφορία. Το δεύτερο εμπεριέχει σύντομα

Ο στόχος δημιουργίας των ΚΕΕΚ είναι να υποστηρίξουν τη λειτουργία των

κείμενα, διαρθρωμένα σε επίπεδα εμβάθυνσης: τίτλους, σύντομη πληροφορία, λε-

ΕΕΑΧ, αποτελώντας πρωτίστως το χώρο, όπου θα παρέχεται πληροφόρηση στους

ζάντες εικόνων, και φωτογραφικό υλικό, που δημιουργήθηκε στην πλειονότητά

ίδιους τους καταδυόμενους επισκέπτες, πριν ή μετά την κατάδυση, για το ενάλιο πο-

του στο πλαίσιο του έργου. Το συμβατικό εποπτικό υλικό είναι επίσης δίγλωσσο.

λιτιστικό απόθεμα της περιοχής αλλά και για άλλους ανάλογους πόλους ενδιαφέ-

Τα θέματα που θίγονται στα δύο ΚΕΕΚ είναι περίπου ίδια και έχουν ως εξής:

ροντος. Επίσης, είναι ο χώρος που θα υποδέχεται τους συνοδούς των καταδυόμενων,
ενήλικες ή παιδιά, που δεν καταδύονται, αλλά αποζητούν μια εξίσου ενδιαφέρουσα

Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού Αλοννήσου

εμπειρία μέσω της εικονικής κατάδυσης. Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι

Το πρόγραμμα BLUEMED και οι Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι

συλλειτουργούν ως ενιαία ενότητα με τους παρακείμενους ΕΕΑΧ και γι’ αυτό η

Ένας πλούσιος θαλάσσιος κόσμος
Δρόμοι της θάλασσας
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Το ναυάγιο της Περιστέρας
Το πλοίο και το φορτίο του

αποτελεσματική λειτουργία τους προϋποθέτει συνέργειες όλων των εμπλεκόμενων

Μια βουτιά στο ναυάγιο

κληρονομιά προσβάσιμη σε όλους με ενεργητικό και διαδραστικό τρόπο.
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φορέων. Χάρη πάντως στην ψηφιακή πρωτοποριακή τεχνολογία που αξιοποιούν, τα
ΚΕΕΚ μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα, προσελκύοντας το μαθητικό ή και
το γενικό κοινό της ευρύτερης περιοχής –ιδιαίτερα στην περίπτωση της Αμαλιάπολης, που είναι εύκολα προσβάσιμη οδικώς– καθιστώντας την ενάλια πολιτιστική
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Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

Γενικά τα ΚΕΕΚ απευθύνονται: στους αυτοδύτες επισκέπτες των ΕΕΑΧ,

Βέβαια, η διαχείριση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην κατεύ-

στους μη καταδυόμενους συνοδούς αυτών, στην τοπική κοινότητα, στο γενικό

θυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητάς της από το ευρύ κοινό αλλά και της

κοινό, σε όσους θέλουν να «καταδυθούν» χωρίς να βραχούν, σε αυτούς που επι-

αναπτυξιακής αξιοποίησής της στο πλαίσιο εναλλακτικών μορφών τουρισμού

θυμούν να περάσουν ευχάριστα και εποικοδομητικά το χρόνο των διακοπών τους

είναι πρόσφατη υπόθεση –το πρώτο σχετικό με τις καταδύσεις αναψυχής νομο-

αποκτώντας νέες εμπειρίες, σε όσους θέλουν να μάθουν για τις ενάλιες αρχαιότη-

θέτημα ανάγεται στο 2005 και οι πρώτοι χαρακτηρισμοί ενάλιων χώρων ως επι-

τες ή και το θαλάσσιο περιβάλλον, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, σε

σκέψιμων έγιναν το 2013 και το 2015, ενώ η «πρώτη βουτιά» σε αυτούς πραγ-

μικρούς και μεγάλους.

ματοποιήθηκε μόλις τον περασμένο Απρίλιο (2019) στην Περιστέρα– αλλά και

Στα ΚΕΕΚ δεν εκτίθενται αρχαιότητες, ώστε να μην υπάρχουν υψηλές
απαιτήσεις φύλαξης και να μπορούν τα ΚΕΕΚ να αποτελέσουν αντικείμενο διαχεί-

στους άλλους δύο τομείς παρατηρούνται ραγδαία βήματα κατά τις τελευταίες δύο
και τρεις δεκαετίες αντίστοιχα.

ρισης των δήμων. Παράλληλα, καθώς παρουσιάζουν με εποπτικά μέσα την ενάλια

Η χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στα μουσεία ή με άλλους τρόπους

πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της και φιλοξενούν πρωτοπορι-

(παραγωγή cd, dvd ή δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών), για την προβολή

ακά εικονικά αλλά και οπτικοακουστικά εκθέματα σχετικά με αυτήν, μπορούν να

και την πληρέστερη πληροφόρηση/ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς

αντιμετωπιστούν ως πρωτοπόρα μουσειακά κύτταρα που δυνάμει, με την ορθή και

εν γένει ανάγεται μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ οι αντίστοιχες

στοχευμένη διαχείριση και επιλεγμένο ανθρώπινο δυναμικό, θα αναπτύξουν και

ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές αναπτύσσονται ταχύτατα μετά το 2000. Το

άλλου τύπου μουσειακές δράσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις,

ΥΠΠΟΑ μετείχε σε ποικίλα προγράμματα με στόχο τον πειραματισμό στην

πωλητέα είδη κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα
πολιτισμού και αυτό απαιτεί διαρκή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους.

κατεύθυνση αυτή ήδη από τη δεκαετία του 1990, αλλά δεν υπάρχουν αξιολογήσεις
των εφαρμογών που διαχρονικά δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν από

Συνοψίζοντας, η δημιουργία και η λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης

τις Υπηρεσίες του –πολλές δε από τις πρώιμες εφαρμογές δεν είναι πλέον

και Ευαισθητοποίησης Κοινού άπτεται τριών διαφορετικών τομέων διαχείρισης

προσβάσιμες και εύχρηστες λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Οι εφαρμογές

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τη δική του πορεία, τις δικές του

εικονικής πραγματικότητας που έχουν δημιουργηθεί για τα ΚΕΕΚ Αλοννήσου

αντιξοότητες και τις δικές του κατακτήσεις ο καθένας. Πρόκειται για τρεις τομείς

και Αμαλιάπολης χρησιμοποιούν την πλέον προωθημένη για την εποχή μας

που εξελίχθηκαν ή εξελίσσονται σημαντικά στη χώρα μας μόλις τις τελευταίες

τεχνολογία, διασφαλίζοντας ξεχωριστές εμπειρίες και από αυτή και μόνο τη

δεκαετίες: τη διαχείριση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τη χρήση των

σκοπιά στους επισκέπτες τους. Ιδιαίτερα η τεχνολογία της εικονικής μεταφοράς

νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη των μνημείων, τη σύγχρονη μουσειακή

σε άλλο περιβάλλον (τεχνολογία εικονικής κατάδυσης) έχει ελάχιστα δοκιμαστεί

θεωρία και πρακτική.

σε μουσειακούς χώρους στην Ελλάδα.
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Η μουσειολογική, τέλος, θεωρία και πρακτική αναπτύχθηκε στην Ελλάδα με ταχύτατους ρυθμούς από τη δεκαετία του 1990 και μέχρι σήμερα, περίοδο
κατά την οποία τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (Β΄ ΚΠΣ, Γ΄ ΚΠΣ
και ΕΣΠΑ) έδωσαν μεγάλη ώθηση στη δημιουργία πολλών νέων αρχαιολογικών
μουσείων και επανεκθέσεων, ενώ παράλληλα ενδυναμώθηκε το ελληνικό τμήμα
του ICOM και λίγο αργότερα δημιουργήθηκαν τα πρώτα πανεπιστημιακά τμήματα μουσειολογίας στη χώρα. Αρκετές σύγχρονες τάσεις της μουσειολογικής
επιστήμης, όπως η απόδοση βαρύτητας στην ερμηνεία του αυθεντικού υλικού
με την ανάπτυξη αφηγηματικού λόγου, η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για
τη διάδραση του επισκέπτη με το εκθεσιακό υλικό με στόχο την κατά το δυνατό
ενεργητικότερη εμπλοκή του στην εκθεσιακή εμπειρία, η διαβάθμιση της πληρο-

Δήμου Πύλου-Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 2489/Β/2013)
ΚΥΑ «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων. Όροι, προϋποθέσεις
λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές
των Νήσων Σποράδων και στον Δυτικό Παγασητικό, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 119/Β/2015)
ΚΥΑ «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων. Όροι, προϋποθέσεις
λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές
της Λαυρεωτικής - Μακρονήσου, Π.Ε. Αττικής» (ΦΕΚ 2655/Β/2015)
ΚΥΑ «Ίδρυση Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων. Όροι, προϋποθέσεις
λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, στη θαλάσσια περιοχή
Αλοννήσου (αρχ. Ίκος) Βορείων Σποράδων» (ΦΕΚ 2714/Β/2019)
Ν. 2971/2001, «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει:

Νομικά κείμενα που αναφέρονται
Ν. 3028/2002, άρθρο 15, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/2002)
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/2003, «Χαρακτηρισμός ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών» (ΦΕΚ 1701/Β/2003)
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(ΦΕΚ 273/Α/2005)
ΚΥΑ «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων. Όροι, προϋποθέσεις
λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές
της Μεθώνης και του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου,

Για τα ναυάγια
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φορίας, ώστε εκείνος να επιλέγει πόσο και σε τι θα εμβαθύνει και θα αφιερώσει το
χρόνο του, η άνεση και η αισθητική του χώρου, αποτέλεσαν τον οδηγό και για τη
διαμόρφωση των ΚΕΕΚ σε Βόρειες Σποράδες και Δυτικό Παγασητικό, ώστε να
διασφαλιστεί η πλουσιότερη δυνατή εμπειρία για τον επισκέπτη τους.
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Ναυάγιο
Κλασικής Εποχής
στη νήσο Περιστέρα
Αλοννήσου
ΔΡ ΕΛΠΙΔΑ ΧΑΤΖΉΔΑΚΉ
Πρώην Διευθύντρια Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Το 1991 ανέλαβα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων έχοντας ως
πρωταρχικό στόχο την προώθηση της υποθαλάσσιας έρευνας, με την πεποίθηση
ότι η Ελλάδα ως θαλασσοκράτειρα του Αιγαίου επί αιώνες, έπρεπε να πρωτοστατεί
στην επιστημονική ανάδειξη της αρχαίας ναυτικής τέχνης. Ερευνώντας τα αρχεία
της Εφορείας, ξεχώρισα το ναυάγιο της Περιστέρας, το οποίο είχε δηλωθεί από τον
κ. Δημήτρη Μαυρίκη μία δεκαετία νωρίτερα.
Με αυτό τον τρόπο, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους καταδυόμενη στο
θαλάσσιο χώρο της νήσου Περιστέρας Αλοννήσου, αντίκρισα με δέος ένα
μεγαλόπρεπο κολοσσό ναυαγίου με εκατοντάδες εμπορικούς αμφορείς οίνου να
κείτεται στην επιφάνεια του βυθού (εικ. 23). Παρόλη την εμπειρία μου σε μεγάλα
ναυάγια μήκους 40μ., η εικόνα δεν ήταν η ίδια. Η καταγάλανη, ήρεμη θάλασσα και
η διαύγεια των υδάτων δημιουργούσαν ένα συναίσθημα απέραντης γαλήνης και
ταυτόχρονα θαυμασμό για την αρχαία ναυπηγική τέχνη.
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Μετά τις πρώτες εντυπώσεις, άρχισα να οργανώνω την πρώτη μεγάλη
υποβρύχια ανασκαφή αρχαίου ναυαγίου της υπηρεσίας, αφού προηγήθηκε
συμπληρωματική εκπαίδευση των αυτοδυτών μας από το Πολεμικό Ναυτικό. Οι
εργασίες ξεκίνησαν το 1992 με τη συμμετοχή 30 αυτοδυτών της Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων, τέσσερα άτομα της Ομάδας Υποβρύχιων Καταστροφών και είκοσι
εργατοτεχνίτες για την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων στη βραχώδη ακτή
της νήσου Περιστέρα.
Η αρχή έγινε με φωτογραφική τεκμηρίωση, όπως αποδίδεται στην εικ. 23.
Ακολούθησε η τοπογραφική αποτύπωση με ένα σχοινένιο κάναβο, διαιρεμένο σε
τετράγωνα, διαστάσεων 2x2 μ., που βυθίστηκε στο ναυάγιο (εικ. 24). Συνολικά
τοποθετήθηκαν εβδομήντα δύο τετράγωνα σε 288 τ.μ., τα οποία αριθμήθηκαν
με τα γράμματα του αλφάβητου από το Α ως το Ν. Ακολούθησε η αρίθμηση των
αντικειμένων με πινακίδια που δέθηκαν στις λαβές των αμφορέων. Ο αριθμός
ανήλθε στα 1000 επιφανειακά αγγεία. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν τα
τετράγωνα και τα στοιχεία κάθε φωτογραφίας μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή όπου αποδόθηκαν μέσω ψηφοποιητή σχεδιαστικά χάρη σε ένα
πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τους αρχιτέκτονες της υπηρεσίας.

μέσα στο άλλο, τα οποία προφανώς είχαν αποθηκευτεί σε ξύλινο κιβώτιο κάπου
στα κατώτερα στρώματα του σκάφους. Άλλα αγγεία εμπορίου που ανασκάφτηκαν
ήταν οι κομψές κύλικες με ακτινωτή διακόσμηση στο εσωτερικό τους, όλα χρονολογούμενα στο 425-400 π.Χ. (εικ. 27). Τα μελαμβαφή πινάκια έφεραν στη βάση τους
ορατά ίχνη πυράς, γεγονός που μας οδηγεί στην ερμηνεία ότι το πλοίο είχε πιάσει
φωτιά.
Κατά την ανασκαφή βρέθηκαν επίσης τμήματα επιτραπέζιων ορειχάλκινων
καδίσκων με τοξωτές λαβές και φυτική διακόσμηση ανθεμίου και ορειχάλκινες
αρύταινες για την ανάμειξη νερού με κρασί, με απόληξη χήνας στην λαβή τους.
Άλλα αγγεία καθημερινής χρήσης που βρέθηκαν, όπως επιτραπέζιοι αμφορίσκοι, γουδιά, βαρίδια, λεκάνες, λυχνάρια, κ.ά., ανήκαν στο προσωπικό του πλοίου.

Μετά το πέρας της αποτύπωσης ξεκίνησε η ανασκαφή των τετραγώνων. Το
καθένα περιείχε περίπου σαράντα με εξήντα εμπορικούς αμφορείς σε τρεις επάλληλες στρώσεις, δηλαδή 72x50=3.600 αμφορείς (εικ. 25). Οι αμφορείς θα πρέπει να
περιείχαν κρασί, το οποίο δεν διασώθηκε, προερχόμενο από τα οινοπαραγωγικά
κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, όπως τα νησιά των Σποράδων, Σκόπελος (αρχαία
Πεπάρηθος) και Αλόννησος (αρχαία Ίκος), η Μένδη στην Χαλκιδική, καθώς και
άλλες περιοχές και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (εικ. 26).

Το έτος 2000 άρχισαν να αποκαλύπτονται τα πρώτα 82 μικρά τεμάχια ξύλου από το κέλυφος του βυθισμένου πλοίου. Το μέγεθος των τεμαχίων είναι μόνο
μερικά εκατοστά, γεγονός που δεν επιτρέπει ολοκληρωμένα επιστημονικά συμπεράσματα (εικ. 28). Δεκατέσσερα από αυτά προέρχονται από ορειχάλκινα καρφιά
ενσωματωμένα σε ξύλινους κυλινδρίσκους, οι οποίοι ένωναν τα μαδέρια του κελύφους με τους νομείς. Οι κυλινδρίσκοι έχουν διάμετρο 7 εκ., δηλαδή είναι τριπλάσιοι σε μέγεθος από τους συνδέσμους του πλοίου της Κυρήνειας της Κύπρου,
το οποίο ναυπηγήθηκε περίπου έναν αιώνα αργότερα. Επιπροσθέτως, βρέθηκαν
τεμάχια ξύλινων σφηνών (τένοντες) που ένωναν τις σανίδες με τις ειδικά λαξευμένες οπές (εντορμίες). Τα στοιχεία αυτά δεικνύουν ότι το σκάφος ήταν κατασκευασμένο με την αρχαία τεχνική, όπου προηγείτο το κέλυφος με τα εξωτερικά μαδέρια
και ακολουθούσε ο σκελετός με τους εγκάρσιους νομείς, οι οποίοι συνδέονταν με
το κέλυφος με μακριά ορειχάλκινα καρφιά.

Κάτω δε από τους αμφορείς και πάνω από το έρμα του πλοίου αντικρίσαμε
με έκπληξη συγκέντρωση μελαμβαφών αττικών πινακίων τοποθετημένων το ένα

Συμπερασματικά, πρόκειται για πλοίο υπολογιζόμενου μήκους 25 μέτρων
και βάρους το λιγότερο 126 τόνων, που είχε ναυπηγηθεί πιθανά κατά το δεύτερο
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ήμισυ του 5ου αι. π.Χ. Επισημαίνεται ότι η ραδιοχρονολόγηση του ξύλου
της Αλοννήσου τοποθετεί την κοπή του στο 480-420 π.Χ., ενώ το πλοίο που
ανασκάφτηκε στην Κυρήνεια από τους Αμερικανούς αρχαιολόγους Michael
και Suzan Katzev χρονολογήθηκε στο 388 π.Χ. Το φορτίο του ναυαγίου της
Περιστέρας υπολογίζεται σε 3.500-4.000 αμφορείς, ενώ το πλοίο της Κυρήνειας
περιείχε 400 αμφορείς.
Το ναυάγιο της Περιστέρας αναθεώρησε την προηγούμενη θεωρία, ότι
οι μεγάλες φορτηγίδες άνω των 75 τόνων με φορτίο άνω των 1.500 αμφορέων
ναυπηγήθηκαν πρώτα από τους Ρωμαίους τον 1ο αι. π.Χ. Εμείς αποκαλύψαμε ότι οι
Έλληνες ναυπηγοί προηγήθηκαν των Ρωμαίων, είχαν εξαίρετες ναυτικές γνώσεις
πολύ πριν τον 5ο π.Χ. αιώνα και παράδοση την οποία διατηρούν μέχρι σήμερα.
Για το λόγο αυτό, αλλά και για την ολοκλήρωση της επιστημονικής
εγκυρότητας των συμπερασμάτων μας, είναι άκρως απαραίτητη η συνέχιση της
ανασκαφής. Μόνο η φαντασία μπορεί να λειτουργήσει σχετικά με την ανεύρεση
νέων στοιχείων στα εναπομείναντα 248 τ.μ. του βυθισμένου πλοίου. Τα επιστημονικά
ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η περαιτέρω έρευνα του ναυαγίου είναι:

6. Διασώζονται μεγάλα μαδέρια από το ξύλινο σκαρί ή η καρίνα, που θα
επιτρέψουν τη μελέτη και ανασύσταση τμημάτων του αρχαίου πλοίου;
7. Θα είναι άκρως σημαντικό στοιχείο να βρεθεί εάν το σκαρί έχει ραφές στα
άκρα, δεδομένου ότι ναυπηγήθηκε την περίοδο που έγινε η αλλαγή στον τρόπο
κατασκευής, ενώ το πλοίο της Περιστέρας είναι πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος από
τα πλοία της εποχής του.
8. Πόσο πλήρωμα αριθμούσε το πλοίο;
Τέλος, η συνέχιση της ανασκαφής θα δώσει περισσότερα νέα στοιχεία στις
γνώσεις μας για την εξέλιξη και εφαρμογή της αρχαίας τεχνολογίας και είναι
δυνατόν να διεξάγεται ταυτόχρονα με την επίσκεψη στο χώρο και με προβολή
των επί τόπου εργασιών με βίντεο, μέσω του οποίου οι επισκέπτες θα αποκτούν τη
μοναδική εμπειρία ανασκαφής στο βυθό.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Τι είδους σκάφος ήταν; Ήταν κέρκουρος ή ολκάς;
Υπήρχε εξωτερική μολύβδινη επένδυση, όπως στο πλοίο της Κυρήνειας;
2. Πού βρίσκονται οι άγκυρες του πλοίου;
3. Ποια ακριβώς είναι η πλώρη και ποια η πρύμνη;
4. Τι άλλα αντικείμενα βρίσκονται θαμμένα κάτω από τους εμπορικούς
αμφορείς και τι προϊόντα εκτός από κρασί και σερβίτσια πολυτελείας θα μπορούσε
να μεταφέρει ένα αθηναϊκό φορτηγό πλοίο που ταξίδευε σε όλη τη Μεσόγειο και
έκανε εμπόριο με τις ισχυρότερες αγορές των παραλίων πόλεων;
5. Ποια ήταν τα αίτια βύθισης; Ήταν πειρατική ενέργεια ή υπέρβαρο
φορτίο λόγω της οικονομικής κρίσης την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου;

Hadjidaki E., “Et klassisk problem-Alonnesosvragnet”, in Hvad Middelhavet
Gemmer, Arhus 1997, pp. 3-61
Hadjidaki E., “Ein Schiffswrack aus Klassicher Zeit vor der Insel Alonnisos,
Griechenland”, in Poseidons Reich: Archaologie Unter Wasser, Band 23, Phillip von
Zabern, Mainz, 1995, pp. 69-71
Hadjidaki E., “The Classical Shipwreck at Alonnesos”, in Res Maritimae: Cyprus
and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity, American School of
Oriental Research, Archaeological Reports no 4, Atlanta, 1997, pp. 125-134
Hadjidaki E., “Underwater excavations of a late fifth century merchant ship at
Alonnesos, Greece: the 1991-1993 seasons”, Bulletin de Correspondence Hellénique
120, 1996, pp. 561-591
Χατζηδάκη Ε., «Η ανασκαφή του Κλασικού Ναυαγίου της Αλοννήσου», Ενάλια IV,
τεύχος 1/2, 1992, σ. 16-25
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Ναυάγια:
ιδιαίτερα μνημεία,
ιδιαίτερη προσέγγιση
ΔΡ ΘΕΟΤΟΚΉΣ ΘΕΟΔΟΎΛΟΎ
Προϊστάμενος Γραφείου Κρήτης
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Όπως είχε πει ο Γάλλος αρχαιολόγος S. Reinach, ο βυθός της Μεσογείου
αποτελεί το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Και αν ολόκληρη η Μεσόγειος
είναι το μεγαλύτερο μουσείο, είναι προφανές ότι το ελληνικό αρχιπέλαγος και οι
διαπιστωμένες απαρχές της ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο, οκτώ χιλιάδες χρόνια πριν
από σήμερα, καθιστούν τον ελληνικό χώρο ως μια από τις πλουσιότερες αίθουσες
του μουσείου αυτού.
Θα αναρωτηθεί βέβαια κανείς πώς κατέληξαν οι αρχαιότητες στη θάλασσα.
Η απάντηση είναι προφανής όταν αναφερόμαστε στα ναυάγια. Πλοία φορτωμένα
αγαθά, ανθρώπους, τεχνικές, νοοτροπίες, ιδέες, βρέθηκαν κάποια στιγμή σε
κίνδυνο από τον οποίον δεν επιβίωσαν και κατέληξαν στο βυθό, διακόπτοντας
βίαια και μόνιμα το ταξίδι τους. Τα πλοία αυτά αποτελούν «χρονοκάψουλες»,
όπως συχνά αναφέρεται, σε μετάφραση του αγγλικού όρου “timecapsules”. Και
είναι όντως. Πρόκειται για ατυχή γεγονότα μιας πολύ συγκεκριμένης ιστορικής
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στιγμής που «πάγωσαν» στο χρόνο, τουλάχιστον για όσους αιώνες ο θαλάσσιος

πλατείες, τοίχοι διακρίνονται από την ακτή να χάνονται μέσα στη θάλασσα

βυθός έμενε απροσπέλαστος και ανεπηρέαστος από τον άνθρωπο, διατηρώντας

και να εντοπίζονται παραπέρα στο βυθό, είτε ευδιάκριτα, είτε με τη μορφή

την εικόνα της στιγμής εκείνης ανέπαφη και εν πολλοίς αναλλοίωτη.

αποσυντεθειμένου οικοδομικού υλικού. Συχνά το βάθος που βρίσκονται αποτελεί

Είναι όμως τα ναυάγια οι μόνες αρχαιολογικές μαρτυρίες που διατηρούν

και μια χρονολογική ένδειξη για τη βύθισή τους.

τα πελάγη; Η απάντηση είναι όχι. Πέραν των ναυαγίων, των οποίων το ταξίδι

Τέλος, μια τελευταία ομάδα ευρημάτων αποτελούν οι απορρίψεις

διακόπηκε βίαια παρασύροντας στο βυθό φορτία, σκαριά και ανθρώπους,

αντικειμένων στη θάλασσα. Είναι αυτά τα αντικείμενα που, είτε σκόπιμα έπεσαν

υπάρχουν τρεις ακόμα κατηγορίες καταλοίπων που συναντά κανείς στη θάλασσα

από τα αρχαία πλοία στη θάλασσα για να εξευμενίσουν τους θυμωμένους ανέμους

και οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

και τους θεούς των κυμάτων ή για να ελαφρύνουν το καράβι από το φορτίο του ώστε

Μία από αυτές είναι τα κατάλοιπα λιμενικών έργων. Λιμενοβραχίονες,
προκυμαίες, κυματοθραύστες, νεώσοικοι, λιθορριπές και κρηπιδώματα μαρτυρούν
την προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες ή να

να αντεπεξέλθει στη φουρτούνα, είτε ακόμα χάθηκαν κατά λάθος στη διάρκεια του
ταξιδιού, της μάχης με τα κύματα ή της ναυμαχίας. Ξεχωρίζουν ανάμεσα σε αυτά οι
άγκυρες, λίθινες, μολύβδινες ή σιδερένιες, οι οποίες σκάλωσαν και εγκαταλείφθηκαν

βελτιώσει τις υφιστάμενες για να διευκολύνει τον ελλιμενισμό σκαφών στα

στον βυθό, μαρτυρώντας θέσεις προσωρινής αγκυροβολίας ή και τυχαία σημεία

σταυροδρόμια των χερσαίων με τους ναυτικούς δρόμους. Πρόκειται για έργα τα

όπου απότομος, αντίθετος καιρός ανάγκασε τους ναύτες να κόψουν το σχοινί της

οποία κατασκευάστηκαν με απαράμιλλη τεχνική δεινότητα, μετά, προφανώς, από

άγκυρας και να ανοιχτούν στη θάλασσα πριν προσκρούσουν στα βράχια.

ενδελεχή μελέτη και παρατήρηση, στην πλέον ασταθή ζώνη όπου η στεριά και
η θάλασσα αντιμάχονται. Εν τούτοις, πολλά από αυτά βρίσκονται σε λειτουργία
μέχρι σήμερα ή αποτέλεσαν, δυστυχώς, επιφάνειες έδρασης για σύγχρονα
λιμενικά έργα. Στην ασταθή γεωλογικά περιοχή της ανατολικής Μεσογείου
πολλά από τα έργα αυτά είναι σήμερα ημιβυθισμένα, ποντισμένα ή και εντελώς
εκτός θάλασσας, αναλόγως των τεκτονικών μετακινήσεων και των αλλαγών της
στάθμης της θάλασσας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δυνητικά ευρήματα των αρχαιολόγων που
ερευνούν τους θαλάσσιους βυθούς με κατάδυση ή με άλλες μεθόδους που τους
παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες στην Ελλάδα
βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση, ώστε κάποια από τα ναυάγια που εντοπίζουν
οι αρχαιολόγοι στο βυθό, να μπορούν να είναι επισκέψιμα από το κοινό των
δυτών. Η αντίστοιχη συζήτηση για τους παράκτιους χώρους με αρχαιότητες
μόλις έχει ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι οι χώροι αυτοί είναι προσιτοί σε

Μια άλλη ομάδα αποτελούν οι βυθισμένες κτιριακές δομές. Πρόκειται

μεγαλύτερο μέρος του κοινού με κολύμπι, βρίσκονται κοντά στην ακτή και

για λείψανα παράκτιων κτιρίων και κατασκευών, τα οποία βρέθηκαν κάτω από τη

είναι πιο κατανοητοί, περιέχοντας αρχαία κατάλοιπα που συναντώνται και

στάθμη του νερού, εξαιτίας και πάλι των τεκτονικών και σεισμικών επιδράσεων

στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους. Προηγήθηκε, όμως, και ωρίμασε πιο

και των αλλαγών στη στάθμη της θάλασσας. Κτιριακά συμπλέγματα, δρόμοι,

γρήγορα, η συζήτηση για την επίσκεψη σε αρχαία ναυάγια, όπου τα σύνολα είναι
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πεπερασμένα, τα αντικείμενα ολόκληρα και οι χώροι πιο εντυπωσιακοί, ιδιαίτερα

του είναι ενδεικτική του πώς αποσυντίθεται ένα πλοίο που ναυαγεί στα ρηχά, σε

αν αναλογιστεί κανείς ότι η ίδια η προσέγγιση του χώρου με τη διαδικασία της

βραχώδη βυθό (εικ. 31). Το ναυάγιο εντοπίζεται από τα -3 μέχρι τα -9 μ. περίπου.

κατάδυσης προσδίδει μια επιπλέον έντονη εμπειρία.

Από τους πίθους και τους αμφορείς διατηρείται ένας σωρός από θραύσματα,

Και τα ίδια τα ναυάγια, όμως, βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση
διατήρησης και διασποράς, η οποία προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο

μεγαλύτερα όσο βαθύτερα βρίσκονται και μικρότερα όσο προχωράει κανείς προς
την ακτή. Το φορτίο, έστω και θραυσμένο, διατηρεί μια συνοχή, περίπου στο σημείο

ναυάγησε κάθε πλοίο και τη μορφολογία του βυθού όπου κείται το ναυάγιο. Η

προσάραξης του πλοίου. Ο πυκνός σωρός με τα σπασμένα αγγεία γίνεται σταδιακά

πρόσβαση, το βάθος, η διασπορά, η κατανόησή τους ως συνόλων και η ευπάθεια

πιο αραιός στην περίμετρό του, για να καταλήξει σε σκόρπια θραύσματα όσο

των ευρημάτων τους αποτελούν κριτήρια για την επιλογή ή όχι συγκεκριμένων

απομακρύνεται κανείς από την κύρια συγκέντρωση του φορτίου. Η καταδυτική

ναυαγίων ως επισκέψιμων μνημείων. Στην περιοχή των Βόρειων Σποράδων και

διαδρομή επίσκεψης στο ναυάγιο προβλέπει την έναρξη από το βαθύτερο σημείο του

του Παγασητικού έχουν επιλεγεί για λειτουργία τέσσερις διαφορετικές θέσεις

ναυαγίου με κίνηση προς τα ρηχά, αφενός για λόγους ασφάλειας της κατάδυσης και

που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

αφετέρου για να γίνει ακριβώς κατανοητή η διαδικασία αποσύνθεσης. Ταυτόχρονα,

Πιο εντυπωσιακό, και ταυτόχρονα πιο κατανοητό, είναι το γνωστό κλασικό
ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου (εικ. 15). Το πλοίο του 5ου αι. π.Χ. κατέληξε

στην πορεία τονίζονται σημεία θέασης των διαφορετικών τύπων των πίθων, των
αμφορέων αλλά και των αγγείων του ίδιου του πληρώματος.

στον αμμώδη βυθό ολόκληρο. Το ξύλινο κέλυφος αποσυντέθηκε, αφήνοντας

Διαφορετική περίπτωση αποτελεί η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της

όμως τον ευμεγέθη σωρό των αμφορέων του φορτίου. Η επιστημονική ανασκαφή

ανασκαφής του Ναυαγίου 7, στο ακρωτήριο Τηλέγραφος (εικ. 33). Πρόκειται για

του δημιούργησε μια εσοχή στο φορτίο, το οποίο όμως κατά τα άλλα διατηρεί το

ένα σημείο στο οποίο το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών ανέσκαψε

σχήμα του αρχαίου πλοίου. Ο αμμώδης βυθός αγκάλιασε το αρχαίο πλοίο, και το

ένα ναυάγιο του 4ου αι. με πλούσιο φορτίο αμφορέων διαφορετικών τύπων. Η

ανεπηρέαστο από τον κυματισμό βάθος των -30 περίπου μέτρων, διατήρησε τη

τυπολογία τους διαφωτίζει το μεταβατικό στάδιο από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή

συνοχή του φορτίου του. Η εικόνα του είναι απολύτως κατανοητή και πλήρης. Η

Αυτοκρατορία και δείχνει τις ναυτικές ρότες της εποχής στην ευρύτερη περιοχή

καταδυτική διαδρομή που καθορίστηκε γύρω από το ναυάγιο διευκολύνει την

του Αιγαίου. Το ναυάγιο βρισκόταν σε βάθος -20 έως -22 μ. περίπου, σε μια ομαλή

επαφή με τους διαφορετικούς τύπους των αμφορέων, τη διαδικασία της ανασκαφής
και την κατανόηση του μεγέθους του πλοίου.

πλαγιά με βράχους και θύλακες άμμου. Η διασπορά του φορτίου δείχνει ένα
ατύχημα, όπου το φορτίο δε διατήρησε τη συνοχή του ναυαγίου της Περιστέρας,

Στην περιοχή της Αμαλιάπολης, στο βορειοανατολικό άκρο της νησίδας

αλλά ούτε και διασκορπίστηκε σε τεράστια έκταση. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι

Κίκυνθος, ένα πλοίο που μετέφερε κυρίως πίθους αλλά και αμφορείς, που

ότι στο ίδιο σημείο βρίσκεται ναυαγισμένη μια σύγχρονη βάρκα (εικ. 32), ενώ

χρονολογούνται στο 12ο -13ο αι., ναυάγησε στη βραχώδη ακτή. Η περίπτωσή

ρηχότερα υπάρχουν ενδείξεις για το ναυάγιο ενός δεύτερου πλοίου του 12ου - 13ου
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αι., και τα δύο μάρτυρες των δύσκολων συνθηκών ναυσιπλοΐας στο συγκεκριμένο

πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν όντως «χρονοκάψουλες», παράθυρα στο

σημείο. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο, που εντάσσεται στην πορεία επίσκεψης

παρελθόν. Και επειδή συχνά αποτελούν αντικείμενα που έχουν καταλήξει στη

στο χώρο, είναι η διατήρηση των πασσάλων και των κοιλοτήτων που μαρτυρούν

θέση που βρίσκονται σήμερα έπειτα από κάποιο ατύχημα, για τη διευκόλυνση της

τις αρχαιολογικές τομές και την επίπονη ανασκαφική διαδικασία.

επιστημονικής, αρχαιολογικής «πραγματογνωμοσύνης», αυτά θα πρέπει να μη

Τέλος, μια εντελώς διαφορετική εμπειρία έχει κανείς στον τρίτο επιλεγμένο
ως Επισκέψιμο Ενάλιο Αρχαιολογικό Χώρο του Δυτικού Παγασητικού, στο
ακρωτήριο Γλάρος. Το ακρωτήρι αποτέλεσε ένα «νεκροταφείο πλοίων». Η
κατωφέρεια είναι απότομη και εκτεταμένη. Σε αυτήν έχουν ναυαγήσει κατά

μετακινούνται, ώστε οι αρχαιολόγοι να μπορούν να διαγνώσουν τις πραγματικές
σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες δίνουν τελικά το μεγαλύτερο μέρος της αρχαιολογικής
πληροφορίας. Μιας πληροφορίας που είναι ιδιαίτερα σημαντική, ανεξαρτήτως
υλικού ή μεγέθους, γιατί ακριβώς έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της ιστορίας.

καιρούς διαφορετικά πλοία. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες, τα ίδια τα απομεινάρια
των αγκυρών και των φορτίων είναι ανάμεικτα και διασκορπισμένα σε τεράστια
έκταση, μάρτυρες των δύσκολων καιρών που χτυπάνε το ακρωτήρι (εικ. 29-30).
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Αρχαίες πέτρινες άγκυρες, αρχαϊκοί λίθινοι στύποι και ένας μεγάλος αριθμός
από σιδερένιες βυζαντινές άγκυρες μαρτυρούν διαφορετικά ναυτικά ατυχήματα.
Αντίστοιχα, οι αμφορείς δίνουν ακριβώς την ίδια εικόνα: ελληνιστικοί, ρωμαϊκοί,
βυζαντινοί μαρτυρούν την ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών ναυαγίων,
σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών
(ΙΕΝΑΕ). Στη θέση αυτή έχουν σχεδιαστεί δύο καταδυτικές διαδρομές (εικ.18),
με τέτοιο τρόπο, ώστε να τονίσουν ακριβώς αυτή την άφθονη ποικιλομορφία,
με έμφαση στις διαφορετικές άγκυρες και τα διαφορετικά αγγεία, καθώς και τη
μεγάλη διασπορά και την ανάμειξή τους.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο ναυάγησης, το βάθος,
τη διασπορά, τα εντυπωσιακά ή μη ευρήματα, κάθε ενάλιος χώρος είναι άλλος
ένας χώρος άμεσης επαφής με το παρελθόν μέσα από τη συμμετοχική, αθλητική
διαδικασία της κατάδυσης ή της κολύμβησης. Ακόμα, όμως, και αν ο χώρος δεν

Θεοδούλου Θ., «Ναυάγια, λιμάνια και βυθισμένα κτήρια. Η αρχαιολογία υποβρυχίως», Αριάδνη 16, 2010, σ. 239-260
Σπονδύλης Η. και Μιχάλη Μ., «Πεδίο Εφαρμογής του Ερευνητικού Σχεδίου
ITACA στην Ελλάδα: Η Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα στις θέσεις Μετόχι
και Γλάρος του Παγασητικού Κόλπου», Ενάλια XIIΙ, 2018, σ. 78-109
Σπονδύλης Η., «Υποβρύχια έρευνα ΙΕΝΑΕ στον Παγασητικό κόλπο. Ερευνητική περίοδος 2005», Ενάλια ΧI, 2012, σ. 16-39
Σπονδύλης Η., «Παγασητικός: Ανασκόπηση υποβρυχίων ερευνών (2000-2013) »,
Ενάλια ΧIΙ, 2017, σ. 18-31

Θαλάσσιοι δρόμοι
και αρχαία ναυάγια
στο Κεντρικό Αιγαίο
ΔΡ ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΚΟΎΡΚΟΎΜΕΛΉΣ
Προϊστάμενος Γραφείου Βόρειας Ελλάδας
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί, νεκροί και άνθρωποι στη θάλασσα
Αριστοτέλης

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος εγκαταστάθηκε μόνιμα σε κάποια
περιοχή, κυρίως όταν αυτή ήταν παράκτια, το βλέμμα του στράφηκε προς τη
θάλασσα. Προκαλούσε μεν φόβο και δέος, ήταν όμως, από την άλλη μεριά, ένας
χώρος που προμήθευε τροφή. Επίσης, του έδινε τη δυνατότητα να μεταφέρει και
να εμπορεύεται προϊόντα που, είτε τα παρήγαγε, είτε του ήταν απαραίτητα και
δεν μπορούσε να τα βρει εύκολα κοντά στον τόπο της εγκατάστασής του. Έτσι, η
σύνδεση του ανθρώπου με τη θάλασσα ήταν άμεση και συνεχής.
Όσο τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούσε γίνονταν κατασκευαστικά
πολυπλοκότερα, αλλά και ασφαλέστερα, τόσο απομακρύνονταν από τη στεριά,
στην ανοιχτή θάλασσα, προσεγγίζοντας έτσι μακρινές περιοχές και λαούς. Όμως
ποτέ, τουλάχιστον κατά την αρχαιότητα, το θαλάσσιο ταξίδι δεν εντάχθηκε στη
σφαίρα της καθημερινότητας και της ρουτίνας. Παρέμεινε πάντα μία επικίνδυνη
δραστηριότητα, και όσοι ασχολούνταν, έμμεσα ή άμεσα, με τη θάλασσα τύχαιναν
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συχνά θαυμασμού. Ο φόβος, όμως, του ταξιδιού στη θάλασσα παρέμενε. Ο

Περιοχές από όπου συχνά για τους ναυτικούς η διέλευση ήταν και είναι, ακόμα

Ησίοδος (Έργα και Ημέραι, στιχ. 663-668) αναφέρει χαρακτηριστικά «Για μέρες

και σήμερα, κάτι παραπάνω από επισφαλής, και που μερικές φορές κατέληγαν σε

πενήντα μετά το ηλιοστάσιο, σαν φτάσει το κορύφωμα του θέρους, της κοπιαστικής

αδιέξοδες παγίδες με δραματικά αποτελέσματα.

της εποχής, είναι ο καιρός του πλου για τους θνητούς. Ούτε το πλοίο σου τότε θα
τσακίζεις ούτε τους άνδρες σου θα αφάνιζε η θάλασσα, εκτός κι αν ο Ποσειδώνας
που σείει τη γη ή και ο Δίας, ο βασιλιάς των αθανάτων, θελήσει να σε καταστρέψει».
Ο Αρχίλοχος, σε ένα από τα εξάμετρά του, αναφέρεται στην επίκληση που κάνει
ο ταξιδιώτης στη βοήθεια των θεών, ώστε να τους οδηγήσει ο κυβερνήτης του
πλοίου με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Αυτές οι «Συμπληγάδες» για τους ναυτικούς, διάσπαρτες σε όλη
τη Μεσόγειο, αναγνωρίζονται πλέον ερευνητικά από τα κατάλοιπα αυτών
των ατυχημάτων. Τα απομεινάρια των πλοίων, που σε πολλές περιπτώσεις
σηματοδοτούνται μόνο από θραύσματα αγγείων του φορτίου τους, αποτελούν για
τη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα τις αποδείξεις του κόπου, του μόχθου και των
προσπαθειών των ναυτικών στο πέρασμα των αιώνων.

Όμως τα ατυχήματα και οι ατυχίες δεν ήταν σπάνια. Σπαράγματα αυτών

Για τους ναυτικούς και τους εμπόρους, που συχνά βρίσκονται πάνω στα

των δραματικών στιγμών συναντώνται συχνά στη θάλασσα. Τα κατάλοιπα των

πλοία, κυρίως στην αρχαιότητα, το πρώτο μέλημα ήταν να ελαχιστοποιήσουν τις

ναυαγίων και αυτών των ατυχημάτων, που αργότερα οι άνθρωποι ονόμασαν,

πιθανότητες των ατυχημάτων. Και για να το καταφέρουν είχαν –και έχουν ακόμα

σχεδόν ποιητικά, “fortuna di mare”, αποτελούν τον αντικατοπτρισμό των

και σήμερα– κάποιες διεξόδους.

δυσκολιών και της επικινδυνότητας αυτών των ταξιδιών.

Αρχικά ήταν η θρησκεία. Οι ναυτικοί ήταν και είναι πάντοτε συνδεδεμένοι

Μπορεί τα πελάγη στη Μεσόγειο να εξασφαλίζουν το αίσθημα της

με τη θρησκεία. Δεν υπάρχει πλοίο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, του οποίου

ασφάλειας, με τη σχεδόν συνεχή ορατότητα της ξηράς στη διάρκεια του ταξιδιού,

η κατασκευή, η καθέλκυση, η ζωή στη θάλασσα, δε συνδέεται με τους θεούς. Αρκεί

όμως, αυξάνουν τους κινδύνους στη διάρκεια του ταξιδιού.

να δει κάποιος σήμερα αν υπάρχει έστω και μία βάρκα χωρίς να έχει κάπου μία

Κανένας δεν μπορεί να πει με ασφάλεια ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι
«θαλάσσιοι δρόμοι» στην αρχαιότητα. Αυτούς τους υπαγόρευαν περισσότερο

εικόνα για προστασία. Η επίκληση της ανώτερης δύναμης είναι συνεχής και ο
σεβασμός επιβεβλημένος για τους ναυτικούς.

οι ανάγκες και οι συνθήκες της ναυσιπλοΐας. Σίγουρα «Συμπληγάδες» υπήρχαν

Στη συνέχεια ήταν οι ικανότητες στη ναυσιπλοΐα. Τα τεράστια και βαριά

πολλές και σε πολλά σημεία. Δεν μπόρεσαν ποτέ να τις αποφύγουν. Τέτοιες ήταν,

εμπορικά πλοία, που ταξίδευαν αποκλειστικά και μόνο με την ιστιοφορία τους,

για παράδειγμα, οι Σποράδες στο δρόμο προς το Βόρειο Αιγαίο, τον Εύξεινο Πόντο

ήταν δυσκίνητα. Η αποφυγή εμποδίων ή παγίδων έπρεπε στην πραγματικότητα

και τη Μαύρη Θάλασσα και αντίστροφα, αλλά και το σύμπλεγμα των Φούρνων

να προγραμματιστεί από νωρίς, γιατί όταν πλέον ο κίνδυνος βρίσκεται σε μικρή

στην Ικαρία ή το Στενό Χίου-Οινουσσών ή ακόμα το Στενό Ηπείρου-Κέρκυρας.

απόσταση, οι δυνατότητες αποφυγής περιορίζονται δραματικά και στην
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ουσία μηδενίζονται. Έτσι, η ικανότητα του κυβερνήτη και των ναυτικών να

χαρτών, έγινε πραγματική επιστήμη και η ακρίβεια των πληροφοριών ήταν αυτή

«κουμαντάρουν» και να ελέγξουν την ιστιοδρομία των πλοίων ήταν ένας βασικός

που έσωσε πολλά πλοία. Οι περιγραφές των μεσαιωνικών πορτολάνων γίνονται

παράγοντας για την ασφαλή άφιξή τους στον προορισμό τους. Ήταν, ακόμα, βασική

όλο και περισσότερο ακριβείς. Πού θα βρουν νερό, πού θα αγκυροβολήσουν με

η ικανότητα του κυβερνήτη του πλοίου να δίνει και να μεταφέρει στο πλήρωμα τις

ασφάλεια, πού υπάρχει πανδοχείο, πού υπάρχει δυνατότητα προμήθειας τροφών,

σωστές εντολές και διαταγές, που θα οδηγούσαν τελικά το πλοίο σε ένα ασφαλές

ακόμα και πού μπορούν να βρουν εταίρες. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορεί να

λιμάνι. Και η ικανότητα αυτή δεν ήταν πάντα δεδομένη. Η αποτελεσματικότητα

φαντάζουν σχεδόν ανεκδοτικές σήμερα, ήταν όμως και είναι ακόμα κρίσιμες για

και οι γνώσεις ενός κυβερνήτη ήταν βασικές προϋποθέσεις για έναν ασφαλή πλού.

τους ναυτικούς και τους ταξιδιώτες.

Μία άλλη σημαντική ικανότητα που συχνά έσωζε τα πλοία από δύσκολες

Τέλος, ένας άλλος παράγοντας είναι οι αστρονομικές και μαθηματικές

καταστάσεις ήταν η γνώση των ακτών και των σημείων που τις χαρακτηρίζουν. Με

γνώσεις. Η αναγνώριση συγκεκριμένων άστρων, αστερισμών και της θέσης τους

την πολύτιμη αυτή γνώση, οι ναυτικοί κατάφερναν να αναγνωρίζουν τις ακτές,

μπορεί να σώσει ένα πλοίο. Από την αρχαιότητα ήταν απαραίτητη αυτή η γνώση.

ακόμα και από απόσταση, όταν αυτές ήταν ψηλές και απόκρημνες. Η γνώση αυτή,

Αν και η νυχτερινή ναυσιπλοΐα, κυρίως κατά την αρχαιότητα, ήταν περιστασιακή

που πολύ αργότερα αποτυπώθηκε σε χάρτες αλλά και στους πορτολάνους, δεν

και γινόταν μόνο αν δεν υπήρχε άλλη λύση, οι γνώσεις αυτές ήταν απαραίτητες και

αποσκοπούσε μόνο στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης για την ασφαλή άφιξη

συχνά έκριναν την ασφαλή άφιξη του πλοίου σε ένα λιμάνι. Είναι χαρακτηριστική

στον προορισμό του πλοίου, αλλά και στην αποφυγή κινδύνων, υφάλων, ρηχών

η αναφορά του Ηρόδοτου για το ταξίδι των Φοινίκων (περίπου το 600 π.Χ.)

ακτών και άλλων επικίνδυνων σημείων.

κατ’ εντολή του Φαραώ Νεχάω, για να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής από

Πολύ λίγα και σποραδικά είναι τα στοιχεία που μας έχουν περιέλθει σχετικά

ανατολικά προς δυτικά. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι το ταξίδι διήρκεσε τρία χρόνια

με τους χάρτες και την αποτύπωση του περιγράμματος των παράκτιων περιοχών.

και κάθε χρόνο σταματούσαν σε ένα μέρος, καλλιεργούσαν και μετά τη συγκομιδή

Εντούτοις, φαίνεται ότι υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα η ανάγκη και φυσικά η

έφευγαν ξανά. Αμφισβητεί όμως τον περίπλου, γιατί οι Φοίνικες ανέφεραν ότι

προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή αποτύπωση των ακτών και

ταξιδεύοντας προς τη δύση είχαν πάντα τον ήλιο προς τα δεξιά τους. Κάτι που

των τυχόν κινδύνων, όπως σε ένα μικρό θραύσμα αγγείου, του 4ου αι. π.Χ., που

σήμερα, φυσικά, είναι προφανές, αφού ταξίδευαν νότια από τον Ισημερινό, στο

βρέθηκε στη νότια Ιταλία, πάνω στο οποίο υπάρχει χαραγμένο το περίγραμμα

νότιο ημισφαίριο, όμως τότε, η γνώση του ότι η γη είναι στρογγυλή ήταν ακόμα

της περιοχής της Απουλίας, με τα ονόματα των παράκτιων πόλεων. Δεν μπορούμε

άγνωστη, άρα αυτές οι παρατηρήσεις ήταν δύσκολο να ερμηνευτούν. Ο Άννων

να γνωρίζουμε πόσα παρόμοια θραύσματα χάθηκαν μαζί με τους ναυτικούς και

ο Καρχηδόνιος, ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης, ο Εύδοξος ο Κυζικηνός, ο Σκύλαξ ο

τα πλοία στις θάλασσες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Φυσικά, με την πάροδο

Καρυανδεύς, ο Νέαρχος ο Κρης, ο Ίππαλος ο Κυβερνήτης ήταν μερικοί από τους

των αιώνων, η χαρτογράφηση των ακτών και η δημιουργία ναυτικών πλέον

αρχαίους εξερευνητές που τόλμησαν να απομακρυνθούν από τις γνωστές ακτές
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και να εξερευνήσουν νέους κόσμους και στη συνέχεια να ανοίξουν τις πόρτες
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στην Αναγέννηση πλέον, στην προσπάθεια να ανοίξουν εμπορικούς δρόμους, σε
περιοχές ακόμα άγνωστες.
Έτσι λοιπόν, ο αρχικός σκοπός δεν ήταν να «χαραχθούν» ναυτικοί δρόμοι,
ναυτικές πορείες, εμπορικοί δρόμοι. Δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα συγκεκριμένοι
«δρόμοι». Υπήρχε σημείο αναχώρησης και επιθυμητό σημείο άφιξης. Ο χρόνος, ο
χώρος, ο τρόπος ήταν δευτερεύουσας σημασίας. Ο σκοπός ήταν να ολοκληρωθεί
με ασφάλεια το ταξίδι. Όλη η προσπάθεια στόχευε ακριβώς σε αυτό: στην
ολοκλήρωση του πλού. Όσο και αν ο Πλάτων χαρακτήριζε τη Μεσόγειο «λίμνη»
και οι Ρωμαίοι έφθασαν στο σημείο να τη θεωρούν τόσο οικεία που την ονόμασαν
Mare Nostrum, δεν έπαψε και δεν παύει να είναι μια θάλασσα επικίνδυνη, όπου
ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Και δεν είναι λίγα τα τάματα
στις εκκλησίες των ναυτικών που σώθηκαν, αλλά και τα κενοτάφια όσων χάθηκαν
και δεν βρέθηκαν ποτέ.
Ψάχνοντας για αρχαία ναυάγια, δεν ψάχνουμε για δρόμους, πορείες,
ταξίδια, ψάχνουμε για ατυχήματα, για λάθη, για πορείες που τελικά δεν ήταν η
σωστή επιλογή. Για ναυτικούς και ταξιδιώτες που χάθηκαν και που πολλές φορές οι
δικοί τους δεν έμαθαν αν επέζησαν, πότε, πού και πώς κατέληξαν, αν υπέφεραν. Ίσως
η δυσκολία των ταξιδιών στη θάλασσα αποτυπώνεται καλύτερα σε ένα επίγραμμα
ενός Ρωμαίου πατέρα στον τάφο του μικρού γιού του, που αναφέρει ότι παρά το
νεαρό της ηλικίας του, είχε κάνει ήδη δύο ταξίδια στη θάλασσα, υπογραμμίζοντας
έτσι ότι ένα θαλάσσιο ταξίδι ήταν, είναι και θα είναι μία περιπέτεια, με ό,τι αυτό
μπορεί να σημαίνει ακόμα και σήμερα.
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Το πρόγραμμα
BLUEMED και η
αναπτυξιακή προοπτική
των Βορείων Σποράδων1
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΚΛΉΣ
Ιδρυτής και Αντιπρόεδρος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Συντονιστής Εταίρος του Άνω Μαγνήτων Νήσοι

Η ευνοϊκή γεωγραφική θέση των Σποράδων στο Βόρειο Αιγαίο, ως
ένα διαχρονικό πέρασμα θαλάσσιων πολιτιστικών και εμπορικών δρόμων,
ενισχύει σημαντικά την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Οι αδυναμίες
και οι περιορισμοί των νησιών είναι εξίσου γνωστοί, καθώς η τοπική οικονομική
δραστηριότητα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μiα τουριστική περίοδο με
περιορισμένη διάρκεια. Η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού προσφέρει μια
σημαντική διέξοδο, απαιτείται, ωστόσο, ένα εξειδικευμένο μοντέλο διαχείρισης
των διαθέσιμων πόρων. Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης είναι, επίσης, η
προσβασιμότητα στα νησιά των Σποράδων, ώστε να διευκολύνεται η έλευση των
τουριστών και επισκεπτών στην περιοχή. Απώτερος στόχος είναι η επέκταση της
τουριστικής περιόδου από τις αρχές Απρίλη μέχρι και το Νοέμβριο.

1 Ομιλία στην Αλόννησο, 6/4/2019
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Η αναπτυξιακή πολιτική στις Σποράδες (εικ. 34) θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, όπου εντάσσονται, ως μια ενιαία
γεωγραφική, πολιτιστική και οικονομική ενότητα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει ο
αναπτυξιακός σχεδιασμός να αφορά στην περιοχή συνολικά, να προβάλλει και να
αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της ως σύνολο. Για παράδειγμα, τα αεροδρόμια στη
Νέα Αγχίαλο και τη Σκιάθο είναι σημεία πρόσβασης στα νησιά, ενώ στον Δυτικό
Παγασητικό Κόλπο έχει εντοπιστεί σημαντικός ενάλιος φυσικός και πολιτιστικός
πλούτος με δυνατότητες αξιοποίησης, όπως στην περιοχή του Τρικερίου.
Ο ενάλιος πολιτιστικός πλούτος της Αλοννήσου προσφέρει τη
δυνατότητα για την ανάπτυξη θεματικού πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή.
Βασική προϋπόθεση στην προσπάθεια αυτή είναι η δημιουργία Επισκέψιμων
Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, με προοπτική την ευρύτερη οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη. Το επισκέψιμο ναυάγιο της Περιστέρας αποτελεί μια
σημαντική αφετηρία στην προσπάθεια αυτή. Άλλωστε, αναμένεται σύντομα η
κήρυξη τεσσάρων ακόμα Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων που θα
ενισχύσουν σημαντικά την προσπάθεια2 .
Στο κοντινό νησί της Σκοπέλου οι συντονισμένες προσπάθειες της
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και της τοπικής κοινότητας είχαν σαν
αποτέλεσμα την επαναοριοθέτηση του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον όρμο
Πανόρμου και κατά συνέπεια την απελευθέρωση του σύγχρονου ναυαγίου του
φορτηγού πλοίου «Χριστόφορος» (εικ. 35).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με δεδομένη την προηγούμενη απαγόρευση
των καταδύσεων στο σημείο, καθώς εντοπίζεται εντός του όρμου και πλησίον
της οικιστικής περιοχής, το ναυάγιο είναι ανεπηρέαστο και το περιεχόμενό
2 Η κήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/2714/Β/2019
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του ανέγγιχτο: το τιμόνι είναι στη θέση του, καθώς και πολλά αντικείμενα
καθημερινής χρήσης. Το εντυπωσιακό ναυάγιο άνοιξε για καταδύσεις τον
Οκτώβριο του 2018 και η καταδυτική κοινότητα δεν έχει προλάβει ακόμα να το
φωτογραφίσει κατάλληλα. Με πρόταση του τοπικού Καταδυτικού Κέντρου
Σκοπέλου, η επέκταση της οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στον Πάνορμο
συμπεριέλαβε ναυάγια που βρίσκονται ακριβώς έξω από τον όρμο. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για ένα κλασικό ναυάγιο, διαλυμένο, που εντοπίζεται σε βάθος από
-4 μ. ως -13 μ., καθώς και για ένα βυζαντινό ναυάγιο που περιέχει μεταλλικά
αντικείμενα, ξεκινάει στα -13 μ. και φτάνει ως τα -33 μ. βάθος.
Δυνατότητες αξιοποίησης έχουν ακόμη και άλλα ναυάγια στην περιοχή,
όπως τα βυζαντινά ναυάγια στις θέσεις Νήσο Δασιά και Άκρα Τραχήλι Σκοπέλου,
με βάση άλλωστε και όσα υποστήριξε η πρώην Έφορος Εναλίων Αρχαιοτήτων
κυρία Αγγελική Σίμωσι, παρουσιάζοντας τον ενάλιο πλούτο της περιοχής σε
προηγούμενες ενημερωτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έργου BLUEMED.
Επισημαίνεται βέβαια το γεγονός ότι θα πρέπει πρώτα να κηρυχθούν ως ενάλιοι
αρχαιολογικοί χώροι και στη συνέχεια να κηρυχθούν ως επισκέψιμοι και να
λειτουργήσουν. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και άλλα σύγχρονα ναυάγια
στην περιοχή, για τα οποία η κύρια πηγή πληροφόρησης είναι οι δημοσιεύσεις
στον τοπικό τύπο της Μαγνησίας. Τα ναυάγια αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν
αντικείμενο περαιτέρω μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης, της
καταγραφής και της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
Οι βασικές αρχές της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στηρίζονται
στους δείκτες της οικονομικής βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής αειφορίας,
της προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση της
τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η καταδυτική βιομηχανία σε παγκόσμιο
επίπεδο αποτελεί σημαντική παράμετρο ανάπτυξης. Στην Ελλάδα λειτουργούν

73

Άγγελος Μαγκλής

Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

ήδη 273 επιχειρήσεις καταδυτικών κέντρων, ενώ είναι προγραμματισμένη

την Ιταλία και την Κροατία. Στο πνεύμα αυτό υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό έργο

σύντομα η 1η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Καταδυτικών Κέντρων Ελλάδος.

UCRCA, που αναπτύχθηκε ως συνέχεια του Βραβευμένου Προτύπου Καινοτόμου

Τον καταδυτικό τουρισμό στην Ελλάδα επηρεάζει άμεσα η δυναμική είσοδος της

Σχεδίου Ανάπτυξης και έργου, σημαία του ΕΣΠΑ «Άνω Μαγνήτων Νήσοι», στο

Κίνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη (88.000 επισκέπτες το χρόνο έχουν

οποίο στηρίζεται όλη η τρέχουσα προσπάθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για το

καταγραφεί μόνο στην Κοπεγχάγη). Η Ινδία ακολουθεί δυναμικά ως ανερχόμενη

έργο UCRCA μπορεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.diveinhistory.

«αγορά» σημαντικής κλίμακας. Οι νέες τάσεις στον παγκόσμιο καταδυτικό

com, όπου παρουσιάζονται διάφορες ενάλιες θέσεις, το San Pietro, η Bevagna,

τουρισμό υποδεικνύουν ότι οι δύτες αναζητούν εμπειρίες, αναζητούν το πιο ειδικό,

το Punta Scifo (εικ. 36), η Μεθώνη και η Περιστέρα και έχουν ήδη αναρτηθεί

το πιο καινούριο, και επιθυμούν να εξερευνήσουν άγνωστα σημεία. Οι τάσεις

τουριστικά πακέτα χωρίς ακόμη να είναι ολοκληρωμένο το προϊόν, δηλαδή χωρίς

δείχνουν ακόμη προτίμηση στις τεχνικές καταδύσεις, σε βάθη από -40 έως -120

την, προς το παρόν, επισκεψιμότητα στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

μέτρα, όπως άλλωστε δείχνει το γεγονός ότι οι χειριστές rebreather ανέρχονται
πλέον σε περισσότερους από 5.000 παγκοσμίως. Με βάση τα παραπάνω, η
ανάδειξη και αξιοποίηση των ναυαγίων που βρίσκονται σε βάθη μεγαλύτερα των
-40 μέτρων επιβάλλεται, καθώς η παγκόσμια καταδυτική βιομηχανία κινείται
προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πλατφόρμα του BLUEMED είναι έτοιμη και σε στάδιο συνεχούς
ανάπτυξης και εμπλουτισμού του περιεχομένου της, ενώ περιέχει όλες τις
πληροφορίες σχετικά με το έργο (εικ. 37). Υπολογίζεται άλλωστε ότι με την
υπογραφή των 100 Μνημονίων Συνεργασίας (MOUs) που προβλέπονται στο
πλαίσιο του έργου BLUEMED (από τα οποία τα 40 θα είναι στην Ελλάδα), θα

Ναυάγια σε βάθος μεγαλύτερο των -40 μ. εντοπίζονται απέναντι από τη

εμπλουτιστεί με επιπλέον υλικό που αφορά και άλλους τομείς. Σήμερα η ενότητα

Στενή Βάλα στην Περιστέρα Αλοννήσου. Πρόκειται για τρία βυζαντινά ναυάγια,

για τις πιλοτικές θέσεις του BLUEMED διαθέτει πλούσιο υλικό. Η πλατφόρμα θα

τα οποία εκτείνονται μέχρι και τα -55 μ. βάθος, ενώ ήδη από τα -35 μ. εντοπίζονται

συνεχίσει να είναι ενεργή και μετά το τέλος του έργου. Στόχος είναι να προστεθούν

ήοι αμφορείς. Τα συγκεκριμένα ναυάγια δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο

κι άλλες επισκέψιμες θέσεις ενάλιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη

περαιτέρω αξιοποίησης, ενώ σε συνδυασμό με το κλασικό ναυάγιο στην Περιστέρα

Μεσόγειο. Τα MOUs, προκειμένου να εμπλουτιστεί το υλικό της πλατφόρμας,

θα είναι πιο εύκολη η επιτήρηση και η προστασία τους.

μπορεί να υπογραφούν με καταδυτικά κέντρα, με Δήμους, με συλλόγους

Μια άλλη παράμετρος του καταδυτικού τουρισμού αφορά στο γεγονός

αυτοδυτών, με ναυτικούς ομίλους κ.λπ.

ότι οι λάτρεις των καταδύσεων που προέρχονται από μακρινούς τόπους, όπως

Η πλατφόρμα είναι επισκέψιμη στη διεύθυνση www.meddiveinthepast.

η Κίνα ή η Αμερική, συνήθως επισκέπτονται 2 ή 3 χώρες, όταν ταξιδεύουν στην

eu. Για κάθε θέση υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο, η ιστορία της θέσης, ένας

Ευρώπη. Για το λόγο αυτό τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πλέον

διαδραστικός χάρτης για να επιλέξει κανείς και άλλες θέσεις. Θα υπάρχει ακόμα

προσανατολίζονται στη δημιουργία ενός διεθνούς ανταγωνιστικού τουριστικού

η δυνατότητα τα τοπικά καταδυτικά κέντρα και τα τουριστικά πρακτορεία

προϊόντος, ώστε οι τουρίστες να επισκεφθούν, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και

να προβάλλουν το προϊόν τους στην πλατφόρμα, εφόσον σχετίζεται με το
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περιεχόμενό της και αφού υπογραφούν τα αντίστοιχα Μνημόνια Συνεργασίας.

μόλις δύο βουτιές, στην ουσία μία καταδυτική ημέρα, δεν καλύπτει κάποιον

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας πρόκειται να είναι διαθέσιμο και στα Κέντρα

που θα ταξιδέψει από μακριά και θα έρθει για μια εβδομάδα. Προκειμένου να

Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού. Για παράδειγμα, το ναυάγιο στο

εμπλουτιστεί το προϊόν, χρειάζονται ακόμη πέντε τουλάχιστον Επισκέψιμοι

Punta Scifo στην Calabria της Ιταλίας, που είναι ένα πλοίο με φορτίο από μάρμαρο

Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι ως προορισμοί, ώστε να δημιουργείται η έννοια του

Θάσου, είναι προσβάσιμο με τη δυνατότητα εικονικής κατάδυσης, είτε με τη χρήση

ενάλιου επισκέψιμου αρχαιολογικού πάρκου.

ενός headmount (το εξάρτημα εικονικής πραγματικότητας που προσαρμόζεται
στο κεφάλι) ή από την οθόνη του υπολογιστή. Στο πλαίσιο του έργου BLUEMED
έχουν αναπτυχθεί τα γεωαναφερόμενα iPad για χρήση στο βυθό, που προσφέρουν
επαυξημένη πληροφορία στον χρήστη. Στη Baia της Ιταλίας για παράδειγμα, ο
δύτης μπορεί να δει πώς ήταν οι αρχαίες επαύλεις σε αναπαράσταση κατά τη
διάρκεια της κατάδυσης.

Πρέπει να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι διαθέτουμε απίστευτη διαύγεια νερών,
μοναδική γεωμορφολογία βυθού, όπως και πολύ πλούσια μικροπανίδα. Παρόλα
αυτά, πρόταση που αφορούσε στη δημιουργία «θεμάτων» στο βυθό, παρότι
έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα (δημιουργούνται σε προστατευμένους χώρους και
ρηχά βάθη, στο πλαίσιο καταδυτικών πάρκων έχουν έσοδα από την πρώτη μέρα)
δεν εγκρίθηκε το 2006 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι

Τα Κέντρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού (ΚΕΕΚ)

δύνανται να αποτελέσουν άλλο ένα σημείο ενάλιου ενδιαφέροντος και σημαντική

ιδρύθηκαν αρχικά για να δίνουν πληροφορίες στους αυτοδύτες, ωστόσο πλέον

πηγή εσόδων, παράμετρος που συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα της

προσφέρουν μια ευκαιρία κατάδυσης από απόσταση (dry dive experience)

φύλαξης των χώρων.

και για τους μη αυτοδύτες. Καθώς στα κέντρα αυτά είναι διαθέσιμο ψηφιακό
υλικό, θα προβάλλεται η Αλόννησος σε κάθε αντίστοιχο Κέντρο που θα ιδρυθεί
μελλοντικά στην Ευρώπη, όπως και στο ΚΕΕΚ της Αλοννήσου θα υπάρχει και
θα προβάλλεται υλικό από άλλες ενάλιες θέσεις. Επιπλέον, επειδή πρόκειται στην
ουσία για ψηφιακές εκθέσεις, είναι πολύ εύκολο να διοργανωθούν προωθητικές
εκθέσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε διάφορα
σημεία, όπως για παράδειγμα στο Μουσείο της Ακρόπολης ή στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος.

Υπάρχει επίσης μια τάση στην καταδυτική βιομηχανία για καταδύσεις
ειδικού σκοπού, πέρα από τις καταδύσεις αναψυχής και τις καταδύσεις σε ναυάγια,
που είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός. Συγκεκριμένα, η ιδέα αφορά σε κατάδυση
αυτοδυτών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων στο
πλαίσιο προγράμματος «Επιστήμης των Πολιτών», με σκοπό να καταγραφεί η
κατάσταση της ποσειδωνίας με ειδικά ερωτηματολόγια, μέσω για παράδειγμα
πλατφόρμας crowdsource. Μπορούν επίσης να μετρηθούν τα μικροπλαστικά
ή άλλοι φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες στον βυθό. Η πλατφόρμα του

Προφανώς, το ναυάγιο της Περιστέρας δεν επαρκεί για να κάνει τη

BLUEMED μπορεί να υποστηρίξει την ψηφιακή πληροφόρηση, είναι απαραίτητη,

διαφορά, όπως έχουμε διαπιστώσει με τη συμμετοχή μας με περίπτερα σε διάφορες

ωστόσο, και η βοήθεια του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου, ώστε να συμπεριληφθεί η

καταδυτικές εκθέσεις στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Προσφέροντας

πληροφορία για τη βιολογία και την ιχθυοπανίδα της περιοχής.
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Το προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο του BLUEMED δεν στηρίζεται
στη δημιουργία ενός νέου φορέα στην περιοχή του Δυτικού Παγασητικού ή της
Αλοννήσου, αλλά προβλέπει την υπογραφή μιας τριμερούς προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του τοπικού Δήμου, της Τοπικής Περιφέρειας και του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
η βιωσιμότητα της λειτουργίας και ελαχιστοποιείται το ρίσκο που συνοδεύει
την ίδρυση κάθε νέου νομικού προσώπου. Επίσης, στη φύλαξη των ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων δύναται να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας, καθώς θα
μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ενοποιημένα, τόσο τον πολιτιστικό, όσο και τον
φυσικό ενάλιο πλούτο της περιοχής. Οικονομίες κλίμακας επιτυγχάνονται και
στα εισιτήρια, που μπορούν να είναι τρία: για τις καταδύσεις εντός του θαλάσσιου
πάρκου, για τις καταδύσεις στους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς
Χώρους και για την επίσκεψη στο τοπικό ΚΕΕΚ. Προφανώς, κατά την εφαρμογή
του στην πράξη, το προτεινόμενο μοντέλο δύναται να βελτιωθεί στο μέλλον.

Είναι σημαντική η βιωσιμότητα του Θαλάσσιου Πάρκου, γιατί διαφορετικά δεν
μπορούμε να πάμε παραπέρα και να κάνουμε οτιδήποτε.
Σχετικά με την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής
κληρονομιάς, η UNESCO το 2001, πέρα από τη σύσταση για διατήρηση in
situ, επεσήμανε (αυτό που συνήθως ξεχνάμε) ότι η υπεύθυνη, μη παρεμβατική
πρόσβαση για παρατήρηση ή τεκμηρίωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση,
εκτίμηση και προστασία της ενάλιας κληρονομιάς, είναι το σημαντικότερο βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, με την προσβασιμότητα ενισχύεται
ουσιαστικά η προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς μέσω
της κατανόησης εκτιμούμε την αξία της, με την εκτίμηση ενδιαφερόμαστε να
την φροντίσουμε και μέσω της μέριμνας το κοινό μπορεί να την χαρεί και τότε θα
ενδιαφερθεί να την κατανοήσει κ.ο.κ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»
υπήρξε καθοριστική πρωτοβουλία. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι ήταν

Η διεύρυνση του Θαλάσσιου Πάρκου συμπεριλαμβάνει πλέον τις

πάρα πολλοί οι άνθρωποι που ταξίδεψαν στη θάλασσα και είχαν την ατυχία να

ακτογραμμές της Σκοπέλου, ενός νησιού με ελάχιστη οικιστική παρέμβαση

ναυαγήσουν, αλλά και πολλοί οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν μετέπειτα με αυτά

και ανθρώπινη παρουσία στις ακτές της. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, τα πεύκα

τα ναυάγια. Το Σχέδιο αυτό χρωστάει πολλά σε όλους. Οι σφουγγαράδες από το

φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, ώστε περιπλέοντας με το σκάφος το νησί να μοιάζει

Τρίκερι και την Κάλυμνο, οι ντόπιοι αλιείς, κι επιπλέον ο Δημήτρης Μαυρίκης, οι

ακατοίκητο. Όμως, η εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη το υπέροχο

ενάλιοι αρχαιολόγοι υπό την Ελπίδα Χατζηδάκη που ανέσκαψαν το ναυάγιο της

από πλευράς φυσικού πλούτου Θαλάσσιο Πάρκο δεν τον ανταμείβει. Οι

Περιστέρας τόσα χρόνια, ο Κώστας Μαυρίκης που έγραψε το λαογραφικό βιβλίο,

επισκέπτες έρχονται με μεγάλη προσμονή, αλλά δεν φεύγουν ικανοποιημένοι.

αποτέλεσαν έμπνευση για πολλούς από εμάς. Μαζί με 33 φορείς το 2006 πήραμε

Σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να γίνουν πολλά πράγματα: να

μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη βάση και είχαμε την τιμή να την υποστηρίξει

προβάλλεται εμπλουτισμένο ενημερωτικό υλικό στα Κέντρα Ενημέρωσης και

η ελληνική πολιτεία από την πρώτη στιγμή, με όλες της τις δυνάμεις –το Υπουργείο

Ευαισθητοποίησης των Επισκεπτών και να προσφέρεται καλύτερη εμπειρία στον

Εθνικής Οικονομίας, η Προεδρία της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών,

επισκέπτη, είτε είναι καταδυόμενος, είτε κάνει snorkeling, είτε πλέει με σκάφος.

το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με
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τις εγκρίσεις των προγραμμάτων, ακόμα και σήμερα στηρίζουν στην ουσία αυτή

δύτες επισκέπτες το χρόνο. Τα νούμερα αυτά είναι απολύτως εφικτά και ισχύουν για

την προσπάθεια. Μελλοντικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στην

άλλες μεσογειακές περιοχές. Για παράδειγμα, τα νησιά Medes στην Ισπανία είναι

Ελλάδα πρέπει να είναι ενέργειες bottom-up, αλλά να αναπτύσσονται πάντα στο

καταδυτικός προορισμός για τους Ευρωπαίους την περίοδο των Χριστουγέννων,

πλαίσιο υποστήριξης της ελληνικής πολιτείας, η οποία ακόμα και στα χρόνια της

με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει πολύ μεγάλη τουριστική περίοδο.

κρίσης είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να υποστηρίξει μία πρωτοβουλία του
συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, το έργο BLUEMED είναι μια
τέτοια έξυπνη περιφερειακή εξειδίκευση και μια επιτυχημένη πρωτοβουλία.

Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των επισκέψιμων ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων είναι θεμελιώδες, προαπαιτείται όμως χρηματοδότηση
της ενάλιας έρευνας και ανασκαφής. Σήμερα η ενάλια αρχαιολογική έρευνα δεν

Η ενάλια πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελείται ωστόσο μόνο από

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στα ερευνητικά προγράμματα του Horizon 2020, ούτε

τα αρχαία ναυάγια που είναι προγενέστερα του 1830, αλλά περιλαμβάνει και

ακόμη στα περιφερειακά προγράμματα, ενώ η αξιοποίηση της ενάλιας κληρονομιάς

τα νεότερα και σύγχρονα ναυάγια. Αποτελεί προτεραιότητα η καταγραφή και

θα έπρεπε να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Πώς όμως θα αξιοποιηθεί εάν δε

η επιστημονική τεκμηρίωσή τους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε άλλες χώρες. Η

μελετηθεί; Το θέμα αυτό συζητιέται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύουμε

Αγγλία για παράδειγμα έχει προχωρήσει σε αυτό τον τομέα, καθώς, στο πλαίσιο της

ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Προφανώς, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που

φιλοσοφίας της UNESCO, έχει δημιουργήσει καταδυτικές διαδρομές στα ναυάγια

υλοποιούνται αυτή τη στιγμή βοηθούν πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση.

του 16ου-17ου-18ου αιώνα και στα σύγχρονα ναυάγια του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Πρόσφατα, ο Σύλλογος Αυτοδυτών Βόλου, μαζί με την Ομάδα Ενάλιων
Αποτυπώσεων του Εργαστηρίου Τοπογραφίας του Α.Π.Θ., την Ατλαντίς
Συμβουλευτική και το Εργαστήριο Αρχαιολογίας του τομέα Αρχαιολογίας
του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν αναλάβει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία
ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος για την καταγραφή, τεκμηρίωση και
ανάδειξη της σύγχρονης ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

Επειδή γίνεται πολύς λόγος για την αξία του πετρελαίου, του αερίου και
των γαιανθράκων στην Ελλάδα, θα αναφερθώ σε μια διαφορετική παράμετρο
του θέματος. Προφανώς η ενάλια πολιτιστική κληρονομιά είναι ανεκτίμητη,
ταυτόχρονα όμως έχει σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική, τελικά, αξία. Οι
απαιτήσεις επένδυσης είναι μικρές, δε στηρίζεται σε ξένες επενδύσεις, το όφελος
επιστρέφει άμεσα στην τοπική κοινωνία, δεν ενέχει περιβαλλοντικούς κινδύνους,
παρουσιάζει συμβατότητα με το σημερινό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, και
έχει διαχρονική αειφορία για τα επόμενα 1.000 χρόνια. Οι αμφορείς ήταν εκεί τα
προηγούμενα 2.500 χρόνια και επιβιώνουν ακόμα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να

Με βάση τις μελέτες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ, και

τους διατηρήσουμε άλλα τόσα τουλάχιστον χρόνια. Επιπλέον, η ενάλια πολιτιστική

μετέπειτα του BLUEMED, η Αλόννησος για παράδειγμα μπορεί να έχει πάνω από

κληρονομιά συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής πολιτισμικής ταυτότητας

10 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για την τοπική κοινωνία και περισσότερους από 2.500

των λαών της Μεσογείου, καθώς η θάλασσα ουδέποτε ήταν σύνορο και πάντα
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ένωνε τους πολιτισμούς. Φυσικά, το οικονομικό πλεονέκτημα είναι μια επιπλέον
σημαντική και μετρήσιμη αξία, με δεδομένο τον τεράστιο ενάλιο πολιτιστικό
πλούτο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των σύγχρονων ναυαγίων.
Παρόλα αυτά σήμερα, στο χωροταξικό σχεδιασμό δεν συμπεριλαμβάνεται
η ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχει συχνά
άγνοια για τον ενάλιο πολιτιστικό πλούτο της περιοχής και δεν υπάρχει προφανώς
κάποιο σχέδιο ή πρόγραμμα αξιοποίησής του. Δεν αποτελεί αποκλειστικά

Το BLUEMED
και η αναπτυξιακή
προοπτική της
Μαγνησίας1
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΚΛΉΣ
Ιδρυτής και Αντιπρόεδρος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Συντονιστής Εταίρος του Άνω Μαγνήτων Νήσοι

ελληνικό φαινόμενο, καθώς η αντιμετώπιση είναι ίδια και σε ευρωπαϊκό και σε
μεσογειακό επίπεδο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία
να είναι πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό, ενδεχόμενα και διεθνές επίπεδο, με δεδομένο
ότι δεν υπάρχουν αλλού ναυάγια με 4.000 αμφορείς που δύνανται να γίνουν
επισκέψιμα. Το προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο συμβάλλει ουσιαστικά στην
αειφορία, ενώ ενισχύει τη μελέτη και την προστασία των ναυαγίων. Εν κατακλείδι,
υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία που θέλουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
Μία θάλασσα. Ένας κοινός πολιτισμός. Ένα λαμπρό μέλλον!

Το θέμα της παρούσας ομιλίας είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της
Μαγνησίας, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει
αναπτύξει το ευρωμεσογειακό έργο BLUEMED.
Καταρχάς, είναι σημαντικό να μη λησμονούμε ότι η θάλασσα υπήρξε μια
αιώνια γέφυρα επικοινωνίας για τους λαούς. Η Μεσόγειος είναι πράγματι ένα
διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμών, όπου οι παράκτιοι λαοί ανέπτυξαν ισχυρή
ναυτική παράδοση. Τα ναυάγια, ως χρονοκάψουλες της ιστορίας, πληροφορούν
σχετικά με την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων, κάποιες φορές για την
αφετηρία ή τον προορισμό τους. Μαρτυρούν ακόμη την οικονομική και εμπορική
δραστηριότητα της εποχής τους. Ακριβώς αυτή υπήρξε η προσέγγιση της ενάλιας
αρχαιολογικής έρευνας μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν δόθηκε πλέον έμφαση
1 Ομιλία στον Αλμυρό, 27/9/2019
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στην ερμηνεία των καταλοίπων των ναυαγίων και στην κατανόηση του θαλασσι-

ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι ήταν τέσσερις (ΦΕΚ 119/Β/2015). Συγκεκριμένα, το

νού τοπίου. Η ερευνητική προσέγγιση αφορούσε πλέον στο πλοίο ως μια έκφανση

κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο, το βυζαντινό ναυάγιο της νήσου

της κοινωνίας και της εξέλιξής της στο χρόνο.

Κικύνθου στο δυτικό Παγασητικό, το βυζαντινό και υστερορωμαϊκό ναυάγιο του

Η γεωγραφία παίζει προφανώς σημαντικό ρόλο για τις προοπτικές
ανάπτυξης μιας περιοχής. Η Μαγνησία βρίσκεται σε ευνοϊκή γεωγραφική θέση
αποτελώντας ένα χερσαίο και θαλάσσιο σταυροδρόμι προς το κεντρικό Αιγαίο και
ευρύτερα την ανατολική Μεσόγειο (εικ. 41). Στην περιοχή λοιπόν δύναται, αλλά
και είναι σκόπιμο, να αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο μοντέλο θεματικού τουρισμού.
Η προσβασιμότητα, ωστόσο, στις νήσους της Μαγνησίας, ή ακόμα και
στο Τρίκερι που μοιάζει με νησί, είναι δύσκολη και θα πρέπει να βελτιωθεί με καλύτερη ακτοπλοϊκή και από αέρος σύνδεση. Υπάρχουν δύο αεροδρόμια που εξυπηρετούν την περιοχή, της Νέας Αγχιάλου και της Σκιάθου. Η περιοχή του Δυτικού
Παγασητικού είναι στον άξονα του οδικού δικτύου Αθήνας-Θεσσαλονίκης, επομένως προσεγγίζεται εύκολα και οδικά. Παράλληλα, απαιτούνται διαφορετικά
αναπτυξιακά μοντέλα ανά περιοχή διότι ορισμένες περιοχές, όπως η Σκιάθος και
το Πήλιο -ειδικά η δυτική πλευρά του Πήλιου- είναι πιο ανεπτυγμένες, ενώ άλλες
περιοχές, όπως ο δυτικός Παγασητικός Κόλπος, το ανατολικό Πήλιο, η Σκόπελος
και η Αλόννησος είναι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.
Το ζητούμενο είναι να επεκταθούν τα όρια της τουριστικής περιόδου στις εν
λόγω περιοχές από τον Απρίλιο μέχρι το Νοέμβριο, και η συμβολή του καταδυτικού
τουρισμού προς αυτή την κατεύθυνση είναι καίρια. Συγκεκριμένα, η περιοχή νότια
της Αμαλιάπολης μπορεί να αναδειχθεί, σε συνδυασμό με την ευρύτερη περιοχή του
Τρικερίου απέναντι, όπου εντοπίζεται πλούσιο πολιτιστικό ενάλιο απόθεμα.
Μέχρι πρόσφατα, στην περιοχή της Μαγνησίας οι κηρυγμένοι επισκέψιμοι
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Ακρωτηρίου Γλάρος στις Νηές Σούρπης, όπως και το πρωτοβυζαντινό ναυάγιο του
όρμου Τηλέγραφος. Πρόσφατα κηρύχθηκαν ως επισκέψιμοι άλλοι τέσσερις ενάλιοι
αρχαιολογικοί χώροι (ΦΕΚ 2714/Β/2019). Πρόκειται για το κλασικό ναυάγιο στη
νησίδα Σκάντζουρα, το βυζαντινό ναυάγιο στον Άγιο Πέτρο στη νήσο της Κυρά
Παναγιάς, το κλασικό ναυάγιο της νησίδας Φαγκρού και το ελληνιστικό ναυάγιο
στο Ακρωτήρι Τσέλιος στην Περιστέρα. Και τα τέσσερα ναυάγια εντοπίζονται
στην ευρύτερη περιοχή της Αλοννήσου και η προσέγγισή τους προβλέπεται να
γίνεται από το ίδιο σημείο απόπλου-κατάπλου στη Στενή Βάλα Αλοννήσου.
Σε σχέση με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, οι σχετικοί δείκτες αφορούν
στις αρχές της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της περιβαλλοντικής αειφορίας. Η περιβαλλοντική ευαισθησία, άλλωστε, είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στους
αυτοδύτες, οι οποίοι συχνά τονίζουν την ομορφιά της θαλάσσιας ζωής που περιβάλλει τα ναυάγια. Στο πλαίσιο αυτό, το BLUEMED σε συνεργασία με το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου συγκεντρώνει περιβαλλοντικούς δείκτες από τις περιοχές μελέτης.
Μια σημαντική παράμετρος βιώσιμης ανάπτυξης είναι, επίσης, η ενίσχυση
της τοπικής οικονομίας. Η καταδυτική βιομηχανία είναι μια σημαντική πτυχή της
οικονομικής ανάπτυξης μιας παράκτιας ή νησιωτικής περιοχής, όπως άλλωστε
αποδεικνύουν οι αριθμοί. Σε διεθνή κλίμακα είναι καταγεγραμμένοι τουλάχιστον
25 εκατομμύρια αυτοδύτες, ενώ λειτουργούν περισσότερα από 6.000 καταδυτικά
κέντρα παγκοσμίως, όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο
αυτοδύτες το χρόνο. Υπολογίζεται ότι ο άμεσος κύκλος εργασιών ξεπερνάει το
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1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ προκύπτουν επιπλέον 0,5 δισ. ευρώ έμμεσα έσοδα,

όπως και το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και βραβευμένο

για παράδειγμα από τα ταξίδια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο

έργο-σημαία του ΕΣΠΑ «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» (www.anomagnitonnisoi.eu).

ευρωπαίοι αυτοδύτες ταξιδεύουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για καταδύσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Κύκλου Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στην Ελλάδα λειτουργούν πλέον τουλάχιστον 300 καταδυτικά κέντρα.

που ανέπτυξε ως ιδέα ο Simon Thurley το 2005 (εικ. 39), οι άνθρωποι μόνο

Η προσπάθειά μας να αναπτυχθεί ένας διεθνής τουριστικός προορισμός
στην περιοχή της Μαγνησίας ξεκίνησε με ένα έργο του EASME, το Dive in History
(UCRCA) (www.diveinhistory.eu). Η ιδέα ήταν να αξιοποιηθεί ο εισερχόμενος
τουρισμός από την Ασία και την Αμερική και να δημιουργηθεί ένα τουριστικό
προϊόν με διεθνή χαρακτήρα, όπου θα συνδυάζονται προορισμοί σε παραπάνω
από δύο χώρες, με πολλαπλούς καταδυτικούς προορισμούς. Το UCRCA, λοιπόν,
συνδύασε το San Pietro και το Punta Scifo στην Ιταλία με τη Μεθώνη και την
Περιστέρα στην Ελλάδα σε ένα ενιαίο προϊόν. Στην ίδια ιδέα αλλά σε διαφορετικό
άξονα έχει κατά κάποιο τρόπο αναπτυχθεί και το έργο BLUEMED (https://

όταν κατανοούν την πολιτιστική τους κληρονομιά δύνανται να εκτιμήσουν την
αξία της. Σταδιακά αναπτύσσουν ενδιαφέρον και μεριμνούν για τη φροντίδα
της, ώστε τελικά την απολαμβάνουν, με τον κύκλο να αναπτύσσεται δυναμικά
στα συνεχόμενα αυτά στάδια. Απώτερος σκοπός της προσπάθειάς μας είναι η
ενάλια πολιτιστική κληρονομιά να αφορά όχι μόνο στους αυτοδύτες, αλλά με
την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη
απεικόνιση, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, να απευθύνεται και στο
ευρύτερο, μη καταδυτικό κοινό.
Πιστεύουμε πραγματικά στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τη
βάση (bottom-up) σε μια τοπική κοινωνία και θεωρούμε ότι διασφαλίζουν τη

bluemed.interreg-med.eu/).
Το 2001 στο Παρίσι υπογράφηκε η Σύμβαση για την προστασία της
Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς2 που ανέδειξε ότι η διατήρηση in situ
πρέπει να θεωρείται η πρώτη επιλογή για την προστασία ενός ενάλιου μνημείου.
Επισημάνθηκε ακόμη ότι προτεραιότητα της υπεύθυνης μη παρεμβατικής
πρόσβασης θα πρέπει να είναι η παρατήρηση ή τεκμηρίωση ενός μνημείου,
προκειμένου για την προστασία του, όπως και για την ευαισθητοποίηση του

βιωσιμότητα. Χρειάζεται βέβαια η αμέριστη υποστήριξη από περιφερειακούς,
εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, ταυτόχρονα όμως η τοπική κοινωνία οφείλει
να υποστηρίξει τον τοπικό ενάλιο πολιτιστικό πλούτο, όπως και να διαφυλάξει τη
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της. Οι παράμετροι αυτές
αποτελούν στρατηγικές έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την πρωτοβουλία του ΠΚΣΑ «Άνω Μαγνήτων Νήσοι».

κοινού. Η τελευταία παρατήρηση αποτελεί ακριβώς τη θεωρητική βάση πάνω

Πρόκειται για μια τοπική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2006 με σκοπό την

στην οποία έχουν αναπτυχθεί οι πρωτοβουλίες μας στην περιοχή τα τελευταία

αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τη δημιουργία ενός καινοτόμου,

χρόνια και συγκεκριμένα, τα Ευρωπαϊκά έργα BLUEMED και UCRCA,

ανταγωνιστικού προϊόντος, με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Σκοπέλου και της Αλοννήσου, καθώς και

2 Η συγκεκριμένη σύμβαση μέχρι σήμερα δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα

86

των υπολοίπων νήσων που βρίσκονται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

87

Άγγελος Μαγκλής

Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Οι συνεργαζόμενοι φορείς ήταν συνολικά 33,

συναφές ενημερωτικό υλικό για το εν δυνάμει κοινό τους. Κυρίως, ο επισκέπτης

συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Αλοννήσου και Σκοπέλου, επιμέρους τοπικών

έχει τη δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία μιας εικονικής κατάδυσης σε όλες τις

φορέων και συλλόγων, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, του

πιλοτικές θέσεις του έργου BLUEMED -σε πρώτη φάση στο ναυάγιο του Punta

Ι.ΕΝ.Α.Ε, του Ε.Ο.Τ, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του δικηγορικού γραφείου

Scifo στην Ιταλία. Στην πλατφόρμα, ακόμα, αναρτώνται προσωπικές μαρτυρίες

Δημήτρη Μαρκάτου, της Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ και άλλων φορέων. Η

από χρήστες και συμμετέχοντες σε διάφορες δράσεις του έργου.

εξέλιξη της προσπάθειας μέχρι σήμερα ήταν μακρά. Το 2007 υποβλήθηκε η
πρόταση στην προκήρυξη για Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης. Εγκρίθηκε
και βραβεύτηκε το 2009. Το 2012 χαρακτηρίζεται ως έργο «σημαία» του ΕΣΠΑ,
ενώ το 2013-14 έγινε ο σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη
δημιουργία Υποβρυχίων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στις Σποράδες και
το Δυτικό Παγασητικό. Από το 2017 μέχρι σήμερα υπάρχει η ανοικτή πρόσκληση
της Περιφέρειας, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ. Η πολύχρονη αυτή προσπάθεια
έχει πλαισιωθεί από ευρωπαϊκά έργα, όπως το UCRCA με χρηματοδότηση του
EASME, που υλοποιήθηκε το διάστημα 2017-18, και το έργο BLUEMED, που
εντάσσεται στο ευρωμεσογειακό πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 και
υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2020.
Το BLUEMED είναι ένα βραβευμένο έργο με ποικίλα πεδία εφαρμογής.
Αρχικά, έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.meddiveinthepast.
eu, στην ουσία ένα διαδραστικό χάρτη με πληροφορίες για διαφορετικές
κατηγορίες πολιτιστικής και φυσικής ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στη
Μεσόγειο, όπως αρχαία ναυάγια, σύγχρονα ναυάγια, βυθισμένους τόπους ή θέσεις
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Για κάθε θέση διατίθενται στην πλατφόρμα
πληροφορίες που συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, όπως

Παράλληλα, στο πλαίσιο του BLUEMED αναπτύσσονται τα Κέντρα
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) ή Knowledge Awareness
Centres, όπου το ψηφιακό περιεχόμενο υποστηρίζεται με τεχνολογίες εικονικής
και επαυξημένης πραγματικότητας, πλάι στα συμβατικά μέσα. Λειτουργούν ήδη
τα ΚΕΕΚ στην Παλιά Χώρα Αλοννήσου (εικ. 43) και στην Αμαλιάπολη. Βασικό
πλεονέκτημα των ΚΕΕΚ είναι η δυνατότητα το ψηφιακό τους περιεχόμενο να
μεταφερθεί και σε άλλα σημεία σημαντικής επισκεψιμότητας, όπως το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος, το Μουσείο της Ακρόπολης και διεθνείς καταδυτικές ή
άλλες εκθέσεις.
Η επέκταση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ) στην περιοχή των νοτιοανατολικών και δυτικών ακτών
της Σκοπέλου και της Σκιάθου υπήρξε σημαντική εξέλιξη. Η ιδιαιτερότητα της
Σκοπέλου μάλιστα, όπου σε μεγάλου μήκους ακτογραμμή δεν υπάρχει ανθρώπινη
δραστηριότητα ή δομημένο περιβάλλον, είναι σπάνιο φαινόμενο πλέον στη
Μεσόγειο. Παρόλο που η εμπειρία που προσφέρει σήμερα το Θαλάσσιο Πάρκο δεν
ανταμείβει τον επισκέπτη, η παρουσία ενός Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών θα
μπορούσε να την ενισχύσει σημαντικά.

εικόνες και βίντεο. Παράλληλα, τα τοπικά καταδυτικά κέντρα και τα τουριστικά

Η ενάλια πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβάνει, πέρα από τα αρχαία,

πρακτορεία έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν, μέσω της πλατφόρμας,

και τα νεότερα και σύγχρονα ναυάγια (όσα έχουν ναυαγήσει μετά το 1830). Η
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αξιοποίηση των τελευταίων αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για

ή το European Fund for Strategic Investments (E.F.S.I.). Επιπρόσθετα, θα πρέπει

μια περιοχή. Υπάρχουν ανάλογα πετυχημένα διεθνή παραδείγματα ανάδειξης

να αποτελεί προτεραιότητα η χαρτογράφηση και έρευνα του συνόλου της ενάλιας

της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως οι πρωτοβουλίες του οργανισμού

πολιτιστικής κληρονομιάς σε κάθε περιφέρεια, όπως και να λαμβάνεται υπόψη σε

Historic England. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν δημιουργηθεί φυσικές

επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού και να ενσωματωθεί στην επόμενη προγραμμα-

καταδυτικές διαδρομές και ψηφιοποιήσεις με επαυξημένη πληροφόρηση της

τική περίοδο ως μια πρωτοβουλία «έξυπνης εξειδίκευσης», προκειμένου να απο-

σύγχρονης ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Αγγλίας, προκειμένου για την

τελέσει τη βάση υλοποίησης πολλών καινοτόμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

Η ενάλια πολιτιστική κληρονομιά έχει ανεκτίμητη πολιτιστική σημασία

Όσον αφορά στη σύγχρονη ενάλια πολιτιστική κληρονομιά στην

και ταυτόχρονα σημαντική αναπτυξιακή αξία για μια περιοχή. Σήμερα, δίνεται η

περιοχή της Μαγνησίας, μια πρόσφατη έρευνα του Κίμωνα Παπαδημητρίου και

ευκαιρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας να αποτελέσει πρότυπο για την Ευρώπη

της Ομάδας Εναλίων Αποτυπώσεων του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων

εφαρμόζοντας το πλέον σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο προστασίας και

Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέδειξε δεκάδες

ανάδειξης του συνόλου της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Προκειμένου

θέσεις σύγχρονων ναυαγίων στη Μαγνησία, εκ των οποίων πολλές αντιστοιχούν

για τη διεθνή προβολή και αξιοποίηση αυτής της προσπάθειας, η Περιφέρεια

σε ναυάγια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (εικ. 40). Για παράδειγμα, στην περιοχή

Θεσσαλίας είναι σκόπιμο να μετάσχει σε διεθνείς καταδυτικές εκθέσεις, όπως οι

του Αγνώντα Σκοπέλου έχει βυθιστεί στα -36 μέτρα ένα σύγχρονο σκαρί.

εκθέσεις της DEMA στο Ορλάντο και το Λας Βέγκας των ΗΠΑ, η BOOT στο

Στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας υπολογίζεται ότι υπάρχουν βυθισμένα

Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το Dive Show στο Λονδίνο κ.ά.

περισσότερα από 2.000 νεότερα και σύγχρονα ναυάγια, στη συντριπτική τους
πλειονότητα, ωστόσο, δεν έχουν μελετηθεί ή τεκμηριωθεί. Πληροφορίες για
σύγχρονα ναυάγια που είναι επισκέψιμα διατίθενται στη διαδικτυακή πλατφόρμα
του BLUEMED.

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της καταδυτικής βιομηχανίας χαρακτηρίζεται από μη εποχικό τουρισμό με εβδομαδιαία χαρακτηριστικά, επομένως η
ανάπτυξη ενός θεματικού πολιτιστικού τουρισμού δύναται να δημιουργήσει προορισμούς με σημαντικές προοπτικές. Η ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κλη-

Το κατάλληλο και εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας απο-

ρονομιάς οφείλει να συμπεριλαμβάνει τόσο την αρχαία όσο και τη σύγχρονη και,

τελεί σημαντική παράμετρο βιωσιμότητας των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολο-

παράλληλα, τον πλούτο του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δημιουργία

γικών χώρων. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η υποστήριξη σε επίπεδο τοπικού

καταδυτικών πάρκων και η ψηφιοποίηση του περιεχομένου δίνει τη δυνατότη-

Δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως και η αξι-

τα πρόσβασης τόσο στους καταδυόμενους όσο και στο μη καταδυτικό κοινό. Οι

οποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής

bottom-up πρωτοβουλίες για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές δύνανται να

Ένωσης, όπως το European Regional Development Fund (E.R.D.F.), το Interreg,

αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής αυτής προσπάθειας, σε συ-
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νάρτηση με την υποστήριξη της Περιφέρειας και των αρμόδιων Υπουργείων Τουρισμού και Πολιτισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητη η βελτίωση του
νομοθετικού πλαισίου και κυρίως η ενίσχυση της αρχαιολογικής έρευνας –που
αποτελεί μια δαπανηρή επιχείρηση– καθώς, χωρίς την αρχαιολογική πληροφορία,
δεν μπορούν να υλοποιηθούν τα επόμενα βήματα, όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η χρηματοδότηση από τα διάφορα ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα συμβάλλει ουσιαστικά σε απτά αποτελέσματα.

Βουτιά στο παρελθόν:
προκαταρκτική έρευνα
κοινού σχετικά με τους
επισκέψιμους ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους
ΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΎ
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Μ.Α.
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Η διαχείριση ενός έργου απαιτεί τη διαρκή ανατροφοδότηση και την
τακτική αναθεώρηση και προσαρμογή ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν
σε κάθε στάδιο. Ένα χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης είναι η διαβούλευση με
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου BLUEMED,
οργανώθηκε μια περιορισμένη έρευνα κοινού με στοχευμένο δείγμα, στο πλαίσιο
της ενημερωτικής συνάντησης στην Αλόννησο και των πιλοτικών καταδύσεων
στην Περιστέρα (Απρίλιος 2019).
Στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των ενδιαφερομένων μερών,
προκειμένου να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν για να συμμετάσχουν
ενεργά στη δράση, καθώς και η διερεύνηση των τάσεων, των αντιλήψεων και των
προσδοκιών τους από το έργο.

Μεθοδολογία
Το ερωτηματολόγιο ήταν διαβαθμισμένο σε δύο σκέλη και τρία επίπεδα.
Το πρώτο σκέλος (Μέρος Α) απευθυνόταν στο γενικό κοινό και συμπληρώθηκε
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από όλους. Το δεύτερο αφορούσε αποκλειστικά στους καταδυόμενους και διακρινόταν σε ερασιτέχνες αυτοδύτες (Μέρος Β) και επαγγελματίες δύτες (Μέρος Γ).
Κατά κύριο λόγο, το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο με ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών με δυνατότητα σχολιασμού της απάντησης, και ένα
μικρό αριθμό ανοιχτών ερωτήσεων. Διανεμήθηκε από την Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης και συμπληρώθηκε
επιτόπου από τους ερωτώμενους.
Το τυχαίο δείγμα αποτελείται από συμμετέχοντες στη συνάντηση και
περιλαμβάνει 74 ερωτώμενους (Ν=74).

• Θεωρείτε ενδιαφέρουσα την προοπτική να μπορούν οι δύτες να
επισκέπτονται τα ναυάγια με τη λειτουργία των ΕΕΑΧ;
Ομοίως αναμενόμενο θα πρέπει να θεωρηθεί το 97% που εκδηλώνει
ενδιαφέρον για την προοπτική των επισκέψιμων ναυαγίων, ενώ μόλις 3% απαντά
«ίσως» και κανείς «όχι».
• Για ποιους λόγους θα την θεωρούσατε ενδιαφέρουσα;

Μέρος Α: Γενικό κοινό
• Γνωρίζετε την προσπάθεια να οργανωθεί για πρώτη φορά
στην Ελλάδα ΕΕΑΧ στην ευρύτερη περιοχή Αλοννήσου - Δυτικού
Παγασητικού; Εάν απαντήσατε ΝΑΙ, από πού το πληροφορηθήκατε;
Το 99% των ερωτώμενων ήταν ενήμερο για την προσπάθεια, γεγονός αναμενόμενο, δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης. Οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι δράσεις δημοσιότητας
οργανώθηκαν σωστά, με αρκετούς ερωτώμενους να επιλέγουν περισσότερες της
μίας κατηγορίες πληροφόρησης.
Άλλο
Προστασία περιβάλλοντος
Ψυχαγωγία
Επιστημονική πληροφορία
Γνωρίζοντας το χθες, σχεδιάζουμε το αύριο

Σχεδόν ίδια βαρύτητα δίνεται αφενός στην προστασία και ανάδειξη του
Social Media

19%
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περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου στην τουριστική
ανάπτυξη: ουσιαστικά, οι περισσότερες από τις «άλλες» απαντήσεις εντάσσονται
σε μια από αυτές τις κατηγορίες.
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Η ίδια ερώτηση, ιδωμένη διαφορετικά, μας δείχνει ποιους λόγους κατέταξαν οι ερωτώμενοι στις θέσεις 1 έως 3, με την ανάδειξη της ενάλιας κληρονομιάς
να προηγείται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναπτυξιακή διάσταση, μέσω
του εναλλακτικού τουρισμού και των νέων θέσεων εργασίας.

Άλλο
Άλλα υπουργεία
ΕΛΚΕΘΕ
Αλιευτικοί σύλλογοι
Επιμελητήριο Μαγνησίας

Ως προς τα εμπλεκόμενα/ενδιαφερόμενα μέρη, γίνεται αντιληπτή η
ανάγκη συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα: οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος προηγούνται
ελαφρώς, ακολουθούμενοι από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους
επαγγελματίες του τουρισμού και της αναψυχής.
• Σας αφορά άμεσα η οργάνωση των ΕΕΑΧ; Εάν απαντήσατε ΝΑΙ,
προσδιορίστε τον λόγο.
• Ποιοι φορείς πιστεύετε ότι οφείλουν να δραστηριοποιηθούν ή/
και να συνεργαστούν για την ορθή λειτουργία του εγχειρήματος;

Η ερώτηση φαίνεται να προκαταλαμβάνει τους ερωτώμενους, δεδομένου
ότι η δράση απευθυνόταν σε κοινό που είχε εντοπιστεί εκ των προτέρων ως ενδιαφερόμενο: αυτό φαίνεται, τόσο από το 85% που απαντά καταφατικά, όσο και
από την ανάλυση της συγκεκριμένης σχέσης με τους ΕΕΑΧ: 61% είναι δύτες και
23% επαγγελματίες του τουρισμού: αρκετοί δε, ανήκουν σε περισσότερες της μίας
κατηγορίες. Από το 15% που δεν θεωρεί ότι ανήκει στα ενδιαφερόμενα μέρη, μόνο
ένας ερωτώμενος είναι επαγγελματίας δύτης/εκπαιδευτής.
• Αναμένετε οικονομικό όφελος για εσάς από την οργάνωση των ΕΕΑΧ;
Αντιθέτως, σχεδόν οι μισοί (49%) απαντούν ότι δεν αναμένουν κάποιο
οικονομικό όφελος, γεγονός που χρήζει περισσότερης διερεύνησης και
ενδεχομένως αναλυτικότερης ενημέρωσης ως προς τα ευρύτερα άμεσα, έμμεσα και
πολλαπλασιαστικά οφέλη της δράσης.
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• Γνωρίζετε ότι μέσω των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας, είναι δυνατό η Ενάλια Αρχαιολογική Κληρονομιά να
καταστεί προσβάσιμη από μη καταδυόμενους;
Η καταφατική απάντηση του 92% ενδεχομένως δεν αναφέρεται στις
συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές που περιλαμβάνει το πρόγραμμα
BLUEMED, αλλά μάλλον δηλώνει τη γενικότερη αντίληψη για τις ευρύτατες
δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

• Δημογραφικά στοιχεία

• Θεωρείτε σκόπιμη τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών που
θα στεγάζονται σε Κέντρα Ενημέρωσης Κοινού, θα απευθύνονται σε
καταδυόμενους και μη, και θα συμβάλλουν στην πληροφόρηση για τις
ενάλιες αρχαιότητες;
Το 97% θεωρούν «πολύ» ή «αρκετά» σκόπιμες τις ψηφιακές εφαρμογές.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ το 28% που απαντά «αρκετά»: η πλειοψηφία (72%)
είναι καταδυόμενοι, που έχουν τη δυνατότητα της πραγματικής εμπειρίας και
προφανώς αντιλαμβάνονται τις νέες τεχνολογίες ως υποκατάστατο.
• Τι κατά την άποψή σας θα βοηθούσε στη βελτίωση της
προσβασιμότητας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς;
Οι προτάσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας κινούνται γενικότερα
στο ευρύτερο πλαίσιο της ενημέρωσης (προβολή, προώθηση μέσω των ΜΜΕ,
λειτουργία των ΚΕΕΚ), της εκπαίδευσης (ευαισθητοποίηση των νέων στην
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιμόρφωση
των επαγγελματιών δυτών και των ερασιτεχνών αυτοδυτών) και της συνεργασίας
των φορέων και των εμπλεκομένων μερών. Έμφαση δίνεται στο νομικό πλαίσιο
(βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών) και στην οργάνωση των ΕΕΑΧ
(υποδομές και διαδικασίες, άνοιγμα και λειτουργία, αύξηση του αριθμού ΕΕΑΧ),
ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρηματοδότηση.

Τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, σπουδές, απασχόληση) είναι
τα αναμενόμενα βάσει του δείγματος, με την πλειοψηφία να είναι άνδρες
μεταξύ 35 και 55 ετών και με έναν μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών
που προφανώς αντιστοιχεί στους ενδιαφερόμενους να δραστηριοποιηθούν
επαγγελματικά στο χώρο των ΕΕΑΧ.
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Μέρος Β & Γ
Το δεύτερο σκέλος του ερωτηματολογίου απευθυνόταν αποκλειστικά
στους καταδυόμενους: το Μέρος Β στους ερασιτέχνες αυτοδύτες και το Μέρος
Γ στους επαγγελματίες δύτες. Δεδομένου ότι το δείγμα ήταν αρκετά μικρό,
στις περιπτώσεις που οι ερωτήσεις ήταν κοινές και δεν υπήρχε ουσιαστική
διαφοροποίηση, τα αποτελέσματα ενοποιήθηκαν.
• Κατάδυση στην Περιστέρα
Το 83% του συνόλου των καταδυόμενων συμμετείχε στην πιλοτική
κατάδυση και, από αυτούς, το 95% θεώρησε την εμπειρία «πολύ ενδιαφέρουσα»
και το 5% «αρκετά». Από όσους δεν είχαν καταδυθεί στην Περιστέρα, το 100% θα
επιθυμούσε να το κάνει. Ειδικότερα οι ερασιτέχνες ερωτήθηκαν αν θα επιθυμούσαν
να επαναλάβουν την εμπειρία: και εδώ, η απάντηση ήταν ομόφωνα καταφατική.
Ομοίως, το 100% θα πρότεινε σε φίλους μια επίσκεψη στην Περιστέρα.
• Θα σας ενδιέφερε, πέραν της επιτόπιας επίσκεψης, να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες για το ναυάγιο;
Αναμενόμενο είναι επίσης το 100% που επιθυμεί να λάβει πληροφορίες, με την
επόμενη ερώτηση να αφορά στο πότε: πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

• Δυνατότητα κατάδυσης
Το 48% των ερωτώμενων είναι επαγγελματίες δύτες, το 36% ερασιτέχνες
αυτοδύτες ενώ μόνο το 16% δεν μπορούν να καταδυθούν. Η τελευταία ερώτηση
οδηγεί στο διαχωρισμό του δείγματος για την επιλογή του δεύτερου σκέλους του
ερωτηματολογίου.
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• Σχολιάστε τι συναισθήματα σας δημιουργούν αυτοί οι κανόνες
Θετική εμπειρία
Ενίσχυση αισθήματος ατομικής ευθύνης
Οι κανόνες που προστατεύουν το μνημείο/τη φύση είναι σεβαστοί
Οι κανόνες είναι απαραίτητοι για τη διαφύλαξη ευαίσθητων οικοσυστημάτων
Θετικά, νιώθω πιο υπεύθυνη κ συνειδητή αυτοδύτρια

Όλοι κάνουν λόγο για θετική εμπειρία, ενώ οι απαντήσεις τους δείχνουν
ότι πρόκειται για συνειδητοποιημένους και σωστά εκπαιδευμένους δύτες.

Μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση, σχετικά με το στάδιο στο οποίο προτιμούν να λάβουν πληροφόρηση, υπήρξε μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών, οι
οποίοι προφανώς σκέφτονται πιο αναλυτικά τις πρακτικές όψεις της διαδικασίας.
• Οργανώνετε συχνά διακοπές με επίκεντρο την καταδυτική
δραστηριότητα;
Το 87% των ερασιτεχνών αυτοδυτών οργανώνει συστηματικά διακοπές με
κριτήριο τη δυνατότητα κατάδυσης. Το 80% αυτών, 1-2 φορές τον χρόνο, ενώ το
20%, 5-6 φορές ετησίως.

Μέρος Γ
Το τρίτο μέρος που απευθυνόταν στους επαγγελματίες δύτες έχει
χαρακτήρα διαβούλευσης. Διερευνά τις τάσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις
επαγγελματιών με εμπειρία στον χώρο, οι οποίοι συμμετείχαν στην πλειονότητά
τους στην πιλοτική κατάδυση στην Περιστέρα.
• Θεωρείτε ότι η περιοχή Αλοννήσου - Δυτικού Παγασητικού
έχει ενδιαφέρον για τον καταδυτικό τουρισμό;
Το ενδιαφέρον της περιοχής είναι προφανές στην απόλυτη πλειοψηφία (95%).
• Πού εδρεύει η επιχείρησή σας/η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε;

• Έχετε εμπειρία καταδύσεων σε ενάλιες αρχαιότητες/μνημεία;
Έχετε εμπειρία από συνοδευόμενη κατάδυση, όπου τηρούνται αυστηροί
κανόνες για την προστασία του πόλου ενδιαφέροντος;
Αντιθέτως, μόνο 12% των ερασιτεχνών έχει εμπειρία καταδύσεων «πολιτιστικού» περιεχομένου, η οποία περιορίζεται στο εξωτερικό, για προφανείς λόγους.
Οι περισσότεροι (71%) έχουν εμπειρία από συνοδευόμενη κατάδυση.
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Είναι προφανές ότι οι περισσότεροι έχουν την έδρα τους στις Σποράδες,
χωρίς να αποκλείονται και επαγγελματίες από άλλες περιοχές, γεγονός που
δείχνει το ενδιαφέρον του εγχειρήματος.
• Σκοπεύετε να εντάξετε την Περιστέρα στο πρόγραμμα καταδύσεων που προτείνετε;
Αντίστοιχα, το 79% απαντά καταφατικά, οι πιο απομακρυσμένοι όμως
είναι εκείνοι που απαντούν «Ίσως» (από την Θεσσαλονίκη αλλά και τη Σκιάθο) ή
«Όχι» από την Κέα.
• Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η απόφασή σας;

• Εφόσον καταδυθήκατε στην Περιστέρα, ποιες από τις οδηγίες
που σας δόθηκαν θεωρείτε δύσκολο να τηρήσετε και γιατί;
Πολύ χρήσιμα είναι τα σχόλια των έμπειρων επαγγελματιών δυτών σε
σχέση με την πιλοτική κατάδυση που πραγματοποίησαν.

Σημείο κατάδυσης
ή ανάδυσης

'Αλλο
11%

11%

Σημεία προσέγγισης

στον βυθό
11%

Τήρηση πορείας
επισκεπτών

22%

Στάσεις στα
προτεινόμενα σημεία
ενδιαφέροντος
11%

Σημεία γενικής
θέασης
34%

Στους παράγοντες, προηγείται προφανώς η ζήτηση, ενώ ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται, μέσα από τα σχόλια, στην ύπαρξη άλλων κοντινών καταδυτικών
προορισμών, με γενικότερο αίτημα να ανοίξουν περισσότεροι ΕΕΑΧ. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι κανείς δεν θεώρησε απαγορευτικό παράγοντα το
εισιτήριο, σε σχέση με το ενδιαφέρον της εμπειρίας: εάν το «πακέτο διακοπών»
είναι ικανοποιητικό, τότε δεν επηρεάζουν ούτε η απόσταση ούτε το κόστος.

• Τι άλλο θα είχατε να προτείνετε για τη βελτίωση της υποβρύχιας επίσκεψης;
Οι προτάσεις αφορούν σε πρακτικές όψεις της επίσκεψης: τονίζεται η
ανάγκη να αποτελούνται οι ομάδες από λίγα άτομα, αλλιώς υπάρχει δυσκολία
συντονισμού. Επίσης, απαιτείται καλή προετοιμασία και εμπειρία από την
πλευρά των ερασιτεχνών δυτών και σωστή εκπαίδευση των συνοδών δυτών: ένα
κατάλληλα προετοιμασμένο και ελεγχόμενο γκρουπ θα απολαύσει στο έπακρο
την εμπειρία. Ως προς την κατάδυση, εκφράζεται η επιθυμία για περισσότερα
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σημεία ενδιαφέροντος και την εκ των προτέρων επισήμανση θέσεων για τη λήψη
φωτογραφιών από τους αυτοδύτες.

• Ως βέλτιστο ωράριο λειτουργίας του χώρου θεωρείτε:

• Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο ιδανικός αριθμός επισκεπτών
ανά συνοδευόμενη κατάδυση στην Περιστέρα;
Σε συνέχεια των προηγούμενων σχολίων, σχεδόν όλοι καταλήγουν σε έναν
ιδανικό αριθμό 4 έως το πολύ 6 επισκεπτών, με έναν ή δύο συνοδούς.
• Ποια περίοδο θα θέλατε να λειτουργούν οι ΕΕΑΧ Αλοννήσου Δυτικού Παγασητικού;

Αρκετά μοιρασμένες εμφανίζονται οι απαντήσεις σε σχέση με το ωράριο
(«ανάλογα με τη θέση», «ανάλογα με την εποχή», «από την ανατολή ως τη δύση
του ήλιου»), με μια τάση να αποφεύγονται οι πολύ πρωινές ώρες και αρκετούς να
συνδυάζουν την κατάδυση με την ομορφιά του θεάματος της δύσης του ήλιου.

Αντίστοιχη συμφωνία υπάρχει και ως προς την προτεινόμενη περίοδο
λειτουργίας, με τους πιο αισιόδοξους να περιλαμβάνουν και τον Νοέμβριο ή ακόμα και
όλο το χρόνο, θεωρώντας ότι οι ξένοι επισκέπτες έρχονται κατάλληλα προετοιμασμένοι.

• Ποιες δυσκολίες θεωρείτε ότι έχει η συνοδευόμενη κατάδυση σε
Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία;
Οι δυσκολίες αναφέρονται γενικότερα στη νομοθεσία, το θεσμικό πλαίσιο
και τις διαδικασίες, καθώς και σε θέματα οργάνωσης των ΕΕΑΧ, ενημέρωσης και
τήρησης των κανόνων. Τονίζεται η ανάγκη για σωστή εκπαίδευση των συνοδών
δυτών και για κατάλληλη προετοιμασία της ομάδας. Υπάρχουν οι αισιόδοξοι, που
θεωρούν ότι υπάρχουν ελάχιστες δυσκολίες, που θα ξεπεραστούν στην πράξη όταν
αρχίσουν να λειτουργούν οι ΕΕΑΧ –ακόμα και ότι δεν υπάρχει καμία δυσκολία,
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γιατί οι δύτες είναι έμπειροι και σέβονται το περιβάλλον και τις αρχαιότητες. Δε
λείπουν όμως και οι απαισιόδοξοι, όπως εκείνος-η που σχολιάζει ότι «Δεν είναι
ακόμα εφικτό ένα λειτουργικό πλαίσιο».
• Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ο καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα;
Οι απαντήσεις στην τελευταία ερώτηση υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον
του εγχειρήματος: 78% απαντούν «πολύ» και 22% «αρκετά».
Στα σχόλια αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για ένα κανονιστικό πλαίσιο
που ευνοεί την προστασία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό,
ξεδιπλώνονται οι δύο διαστάσεις του καταδυτικού τουρισμού: η συμβολή του στην
προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, καθώς και η συνεισφορά στην αειφόρο
ανάπτυξη με χαρακτηριστικά εναλλακτικού τουρισμού και στην ενίσχυση της
τοπικής οικονομίας.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας είναι
ενθαρρυντικά ως προς το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων μερών για το εγχείρημα
και ως προς την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν ενεργά. Η διασταύρωσή τους με
τα αποτελέσματα μελλοντικής έρευνας, που θα διεξαχθεί κατά την πρώτη περίοδο
λειτουργίας των ΕΕΑΧ, κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή αξιοποίησή τους.

Σεμινάριο για τους
επαγγελματίες της κατάδυσης,
που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του έργου
BLUEMED
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΎΤΣΟΎΜΠΑ

Καταδυόμενη αρχαιολόγος,
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Το άνοιγμα των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο κοινό των
αυτοδυτών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, που απασχολεί το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού για πολλές δεκαετίες, πλάι στην προστασία και
την εν γένει δυνατότητα ανάδειξής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη
πρόταση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για δημιουργία και λειτουργία
Υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου στη Μεθώνη χρονολογείται στη
δεκαετία του 1980. Από τότε μέχρι σήμερα έχει βελτιωθεί κατά πολύ το
θεσμικό πλαίσιο, τόσο ως προς τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, όσο και
ως προς τις καταδύσεις αναψυχής. Ταυτόχρονα, η πρόοδος της τεχνολογίας
μάς επιλύει ζητήματα που φάνταζαν ανυπέρβλητα στο παρελθόν.
Στην περιοχή της Αλοννήσου, του Παγασητικού και των Βορείων
Σποράδων, μέσω του προγράμματος BLUEMED, ωριμάζει ο σχεδιασμός
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για τους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους (ΕΕΑΧ)

χώρο επίσκεψης, θα φροντίσουν για την ασφάλειά τους. Η εκπαίδευση

και για το άνοιγμά τους στο ορατό μέλλον, προς όφελος της ίδιας της

των συνοδών κατάδυσης, η σωστή πληροφόρησή τους για τα θέματα των

πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας της, του εκπαιδευτικού της

αρχαιοτήτων και η συνεργασία τους με το προσωπικό της Εφορείας Εναλίων

ρόλου, του κοινού των αυτοδυτών, των επαγγελματιών της κατάδυσης,

Αρχαιοτήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη και επιτυχή λειτουργία

των επαγγελματιών του τουρισμού και όλης της τοπικής κοινωνίας.

των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.

Άλλωστε, ο σχεδιασμός στοχεύει στο να καταστήσει τα ναυάγια προσιτά

Για τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο της διημερίδας του BLUEMED

τόσο στο ειδικό κοινό (τους αυτοδύτες), όσο και στο μη ειδικό κοινό (όσους

στις 6 και 7/4/2019 στην Αλόννησο πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές καταδύσεις

δεν έχουν δυνατότητα κατάδυσης), μέσω των Κέντρων Ενημέρωσης και

και εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους επαγγελματίες της κατάδυσης, που

Ευαισθητοποίησης του Κοινού, που δημιουργήθηκαν στην Αλόννησο και

στόχο είχε τόσο την ενημέρωσή τους για τα σχετικά ζητήματα όσο και την

την Αμαλιάπολη στο πλαίσιο του ίδιου έργου.

ανατροφοδότησή μας με τις απόψεις και τις επισημάνσεις τους.

Καθώς πρόκειται για τους πρώτους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Στις 5 και 7/4/2019 πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές καταδύσεις στο

που θα αποδοθούν στο κοινό, ανακύπτουν πολλά ζητήματα για την Εφορεία

ναυάγιο της Περιστέρας, με τη συνοδεία και καθοδήγηση προσωπικού της

Εναλίων Αρχαιοτήτων: Ποιος θα είναι ο τρόπος διαχείρισης των ΕΕΑΧ; Ποια

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με ομάδες επαγγελματιών της κατάδυσης

θα είναι η συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τους επαγγελματίες της

και με ομάδες ερασιτεχνών αυτοδυτών (εικ. 42, 45). Στη διάρκεια αυτών των

κατάδυσης; Ποιος θα είναι ο τρόπος φύλαξης και προστασίας των ναυαγίων;

καταδύσεων, με την ευθύνη του καταδυόμενου αρχαιολόγου Δρ Δημήτρη

Ποια και πόση πληροφορία θα πάρει ο επισκέπτης στο βυθό; Όλα αυτά σε

Κουρκουμέλη, δοκιμάστηκαν οι προτεινόμενες υποβρύχιες διαδρομές

συνδυασμό με τα ζητήματα που ήδη θέτει το υδάτινο περιβάλλον εντός του

προκειμένου να προκύψουν συμπεράσματα για το σχεδιασμό (διάδρομος

οποίου βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι.

κίνησης εντός του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, χρόνος βυθού, μέγιστος

Οι πάροχοι κατάδυσης, τα καταδυτικά κέντρα, και το προσωπικό τους
αποτελούν βασικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία των ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων και για την προσέλκυση επισκεπτών αυτοδυτών σε

αριθμός επισκεπτών κ.ά.). Τα δεδομένα και τα συμπεράσματα αυτών των
πιλοτικών καταδύσεων αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο της συζήτησης του
σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε με τους επαγγελματίες της κατάδυσης.

αυτούς. Οι επαγγελματίες της κατάδυσης είναι αυτοί που θα οδηγήσουν

Στις 7/4/2019 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τη συμμετοχή

τους επισκέπτες, θα απαντήσουν τις άμεσες απορίες τους σχετικά με το

επαγγελματιών της κατάδυσης, ιδιοκτητών καταδυτικών κέντρων και
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συνοδών κατάδυσης από την περιοχή της Αλοννήσου, των Σποράδων, την

οποίο φροντίζει για την προστασία και τη φύλαξη των εναλίων αρχαίων,

Κέα και τη Θεσσαλονίκη (εικ. 44). Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν να

τη συντήρηση και την ανάδειξή τους, την προστασία του περιβάλλοντος

παρουσιάσει τα βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου, τις προτεινόμενες

χώρου τους, την εγκατάσταση κάθε κατασκευής που είναι απαραίτητη για

προδιαγραφές λειτουργίας των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων,

τη λειτουργία του χώρου (λ.χ. κάμερες εποπτείας, ναύδετα, υποβρύχιες

τις αρχές του κανονισμού λειτουργίας τους και τις προτεινόμενες διαδρομές,

πινακίδες), την εποπτεία των επισκεπτών, και εισπράττει (μέσω του ΤΑΠΑ) το

με case study το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου. Σκοπός του

αντίτιμο της επίσκεψης στο χώρο, όπως γίνεται σε όλους τους οργανωμένους

σεμιναρίου ήταν, επιπλέον, να συζητήσει προβλήματα και λύσεις ενόψει

επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα.

των εισηγήσεων που θα κληθεί να καταθέσει η ΕΕΑ για την τελική θεσμική
και τεχνική ρύθμιση των παραπάνω ζητημάτων. Τελικά, η συζήτηση ήταν
ιδιαίτερα πλούσια σε απόψεις και προτάσεις, οι οποίες καταγράφονται στο
παρόν κείμενο με σκοπό την αξιοποίησή τους στο μέλλον.

Η διαφοροποίηση των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων
είναι ότι η επίσκεψη γίνεται μόνο με καθοδηγούμενη κατάδυση, δηλαδή με
συνοδεία αδειοδοτημένων καταδυτικών κέντρων (παροχείς καταδυτικών
υπηρεσιών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3409/2005),

Το σεμινάριο άνοιξε με την παρουσίαση του νομικού πλαισίου που

τα οποία έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αυτοδυτών. Τα καταδυτικά

διέπει την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο των

κέντρα είναι υπεύθυνα για τα καταδυτικά πτυχία, την ασφάλεια, τον εξοπλισμό

αρχαιοτήτων όσο και των νεότερων ναυαγίων (Ν. 3028/2002, Υπουργική

και την υγεία των αυτοδυτών, θέματα τα οποία εκφεύγουν της αρμοδιότητας

Απόφαση

του ΥΠΠΟΑ και διέπονται από τις διατάξεις περί καταδύσεων αναψυχής και

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5-9-2003

για

την κήρυξη των ναυαγίων ως μνημείων), το νομικό καθεστώς που διέπει
τους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους (Ν. 3028/2002, Ν.
3409/2005 και ΚΥΑ χαρακτηρισμού επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων) και τη σχέση τους με τις διατάξεις που ορίζουν τις καταδύσεις
αναψυχής και ιδιαιτέρως την καθοδηγούμενη κατάδυση (Ν. 3409/2005).

τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Το ΥΠΠΟΑ θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την προστασία/
φύλαξη και για τη λειτουργία του Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου
(επιστημονική, διοικητική, φυλακτική και εργατοτεχνική εργασία) και τον
απαραίτητο εξοπλισμό (σκάφη, συστήματα παρακολούθησης για τη φύλαξη

Εν συνεχεία, παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας των επισκέψιμων

του αρχαιολογικού χώρου, επικοινωνίες, μηχανογράφηση, έλεγχοι κ.λπ.). Οι

ενάλιων αρχαιολογικών χώρων: η διαχείριση του ενάλιου αρχαιολογικού

υπηρεσίες που θα παρέχει το προσωπικό του ΥΠΠΟΑ σε κάθε ΕΑ ΑΧ,

χώρου αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και υποχρέωση του ΥΠΠΟΑ, το

θα είναι, ενδεικτικά: τακτικός έλεγχος και καταγραφή της κατάστασης
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των αρχαιοτήτων, έλεγχος του εξοπλισμού του χώρου, καθαρισμός του

περισσότερες πληροφορίες για τις θαλάσσιες διαδρομές, τα ναυάγια και το

χώρου, εποπτεία των καταδυτικών κέντρων που επισκέπτονται τον ΕΕΑΧ,

φορτίο τους, την ιστορία της έρευνας και άλλα, ενώ μέσα από τις φωτογραφίες,

παρακολούθηση κρατήσεων και εξόφλησης ηλεκτρονικών εισιτήριων,

τα βίντεο, τα ομοιώματα των πλοίων και του φορτίου, την ψηφιακή εικονική

αιφνιδιαστικοί-δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται

κατάδυση στο ναυάγιο, τα Κέντρα αυτά θα λειτουργούν ως κέντρα ενημέρωσης

τόσο με τη διενέργεια καταδύσεων όσο και στην ξηρά (προσέγγιση των

τόσο των αυτοδυτών, όσο και του κοινού που δεν έχει δυνατότητα κατάδυσης.

σκαφών, τήρηση κανονισμών ασφαλείας, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
επισκεπτών κ.ά.).

Τα καταδυτικά κέντρα σχεδιάζεται να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον εκάστοτε ενάλιο αρχαιολογικό χώρο, μετά από ειδική αδειοδότηση

Οι κρατήσεις εισιτηρίων θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, οι επισκέψεις θα είναι προγραμματισμένες (μέρα και ώρα),
ο πάροχος θα καταθέτει ηλεκτρονικά τα χρήματα που αντιστοιχούν στα
εισιτήρια προκειμένου να «κρατήσει» την ώρα επίσκεψης, και το σκάφος
του θα ελέγχεται από το προσωπικό του ΥΠΠΟΑ, κατά τον απόπλου και
τον κατάπλου, ως προς το αν τα εισιτήρια αντιστοιχούν στον αριθμό των
αυτοδυτών που επιβαίνουν στο σκάφος και επισκέπτονται τον ΕΕΑΧ. Οι
προγραμματισμένες ώρες και ημέρες των επισκέψεων θα καθοριστούν με
βάση το ωράριο λειτουργίας, το χρόνο βυθού, το μέγιστο αριθμό επισκεπτών

και υπό την εποπτεία του ΥΠΠΟΑ. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των
καταδυτικών κέντρων είναι να εκπαιδευτούν στις ιδιαιτερότητες της επίσκεψης σε έναν ενάλιο αρχαιολογικό χώρο, στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας του,
στους περιορισμούς που υφίστανται, αλλά και να τηρούν τους όρους που θα
θέσει το ΥΠΠΟΑ για την ασφάλεια και τη λειτουργία του κάθε χώρου, τόσο
τα ίδια τα καταδυτικά κέντρα όσο και οι αυτοδύτες που αυτά συνοδεύουν. Σε
περίπτωση παραπτώματος, εκτός από τις κυρώσεις στον ίδιο τον αυτοδύτη,
προβλέπεται να θεσμοθετηθεί διαδικασία ποινών ή/και άρσης της αδειοδό-

που θα καθοριστεί ανά ΕΕΑΧ –σχετικές προβλέψεις θα καταγράφονται στον

τησης του καταδυτικού κέντρου να συνοδεύει επισκέπτες σε επισκέψιμους

κανονισμό λειτουργίας εκάστου ΕΕΑΧ ή ομάδας ΕΕΑΧ.

ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Στις χερσαίες εγκαταστάσεις του επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού

Προϋπόθεση για τη λειτουργία οποιουδήποτε επισκέψιμου ενάλιου

χώρου (όπου θα βρίσκονται και τα σημεία απόπλου/κατάπλου) εγκαθίσταται

αρχαιολογικού χώρου, είναι η καταρχήν τεκμηρίωση και η αποτύπωση της

το προσωπικό του ΥΠΠΟΑ και διατίθεται πληροφοριακό υλικό. Στόχος

υφιστάμενης κατάστασης του επισκέψιμου χώρου. Με αυτόν τον τρόπο θα

είναι οι Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι να συνδυάζονται χωρικά

είναι σε θέση το προσωπικό του ΥΠΠΟΑ να ελέγχει οποιαδήποτε όχληση ή

με «Κέντρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού», όπου θα δίνονται

μεταβολή του αρχαιολογικού χώρου και να πράττει ανάλογα.
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Οι ελάχιστες αναγκαίες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του χώρου

οπτικής παρακολούθησης δύναται να γίνεται και η εποπτεία των επισκέψεων
που πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του επισκέψιμου ενάλιου

περιλαμβάνουν:
- Τους φωτοσημαντήρες που θα τοποθετηθούν στην περιοχή του

αρχαιολογικού χώρου: η κίνηση των σκαφών των καταδυτικών κέντρων, οι

επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές

συνοδευόμενες καταδύσεις, ο χρόνος βυθού και η διαδρομή που ακολουθούν τα

της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αποφεύγεται η διέλευση

καταδυτικά κέντρα με τους αυτοδύτες που συνοδεύουν.

άλλων σκαφών, η παράνομη αγκυροβολία κ.λπ.

- Σήμανση των σημείων ενδιαφέροντος με υποβρύχιες πινακίδες

- Τα ναύδετα (αγκυροβόλια) πρόσδεσης των σκαφών των καταδυτικών

(εικ. 20, 46). Στη διαδρομή της υποβρύχιας επίσκεψης θα τοποθετηθούν

κέντρων που θα μεταφέρουν τους αυτοδύτες. Ο ακριβής αριθμός των

ενημερωτικές πινακίδες στο βυθό, σε σημεία ενδιαφέροντος του εκάστοτε

ναυδέτων καθορίζεται από την έκταση και το πλήθος των ευρημάτων του
κάθε επισκέψιμου χώρου. Ο ελάχιστος αριθμός ναυδέτων, όμως, είναι δύο,
για λόγους ασφαλείας (όπως σε περίπτωση αστοχίας του ενός, σε περιπτώσεις

ναυαγίου, προκειμένου να βοηθήσουν τους επισκέπτες αυτοδύτες να
αναγνωρίσουν σημαντικά ευρήματα. Υποβρύχια σήμανση θα υπάρξει επίσης
για τα σημεία στάσης και θέασης που θα επιλεγούν.

μηχανικής βλάβης σκάφους), καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των

Καθώς είναι πολλά τα ζητήματα που θα χρειαστεί να ρυθμιστούν με

σκαφών που αναμένουν να έρθει η σειρά τους για επίσκεψη στο χώρο. Η

βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε ΕΕΑΧ, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

κατασκευή και ο αριθμός των ναυδέτων συναρτώνται από το μέγιστο μήκος

προσανατολίζεται στη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας εκάστου ΕΕΑΧ,

και βάρος των σκαφών που αναμένεται να προσδένουν, τις καιρικές συνθήκες

που θα εξειδικεύει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και θα περιλαμβάνει

λειτουργίας, το όριο θραύσης προς αποφυγή καταστροφής των αρχαιοτήτων,

ενδεικτικά: την περίοδο λειτουργίας και το ωράριο λειτουργίας εκάστου

τις προτεινόμενες υποβρύχιες διαδρομές και τη διάταξη που θα εξασφαλίζει
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

ΕΕΑΧ, τις καιρικές ή άλλες συνθήκες κατά τις οποίες ο ΕΕΑΧ δεν θα
λειτουργεί για λόγους ασφαλείας των αρχαιοτήτων, των επισκεπτών και
του προσωπικού, τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάθη, τη μέγιστη υποβρύχια

- Το σύστημα οπτικής παρακολούθησης που θα ελέγχει τις κινήσεις στην

παραμονή των επισκεπτών στον ΕΕΑΧ (χρόνος βυθού), πόσοι καταδυόμενοι

επιφάνεια και υποβρυχίως και θα έχει τη δυνατότητα να στείλει σήμα στο αρμόδιο

επισκέπτες μπορούν να καταδύονται στον κάθε ΕΕΑΧ (ναυάγιο/ΕΕΑΧ), ανά

τμήμα του ΥΠΠΟΑ (Κέντρο Λήψης Σημάτων) και στο τοπικό Λιμεναρχείο

ημέρα και ανά συνοδό, το αναγκαίο ελάχιστο προσωπικό του ΕΕΑΧ (κλάδοι-

σε περίπτωση πιθανής παράνομης ενέργειας (όπως η παρουσία δυτών εκτός

ειδικότητες, αρμοδιότητες) και τις υποχρεώσεις αυτού (τακτικές καταδύσεις

ωρών λειτουργίας του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου). Από το ίδιο σύστημα

ελέγχου του αρχαιολογικού χώρου, τακτικές εργασίες καθαρισμού,
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φροντίδας της σήμανσης των αρχαιοτήτων, εποπτεία επισκέψεων κ.λπ.), τον

διαδρομή αφήνει τη δυνατότητα στους συνοδούς των καταδυτικών κέντρων

τρόπο ελέγχου των καταδυτικών κέντρων από το προσωπικό του ΥΠΠΟΑ,

να εφαρμόσουν εναλλακτικές πορείες με βάση τις συνθήκες, την ορατότητα,

τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε έκτακτες καταστάσεις κ.ά.

τα ρεύματα, αλλά και την καταδυτική εμπειρία της εκάστοτε ομάδας
αυτοδυτών που συνοδεύουν.

Ζητήματα συζήτησης
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τέθηκαν από την ΕΕΑ και
συζητήθηκαν με τους επαγγελματίες της κατάδυσης ζητήματα που θα
χρειαστούν ρύθμιση το επόμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Το ζήτημα των διαδρομών επίσκεψης. Για λόγους προστασίας
των αρχαιοτήτων, ασφάλειας των αυτοδυτών (τήρηση χρόνου βυθού
για κατάδυση χωρίς αποσυμπίεση) αλλά και βελτίωσης της εμπειρίας
του επισκέπτη, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων έχει χαράξει πιλοτικές
διαδρομές στα υπό ανάδειξη ναυάγια (εικ. 19). Η τήρηση των διαδρομών

Για τον αριθμό των αυτοδυτών ανά ομάδα επίσκεψης. Το
ζήτημα αυτό συζητήθηκε με γνώμονα την προστασία των αρχαιοτήτων από
αστοχίες των επισκεπτών αυτοδυτών και σε συνάρτηση με την ευθύνη που
φέρουν τα καταδυτικά κέντρα και οι συνοδοί σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς
ή οποιασδήποτε άλλης απόκλισης κατά την κατάδυση, αλλά και με γνώμονα
την εμπειρία του επισκέπτη. Συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται να οριστεί
μέγιστος χρόνος επίσκεψης, μέγιστος αριθμός επισκεπτών ανά επίσκεψη
και μέγιστος αριθμός αυτοδυτών ανά συνοδό. Και οι τρεις αυτές παράμετροι
είναι αναγκαίο να εξειδικεύονται ανά ΕΕΑΧ και να αποτελούν τμήμα του

από τους αυτοδύτες θα είναι ευθύνη των καταδυτικών κέντρων που τους

κανονισμού λειτουργίας του. Ειδικά για την Περιστέρα, μετά τις πιλοτικές

συνοδεύουν στην κατάδυση. Οι υποβρύχιες πινακίδες που θα υποδεικνύουν

επισκέψεις, συμφωνήθηκε ότι ο μέγιστος αριθμός αυτοδυτών ανά κατάδυση

σημεία ενδιαφέροντος του ναυαγίου προγραμματίζεται να τοποθετηθούν

πρέπει να είναι 8, και ο μέγιστος αριθμός αυτοδυτών ανά συνοδό να είναι 4.

με βάση αυτές τις διαδρομές. Η πιλοτική επίσκεψη των αυτοδυτών στην
Περιστέρα κινήθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής διαδρομής. Στη συζήτηση
με τους επαγγελματίες, μετά και την εμπειρία της επίσκεψης, προτάθηκε
να δημιουργηθούν «διάδρομοι κίνησης» αντί για αυστηρές διαδρομές. Ο
«διάδρομος κίνησης» θα ορίζει το βάθος και την απόσταση από το ναυάγιο

Συζητήθηκε επίσης το θέμα των απαραίτητων καταδυτικών πτυχίων
των αυτοδυτών για το ναυάγιο της Περιστέρας: στο ναυάγιο μπορούν να
καταδύονται όσοι έχουν το πτυχίο Open Water Advanced, αλλά απαιτείται
και σχετική εμπειρία κατάδυσης. Από τους ίδιους τους επαγγελματίες τέθηκε

στην οποία επιτρέπεται να κινηθούν οι επισκέπτες αυτοδύτες και τα σημεία

το θέμα ότι θα ήταν καλό να προηγείται μια βουτιά σε άλλο σημείο με τους

που απαγορεύεται να κινηθούν (απόσταση ασφαλείας από τα ευρήματα). Θα

ίδιους αυτοδύτες, ώστε οι συνοδοί να βλέπουν αν το επίπεδο της εμπειρίας

ορίζει επίσης την κατεύθυνση κίνησης, με βάση την οποία θα τοποθετηθούν

και η συμπεριφορά τους στο βυθό εξασφαλίζει την ασφάλεια της επίσκεψης

οι πινακίδες. Η οριοθέτηση «διαδρόμου κίνησης» αντί για αυστηρή

στο ναυάγιο. Τέθηκε το ζήτημα ότι στο βάθος που είναι το ναυάγιο είναι
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δυνατό να καταδυθούν και αυτοδύτες με πτυχίο Open Water, στο βαθμό που

υπάρχουν και αγγλόφωνοι συνοδοί που εργάζονται σε καταδυτικά κέντρα.

έχουν αρκετή εμπειρία κατάδυσης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υπάρχει

Η κατάρτιση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται από μια επί τόπου επίσκεψη με

μια διαδρομή με μέγιστο βάθος τα -18μ. για τους δύτες με πτυχίο Open

τη συνοδεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (πρακτική άσκηση) ώστε

Water, καθώς όταν η ορατότητα είναι καλή, το ναυάγιο είναι ορατό από το

οι συνοδοί να εκπαιδεύονται στην προτεινόμενη διαδρομή κάθε ναυαγίου (με

βάθος των -18μ. Κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας του ΕΕΑΧ της

τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η σήμανση των διαδρομών υποβρυχίως, που

Περιστέρας, το 2020-2022, μπορούν να δοκιμαστούν τέτοιες επισκέψεις για

θα επιβάρυνε οπτικά τον εκάστοτε αρχαιολογικό χώρο).

να οριστικοποιηθεί το θέμα αυτό.

Το σεμινάριο αυτό θα οδηγεί στην παροχή μιας βεβαίωσης, ενώ τα

Για την εκπαίδευση και την αδειοδότηση των καταδυτικών

καταδυτικά που θα αδειοδοτούνται για καθοδηγούμενη κατάδυση στον

κέντρων. Καθώς η επίσκεψη θα γίνεται μόνο με καθοδηγούμενη κατάδυση,

εκάστοτε ΕΕΑΧ θα πρέπει να έχουν στο δυναμικό τους έναν τουλάχιστον

η τήρηση του διαδρόμου κίνησης των επισκεπτών, η ενημέρωση των

συνοδό που έχει περάσει με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα

επισκεπτών για τις επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες και εν γένει τον

διεξάγεται με ευθύνη του ΥΠΠΟΑ. Ανεξαρτήτως του αριθμού των αυτοδυτών

τρόπο επίσκεψης στο ναυάγιο είναι ευθύνη των καταδυτικών κέντρων.

που θα επισκέπτονται κάθε ΕΕΑΧ, σε κάθε επίσκεψη χρειάζεται να υπάρχει

Για το λόγο αυτό, θα υπάρχουν καταδυτικά κέντρα αδειοδοτημένα για την

ένας τουλάχιστον συνοδός που θα έχει περάσει με επιτυχία το αντίστοιχο

επίσκεψη στους ΕΕΑΧ, ενώ θα υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις σε αυτά σε

εκπαιδευτικό σεμινάριο. Το ζήτημα του πώς θα γίνεται η αδειοδότηση των

περίπτωση μη τήρησης των όρων επίσκεψης σε κάθε ΕΕΑΧ. Η αδειοδότηση

καταδυτικών κέντρων που θα δύνανται να επισκεφτούν τον κάθε ΕΕΑΧ,

προϋποθέτει εκπαίδευση που μπορεί να παρέχεται από την Εφορεία Εναλίων

είναι ζήτημα που πρέπει να αποφασιστεί από το ΥΠΠΟΑ και το Υπουργείο

Αρχαιοτήτων στους συνοδούς καταδύσεων. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να

Ναυτιλίας και να υπάρξουν και οι κατάλληλες θεσμικές ρυθμίσεις. Από τους

έχει δύο σκέλη: το ένα σκέλος είναι θεωρητικό και αφορά στην ιστορία του

επαγγελματίες της κατάδυσης προτάθηκε να δημιουργηθεί μητρώο συνοδών

κάθε ναυαγίου ή ΕΕΑΧ, τη νομοθεσία που το διέπει και τις επιτρεπόμενες

κατάδυσης, που έχουν περάσει με επιτυχία το σεμινάριο.

και μη χρήσεις εντός εκάστου ΕΕΑΧ. Το σκέλος αυτό ζητήθηκε να μπορεί

Διοικητικές κυρώσεις. Συζητήθηκε πολύ το ζήτημα των διοικητικών

να γίνεται και εξ αποστάσεως, για να μπορούν να το παρακολουθήσουν

κυρώσεων που θα μπορούν να επιβληθούν στα καταδυτικά κέντρα σε περίπτω-

άνθρωποι που εργάζονται μόνιμα ή περιστασιακά ως συνοδοί καταδύσεων και

ση μη τήρησης των κανόνων επίσκεψης από τους αυτοδύτες που συνοδεύουν.

διαμένουν σε όλη την Ελλάδα, καθώς και να προσφέρεται στα αγγλικά, γιατί

Πρόκειται για διαδικασία διακριτή από τις τυχόν ατομικές ποινικές ευθύνες των
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αυτοδυτών σε περίπτωση φθοράς αρχαιοτήτων, οι οποίες καλύπτονται από τα

οπτικό υλικό για την απόδοση ευθυνών στους παραβάτες ή/και τα κατα-

οριζόμενα στον Ν. 3028/2002. Τυχόν αμέλειες των καταδυτικών κέντρων (μη

δυτικά κέντρα. Η διαδικασία διοικητικών κυρώσεων, πάντως, θα πρέπει να

τήρηση του χρόνου βυθού, παραβίαση του διαδρόμου κίνησης, τυχόν φθορά σε

περιγράφει με σαφήνεια ποιο όργανο και με ποια διαδικασία αποφασίζει τις

εξοπλισμό του ΕΕΑΧ κ.ά.), προφανώς εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης,

κυρώσεις αυτές και ποιες είναι οι δυνατότητες των καταδυτικών κέντρων

οφείλουν να οδηγούν σε κλιμακούμενες –με βάση την ένταση του προβλήμα-

να καταθέσουν ένσταση επί κυρώσεων (όργανο, προθεσμίες, διαδικασία και

τος– διοικητικές κυρώσεις, με ανώτερη την απώλεια της αδειοδότησης για κα-

χρόνος εξέτασης κ.λπ.).

θοδηγούμενη κατάδυση στους ΕΕΑΧ.

Χρόνος λειτουργίας, ωράριο και εισιτήριο. Η λειτουργία των

Το θέμα συζητήθηκε αλλά δεν εξαντλήθηκε, καθώς υπήρχαν

ΕΕΑΧ προτείνεται να είναι 8 ώρες ημερησίως και για 8 μήνες το χρόνο. Μετά

αντικρουόμενες απόψεις. Οι επαγγελματίες των καταδυτικών κέντρων

όμως από ειδικότερη εξέταση του αποτυπώματος της κάθε περιοχής ΕΕΑΧ,

θεωρούν σκόπιμο να υπάρχει υποχρέωση των καταδυτικών κέντρων

οι ώρες και οι μήνες λειτουργίας δύναται να μεταβληθούν, ανάλογα με τις

στο να δηλώσουν τυχόν φθορά και τον παραβάτη αυτοδύτη και να την

κλιματολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε

αποκαταστήσουν, στο βαθμό που αυτή προέκυψε από αμέλεια επίβλεψης

περιοχή, ανάλογα με την επισκεψιμότητα κ.λπ. Για το ωράριο και το χρόνο

των αυτοδυτών επισκεπτών εκ μέρους του καταδυτικού κέντρου, και να

λειτουργίας υπήρχε σχετικό χωρίο και στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε

υπάρχει η διοικητική ποινή της απώλειας αδειοδότησης μόνο σε περίπτωση

στους επαγγελματίες1. Η συζήτηση στο σεμινάριο περιστράφηκε κυρίως

που υπάρξει φθορά που δεν θα δηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, είναι δύσκολος ο

γύρω από το θέμα της προκράτησης εισιτηρίων και επισκέψεων. Στόχος

καταμερισμός της ευθύνης, σε περίπτωση φθοράς, για το αν αποτελεί ατομική

της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι να υπάρχει αποκλειστικά

ευθύνη του αυτοδύτη ή/και ευθύνη του καταδυτικού κέντρου που οργανώνει

ηλεκτρονικό εισιτήριο, με ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου

την καθοδηγούμενη κατάδυση. Στο σημείο αυτό οι επαγγελματίες έθεσαν

θα δύνανται τα καταδυτικά κέντρα μέσω ειδικών κωδικών αδειοδοτημένων

το ενδεχόμενο της δολιοφθοράς, δηλαδή τον κίνδυνο να υπάρξει εσκεμμένη

χρηστών, να κάνουν προκράτηση της επίσκεψης, να αναφέρουν τον αριθμό

ενέργεια προκειμένου να χάσει την αδειοδότησή του κάποιο από τα

των επισκεπτών αυτοδυτών και να καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιμο

καταδυτικά κέντρα.

εισιτηρίου. Συζητήθηκε η επιστροφή του αντιτίμου σε περίπτωση ανωτέρας

Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη υποβρύχιου συστήματος οπτικής παρακολούθησης του ναυαγίου και των επισκέψεων κατοχυρώνει ότι θα υπάρχει

1 Βλ. Έλια Βλάχου, «Βουτιά στο παρελθόν: Προκαταρκτική έρευνα κοινού σχετικά με τους ΕΕΑΧ», στον παρόντα τόμο
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βίας (κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου λόγου, εκ του οποίου πιθανώς

το προσωπικό της Εφορείας, καθώς και για την επίλυση ειδικών ζητημάτων

να παραμείνει κλειστός ο ΕΕΑΧ) ή η μεταφορά του σε άλλη μέρα και ώρα

του σχεδιασμού των επισκέψεων στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Η

επίσκεψης, κάτι που θα πρέπει να προβλέπεται στο ηλεκτρονικό σύστημα που

συνεργασία με τους επαγγελματίες της κατάδυσης και με τους ίδιους τους

θα αναπτυχθεί. Για την καλύτερη λειτουργία του ΕΕΑΧ, συμφωνήθηκε ότι η

αυτοδύτες, η εμπειρία τους και οι απόψεις τους είναι πολύτιμες για την επιτυ-

προκράτηση δέον είναι να γίνεται έως την προηγούμενη μέρα από τη μέρα

χημένη λειτουργία ενός σύνθετου και δύσκολου εγχειρήματος.

της επίσκεψης. Ζητήθηκε, επίσης, εκ μέρους των επαγγελματιών να υπάρχει
χρηματική ποινή σε περίπτωση ακύρωσης προπληρωμένης επίσκεψης με
ευθύνη του καταδυτικού κέντρου, προκειμένου να μην υπάρξουν «εικονικές
κρατήσεις» των ζωνών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από συγκεκριμένο ή
συγκεκριμένα καταδυτικά κέντρα.
Ως προς το εισιτήριο, συζητήθηκε η αντικατάστασή του με «τέλος επίσκεψης» ανά σκάφος, όμως αυτό απέχει από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εισιτήριο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους (πρόκειται για ατομικό
εισιτήριο) αλλά και με τον τρόπο που τα καταδυτικά κέντρα κοστολογούν τις
καταδυτικές εκδρομές (πρόκειται για ατομική χρέωση ανά αυτοδύτη).
Από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στο σεμινάριο τέθηκαν
επίσης ως ζητήματα: α.) Να μεγαλώσει η ζώνη απαγόρευσης αλιείας γύρω
από τον ΕΕΑΧ (έστω κατά τους μήνες λειτουργίας του ΕΕΑΧ). Το μέτρο
αυτό θεωρήθηκε ότι θα συμβάλλει στο να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία ειδών
στο βυθό, κάτι που είναι πιο ελκυστικό για τους επισκέπτες, β.) Να υπάρχει
κάποια πρόβλεψη, ώστε να μην χρησιμοποιούνται από τυχόν παραπλέοντα
σκάφη τα ναύδετα που θα έχουν τοποθετηθεί για τη λειτουργία του ΕΕΑΧ.
Η εμπειρία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για
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Innovative technologies
to promote the shipwrecks
of the Sporades and
the Western Pagasitic
FABIO BRUNO
Associate Professor University of Calabria

Over the millennia the Mediterranean Sea represented a crossroad
between civilizations, leaving important evidences and traces of their cultures
on the sea bottom. Therefore, nowadays the Mediterranean preserves numerous
archaeological sites and ruins (represented by over 1.200 shipwrecks and ancient
submerged coastal towns), such to be considered a real submerged museum.
For this reason, the underwater cultural heritage (UCH) is an extensive
asset with wide potential for tourism development on the coastal areas.
Nevertheless, many underwater archaeological sites are not accessible because of
the limitations due to the environmental context, such as depth of the site and sea
currents, or to local and international laws and regulations.
To this end, it has been demonstrated that computer graphics techniques
like 3D reconstructions, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR), are a
highly effective means of communication for facilitating the access and increasing
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the value and the public awareness about the UCH.

scenario based on archaeological, biological and morphological data.

Digital technologies offer various solutions for enhancing perception,

University of Calabria (UNICAL), partner of BLUEMED project, has

awareness, and knowledge of cultural and natural heritage, thus contributing to

designed and developed a method that exploits the high-resolution data obtained

its efficient conservation and sustainable exploitation.

from photogrammetric techniques with recent advances in the construction

In the context of the Interreg MED BLUEMED project, different services
that aimed at improving the visitor’s experience and enjoyment of underwater
archaeological sites have been demonstrated on 4 European pilot sites. In
particular, these services are intended, on one hand, to promote diving tourism
by improving divers’ experience in underwater sites through an Underwater
Augmented Reality system allowing divers to have a virtual guide that provides
specific information about the artefacts and the area they visit. On the other hand,
to promote the induced tourist activities through a VR system that allows users
to live a virtual experience inside the reconstructed 3D model of the underwater
archaeological site.

of acoustic micro-bathymetric maps in order to build three-dimensional
representations combining the resolution of optical sensors with the precision of
acoustic bathymetric surveying techniques. In fact, while the acoustic techniques
are usually adopted for acquiring a great amount of data at long distances even
under bad visibility conditions, the optical techniques, on the contrary, are
more suited for close-range acquisitions and allow for gathering high-resolution,
accurate 3D data and textures, though the results are strongly influenced by
turbidity. The method exploits the joined use of these technologies to obtain a
complete representation of the underwater scene and to geo-localize the optical
3D model using the bathymetric map as a reference.
During the optical and acoustic survey activities, various useful and

This paper reports the results of the application of these innovative

interesting locations are also defined and geolocated in order to be subsequently

technologies for the promotion of some shipwrecks located in Greece, at Sporades

implemented as Points of Interests (POIs) in the virtual reproduction of the

and Western Pagasitic. These are the Peristera shipwreck, Kikinthos shipwreck,

underwater archaeological site. In fact, once the creation of the textured 3D model

Glaros Cape area, and Telegraphos area.

of the underwater archaeological area is achieved, it is adopted as a starting point

Methodology for the 3D Digitalization

to build and assemble the immersive environment.

of Underwater Archaeological Sites

Survey Activities

The 3D digitalization of a submerged archaeological site is a long and

The University of Zagreb (UNIZG-FER) team was responsible for the

difficult process because of the underwater environment. For this reason, a

acoustic survey. Surveying missions were carried out with the ASV PladyBath,

multidisciplinary group is required to merge knowledge, data and techniques

which was used to gather the bathymetric data of the seabed on the selected

necessary to create a truly immersive virtual scene or an augmented reality

underwater archaeological sites. In particular, in Peristera Island, an area of about
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300 x 300 m2 has been acquired obtaining a Digital Terrain Model (DTM) of

require a 3D reconstruction with a high level of detail, were acquired using a high

2.548.382 points (Figure 47).

resolution with strobes, while the acquisition of the seafloor at a lower detail was

The ASV PladyBath has been also used to gather the bathymetric data of
the areas in front of Kikinthos island, Glaros cape, and Telegraphos cape, obtaining
a final DTM of 3.576.676 points,935.076 points, and1.622.231 points respectively.
Moreover, the UNIZG-FER team performed a photogrammetric aerial survey
of the sites with a drone in order to reconstruct the coastline in front of the
archaeological sites.

carried out using a low resolution action-cam set in video mode, equipped with
2 video lights. Finally, for the Telegraphos Island a dataset of 1.602 images has
been constructed, covering an area of about 50m x 25m. An orthophoto has been
created to assess the quality of the acquired image.
Virtual Diving System
The Virtual Diving system is a VR exhibit that allows users to explore the

UNICAL team was responsible for the underwater optical survey. The

3D reconstruction of the underwater site and receive historical and archaeological

survey started with the preparation of the site to conduct photogrammetry

information about the submerged exhibits and structures of the site. Flora and

activities (creation of the geodetic control network through the positioning of

fauna are also described, with particular attention on their interaction with the

underwater markers, measurements of the distance among the markers, etc.).

submerged artefacts. Both versions of the Virtual Diving system (the VR semi-

The activities were conducted by small teams of 2-3 people in order to maximize

immersive and VR immersive experiences) have a software architecture that allows

the number of dives. The pictures have been taken following a standard aerial

to render the virtual underwater environment in real time and to interact with it.

photography layout (Figure 48).

The virtual scenario depicts the actual condition of the underwater

The complete dataset acquired in the Peristera shipwreck is composed of

archaeological area and the surrounding seabed. The scene is also populated with

1.044 images, covering an area of about 30m x 15m. For the Kikinthos shipwreck

3D models of the flora and fauna typical of the marine ecosystem, such as fish,

a dataset of 3.223 images has been created covering an area of about 30m x 30m.

sponges, seagrass, seaweed plants, etc. Furthermore, Points of Interests (POIs)

Having considered the vast area where the dataset had to be acquired in
Glaros Cape (3.350m2), UNICAL team decided to split the site in three smaller
areas. The first day, in order to prepare the site for the photogrammetric acquisition,

are added to the virtual scene to provide both general information and historicalcultural and biological contents related to the site. The virtual interactive
environment has been developed using Unity, a game 3D engine (Figure 49).

markers and rulers were placed on the seabed to define the boundaries of every

The POIs are added to the virtual scene in the form of 3D large head map

area and to create the local geodetic control networks. Due to the dimension of the

tips whose colour depends on the category they belong to, e.g. yellow for the his-

area to be acquired, a multi-resolution 3D reconstruction approach was used to

torical and archaeological information and green for biological ones. 3D models

optimize the time spent underwater. In particular, the archaeological finds, which

of fishes and schools of fish, typical of that site, are settled into the underwater
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environment and animated by means of artificial intelligence techniques. The

guide that provides specific information about the artifacts or the biological and

vegetation is placed exactly as it was captured during the optical survey and it is re-

geological features spotted during the visit. Divers know their geographic position

produced by means of texture effects that mimic the movements of the real plants.

inside the underwater site and can follow a planned route set by the underwater

The virtual exploration starts above the surface of the water at the diving
spot. In order to make a more attractive and engaging experience, the terrestrial
environment is added and constructed in the most possible realistic way. The
exploration can be performed in two different modes that can be selected by the
user on the user interface (UI): free or guided tour. In both cases the visitor is
engaged into an active state of learning where he/she is motivated to create his/
her own knowledge rather than to receive information passively. In particular, in
the first mode, the user can dive freely in the archaeological area and he/she is
free to pick the desired POI or simply take an overview of the submerged area.
In the other case, the guided tour mode features a virtual diver who guides the
user during the exploration of the underwater archaeological site. In particular,
the virtual diver implements a logical follow-on of the POIs that, according to
a storyline approach, allows users to follow one or more “itineraries” and/ or
“thematic” routes (“naturalistic”, “historical and archaeological” themes). In the
guided tour mode, the 3D POIs are hidden and they become visible, one at a time,
when the scuba guide moves closer to them. At that point, the user can decide
to skip the POI and pass to the next one, or to activate it and receive specific
information by means of multimedia content (audio, image and text).

museum’s guide. It allows shooting geo-referenced photos that can be uploaded
on a dedicated social website at the end of the diving session, where divers will
be able to share the most exciting moments of the dive. The service should be
also used for both documentation and monitoring purposes. Professionals who
are involved in the preservation of the marine areas can relevantly increase the
efficiency of their work making possible to acquire much more data in the same
diving session if compared to traditional methods.
The System architecture designed for the purpose of BLUEMED project
is conceptually described in Figure 50:
It is based on a surface platform and up to five underwater tablets equipped
with an acoustic positioning and orientation system. A database is also used for the
uploading and downloading of the data related to the underwater archaeological site
(3D map, multi-media contents linked to the Points of Interest etc.). In particular,
the hardware architecture of the system is composed of three main units:
• underwater positioning and orientation system (SBL + inertial platform);
• autonomous surface vehicle (or a surface buoy);
• underwater tablet.
The software application that runs on the underwater tablet provides

Augmented Diving Service

all the augmented reality functionalities. First of all, it visualizes a 3D map of

The Augmented Diving service is a solution designed to improve the

the archaeological site and using the data received by an acoustic positioning

visit experience in underwater museums or marine parks. It is intended for scuba

system to show the diver position inside it with a personal point of view. When

divers who are going to visit the underwater site, allowing them to have a virtual

the application opens, after the welcome screen, an initial view is displayed. On
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this first view the diver can search and select the underwater site to be explored.

or enlarge the view of the area that he/she explores. It is possible to perform zoom

All information related to a specific underwater archaeological site are stored on

in and zoom out of the map or move it; these features are available using a set of

a remote server, so, after the site selection, the application begins to download

specific buttons placed on the side of the application user interface (UI).

all necessary data (3D map, POI information, images etc.) using an internet
connection. When all data is loaded, the tablet is ready for the dive session and

• Camera control

switches to the Navigation View. Navigation view is the main screen that the diver

The siver is enabled to collect geo-localized photos. A camera button on

sees during the underwater exploration and it allows access to the functionalities

the UI is used in order to access the tablet camera; the diver can take geo-localized

and the real-time information of augmented reality system (Figure 51).

photo during every stage of the immersion and store them automatically on the
internal memory of the tablet.

• Computer Board
Is the section of the screen dedicated to show the dive information; inside
the computer board the diver can read some data related to the system status as:
• time elapsed underwater or current depth;
• water temperature;
• quality of the acoustic signal of underwater positioning system.
In addition, this section provides information related to current navigation activity. In particular, distance, direction and the name of the next POI are
displayed. The POI can be selected by the diver or is one of those planned during
the exploration route.
• Map control

The application collects a data log during the exploration creating a history of the activity. Inside the log the following information is stored;
• depth;
• water temperature;
• the path followed during the visit;
• the photos with their geographic position.
The log is stored during the exploration inside a local cache on the tablet. At
the end of the dive, when the tablet returns to the surface and an internet connection
is available, the log is uploaded on the remote server cloud storage (Figure 52).
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Η διατήρηση της
φυσικής κληρονομιάς
στο Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων
και η σημασία της
ΣΠΎΡΙΔΏΝ ΙΏΣΉΦΙΔΉΣ1,
ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΠΟΎΡΣΑΝΙΔΉΣ2
ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΒΑΣΙΛΟΠΟΎΛΟΎ2

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων,

1

2

Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών

Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
(Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) αποτελεί ένα νησιωτικό σύμπλεγμα υψηλής οικολογικής,
αισθητικής, πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, το οποίο φιλοξενεί έναν από τους
μεγαλύτερους πληθυσμούς μεσογειακής φώκιας στον κόσμο, καθώς και άλλα
σημαντικά είδη προτεραιότητας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τόσο
στη χερσαία όσο και στη θαλάσσια περιοχή του. Εκτός από την προστασία και
την ορθολογική διαχείριση της περιοχής, που αποτελούν βασικό αντικείμενο του
Φορέα, στο πεδίο των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνονται επίσης η ανάδειξη
και η προβολή της περιοχής, και επακόλουθα ο εντοπισμός δράσεων βιώσιμης
ανάπτυξης. Η επιστημονική παρακολούθηση, η ευαισθητοποίηση-ενημέρωση
του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων, και η συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τα οποία
εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας πληροφορίας που συμβάλλει στην
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αποτύπωση της κατάστασης και των τάσεων που διαμορφώνονται και επιτρέπει

βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη (την κατοικημένη ζώνη) όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερα

την αξιολόγηση των ευκαιριών που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής,

αυστηρές ρυθμίσεις. Η Κυρά Παναγιά, τα Γιούρα, τα Σκάντζουρα, η Ψαθούρα και

αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του Φορέα. Ένα από

το Πιπέρι αποτελούν την Α΄ Ζώνη (την ακατοίκητη ζώνη) η οποία είναι η κύρια

τα προγράμματα αυτά είναι και το Interreg MED AMAre, το οποίο βρίσκεται

προστατευόμενη περιοχή, όπου υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την αλιεία, την

σε εξέλιξη και τροφοδοτεί με νέα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση των

αγκυροβολία, την προσέγγιση, τη διέλευση και τη διανυκτέρευση των επισκεπτών.

παράκτιων θαλάσσιων οικότοπων, με έμφαση στα λιβάδια ποσειδωνίας και τους

Επιπλέον, η νήσος Πιπέρι και η περιμετρική θαλάσσια ζώνη σε απόσταση

κοραλλιογενείς υφάλους. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα καταδεικνύουν την

τριών ναυτικών μιλίων συνιστούν τον πυρήνα του Πάρκου, δηλαδή την περιοχή

αναγκαιότητα για συνεχείς δράσεις επιστημονικής παρακολούθησης, οι οποίες

της πλέον αυστηρής προστασίας όπου δεν επιτρέπεται η προσέγγιση των αλιέων

είναι απαραίτητες στο πλαίσιο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής

αλλά και των τουριστών.

κατάστασης μέσω προσαρμοστικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των
δραστηριοτήτων στην περιοχή του θαλασσίου πάρκου.

Η συνολική έκταση του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι 2.315 χλμ2. Επιπρόσθετα, με
το νόμο 4519/2018, με τον οποίο εντάχθηκε το σύνολο των περιοχών NATURA
2000 στη δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης, η περιοχή ευθύνης του Φορέα

Ιστορία και Γεωγραφία
Το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. ήταν η πρώτη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή
(Θ.Π.Π.) που θεσπίστηκε στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη της Μεσογείου
(2.315,00 χλμ2). Θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 519/1992
ενώ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 23537/2003 ορίστηκε το πλαίσιο
διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου, το οποίο
αποτελείται από εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της Περιφερειακής

επεκτάθηκε και στις γειτνιάζουσες περιοχές και συγκεκριμένα στη θαλάσσια
περιοχή και στις βραχονησίδες μεταξύ Αλοννήσου και Σκοπέλου, τη ΝΑ Σκόπελο
(GR1430005), τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκοπέλου και Σκιάθου (GR1430009),
τη θαλάσσια περιοχή και τις βραχονησίδες περιμετρικά της Σκιάθου και τον όρμο
Κουκουναριές (GR1430003). Το σύνολο της έκτασης της νέας διευρυμένης
περιοχής ευθύνης του Φορέα φθάνει περίπου τα 2.850 χλμ2 (εικ. 53) .

και Κεντρικής Διοίκησης, της τοπικής Δημοτικής Αρχής, των τοπικών

Στόχοι και προτεραιότητες

παραγωγικών φορέων καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)

Η προστασία ενός από τους πιο σημαντικούς βιότοπους της μεσογειακής

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό Αιγαίο και

φώκιας (Monachus monachus), αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του Φορέα.

περιλαμβάνει 6 μεγάλα νησιά και 22 νησίδες και βραχονησίδες. Στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Ωστόσο, η διατήρηση της καλής κατάστασης των βιοτόπων των άλλων σπάνιων

εντάσσονται τόσο ακατοίκητες και απομονωμένες περιοχές, όσο και κατοικημένες

και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας συμπεριλαμβάνονται στους

περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό η βασική φιλοσοφία ήταν

στόχους του Φορέα που ασχολείται με το σύνολο της άγριας ζωής, τους αλιευτικούς

να χωριστεί η περιοχή σε δύο ζώνες προστασίας. Η Αλόννησος και η Περιστέρα

πόρους, το φυσικό τοπίο αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
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Παράλληλα, στους αντικειμενικούς σκοπούς του Φορέα συμπεριλαμβάνεται

σπάνια θαλασσοπούλια, όπως ο αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) αλλά και πιο

και η παροχή ενός μεγάλου φάσματος χρήσεων μέσα στο Πάρκο, όχι μόνο για

συνηθισμένα, όπως ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii),

τους κατοίκους της Αλοννήσου, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα, σύμφωνα

ο μύχος (Puffinus yelkouan) και ο αρτέμης (Calonectris diomedea). Σημαντική

πάντα με το βασικό στόχο που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ιδιαίτερης

επίσης είναι και η παρουσία αρπακτικών με πιο χαρακτηριστικό είδος τον

σημασίας για τον Φορέα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων

απειλούμενο μαυροπετρίτη και τον επιβλητικό σπιζαετό. Στο θαλάσσιο

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση

τμήμα του κυριαρχούν σημαντικοί πληθυσμοί από τρία είδη κητωδών και

του φυσικού οικοσυστήματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την

πιο συγκεκριμένα το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), το ρινοδέλφινο

επίτευξη των ανωτέρω στόχων, απαραίτητες δράσεις προτεραιότητας είναι: α) η

(Tursiops truncatus) και το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis). Ιδιαίτερα

εφαρμογή επιστημονικού προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης του

σημαντική ποικιλομορφία παρουσιάζει η πλούσια ιχθυοπανίδα που αποτελείται

περιβάλλοντος του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και ιδιαίτερα του πληθυσμού της μεσογειακής

από 300 περίπου είδη ψαριών και ασπόνδυλων που συμπεριλαμβάνει και

φώκιας και των ενδιαιτημάτων της στην ευρύτερη περιοχή του θαλάσσιου

σημαντικά εμπορικά είδη στα οποία στηρίζεται η παραδοσιακή παράκτια αλιεία.

πάρκου, β) η παρακολούθηση, επιτήρηση και φύλαξη του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., γ) η

Τα περισσότερα είδη που αλιεύονται ανήκουν στην οικογένεια των Sparidae, ενώ

περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και

επίσης αντιπροσωπευτικά είναι τα είδη των οικογενειών Labridae και Serranidae.

η ενημέρωση των επισκεπτών και των χρηστών, δ) η ανάπτυξη προγραμμάτων

Το μελανούρι (Oblada melanura), η γόπα (Boops boops), το σαυρίδι (Trachurus

εθελοντισμού, ε) η ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων

mediterraneus), το φαγκρί (Pagrus pagrus), η συναγρίδα (Dentex dentex), το

στη λειτουργία και διαχείριση του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και στην προσφορά κοινωνικού

μπαρμπούνι (Mullus surmuletus), το σκαθάρι (Spondyliosoma cantharus),

έργου στην τοπική κοινωνία.

η σκορπίνα (Scorpaena scrofa), ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius), το

Το οικοσύστημα του Πάρκου
Μολονότι η περιοχή χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο πάρκο, δεν
περιλαμβάνει μόνο θαλάσσιους οικοτόπους. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία
δένδρων και θάμνων που φύονται στα νησιά του Πάρκου και σχηματίζουν
διαφορετικούς τύπους χερσαίων ενδιαιτημάτων με πιο χαρακτηριστικά α) τα

προσφυγάκι (Micromesistius poutassou), το καλαμάρι (Loligo vulgaris) και ο
αστακός (Palinurus elephas) είναι ορισμένα από τα κύρια αλιεύματα. Διάσημος
επίσης και πολύ σημαντικός για την τοπική οικονομία είναι ο τόνος Αλοννήσου
τον οποίο επεξεργάζονται με παραδοσιακές μεθόδους και διοχετεύουν στις
αγορές εντός και εκτός χώρας.

πευκοδάση, β) τη μακκία βλάστηση και γ) τα φρύγανα. Ο συνδυασμός των

Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus)

χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για

Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus (εικ. 54) αποτελεί το κύριο

τη διαβίωση σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, στην οποία συγκαταλέγονται

προστατευόμενο είδος του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Θεωρείται διεθνώς το πιο απειλούμενο
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είδος φώκιας στον κόσμο µε πληθυσμό που δεν ξεπερνά τα 600 άτομα. Από το 1996,

σθετα προβλήματα στις αμμώδεις παραλίες. Αποτελεί «νηπιοτροφείο» για πολ-

μετά την κατάρρευση του πληθυσμού της Μαυριτανίας, που μέχρι τη δεκαετία

λά είδη ψαριών και καρκινοειδών εμπορικής σημασίας, ενώ έχει την ικανότητα να

του 1990 κατείχε την αριθμητική υπεροχή, κατατάχθηκε ως είδος Κρισίμως

ελέγχει τη ροή των επιφανειακών ιζημάτων, καθώς μπορεί να αποθηκεύει το ίζημα

Κινδυνεύον (Critically Endangered CR) στον Κατάλογο του IUCN. Έκτοτε, ο

στα ριζώματά του. Είναι μια από τις σημαντικότερες αποθήκες CO2 , έχοντας αργή

σημαντικότερος πληθυσμός της εντοπίζεται στη χώρα μας, με την περιοχή του

ανάπτυξη, και το θαμμένο ρίζωμα μπορεί να έχει πάχος πολλών μέτρων, με αποτέ-

Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. να κατέχει τα πιο σημαντικά ενδιαιτήματα. Πιο πρόσφατα δεδομένα

λεσμα η ηλικία ενός λιβαδιού να ξεπερνά και τα 15.000 έτη. Είναι ένα οικοσύστημα

δείχνουν ότι είναι διαρκώς αυξανόμενος ο πληθυσμός που βρίσκει καταφύγιο στις

με πολύ υψηλή ποικιλότητα: το 25% των θαλασσίων ειδών που απαντούν στη Με-

σπηλιές και τις απότομες βραχώδεις ακτές των νησιών της ευρύτερης περιοχής

σόγειο μπορούν να βρεθούν στα λιβάδια της Posidonia oceanica σε κάποιο στάδιο

του πάρκου. Για το λόγο αυτό, το 2014 η κατάσταση διατήρησης του είδους

ανάπτυξής τους. Ο ρυθμός ανάπτυξης των λιβαδιών είναι ιδιαίτερα αργός και έχει

αναθεωρήθηκε στην κατηγορία Κινδυνεύον (Endangered ΕΝ) στον Κατάλογο
του IUCN και αυτό πιθανότατα αντανακλά τις προσπάθειες που έγιναν τα
τελευταία χρόνια για την προστασία του. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται ως είδος
προτεραιότητας στα Παραρτήματα ΙΙ & IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη
διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας.
Στην Ελλάδα, η μεσογειακή φώκια συμπεριλαμβάνεται ως απειλούμενο είδος στο
«Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Σπονδυλωτών της Ελλάδας».
Λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) - Οικότοπος 1120*
Η ποσειδωνία αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα για τη Μεσόγειο, παρέχοντας σημαντικές οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες από
βιολογικής άποψης, φυσικής ισορροπίας, αλλά και οικονομικής πλευράς (εικ. 55),
προσφέροντας πολύ υψηλή πρωτογενή παραγωγή στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Μεγάλα τμήματα του λιβαδιού (ως νεκρά φύλλα) προσφέρουν θρεπτικά στοιχεία
στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ενώ όταν αυτά μεταφέρονται στην παράκτια ζώνη, σε
αμμώδεις παραλίες, λειτουργούν ως φυσική άμυνα κατά της διάβρωσης των παραλιών εφόσον δεν αφαιρεθούν με μηχανικές μεθόδους, οι οποίες προκαλούν επιπρό-
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υπολογισθεί πως μεγαλώνουν με ρυθμό 3 εκατοστών ανά έτος. Τα λιβάδια της ποσειδωνίας είναι πολύ ευαίσθητα στις ανθρωπογενείς επεμβάσεις στη θάλασσα και
τις αλλαγές που προκαλούν αυτές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ως αποτέλεσμα
αυτών, από το 1960 έως και σήμερα, σε πολλές περιοχές της Μεσογείου έχει παρατηρηθεί η συρρίκνωσή τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα λιβάδια έχουν οδηγηθεί σε αφανισμό, και οι κύριοι λόγοι που συνδέονται με την υποβάθμισή τους είναι
οι ακόλουθοι:
• Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη
• Θαλάσσια ρύπανση καθώς και οι απορροές αγροχημικών
από τη λεκάνη απορροής
• Ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών
• Παράνομη χρήση συρόμενων αλιευτικών
εργαλείων σε περιοχές που υπάρχουν λιβάδια
• Ξενικά είδη
• Ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση επαγγελματικών
σκαφών και σκαφών αναψυχής σε περιοχές όπου υπάρχουν λιβάδια.
Λόγω του σημαντικού οικολογικού ρόλου καθώς και της τάσης που έχει
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για συρρίκνωση, η ποσειδωνία προστατεύεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής

Οι θέσεις που φιλοξενούν δάση από γοργονίες ή κάθετους τοίχους

Ένωσης (ΕΕ). Στη Συνθήκη της Βέρνης και της Βαρκελώνης είναι στη λίστα του

καλυμμένους από διαπλάσεις ροδοφυκών αποτελούν πόλο έλξης δραστηριοτήτων

Παραρτήματος Ι, ενώ αποτελεί Οικότοπο Προτεραιότητας στην Οδηγία για την

αναψυχής, όπως είναι η αυτόνομη κατάδυση, αλλά η μη προσεκτική επίσκεψη

προστασία και διατήρηση των οικοτόπων της ΕΕ (92/43/ΕΟΚ) με κωδικό 1120*.

των περιοχών αυτών από τους δύτες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις

Η εγκατάσταση μόνιμων, φιλικών προς τα λιβάδια, αγκυροβολίων είναι η

βιοκοινωνίες (π.χ. καταστροφή των κοραλλιών λόγω βίαιης επαφής).

μόνη λύση για τη μείωση της πίεσης και των καταστροφών από την ανεξέλεγκτη

Σε βαθύτερα νερά, μέρος του οικοτόπου αυτού αποτελεί η τραγάνα ή

αγκυροβολία καθώς αυτή, πέρα από την καταστροφή των λιβαδιών, επιτρέπει τη

ροδολιθικός πυθμένας, που σχηματίζεται από ελεύθερους τύπους κοραλλοειδών

διάβρωση του θαμμένου τμήματος του λιβαδιού απελευθερώνοντας CO2 στην

ροδοφυκών που αναπτύσσονται πάνω σε επίπεδους αμμολασπώδεις βυθούς, ενώ

ατμόσφαιρα. Πέραν αυτών, η επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με σύγχρονα

καλύπτει εκτεταμένες εκτάσεις υπό ευνοϊκές συνθήκες. Οι σχηματισμοί άλλοτε

ραντάρ αλλά και η ενίσχυση των περιπολιών με πλωτά μέσα θα δώσει στον
Φορέα τα εργαλεία για την ορθή διαχείριση και διατήρηση των λιβαδιών σε καλή
οικολογική κατάσταση.

είναι μικρού μεγέθους δημιουργώντας «ροδοχάλικα» (~1-5 εκ.) και άλλοτε είναι
ροδόλιθοι μεγέθους κροκάλας (~6-25 εκ.). Ο οικότοπος περιλαμβάνει ένα μεγάλο
εύρος ζώων και φυτών που η παρουσία και ανάπτυξή τους καθορίζεται από τις
τοπικές φυσικοχημικές και ωκεανογραφικές συνθήκες. Οι πιέσεις που δέχεται ο

Οι Μεσογειακοί Ύφαλοι - οικότοπος 1170
Οι μεσογειακοί ύφαλοι περιλαμβάνουν υποθαλάσσιες ή εκτεθειμένες
περιοχές μικρής παλίρροιας, με βραχώδες υπόστρωμα και βιογενείς σχηματισμούς,
που ανέρχονται συνήθως από τον πυθμένα της υποπαραλιακής ζώνης, μπορεί όμως
να φτάνουν μέχρι και την υπερπαραλιακή ζώνη, όπου υπάρχει μια μη διακοπτόμενη

οικότοπος σε όλο το βαθυμετρικό εύρος είναι οι ακόλουθες:
• Δόμηση στην παράκτια ζώνη και καταστροφή
των ρηχών τμημάτων των υφάλων
• Θαλάσσια ρύπανση, οι απορροές αγροχημικών από την λεκάνη
απορροής που επηρεάζουν άμεσα τα δάση των φαιοφυκών

ζώνωση από κοινωνίες φυτών και ζώων. Οι ύφαλοι αυτοί συνήθως υποστηρίζουν

• Αλιεία

ζώνωση από βενθικές κοινωνίες φυκών και ζώων, περιλαμβάνοντας κρουστώδεις

• Ξενικά είδη

και κοραλλιογενείς σχηματισμούς. Στην εύφωτη ζώνη αναπτύσσονται σχηματισμοί
φαιοφυκών (εικ. 56) που δρουν ως μικρής κλίμακας νηπιοτροφεία ψαριών, περιοχές
πλούσιες σε βιοποικιλότητα, ενώ στη μερικώς σκιασμένη ή πλήρως σκιασμένη ζώνη
αναπτύσσονται οι κοραλλιογενείς σχηματισμοί με διάφορες φάσεις (γοργονιών,

• Αγκυροβόληση σε βαθιά νερά (>30 μ.) και καταστροφή
κοραλλιογενών σχηματισμών και τραγάνας από μεγάλα πλοία
• Εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία σε κάθετους τοίχους
• Κλιματική αλλαγή
Το 2008 το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης της υπηρεσίας περιβάλλοντος των

κοραλλιών, σπόγγων κ.λπ.) (εικ. 57-58).
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Ηνωμένων Εθνών RAC/SPA προχώρησε στην έκδοση του πρώτου σχεδίου δράσης

υπάρχουν περιοχές σημαντικού ενδιαφέροντος από πλευράς φυσικής κληρονομιάς,

(Action Plan) για το τμήμα των Μεσογειακών Υφάλων (UNEP-MAP-RAC/SPA 2008).

οι οποίες και θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν σημαντικό τουριστικό/καταδυτικό

Το Πρόγραμμα AMAre -κύρια αποτελέσματα
Λιβάδια ποσειδωνίας βρίσκονται σχεδόν σε όλη την έκταση του πάρκου
μέχρι το βάθος των -30 έως -35 μ. Τα λιβάδια έχουν τη μορφή συνεχούς κάλυψης, ενώ
η κυριότερη άμεση ανθρωπογενής πίεση που ασκείται σε αυτά και αναγνωρίστηκε
έπειτα από εκτεταμένες εργασίες πεδίου, είναι η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία.
Η συχνή ρίψη αγκυρών σε κάποιες θέσεις, κυρίως υπήνεμες, έχει σχεδόν αφανίσει
τα λιβάδια, ενώ στις θέσεις αυτές έχουν εισβάλει άλλα φανερόγαμα, όπως το
αλλόχθονο Halophila stipulacea ή το χλωροφύκος Caulerpa racemosa. Αναφορικά
με τους κοραλλιογενείς σχηματισμούς, η κύρια πίεση που αναγνωρίστηκε,
έπειτα από εργασίες πεδίου σε επιλεγμένες θέσεις, είναι η καταστροφή τους
από αλιευτικές δραστηριότητες και κυρίως από εγκαταλελειμμένα αλιευτικά
εργαλεία, δίχτυα αλλά και παραγάδια. Σε δειγματοληψία που έγινε τον Ιούνιο
του 2019 εντοπίστηκε έντονη κάλυψη των οικοτόπων αυτών από νηματοειδή
μακροφύκη που δημιουργούν ζελατινώδη συσσωματώματα (κοινώς αναφερόμενα
ως «μαλούπα») τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και έχουν εποχική
παρουσία με αυξημένη εμφάνιση την περίοδο του καλοκαιριού. Σημειώνεται ότι
το φαινόμενο κάλυψης του θαλάσσιου βυθού με ζελατινώδη συσσωματώματα έχει
μελετηθεί σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και συνδέεται με νεκρώσεις σε οικοτόπους
(π.χ. γοργονιών Eunicella singularis, αλλά και επιπτώσεις σε ιχθυοπληθυσμούς
που σχετίζονται με το βενθικό οικοσύστημα. Οι εικόνες 59-64 συνοψίζουν τις
καταγραφείσες πιέσεις/απειλές στους προαναφερόμενους οικοτόπους, όπως
αποτυπώθηκαν από τα ευρήματα του AMAre.
Συνοψίζοντας, στο Πάρκο της Αλοννήσου τα ευρήματα δείχνουν ότι, αν και
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ενδιαφέρον, υπάρχει σημαντική υποβάθμιση κατά τόπους εξαιτίας των πιέσεων
που δέχονται από τις ασκούμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες αλλά και
από την επαγόμενη από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή. Είναι προφανές ότι
η υποβάθμιση του οικοσυστήματος συρρικνώνει τις προοπτικές για βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη, όπως περιγράφονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη
Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth). Υπάρχει ανάγκη τακτικής καταγραφής της
κατάστασης του οικοσυστήματος και επεμβάσεων με λήψη κατάλληλων μέτρων,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να αποτραπεί τυχόν περαιτέρω υποβάθμιση
και μάλιστα να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης με τελικό στόχο την επίτευξη
Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΠΚ), όπως αυτή ορίζεται από την Οδηγία
Πλαίσιο της ΕΕ για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ). Άλλωστε, η ΟΠΘΣ δίνει
ιδιαίτερη σημασία στα μέτρα χωρικής προστασίας και συγκεκριμένα στα δίκτυα
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για την επίτευξη ΚΠΚ στις ευρωπαϊκές
θάλασσες. Συνεπώς, οι προστατευόμενες περιοχές, όπως το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., θα
πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα καλής πρακτικής για βιώσιμη ανάπτυξη,
που είναι άμεσα συνυφασμένη με την υιοθέτηση ολοκληρωμένης διαχειριστικής
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα, ενσωματώνοντας στόχους που αφορούν
τόσο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ακεραιότητας των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων, όσο και στην εξασφάλιση παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών
που είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ευημερία.
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Η Συμβολή του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
στην ανάδειξη των
Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων
ΜΕΛΠΟΜΕΝΉ ΣΑΡΑΦΙΔΟΎ1
ΠΟΛΎΤΙΜΉ Π. ΓΡΑΒΒΑΝΉ2
1
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας
2
Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στην εισήγηση παρουσιάστηκε καταρχάς η δράση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την
υλοποίηση Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στις νήσους
Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό. Αρμόδια για την Παρακολούθηση και
Παραλαβή ήταν η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε στενή συνεργασία με τους Δήμους των περιοχών αναφοράς του.
Η χρηματοδότηση προήλθε από την Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος και
η δράση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προέβλεπε:
α) Θεσμικό-Νομοθετικό Πλαίσιο για την υλοποίηση του έργου
β) Καθορισμό βασικών χαρακτηριστικών έργου
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γ) Εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας και
βιωσιμότητας του έργου (business plan)
δ) Σχεδιασμό για την ίδρυση, λειτουργία, διοίκηση και

Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

1. Κλασικό ναυάγιο Περιστέρας Αλοννήσου,
2. Βυζαντινό ναυάγιο Κικύνθου Αμαλιάπολης,
3. Βυζαντινό ναυάγιο ακρωτηρίου Γλάρου Νηών Σούρπης,

βιωσιμότητα του φορέα ιδιωτικού, δημοσίου ή μεικτού

4. Υστερορωμαϊκό ναυάγιο ακρωτηρίου Τηλέγραφος Νηών Σούρπης.

που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου

• Σχεδιασμός του «Έργου», αρμοδιότητες φορέων, χρονοδιαγράμματα,

ε) Χωροθέτηση της θαλάσσιας περιοχής
των καταδυτικών πάρκων και των υποβρύχιων μουσείων
στ) Χωροθέτηση Κέντρων επισκεπτών καταδυτικού τουρισμού
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα σχεδιασμού,

απαιτήσεις, με συνεργασία όλων των μερών.
• Συνεργασία για το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής
Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και των Δήμων Αλοννήσου και Αλμυρού.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η Πρόσκληση που κατατέθηκε για

τα οποία ήταν:
• Συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο

το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 για τη

Περιβάλλοντος, για το νομοθετικό πλαίσιο ως προς τη δημιουργία Επισκέψιμων

«Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην

Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) και Καταδυτικών Πάρκων.

Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» με προϋπολογισμό ύψους 4 εκ.

• Συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τους ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους που δύνανται να αδειοδοτηθούν ως επισκέψιμοι, στην περιοχή
των Βορείων Σποράδων και του Δυτικού Παγασητικού.
• Νομοθέτηση προδιαγραφών ίδρυσης Καταδυτικών Πάρκων Ν.4296/2014
(ΦΕΚ 214/Α/2-10-2014).

ευρώ. Δικαιούχοι για το έργο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), ο Δήμος Αλοννήσου, ο Δήμος Αλμυρού και η
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Οι Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι στους οποίους αφορά το
έργο είναι το κλασικό ναυάγιο Περιστέρας Αλοννήσου, το βυζαντινό ναυάγιο Κικύνθου Αμαλιάπολης, το βυζαντινό ναυάγιο ακρωτηρίου Γλάρου Νηών Σούρπης

• Έκδοση της ΚΥΑ «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών

και το υστερορωμαϊκό ναυάγιο ακρωτηρίου Τηλέγραφος Νηών Σούρπης.

Χώρων - όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός

Η πρόταση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) αφορά:

αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές Νήσων Σποράδων και στο Δυτικό Παγασητικό,

α) στην εκπόνηση απαραίτητων μελετών, τη διεξαγωγή αναγκαίων ερευ-

Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 119/Β/21-01-2015). Η ΚΥΑ

νών, την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών τεκμηρίωσης των ενάλιων μνημείων

αυτή αφορά στους εξής χώρους:

(φωτογράφηση, αποτύπωση, βιντεοσκόπηση, μελέτη κ.λπ.),
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β) σε καθαρισμούς, σημάνσεις, πόντιση/εγκατάσταση ναυδέτων, δημιουρ-

Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

Αλοννήσου είναι ο Φορέας Λειτουργίας του ΚΕΕΚ.

γία υποβρύχιων διαδρομών πρόσβασης, εγκατάσταση συστήματος παρακολούΗ πρόταση του Δήμου Αλμυρού περιλαμβάνει:

θησης - εποπτείας ΕΕΑΧ,
γ) στη δημιουργία, σχεδιασμό και παραγωγή υλικού και εφαρμογών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα (οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, συμβατικά έντυπα εποπτικά μέσα, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.), για:
• την πολύπλευρη τεκμηρίωση των ενάλιων αρχαιοτήτων και
• τη διασφάλιση της νοηματικής προσβασιμότητας αυτών από το ευρύ κοινό, τόσο κατά τη διάρκεια της ενάλιας επίσκεψης, όσο και στις χερσαίες εγκαταστάσεις αυτών ή και αλλού
δ) σε υλικό δημοσιότητας των ΕΕΑΧ
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 960.000 ευρώ. Η ΕΕΑ
είναι ο Φορέας Λειτουργίας των ΕΕΑΧ και των χερσαίων εγκαταστάσεων

α) μελέτη και κατασκευή Κέντρου Ευαισθητοποίησης
και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλμυρού στον οικισμό Αμαλιάπολης,
β) προμήθεια εξοπλισμού ΚΕΕΚ Αλμυρού,
γ) διαμόρφωση και προμήθεια εξοπλισμού των σημείων απόπλου-κατάπλου.
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ. Ο Δήμος
Αλμυρού είναι ο Φορέας Λειτουργίας του ΚΕΕΚ.
Η πρόταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας περιλαμβάνει:
α) σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης για θέματα μελέτης σχεδιασμού και
στρατηγικής μάρκετινγκ, δικτύωσης και δημοσιότητας του Έργου,
β) δράσεις δικτύωσης και δημοσιότητας για το συνολικό Έργο και
τη λειτουργία του, σε συνεργασία με τους συμβαλλόμενους φορείς της

πρόσβασης σε αυτούς.

Προγραμματικής Σύμβασης .
Η πρόταση του Δήμου Αλοννήσου περιλαμβάνει:

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000 ευρώ.

α) μελέτη και κατασκευή Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης
Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλοννήσου στον οικισμό Στενής Βάλας Αλοννήσου, σε γειτνί-

Ως προς τις αποφάσεις ένταξης των έργων ανακοινώθηκε ότι:

αση με το σημείο απόπλου-κατάπλου και σε οπτική επαφή με τη Νήσο Περιστέρα,

• Εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 2019 οι Αποφάσεις Ένταξης των 4 Έργων.

β) προμήθεια εξοπλισμού ΚΕΕΚ Αλοννήσου,
γ) μελέτη και κατασκευή επέκτασης υφιστάμενου κρηπιδώματος (προβλή-

• Αποτελούν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο και δρουν συνεργατικά και
αναγκαία μεταξύ τους.

τας) για τις ανάγκες πρόσδεσης σκαφών για τη λειτουργία του Έργου του ΚΕΕΚ,

• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκκινεί από τον Οκτώβριο του 2019 και

δ) υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου και

σταδιακά, τα επόμενα έτη θα υλοποιούνται τα επιμέρους τμήματα των τεσσάρων έργων.

υποστήριξης έργου διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου του ΚΕΕΚ.
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.350.000 ευρώ. Ο Δήμος
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Το BLUEMED στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

Θεσσαλίας, των πρώτων στη χώρα, με ενίσχυση προστασίας του ενάλιου αρχαιο-

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

λογικού πλούτου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας μορφής τουρισμού στην

(4ος Πυλώνας «Βιώσιμος Τουρισμός»).

Ελλάδα και στηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη.

Τέλος, έγινε αναφορά στον προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τονίστηκε ότι προϋπόθεση χρηματοδότησης για κάθε επιμέρους

και αναφέρθηκε ότι θα εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων

πράξη είναι ο ορισμός πλαισίου συνεργασίας και λειτουργίας των φορέων

Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων σε συνεργασία με το Υπουργείο

του όλου Έργου, ενώ το πλαίσιο συνεργασίας και λειτουργίας διασφαλίζεται

Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους αρμόδιους Δήμους ανάλογα με:
- την πρόοδο κήρυξης ως επισκέψιμων των λοιπών ενάλιων αρχαιολογικών

με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
του συνόλου των εμπλεκομένων μερών για την οποία έχει οριστικοποιηθεί
το περιεχόμενό της και έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων. Η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης είναι υπό
υπογραφή κατά τη σύνταξη του παρόντος.
Η εισήγηση έδωσε ακόμα έμφαση στο ότι η δημιουργία Επισκέψιμων
Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων είναι σε πλήρη συμφωνία με τα προβλεπόμενα

χώρων,
- τους διαθέσιμους πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 τη δεδομένη χρονική στιγμή και
- το εναπομένον διάστημα για την εκτέλεση έργων έως τη λήξη της
τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και την κατεύθυνση της ενίσχυσης
της βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος.

στις Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 1) Νήσων
Βορείων Σποράδων και 2) Πολιτισμού-Τουρισμού.
Η δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων είναι
σε πλήρη συμφωνία με την προτεινόμενη στρατηγική επιλογή για την ΟΧΕ
Βορείων Σποράδων: «Διασφάλιση της “ενεργού” τουριστικής ανάπτυξης έναντι
του διεθνούς ανταγωνισμού, με κύριο μέσο την ποιότητα και την ποικιλότητα
των υπηρεσιών, σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος και τη
δημιουργία συνθηκών βιωσιμότητας» και προβλέπεται να αποτελέσει ένα από τα
αντιπροσωπευτικότερα έργα αυτής.
Το εν λόγω έργο της ανάδειξης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών
Χώρων, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020, συνεισφέρει στους στόχους της Στρατηγικής της

156

157

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η

1. Χάρτης των περιοχών πιλοτικής εφαρμογής υποβρύχιων μουσείων
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2. ΚΕΕΚ Αμαλιάπολης. Άποψη του χώρου
© Α. Βενέτη

3. ΚΕΕΚ Αλοννήσου. Άποψη του χώρου
© Α. Βενέτη

8. Η ιστοσελίδα του προγράμματος MedDive in the Past

4. ΚΕΕΚ Αλοννήσου.
Άποψη του χώρου δοκιμής του συστήματος
εικονικής πραγματικότητας (VR) © Α. Βενέτη

5. ΚΕΕΚ Αλοννήσου.
Άποψη εξωτερικής όψης του κτιρίου
© Golden Movies

6. ΚΕΕΚ Αλοννήσου.
Διαδραστικές εφαρμογές ενημέρωσης
© Α. Βενέτη

7. ΚΕΕΚ Αλοννήσου. Άποψη του χώρου
βιντεοπροβολών και πληροφόρησης
© Α. Βενέτη
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9. Ο ιστοχώρος του προγράμματος BLUEMED
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10. Το λογότυπο του
Ευρωπαϊκού Έτους
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

15. Πανοραμική άποψη του ναυαγίου της Περιστέρας © ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ
Φωτ.: M. Collina, UNICAL-DIMEG

12. Βράβευση στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο
του Interreg. Τα βραβεία του διαγωνισμού
© Α. Βενέτη

11. Βράβευση στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο
του Interreg. Η ομάδα υλοποίησης
© Α. Βενέτη

13. Παρουσίαση αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων από τους ΕΕΑΧ σε εκδηλώσεις
του προγράμματος “Made With Interreg” και
στην εκδήλωση “Activating cultural heritage
in Interreg” © Α. Βενέτη

14. Παρουσίαση του συστήματος
εικονικής πραγματικότητας (VR)
στην εκδήλωση
“Activating cultural heritage in Interreg”
© Α. Βενέτη
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16. Τρισδιάστατη φωτογραφική απόδοση του ναυαγίου της Περιστέρας © ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ
Ορθοφωτομωσαϊκό: M. Collina, UNICAL-DIMEG
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17. Εργασίες καθαρισμού στο ναυάγιο της Περιστέρας © ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ
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18. Οριοθέτηση του ενάλιου
αρχαιολογικού χώρου στο
ακρωτήριο Γλάρος
© ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ
Σχεδίαση: Αικατερίνη Ταγωνίδου

19. Ενδεικτική πορεία επίσκεψης στην Περιστέρα
Σημαίνεται ο χώρος κίνησης του επισκέπτη, η θέση των
ναυδέτων, τα σημεία ενδιαφέροντος, όπου θα υπάρξει
και σήμανση αυτών με στοιχειώδη πληροφορία.
© ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ Ορθοφωτομωσαϊκό: M. Collina,
UNICAL-DIMEG. Σχεδίαση: Αικατερίνη Ταγωνίδου

21. Πρόταση της εγκατάστασης του συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης
© ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ, φωτ: Β. Μεντόγιαννης, Γ. Παπαλάμπρου

22. Τρισδιάστατο ορθοφωτομωσαϊκό
του ναυαγίου της Κικύνθου © ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ
Ορθοφωτομωσαϊκό: M. Collina,
UNICAL-DIMEG

23. Το πρώτο φωτομωσαϊκό πριν την
ανασκαφή του ναυαγίου της Περιστέρας
στην Αλόνννησο © ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ

20. Άποψη από την πιλοτική βουτιά στην Περιστέρα τον Απρίλιο 2019,
όπου είχαν τοποθετηθεί ενδεικτικές πινακίδες
© ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ, φωτ.: Γ. Ίσσαρης
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24. Σχοινένιος κάναβος πάνω στο ναυάγιο της Περιστέρας © ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ
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25. Ανασκαφή στο ναυάγιο της Περιστέρας © ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ
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26. Εμπορικοί αμφορείς Μένδης και Πεπαρήθου από το ναυάγιο της Περιστέρας
© ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ

27. Αττική μελαμβαφής κύλικα με ακτινωτή
διακόσμηση από το ναυάγιο της Περιστέρας
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32. Σύγχρονη βάρκα
στο βυθό του Τηλέγραφου
© ΥΠΠΟΑ-ΕΕΑ, φωτ.: Θ. Θεοδούλου

33. Αμφορείς του ναυαγίου 7
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34. Χάρτης των Βορείων Σποράδων

35. Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου
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36. Εικονική κατάδυση
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