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Ερευνητική Εργασία Β’ Τετραμήνου 

 Ομάδα Βατραχοπέδιλα: 
   Βλασταρά Αθανασία 
 Κορκώνης Ανδρέας 
 Τζαβάρα Ελένη 
 Υφαντή Σοφία 
 
 Υπεύθυνες Καθηγήτριες: 
 Βαγιανού Όλγα  
 Καλαμαρά Μαριέττα 
 Πρεβενιού Κυριακή 
     



Σκοπός της εργασίας   

 

 Η έρευνα των μεγαλύτερων ναυαγίων 

 

 Η μελέτη ανάκτησης ενάλιων αρχαιολογικών 
ευρημάτων  

 

 Η συντήρηση τους 

 

 

 

 



Τα ερευνητικά μας ερωτήματα… 

 τι εννοούμε με τον όρο ενάλια αρχαιολογία; 
 

 πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα;  
 

 με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η ενάλια 
αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή;  
 

 με ποιον τρόπο συντηρούνται τα ενάλια 
αρχαιολογικά ευρήματα; 
 

 ποια είναι τα σημαντικότερα ναυάγια της 
Ελλάδας, ποια παγκοσμίως και γιατί;  
 



 

 Με τον όρο ενάλια αρχαιολογία, εννοούμε τον κλάδο 
της αρχαιολογίας που ασχολείται  με την αναζήτηση, 
την μελέτη και την έρευνα αρχαιολογικών τόπων, 
αποθέσεων και ναυαγίων που βρίσκονται κάτω από 
την επιφάνεια του νερού 

 

 Ο Χρήστος Τσούντας το 1884 ήταν αυτός που 
έβαλε τα θεμέλια της 

 

 Οι δύο φορείς που ασχολούνται με την ενάλια 
αρχαιολογία στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο 
Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.Ε.Ν.Α.Ε.) 
και η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 



Επικρατούσες υποβρύχιες 
συνθήκες… 



Επικρατούσες υποβρύχιες 
συνθήκες… 

 Από τι εξαρτώνται; 

 από τα ρεύματα της 
θάλασσας 

 από το ανάγλυφο και 
την ορατότητα του 
βυθού 

 από το βάθος  

 από την αύξηση της 
πυκνότητας του 
νερού 

 



Προβλήματα Υγείας των δυτών … 



Προβλήματα Υγείας των δυτών … 

 υπερδιάταση των πνευμóνων και ρήξη των 
κυψελίδων 

 

 ζαλάδες, ίλιγγοι 

 

 υποθερμία  

 

 δημιουργία βαροτραυμάτων 



Οργάνωση του συνεργείου… 

 τήρηση μέτρων ασφαλείας 

 ικανοποιητικό καταδυτικό υλικό 

 ύπαρξη συνοδευτικού σκάφους 

 εξασφαλισμένος τρόπος γεμίσματος φιαλών 

 επανάληψη των μετρήσεων 

 καλή γνώση περιοχής  

 συνεργασία μεταξύ των μελών του συνεργείου 

 οικειότητα με το θαλασσινό περιβάλλον 

 



Καταδυτικός εξοπλισμός… 
 Σύστημα επιφανείας: 
 μάσκα, αναπνευστήρας, βατραχοπέδιλα, καταδυτική στολή, γάντια, μαχαίρι, 

ζώνη βαρών και σημαδούρα με καταδυτική σημαία 
 
 Αναπνευστικό σύστημα: 
 φιάλη, ρυθμιστής πίεσης, συμπληρωματικοί σωλήνες και εφεδρικό 

αναπνευστικό σύστημα 
 

 Σύστημα ελέγχου πλευστότητας: 
 καταδυτική στολή, ρυθμιστής πλευστότητας 
 
 Καταδυτικό σύστημα παροχής πληροφοριών  
 όργανο ελέγχου πίεσης (μανόμετρο), βαθύμετρο, ρολόι/ χρονόμετρο, 

όργανο ελέγχου αποσυμπίεσης, πυξίδα, θερμόμετρο, κονσόλα ή προσωπικός 
καταδυτικός υπολογιστής  
 

 Σύστημα εıδıĸού ĸαı συμπληρωματıĸού εξοπλισμού  
 ειδικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εφεδρικός εξοπλισμός, υποβρύχιοι 

φακοί, υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός, μπαλόνι ανέλκυσης και άλλα 
βοηθητικά καταδυτικά εργαλεία 

 
 



Μέτρα ασφαλείας… 



 κατάδυση δυτών ανά 
ζεύγη 

 ύπαρξη γιατρού, σκάφους 
και δύτη ασφαλείας 

 ετοιμότητα πληρώματος 
σκάφους 

 τηλεκατευθυνόμενα μη 
επανδρωμένα υποβρύχια 
οχήματα (ROV) 

 άριστη εκπαίδευση του 
συνεργείου  

 άψογη γνώση του 
καταδυτικού εξοπλισμού  

 πλήρης εξοικείωση των 
δυτών με το υπερβαρικó 
περιβάλλον  



Αναγνώριση περιοχής… 

 Σκοπός της αναγνώρισης: 

 συλλογή πληροφοριών  

 

 Φωτογραμμετρική τεκμηρίωση: 

 για την επόπτευση της περιοχής 

 για τον προγραμματισμό των εργασιών 

 



Σήμανση… 



Σήμανση… 

 Από τι εξαρτάται η υλοποίησή της; 

 από το είδος του βυθού 

 από την κατάσταση των ευρημάτων 

 από τη μονιμότητα των σημείων αναφοράς 

 

 Ποιες οι δύο κατηγορίες σήμανσης; 

 σε αμμώδη βυθό 

 σε βραχώδη βυθό 



Μετρήσεις μηκών… 



Μετρήσεις μηκών 

 Μοναδική μονάδα μέτρησης: 

 Μέτρηση μηκών 

 

  Εμφάνιση δυσκολιών από το περιβάλλον 
των μετρήσεων 

              

 



 

 Ποια τα όργανα μέτρησης; 

 Μετροταινίες 

 Ακόντια και τρίποδες 

 Κλισίμετρο 

 

 Πώς γίνεται μία καταγραφή υποβρυχίως; 

 σε πινακίδες καταγραφής από Plexiglas 

 σε αδιάσταλτο χαρτί 

 



Γωνιομετρήσεις… 

 Τι όργανα χρησιμοποιούνται; 

 

 Η υποβρύχια πυξίδα 

 

 Το κλασικό γωνιόμετρο 

 

 Ο υποβρύχιος θεοδόλιχος (στο παρελθόν) 

 



Υψομετρία… 



Υψομετρία… 
 Υδραυλική χωροστάθμιση: 
 Άμεση μέθοδος υψομετρίας 
 Βασίζεται στη θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων 
 Απαιτούνται τρεις ή τέσσερις δύτες 
 
 Υποβρύχια γεωμετρική χωροστάθμηση:  
 Η αρχή της είναι ίδια με εκείνη των επίγειων μετρήσεων 
 Χρησιμοποιείται ένα απλό τηλεσκόπιο 
 Η ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται από το μήκος της 

χωροσταθμικής όδευσης 
 

 Διαφορικό βαθύμετρο: 
 Έμμεση μέθοδος υψομετρίας 
 Χρησιμοποιείται ένα πιεσόμετρο 
 Μέθοδος απλή και γρήγορη 

 



Υποβρύχια φωτογραμμετρία 

 Τέλη δεκαετίας ’60 

 

 Dimitri Rebikoff 

 

 Αποτελεσματική, έμμεση μέθοδος μέτρησης 

 

 Δεν προκαλεί φθορά στα ευρήματα 

 



 Η μέθοδος υποβρύχιας αποτύπωσης δεν 
διαφέρει από τις επίγειες μεθόδους 

 

 

 Τα στοιχεία που τις διαφοροποιούν είναι: 

 Οι συνθήκες που επικρατούν  

 Τα όργανα που χρησιμοποιούνται 

 Το πλήθος των μελών του συνεργείου  

 Η ακρίβεια 



Διαχείριση ενάλιων 
αρχαιολογικών ευρημάτων 

 Απαραίτητες εργαστηριακές εγκαταστάσεις 

 

 Φαινομενική καλή κατάσταση των ευρημάτων 

 

 Χημικές αντιδράσεις ευρημάτων με το νερό και 
τα ιζήματα 

 

 Δαπανηρή και χρονοβόρα η φροντίδα τους 



Διαχείριση ενάλιων 
αρχαιολογικών ευρημάτων 

 

 Γιατί δεν αφαιρούμε αρχαία από το βυθό; 

 απώλεια πολύτιμης γνώσης  

 στέρηση περιοχών κατάδυσης από την ανθρωπότητα  

 διακύβευση της ακεραιότητάς τους 

 Το καθετί σε ένα ναυάγιο βρίσκεται σε ισορροπία με το περιβάλλον του  

  Οι αρχαιολόγοι έχουν μόνο μια ευκαιρία για να ανασκάψουν σωστά ένα 

ναυάγιο  

 Μπορεί όλα τα ευρήματα να μην είναι διαγνωστικά, εντούτοις, πολλά είναι 

μοναδικά  

 Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οτιδήποτε από όποιο 

αρχαιολογικό χώρο, δεδομένου ότι δεν του ανήκει. Η υποβρύχια πολιτιστική 

κληρονομιά ανήκει σε όλους μας  

 Η διατάραξη οποιουδήποτε υποβρύχιου αρχαιολογικού χώρου ή και η 

αφαίρεση ευρημάτων είναι απολύτως παράνομη και τιμωρητέα 



Συντήρηση έφυδρου αρχαιολογικού 
ξύλου 

 Τι εννοούμε με τον όρο 
αρχαιολογικό ξύλο; 

 το ξύλο που μέσα από 
διαδικασίες αλλοίωσης και 
διάβρωσης κατέληξε σε 
μια κατάσταση με 
υποβαθμισμένες 
μηχανικές και 
μεταλλαγμένες φυσικές 
και χημικές ιδιότητες σε 
σχέση με το φρέσκο  



Συντήρηση έφυδρου αρχαιολογικού 
ξύλου 

 Η συντήρηση του 
υδατοκορεσμένου 
αρχαιολογικού ξύλου 
περιλαμβάνει: 

 την εισαγωγή, στο ξύλο 
ενός υλικού 

 την ξήρανση του ξύλου 

  

απώλεια της αρχικής του 
μορφής 

 



Συντήρηση έφυδρου αρχαιολογικού 
ξύλου 

 Για να διατηρηθεί και μετά την 
ανασκαφή του: 

 θα πρέπει να ξηρανθεί  
 ή να επαναταφεί 
 
 
 φαινόμενα μόνιμης 

κατάρρευσης, παραμόρφωσης 
και ρηγμάτωσης 

 
 Το ξηρό ξύλο εμφανίζει 

μικρότερα τεχνικά προβλήματα 
κατά τη συντήρησή του απ’ ότι 
το υδατοκορεσμένο 



Συντήρηση ενάλιων 
αρχαιολογικών ευρημάτων 

 Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι συντήρησης θα 
πρέπει: 

 

 να μη “νοθεύουν” το αντικείμενο,  

 να μην αλλοιώνουν την αισθητική του 

 να μην υποβιβάζουν την αξία του ως φορέα 
πληροφοριών και πηγή ερευνητικών δεδομένων 

 να διασφαλίζουν τη μακροβιότητά του  

 να διευκολύνουν τη μουσειακή χρήση του   



Συντήρηση ενάλιων 
αρχαιολογικών ευρημάτων 

 Οι μέθοδοι συντήρησής του θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
ακόλουθες βασικές αρχές: 

 

 οι διαστάσεις των συντηρημένων αντικειμένων θα πρέπει 
να πλησιάζουν το περισσότερο δυνατόν στις διαστάσεις 
του στην κατάσταση υδατοκορεσμού 

 η συντήρηση θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα και τη 
βελτιώση των μηχανικών ιδιοτήτων του αντικειμένου 

 τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης μεθόδου 
συντήρησης  θα πρέπει να είναι αντιστρεπτά 

 να αλλοιώνονται ελάχιστα οι φυσικές και χημικές 
ιδιότητες του ξύλου 

  



Ναυάγια της Ελλάδας 

Στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο… 



Στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο… 
 

 

 πρόκειται για ναυάγιο της Ύστερης Ελληνιστικής 
εποχής (2ος-1ος αι.π.Χ.) 

 

 στη βορειοδυτική πλευρά της νήσου Στύρα 

 

 εντοπίστηκε το 2006 

 

 σε βάθος από 40 έως 47 μέτρα 

 

 το μόνο ναυάγιο που έχει βρεθεί στο Νότιο Ευβοϊκó 
σε καλή σχετικά κατάσταση 

 

 



Στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο… 
  

 

 Το ερευνητικό πρόγραμμα: 

 συνεργασία του Ινστιτούτου Ενάλιων Αρχαιολογικών 
Ερευνών (ΙΕΝΑΕ) καθώς και της Εφορείας Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ)  

 υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Γιώργου Κουτσουφλάκη  

 

 Ποια τα ενάλια αρχαιολογικά ευρήματα; 

 Ακέραιοι και σπασμένοι αμφορείς (αμφορείς Brindisi) 

 πόδια ανάκλιντρου, αγγεία φαγητού και ποτού, μπρούτζινα 
και σιδερένια καρφιά, μία λίθινη λεκάνη (νιπτήρας), τμήματα 
της εξάρτησης του πλοίου, τμήματα κεραμιδιών, τμήματα του 
ξύλινου σκαριού από νομείς και πέτσωμα  

 μικρóτερα χρηστικά αγγεία, δύωτοι σκύφοι, μία χάλκινη 
τριποδική οινοχóη, ένα μικρó τμήμα απó ένδυμα χάλκινου 
αγάλματος φυσικού μεγέθους  

 

 
 
 

  
 



Στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο… 
 

 Έχει συσχετιστεί με τον Έφηβο του Μαραθώνα 

 

 Έχει εφαρμοστεί φωτογραμμετρική τεκμηρίωση 
στο ναυάγιο αυτό 

 

 Έχει δημιουργηθεί τρισδιάστατο μοντέλο 

 

 Γιατί κρίνεται ως ένα από τα σημαντικότερα 
ναυάγια της Ελλάδας; 

 Επιβεβαιωμένη ύπαρξη αρχαιοτήτων στο βυθό 

 Παρουσία επικίνδυνων σημείων για τη 
ναυσιπλοΐα 

 



Ναυάγια της Ελλάδας 

Ναυάγιο του Μαζωτού… 



Ναυάγιο του Μαζωτού… 

 ναυάγιο εμπορικού πλοίου των κλασσικών 
χρóνων (μέσα 4ου αιώνα π.Χ.) 

 

 Στο χωριό Μαζωτóς, 20 χιλιóμετρα 
νοτιοδυτικά της Λάρνακας  

 

 το Νοέμβριο του 2007  

 

  σε βάθος 45 μέτρων  

 



Ναυάγιο του Μαζωτού… 

 Το ερευνητικό πρόγραμμα: 

 υπó τη διεύθυνση της δρος Αρχαιολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου Στέλλας Δεμέστιχα 

 σε συνεργασία με το τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το 

Ίδρυμα «Θέτις» 

 

 Ποια τα ενάλια αρχαιολογικά ευρήματα; 

 το περίφημο κóκκινο κρασί απó τη Χίο  

 αρχαία δοχεία συσκευασίας και μεταφοράς υγρών 

προϊóντων διά θαλάσσης 

 περίπου 500 επιφανειακοί αμφορείς 

 δύο μολύβδινες ράβδοι 

 ελαιοπυρήνες 

 

 



Ναυάγιο του Μαζωτού… 

 Έχει εφαρμοστεί φωτογραμμετρική αποτύπωση 

 

 Γιατί κρίνεται ως ένα από τα σημαντικότερα 

ναυάγια της Ελλάδας; 

 Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ναυάγια 

κλασσικών χρόνων στην Ανατολική Μεσόγειο 

 Σε καλή κατάσταση 

 Εξαιρετικής ναυτικής και οικονομικής σημασίας 



Ναυάγια της Ελλάδας… 

Ναυάγιο στον Αργολικό κόλπο… 



Ναυάγιο στον Αργολικό κόλπο… 
 

 στη βραχονησίδα Μóδι (ή 
νήσος Λιοντάρι) 
νοτιοανατολικά του 
Πóρου 

 το 2003 στο θαλάσσιο 
χώρο γύρω απó τη 
νησίδα 

 έφερε στο φως πολλά 
ενάλια ευρήματα 
(κεραμεική και λίθινες 
άγκυρες), κυρίως της 
Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού (12ος αι. π.Χ.) 



Ναυάγιο στον Αργολικό κόλπο… 
 

 Το ερευνητικό πρόγραμμα: 

 υπó τη διεύθυνση του αρχαιολóγου Χρήστου 
Αγουρίδη  

 Το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών 

 σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας 
Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του 
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών 

 

 Ποια τα ενάλια αρχαιολογικά ευρήματα; 

 δύο πιθαμφορείς (σε θραύσματα), πέντε υδρίες, 
μία πρóχους και πολλά óστρακα κεραμικής  

 

 



Ναυάγιο στον Αργολικό κόλπο… 
 

 Αρκετά επίπονη η αρχαιολογική του έρευνα και 
ανάκτηση, λόγω του αναγλύφου του βυθού, των 
ρευμάτων και του μεγάλου βάθους 

 

 Έχει εφαρμοστεί φωτογραμμετρική αποτύπωση 

 

 Γιατί κρίνεται ως ένα από τα σημαντικότερα 
ναυάγια της Ελλάδας; 

 δίνει μια εικóνα της ναυσιπλοΐας και του 
εμπορίου στην περιοχή κατά τη διάρκεια των 

αιώνων  



Άλλα Σημαντικά Ναυάγια… 

http://samaina.edu.gr/research_ships_MM.html


Το ναυάγιο της Δοκού… 

 προϊστορικό ναυάγιο στη νήσο Δοκό, στον Αργολικό 
κόλπο 
 

 το αρχαιότερο γνωστό (2400 π.Χ.) 
 

 εντοπίστηκε το 1975 από το P. Throckmorton και το 
Ι.ΕΝ.Α.Ε. 
 

 η ανασκαφή του ξεκίνησε το 1989 από το Ι.ΕΝ.Α.Ε. και 
την Ε.Ε.Α. 
 

 4.000 ευρήματα (όστρακα αγγείων, άγκυρες, οστά 
ζώων) 
 

 εκτίθενται στο Μουσείο των Σπετσών 

http://www.ienae.gr/GR/page.php?7


Το ναυάγιο της Κυρήνειας… 

 Ναυάγιο του 4ου αιώνα π.Χ. 
 

 Στην Κερύνεια (Κυρήνεια) της Κύπρου 
 

 M. Katzev 
 

 Σε πολύ καλή κατάσταση 
 

 Συντηρείται και εκτίθεται στο μουσείο του κάστρου της 
Κερύνειας 
 

 Πληροφορίες για τη ναυπηγική των αρχαίων πλοίων 
 

 Σταθμός για την ιστορία της ενάλιας αρχαιολογίας 

http://www.ienae.gr/GR/page.php?9


Το ναυάγιο των Αντικυθήρων… 

 Ανακαλύφθηκε τυχαία το 
1900 

 

 Ναυάγιο του 80 π.Χ. 

 

 Συλλογή χάλκινων και 
μαρμάρινων αγαλμάτων 

 

 Έφηβος των 
Αντικυθήρων 

 Υπολογιστής των 
Αντικυθήρων 

 

 Πρόσφατη έκθεση 
ευρημάτων τους στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο 



Ναυάγιο στο Πελαγονήσι… 

 Βυζαντινό ναυάγιο 
του αιώνα 12ου 

 

 Ανελκύστηκε το 1970 

 

 Σ. Μαρινάτος, Χ. 
Κριτζάς, P. 
Throckmorton 

http://www.sportdog.gr/sites/default/files/imagecache/lightbox_full/article/2012_01/19839.jpg


Αρχαιολογικοί τόποι… 

 Φειά 

 

 νεολιθικό σπήλαιο της Αλεπότρυπας Δυρού 

 

 Παυλοπέτρι Λακωνίας 

 

 Αστακός Αιτωλοακαρνανίας 

 

 Επίδαυρος 

 

 Φαλάσαρνα 

 



Παγκόσμια ναυάγια… 

Mary Rose… 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3462882/Mary-Rose-sunk-by-French-cannonball.html


Mary Rose… 

 ναυπηγημένο μεταξύ 1509 και 1511 

 

 από τα πρώτα πλοία του Βασιλικού 
Ναυτικού 

 

 σηματοδότησε την αλλαγή του βρετανικού 
στόλου από τα μεσαιωνικά πλωτά φρούρια 
στις γαλέρες 



Mary Rose… 

 πήρε κλίση εξαιτίας των δυνατών ανέμων 

 

 άρχισε να παίρνει νερό 

  

 οι επιχειρήσεις ανέλκυσης ξεκίνησαν την 
ίδια χρονιά  

 

 σταμάτησαν το 1550 αφού το πλοίο είχε 
ήδη καλυφθεί από τη λάσπη  

http://www.portsmouth-guide.co.uk/local/maryrs.htm


Mary Rose… 

 πρώτη σύγχρονη προσπάθεια για την 
εξερεύνηση του ναυαγίου έγινε στα μέσα του 
1960  

 

 από την ομάδα του Αλεξάντερ Μακ Κι  

 

 το 1982, μεταδόθηκε ζωντανά από την 
τηλεόραση η ανέλκυση του πλοίου 

 

 Σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία συντήρησης  

http://www.bbc.co.uk/hampshire/content/image_galleries/mary_rose_gallery.shtml?7


Mary Rose… 

 αρχικά ψεκαζόταν με ειδικά χημικά για να 
εμποδιστεί η διάβρωση του ξύλου 

 

  η διαδικασία  ολοκληρώθηκε το 2008 

 

 Τώρα βρίσκεται μία διαδικασία αργής 
ξήρανσης 

 

 

http://www.diamond.ac.uk/Home/Media/LatestNews/02_07_09.html


Παγκόσμια Ναυάγια… 

Τιτανικός… 

http://www.titanicuniverse.com/


Τιτανικός… 

 Πρόκειται για βρετανικό υπερωκεάνιο 

 

 Εξαιρετικά πολυτελές πλοίο 

 

 Θεωρείτο και χαρακτηριζόταν ως το 
«αβύθιστο» πλοίο 

 

 Ναυπήγηθηκε τον Απρίλιο του 1912 

 

 

 

 

 

 

 



Τιτανικός… 

 Βυθίστηκε βόρεια του Newfoundland 

 

 Στο παρθενικό του ταξίδι 

 

 Προσέκρουσε σε παγόβουνο 

 

 Μετά την πρόσκρουση έσπασε στα δύο 

 

 

 

 

 



Τιτανικός… 

http://historymartinez.wordpress.com/2010/10/28/eyewitness-account-of-the-sinking-of-the-h-m-s-titanic-1935-primary-source-audio-recording/


Τιτανικός… 

 Η ιδέα της εύρεσης του ναυαγίου 
χρονολογείται από το έτος της βύθισης  

 

 η πρώτη επιτυχής προσπάθεια διεξήχθη το 
Σεπτέμβριο του 1985  

 

 ο Δρ Ρόμπερτ Μπάλαρντ εντόπισε τον 
Τιτανικό 323 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά 
της Νέας Γης και σε βάθος 3800 μέτρων  

http://wormstedt.com/titanic/


Τιτανικός… 

 το ναυάγιο είναι επισκέψιμο μέσω του 
βαθυσκάφους MIR που ξεκινά από το Σεν Τζον 
του Καναδά  

 

 ιστορικοί και επιστήμονες αναφέρουν ότι οι 
επισκέψεις επιταχύνουν τη φυσιολογική 
διαδικασία διάβρωσης  

 

 το ναυάγιο θα καταρρεύσει μέσα στα επόμενα 
50 χρόνια 

http://www.allstuffpics.net/2011/04/titanic-pics.html


Παγκόσμια Ναυάγια… 

Lusitania… 



Lusitania… 

 Απέπλευσε από τη Νέα Υόρκη για το Λίβερπουλ  

 

 είχε χαρακτηριστεί το «λαγωνικό των 
θαλασσών» 

 

 Βυθίστηκε από γερμανική τορπίλη  

 

 στα ανοικτά της νότιας Ιρλανδίας  

 

 στις 7 Μαΐου 1915  

http://chriscunard.com/lusitania.php


Lusitania… 

 το πιο βαριά οπλισμένο από τα 
καταδρομικό του Βρετανικού στόλου  

 

 περιπολούσε τα στενά της Μάγχης  

 

 στις 7 Μαΐου 1915 χτυπήθηκε από τορπίλη  

 

 

http://dc3127.k12.sd.us/event/Lusitania Sinks.htm


Lusitania… 

 βυθίστηκε σε μόλις 20 λεπτά 

 

 η τοποθεσία του ναυαγίου έχει 
προσδιοριστεί από το 1935 ωστόσο δεν 
έχει ανελκυστεί 

 

 διάφορα ευρήματα εκτίθενται στο Ναυτικό 
μουσείο του Μέρσισαϊντ στο Λίβερπουλ. 

http://s269.photobucket.com/albums/jj44/Romano-Chan_photos/Red Alert 2/?action=view&current=15_lusitania.jpg


Παγκόσμια ναυάγια… 

Bismarc… 



Bismarc… 

 ήταν το καμάρι του Γερμανικού Ναυτικού 
στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο  

 

 το παρθενικό του ταξίδι έμελλε να λήξει 
άδοξα  

 

 το Μάιο του 1941, το πηδάλιο του 
αχρηστεύτηκε από μια βρετανική τορπίλη  

http://www.ipmsstockholm.org/magazine/2003/03/stuff_eng_photo_bismarck.htm


Bismarc… 
 

 Το 1989 η ομάδα του Δρ Ρόμπερτ 
Μπάλαρντ ανακάλυψε το ναυάγιο του 
Bismarck  

 

 300 μίλια νότια του Κορκ της Ιρλανδίας   

 

 σε βάθος 5000 μέτρων  

http://hsfeatures.com/features04/bismarckak_1.htm


Bismarc… 
 

 Καταστροφές προξενήθηκαν από τα βλήματα και 
τις τορπίλες των βρετανικών σκαφών  

 

 Ωστόσο, βρίσκεται σε εντυπωσιακά καλή 
κατάσταση  

 

 Μετά από άδεια της γερμανικής κυβέρνησης 
οργανώθηκαν διάφορες αποστολές για την 
εξερεύνηση του  

http://www.bismarck-class.dk/bismarck/wreck/bismarck_wreck_1.html


Παγκόσμια Ναυάγια… 

Belgrano… 

http://www.taringa.net/posts/info/11486803/El-Crucero-ARA-General-Belgrano.html


Belgrano… 

 ένα από τα πιο δραματικά 
και αντιφατικά επεισόδια 
του πολέμου των 
Φόκλαντς  
 

 πρόκειται για πλοίο της 
Αργεντινής 
 

 βυθίστηκε στις 2 Μαΐου 
του 1982 
 

 ύστερα από τορπιλισμό 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Belgrano_y_Nueve_de_Julio.jpg


Belgrano… 

 το Φεβρουάριο του 2003 η 
National Geographic Society σε 
συνεργασία με το Πολεμικό 
Ναυτικό της Αργεντινής ξεκίνησαν 
μια κοινή αποστολή για την 
εύρεση του  
 

 άκαρπη η προσπάθεια  
 

 σήμερα πιστεύεται ότι κείτεται 180 
χιλιόμετρα από τις ακτές της 
Αργεντινής και σε 4 χιλιόμετρα 
βάθος.  
 

 χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία 
που χρησιμοποιήθηκε στην 
ανεύρεση του Τιτανικού και του 
Bismarck 

 

http://www.psywar.org/falklands.php


Άλλα σημαντικά ναυάγια… 



Άλλα σημαντικά ναυάγια… 

 Quedagh Merchant (17ος αιώνας) 

 

 Queen Anne's Revenge (17ος αιώνας) 

 

 NuestraSenoradelasMercedes (1804) 

 

 Graf Zeppelin (1938) 
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ΤΕΛΟΣ… 


