
THE ARCHAEOLOGICAL SHIPWRECK AND THE RICH 
MARINE BIODIVERSITY MAKE ALONISSOS AN IDEAL 
PLACE FOR DIVING -AND FOR THOSE WHO DON’T WANT 
TO GET WET, WE LEARN MORE ABOUT THE UNIQUE, 
CUTTING EDGE LIVE STREAMING TECHNOLOGY  
OF THE FIRST UNDERWATER MUSEUM IN GREECE.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΚΑΙ Η ΠΛΟΥΣΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ 

ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ -ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ 

ΝΑ ΒΡΑΧΟΥΝ, ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  CUTTING EDGE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΏΤΟΥ 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΒY PETROS ANAGNOSTOPOULOS
PHOTOS: STEFANOS KONTOS

ΒAΘΟΣ

HISTORY AND

IΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
TECHNOLOGY 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
AT 30 METRES

ΣΤΑ 30 ΜΕΤΡΑDEPTH
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H  Αλόννησος είναι το πλέον ειδυλλιακό νησί των Βόρειων 
Σποράδων για όσους θέλουν απόλυτη ηρεμία στις καλο-
καιρινές διακοπές τους. Ή για όσους μαγεύονται να πα-
ρατηρούν τα πλάσματα της φύσης που ζουν ανενόχλητα 
σε στεριά και θάλασσα. Είναι όμως και συνώνυμη με την 

υποβρύχια περιπέτεια σε έναν πολύχρωμο βυθό που σφύζει από ζωή: 
κόκκινα κοράλλια και πολύχρωμες γοργονίες που ανοίγουν σαν βε-
ντάλιες, αλλά και εκατοντάδες είδη ψαριών, δελφίνια και φάλαινες. 
Και αρχαιολογικά ναυάγια, που έρχονται από τα βάθη του χρόνου για 
να αποκαλύψουν τα μυστικά τους στους λάτρεις της ιστορίας.

Στον μαγευτικό βυθό 
Στην περιοχή της Αλοννήσου ζουν εκατοντάδες προστατευόμενα 
είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως η μεσογειακή φώκια Monachus 
monachus -οι βιότοποί της που χάνονται, η ρύπανση, η παγίδευσή 
της σε αλιευτικά δίχτυα και κυρίως η εσκεμμένη θανάτωσή της από 
τον άνθρωπο, έχουν οδηγήσει σήμερα στο να είναι το πλέον απειλού-
μενο είδος στην Ευρώπη. Στον πολύχρωμο βυθό, ξεχωρίζει με την 
αιθέρια ομορφιά του το απειλούμενο κόκκινο κοράλλι και χορεύουν 
στον ρυθμό των ρευμάτων ολόκληρα λιβάδια της τόσο σημαντικής 

A lonissos is the most idyllic island of the Northern 
Sporades for those who want absolute tranquillity during 
their summer holidays. Or for those who are fascinated 
by the observation of nature’s creatures who live 
undisturbed on land and sea. But it is also synonymous 

with underwater adventure on a colourful seabed teeming with life: 
red corals and colourful gorgonians that open like fans, but also 
hundreds of species of fish, dolphins and whales. And archaeological 
shipwrecks that come from the depths of time to reveal their secrets 
to the lovers of history.

On the enchanting seabed 
Hundreds of protected species of flora and fauna live in the area 
of Alonissos, such as the Mediterranean monk seal Monachus 
monachus -the loss of its habitats, pollution, entrapment in fishing 
nets and especially the deliberate killing of the seal by humans, 
have led to become the most endangered species in Europe. On the 
colourful seabed, the endangered red coral stands out with its ethereal 
beauty and whole meadows of the all-important posidonia dance to 
the rhythm of the currents -these underwater forests are the most 
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Μία από τις υποβρύχιες κάμερες του NOUS /// 
One of the NOUS’s underwater cameras.



AUGUST - SEPTEMBER 2022
160

SEAJETS MAGAZINE 017

ποσειδωνίας -τα υποβρύχια αυτά δάση είναι το πιο φιλόξενο σπιτικό 
για εκατοντάδες θαλάσσια πλάσματα, ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύουν 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα, φιλτράρουν το νερό και προστατεύουν 
τις ακτές από τη διάβρωση. Όλα αυτά τα τόσο πολύτιμα είδη βιοποικι-
λότητας ζουν και βασιλεύουν χάρη στη συνεχή προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος και στην περιορισμένη ανθρώπινη παρουσία στο 
Πρώτο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. 

Και αν κάποιος θέλει να γνωρίσει από πρώτο χέρι ένα εντυπω-
σιακό εμπορικό πλοίο της Κλασικής Αθήνας του 5ου αι. π.Χ., αρκεί 
να καταδυθεί στο αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο, 
στο Πρώτο Υποβρύχιο Μουσείο της Ελλάδας. Αυτό που θα αντικρίσει 
στα περίπου 30 μέτρα βάθος -χιλιάδες καλοδιατηρημένους αμφορείς, 
που κάποτε θα ήταν ξέχειλοι από γλυκό κρασί, τοποθετημένους στην 
ίδια θέση όπως πριν βυθιστεί το πλοίο- είναι αποκαλυπτικό τόσο για 
το μέγεθος του πλοίου όσο και για μία ολόκληρη εποχή που παίρνει 
σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια του. 

Όταν η αρχαιολογία συναντά την τεχνολογία
Το υποβρύχιο αυτό ταξίδι δεν είναι, όμως, μόνο για όσους κάνουν 
καταδύσεις. Ούτε για όσους (πραγματικά τυχερούς) ταξιδεύουν τώρα 

hospitable home for hundreds of marine creatures, while storing carbon 
from the atmosphere, filtering the water and protecting the shores from 
erosion. All these precious for the biodiversity species are alive and 
well, thanks to the continuous protection of the natural environment 
and the limited human presence in the First National Marine Park. 

And if someone wants to experience first-hand an impressive 
merchant ship of Classical Athens of the 5th century BC, all they have 
to do is dive into the ancient shipwreck of Peristera in Alonissos, at the 
First Underwater Museum of Greece. What they will see in a depth of 
about 30 metres -thousands of well-preserved amphorae, which would 
once have been overflowing with sweet wine, arranged in the same 
position as before the ship sank- is as revealing of the size of the ship 
as it is of an entire era coming to life before their eyes. 

When archaeology meets technology
But this underwater trip is not just for those who dive. Nor only for 
those (truly lucky) who are now travelling to Alonissos. It’s… for 
everyone! Just click on the link https://nous.com.gr and admire the 
ancient shipwreck through the real time stream by the uNdersea 
visiOn sUrveillance “NOUS”. 

Εκμάθηση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για 
τον εντοπισμό υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχή-

ματος /// Training of the artificial intelligence system  
for the tracking of underwater drones.

AKROTIRI 
SEAFOOD OBSESSION

In the picturesque harbour of Pollonia, with Kimolos in the 
background and the most beautiful sunset in the world, right next to the 
sea, Akrotiri with its all-white tables is waiting to take you on a journey 
to the unforgettable flavours of a modern Mediterranean cuisine. 

This casual fine dining restaurant opened in 2018 and within 5 
years of operation has managed to become the ultimate destination 
in Milos for those who love fish and seafood. 

It is no coincidence that it has already been awarded the Gold 
Prize of Authentic Greek Taste by the Greek Taste Beyond Borders 
organisation, as well as the Gold Award of Quality & Taste at the 
Golden Awards of estiatoria.gr.

At Akrotiri, tradition is combined with modern gastronomic 
techniques and this results in dishes that are both creative and 
unforgettably delicious. 

Of course, the excellent quality ingredients also play an 
important role... It is worth mentioning that the vegetables and 
herbs come from the restaurant’s own croft, the cheeses from the 
local cheese dairies of the island, while the fish and seafood come 
from local fishermen. 
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Among the dishes that deserve your attention are the Seafood 
“Pastitsio” (with pasta shells stuffed with minced shrimp, flavoured 
with ouzo, scorched bechamel and flakes of dried tomato peel), but 
also the Seafood “Moussaka” (with minced seafood, potato, eggplant, 
zucchini, bechamel with burnt sugar flavoured with cinnamon, 
tomato-shrimp sauce and Parmesan tuile), the “Spinach Orzo” with 
scallops, shrimps, mussels, squid and sea asparagus, the excellent 
shrimp tartare, as well as the fine seabass ceviche. 

Of course, apart from all of the above, the “must-haves” include 
the fresh fish of the day, which is supplied daily to the restaurant 
by the caiques of Milos. 

One can pair their meal with a bottle of wine from the Greek 
vineyards (ed. the restaurant collaborates with small wineries from 
all over Greece) and finish with a delicious dessert, such as the 
“Poached Pear” stuffed with lemon flavoured patisserie cream, red 
wine glaze, sabayon cream with Santorini Vinsanto, handmade 
biscuit base, pistachio of Aegina, ginger and chocolate shavings.

Akrotiri Restaurant-Cafe, Pollonia 848 00, https://akrotirimilos.gr/



NOUS (from the ancient Greek word for the mind) is a truly 
innovative system on a global level, which uses cutting-edge 
technologies, as we are informed by the mechanical engineer 
Vasilis Mentogiannis, Director of the Diving Team, and one of the 
designers who built and installed the system. It consists of five state-
of-the-art, high-resolution underwater cameras and microphones 
constantly streaming feed from the shipwreck, from different angles 
to ensure full coverage. They are connected via fibre optics and a 
power line to the nearest shore on the rocky islet of Peristera -where 
the photovoltaic panels that support the operation of the system 
are located, as well as an Internet connection with all available 
technologies. 

The design of the system began in early 2019 after the Ephorate of 
Underwater Antiquities/Ministry of Culture and Sports commissioned 
it, within the framework of the European project BLUEMED and “it was 
an idea on a piece of paper”, recalls Vasilis Mentogiannis: “Who would 
have imagined that we could create a system and leave it exposed in 
the sea all year round and that it could hold out? The risk was too high”. 

Yet, this innovative initiative was successfully completed a year 
later. In February 2020 the system was installed on the ancient 
shipwreck and for the first time internationally an Open to the Public 
Underwater Archaeological Site has been streaming in real time. 

“For all of us and for many years, the Peristera shipwreck -as well as 
the Antikythera shipwreck- were the crown jewels of shipwrecks in 
the country. It presented so much of its cargo intact. A journey through 
time. You could just stand there and admire it. It wasn’t something 
you could easily find in other shipwrecks” says Vasilis Mentogiannis.

To open the ancient shipwrecks to the general public and not only 
to archaeologists and experts was not a new idea. There were more 
than a few who embraced it, and passionately so. “However, there 
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στην Αλόννησο. Είναι… για όλους! Αρκεί να πατήσει κάποιος το link 
https://nous.com.gr και να θαυμάσει το αρχαίο ναυάγιο μέσα από τα 
βίντεο που μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο (real time stream) το Υπο-
βρύχιο Σύστημα Οπτικής Παρακολούθησης «NOUS» (uNdersea visiOn 
sUrveillance System). 

Τo NOUS (από την αρχαία ελληνική λέξη) είναι ένα πραγματικά 
πρωτοποριακό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο χρησιμοποιεί 
τεχνολογίες αιχμής, όπως μας πληροφορεί ο μηχανολόγος-μηχανικός 
Βασίλης Μεντόγιαννης, Διευθυντής του Καταδυτικού Συνεργείου, 
και ένας εκ των σχεδιαστών που κατασκεύασαν και εγκατέστησαν 
το σύστημα. Αποτελείται από πέντε υποβρύχιες κάμερες, τελευταίας 
τεχνολογίας και μεγάλης ανάλυσης και μικρόφωνα, που παρακολου-
θούν αδιάλειπτα το ναυάγιο από διαφορετικά σημεία, ώστε να υπάρχει 
πλήρης κάλυψη. Συνδέονται μέσω οπτικών ινών και αγωγού ηλε-
κτρικής τροφοδοσίας με την πιο κοντινή ακτή στη βραχονησίδα Πε-
ριστέρα -εκεί βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά πάνελ που υποστηρίζουν 
τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και σύνδεση στο Διαδίκτυο με 
όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες. 

Ο σχεδιασμός του συστήματος ξεκίνησε στις αρχές του 2019 μετά από 
ανάθεση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων/Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BLUEMED και 
«ήταν μια ιδέα πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί», θυμάται ο Βασίλης Μεντό-
γιαννης: «Ποιος θα φανταζόταν ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε 
ένα σύστημα και να το αφήσουμε εκτεθειμένο μέσα στη θάλασσα όλο τον 
χρόνο και ότι αυτό θα μπορούσε να αντέξει; Το ρίσκο ήταν πολύ μεγάλο». 

Κι όμως, η καινοτόμα αυτή πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
ένα χρόνο μετά. Τον Φεβρουάριο του 2020, το σύστημα εγκαταστάθηκε στο 
αρχαίο ναυάγιο και για πρώτη φορά παγκοσμίως ο Ενάλιος Επισκέψιμος 
Αρχαιολογικός Χώρος (ΕΕΑΧ) παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο.  

«Για όλους εμάς και για πάρα πολλά χρόνια, το ναυάγιο της Περι-
στέρας -όπως και το ναυάγιο των Αντικυθήρων- αποτελούσαν τις 
κορωνίδες των ναυαγίων στη χώρα. Παρουσίαζε ακέραιο τόσο με-
γάλο μέρος του φορτίου του. Ένα ταξίδι στον χρόνο. Στεκόσουν και 
το καμάρωνες. Δεν ήταν κάτι που μπορούσες να το βρεις εύκολα σε 
άλλα ναυάγια», μας λέει ο Βασίλης Μεντόγιαννης.

Άποψη του αρχαίου ναυαγίου της Περιστέρας με τις χιλιάδες αμφορείς /// 
View of the ancient shipwreck of Peristera with thousands of amphorae.
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were many reservations and for many years, due to the protection 
of shipwrecks. We all wanted to promote our cultural heritage, but 
the shipwrecks have many movable parts, the amphorae, which are 
usually the only ones that survive and could easily be stolen” says 
Mentogiannis: “The aim of this project was to protect them. After all, 
all museums are guarded”.

The system features a multitude of automatic streaming capabilities 
through machine learning algorithms (AI) and image processing. In 
this way, any “disturbance” in the area can be easily detected, from 
the presence of divers and remote-controlled submarines, to any light 
source in the dark -and, because it is considered an intrusion, the 
relevant authorities are automatically notified.  

However, apart from the protection of the ancient shipwreck, the 
whole project went much further: the promotion and dissemination 
of the cultural heritage to the wider public and the possibility for 
scientific observation in real time and for long periods of time. Along 
with promoting the relatively “unknown” world beneath the surface 
of the sea, with the aim of raising public awareness of the invaluable 
marine ecosystems.

A picture is worth a thousand words
Just by viewing the shipwreck site in real time on the screen, one 
feels completely mesmerised by the magic of the seabed: an eerie 
blue that later deepens into the colours of the night, the amphorae 
standing still, uninterrupted witnesses of a distant past and present 
hosts for countless species of marine life. 

Some of them are even... permanent residents: “Dentexes, sea 
breams, goldblotch and dusky groupers, pass before our eyes and if 
we are lucky we may even see seals. There is a goldblotch grouper 
with a golden spot close to 15 kilos, we know that it is a permanent 

Μέλος της ομάδας NOUS επιθεωρεί μία από τις υποβρύχιες κάμερες στο αρχαίο 
ναυάγιο /// A member of the NOUS team inspects one of the underwater cameras 
in the ancient shipwreck.

Το να γίνουν τα αρχαία ναυάγια επισκέψιμα από το ευρύτερο κοινό και 
όχι μόνο από τους αρχαιολόγους και τους ειδικούς δεν ήταν μια καινούρ-
για ιδέα. Δεν ήταν λίγοι όσοι την ενστερνίζονταν, και μάλιστα με πάθος. 
«Όμως υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις και για πολλά χρόνια, λόγω της προ-
στασίας των ναυαγίων. Όλοι θέλαμε την προβολή της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, αλλά τα ναυάγια έχουν πολλά κινητά μέρη, τους αμφορείς 
που συνήθως είναι τα μόνα που διασώζονται και εύκολα μπορούσαν να 
κλαπούν», λέει ο κ. Μεντόγιαννης: «Ο στόχος του εγχειρήματος ήταν η 
προστασία τους. Άλλωστε όλα τα μουσεία είναι φυλασσόμενα».

Το σύστημα διαθέτει πληθώρα δυνατοτήτων αυτόματης παρακολού-
θησης μέσω αλγόριθμων μηχανικής μάθησης (προγράμματα τεχνητής 
νοημοσύνης - AI) και επεξεργασίας εικόνας (image processing). Με αυτό 
τον τρόπο. γίνεται εύκολα αντιληπτή οποιαδήποτε «αλλοίωση» στον χώ-
ρο, δηλαδή παρουσία από τυχόν δύτες και τηλεχειριζόμενα υποβρύχια, 
έως οποιαδήποτε πηγή φωτός στο σκοτάδι -και μάλιστα, επειδή αναγνω-
ρίζεται ως εισβολή, υπάρχει αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.  

Εκτός, όμως, από την προστασία του αρχαίου ναυαγίου, το όλο εγχεί-
ρημα προχώρησε πολύ περισσότερο: στην ανάδειξη και διάδοση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο κοινό καθώς και στη δυνατότητα 
για επιστημονική παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Μαζί και η προώθηση του σχετικά «άγνωστου» 
κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με στόχο την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού για τα  ανεκτίμητα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις
Αρκεί κανείς να δει τον χώρο του ναυαγίου σε πραγματικό χρόνο από 
την οθόνη του, για να νιώσει απόλυτα υπνωτισμένος από τη μαγεία 
του βυθού: ένα απόκοσμο μπλε που μετά βαθαίνει στα χρώματα της 
νύχτας, οι αμφορείς να στέκονται ακίνητοι, αδιάλειπτοι μάρτυρες 
ενός μακρινού παρελθόντος αλλά και σημερινοί οικοδεσπότες για 
αμέτρητα είδη θαλάσσιας ζωής. 

Μερικοί μάλιστα είναι και… μόνιμοι κάτοικοι: «Συναγρίδες, φαγκριά, 
στείρες και ροφοί, περνάνε μπροστά από τα μάτια μας και αν είμαστε τυ-
χεροί, μπορεί να δούμε και φώκιες. Μια στείρα με μια χρυσή βούλα κοντά 
στα 15 κιλά ξέρουμε ότι ζει μόνιμα εκεί, αλλά κι ένας ροφός γύρω στα 5 με 
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resident, but there is also a dusky grouper around 5 to 6 kilos, and a 
moray eel, which lives... at the left of camera number 5” describes 
Vasilis Mentogiannis. Although he has spent more than 100 hours 
underwater since the NOUS design began, every time he descends to 
the ancient shipwreck, he enjoys it as much as the first time, “because 
the thrill of exploration never wears off”.

When he and his team of 12 members from all scientific disciplines 
saw the image from the underwater camera for the first time, “the joy 
was indescribable, and so was the emotion. I can’t put it into words. 
When we have something tangible in front of us, we cannot evaluate 
the struggle, the effort that has been put in by so many people to make 
it a reality. But even when the cameras were on, we never stopped 
trying to make it better”.

Through the cameras, you can also see the divers-visitors. And 
as much as you’d like to be in their place, you’re glad to at least have 
the chance to experience the magic of underwater exploration. And 
a bit later, when it starts to get dark, you see only the creatures of the 
seabed “strolling” in this unique ancient shipwreck-museum-habitat. 
After all, this is their world.

6 κιλά, και μία σμέρνα, που κατοικεί… αριστερά από την κάμερα νούμερο 
5», περιγράφει ο Βασίλης Μεντόγιαννης. Παρόλο που έχει περάσει πάνω 
από 100 ώρες υποβρυχίως από την έναρξη του σχεδιασμού του NOUS, 
κάθε φορά που κατεβαίνει στο αρχαίο ναυάγιο, το απολαμβάνει όπως 
την πρώτη φορά, «γιατί η  γοητεία της εξερεύνησης δεν σταματά ποτέ».

Όταν για πρώτη φορά, ο  ίδιος και η ομάδα του. που απαρτίζεται από 
12 μέλη όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων, είδαν εικόνα από την 
υποβρύχια κάμερα, «η χαρά ήταν απερίγραπτη, το ίδιο και η συγκίνηση. 
Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια.  Όταν έχουμε μπροστά μας κάτι 
χειροπιαστό, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τι αγώνας, τι προσπά-
θεια έχει γίνει από τόσους ανθρώπους για να γίνει πραγματικότητα. 
Ακόμη, όμως, κι όταν άναψαν οι κάμερες, δεν σταματήσαμε ποτέ να 
το κάνουμε καλύτερο».

Μέσα από τις κάμερες, βλέπεις και τους δύτες-επισκέπτες. Κι όσο και 
αν ήθελες να είσαι στη θέση τους, χαίρεσαι που σου δίνεται τουλάχιστον 
η ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μαγική στιγμή της υποβρύχιας εξερεύ-
νησης. Και λίγο αργότερα, όταν αρχίσει να βραδιάζει, βλέπεις μόνο τα 
πλάσματα του βυθού να «περιδιαβαίνουν» στο μοναδικό αυτό αρχαίο 
ναυάγιο-μουσείο-βιότοπο. Άλλωστε, αυτός είναι ο δικός τους κόσμος.

Με μια ματιά
425 π.Χ.: Χρονολόγηση του αρχαίου ναυαγίου
1985:   Ανακάλυψη του ναυαγίου από τον επαγγελματία αλιέα
Δημήτρη Μαυρίκη 
1992-1993, 1999: Ανασκαφές από την αρχαιολόγο Ελπίδα Χα-
τζηδάκη/Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, 3.500-4.000 αμφο-
ρείς οίνου στο ναυάγιο
2020: Πιλοτική λειτουργία του Υποβρύχιου Μουσείου
2020-2021: 600 συνολικά δύτες-επισκέπτες

At a glance
425 BC: Dating of the ancient wreck
1985: Discovery of the shipwreck by the professional 
fisherman Dimitris Mavrikis 
1992-1993, 1999: Excavations by the archaeologist Elpida 
Hadjidaki/Ephorate of Underwater Antiquities, 3,500-4,000 
wine amphorae in the shipwreck
2020: Pilot operation of the Underwater Museum
2020-2021: 600 divers-visitors in total
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Υποβρύχιος διανομέας του συστήματος 
/// Underwater system distributor.

Ο κεντρικός σταθμός του συστήματος /// 
The central station of the system.

Επισκευές του συστήματος στην Αλόν-
νησο /// System repairs in Alonissos.

For a truly unforgettable taste 
experience, our cuisine and atmo-

sphere are combined as carefully as 
food and wine.

Pollonia, Milos, Cyclades, T+30 22870 41159

demilos.gr


