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Συνεχή καθηµερινή ενηµέρωση και ψυχαγωγία
O Eλληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αυστραλίας 1683 ΑΜ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουγεί το Μάρτιο του 1983 και εκπέμπει τα καλύτερα προγράμματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ενώ παράλληλα μεταδίδει τις ειδήσεις από το εξωτερικό κάθε ώρα.

Για τον καλύτερο Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, τα τελευταία νέα, ποιοτική μουσική
και τα καλύτερα ζωντανά προγράμματα συντονιστείτε στον Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αυστραλίας 1683 ΑΜ.
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Οι προσπάθειες που είχαν γίνει 
στο παρελθόν για ένταξη του 
ανακτόρου της Κνωσού στα 

µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της Unesco µπορεί να 
έπεσαν στο κενό λόγω της άναρχης 
δόµησης γύρω του, ωστόσο φαίνεται 
ότι βρέθηκε τρόπος για να «περάσει» 
η υποψηφιότητα. Έτσι, πρόκειται να 
συνταχθεί νέος φάκελος, ο οποίος θα 
αφορά γενικότερα τον Μινωικό Πο-
λιτισµό και θα αφορά πέρα από την 
Κνωσό, τη Φαιστό, τη Ζάκρο και τον 
αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων.

«Είναι γεγονός, πως κανένα ιστορικό 
ή φυσικό µνηµείο της Κρήτης δεν είναι 
ενταγµένο στον κατάλογο των µνηµεί-
ων της παγκόσµιας πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς της UNESCO. Και το γεγονός 
αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό, καθώς 
ο µοναδικός Μινωικός πολιτισµός και 
συγκεκριµένα ο αρχαιολογικός χώρος 
της Κνωσού, στερείται της αναγνώρι-
σης που του αρµόζει στον κατάλογο των 
µνηµείων της παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, εξαιτίας συγκεκριµένων 
διαδικασιών για τη διαµόρφωση του 
ευρύτερου χώρου» δήλωσε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης. Και 
πρόσθεσε: «Καθώς αποτελεί πάγιο αίτη-
µα της UNESCO να αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα που υπάρχουν, σύµφωνα 
µε τις επιχειρησιακές οδηγίες που έχει 
εκδώσει, προκειµένου να προωθηθεί η 
ένταξη της Κνωσού, είναι επιβεβληµένο 
όλοι οι τοπικοί φορείς να συνεργαστούν 
στενά µε τις κατά τόπους Εφορείες Αρ-

χαιοτήτων και τα αρµόδια τµήµατα της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ., αλλά 
και µε την τοπική κοινωνία για να αντι-
µετωπίσουν από κοινού όλες τις αντι-
ξοότητες που υπάρχουν προκειµένου 
να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες και να προετοιµαστεί σωστά 
ο φάκελος υποψηφιότητας που θα υπο-
βληθεί στην UNESCO. Οι συνθήκες 
έχουν πλέον ωριµάσει και δεν υπάρχει 
καµία αµφιβολία πως αν όλα γίνουν 
όπως πρέπει η UNESCO θα αποδεχτεί 
το αίτηµα και η Κνωσός θα λάβει τη 
θέση που της αρµόζει στον κατάλογο 
των µνηµείων της παγκόσµιας κληρο-
νοµιάς».

Η ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 
ΑΝΟΙΓΕΙ ∆ΡΟΜΟΥΣ 

Την ένταξη της «Σπιναλόγκας» στα 
µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της UNESCO ζητούν φο-
ρείς της Κρήτης, που ολοκλήρωσαν 
τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας.

Ο φάκελος της τελικής φάσης για 
την ένταξη της «κοσµοπολίτικης» οχυ-
ρής νησίδας και άλλοτε κατοικητήριο 
των λεπρών παραδόθηκε στον περι-
φερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναου-
τάκη από τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
Πέτρο Ινιωτάκη και την πενταµελή 
οµάδα εργασίας του τµήµατος, που 
είχε συσταθεί για τον συγκεκριµένο 
σκοπό. Ο περιφερειάρχης Κρήτης ανέ-
φερε ότι πρόκειται να παραδώσει αµέ-
σως τον φάκελο στη γενική γραµµατέα 
Πολιτισµού, Λίνα Μενδώνη, ενώ τον 

ερχόµενο Οκτώβριο θα πραγµατοποι-
ηθεί εκδήλωση για την προβολή της 
προσπάθειας και του διαχειριστικού 
σχεδιασµού.

ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο κ. Ινιωτάκης επεσήµανε ότι το 

δεύτερο αυτό µέρος ολοκληρώνει τον 
απαιτούµενο φάκελο, που συντάχτηκε 
σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµ-
βαση για την εγγραφή της οχυρής νη-
σίδας Σπιναλόγκας στον κατάλογο των 
µνηµείων της παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της UNESCO. Οι τοπικοί 
φορείς χαρακτηρίζουν «προποµπό» την 
υποψηφιότητα της Σπιναλόγκας στο 
Καλαντάρι του διεθνούς Οργανισµού 
της UNESCO, για να ακολουθήσουν 
και άλλα αρχαιολογικά και φυσικού 
κάλλους µνηµεία του νησιού όπως η 
Κνωσός - το λίκνο του Μινωικού Πο-
λιτισµού -, το Φαράγγι της Σαµαριάς, η 
παλιά πόλη Χανίων-Ρεθύµνου κ.ά. που 
έχουν διεθνή αναγνώριση και δεν είναι 
ενταγµένα στον κατάλογο του διεθνούς 
Οργανισµού.

Μάλιστα, οι τοπικοί φορείς προβλη-
µατίζονται έντονα για τον παραγκωνι-
σµό της Κρήτης, αλλά και από το γεγο-
νός ότι το υπουργείο Πολιτισµού από 
το… 2003 δεν έχει ακόµα συστήσει 
την αρµόδια διυπουργική επιτροπή 
και η Κρήτη µε τέτοια ιστορία-πολιτι-
σµό και φυσικά µνηµεία δεν είναι στη 
λίστα του διεθνούς οργανισµού, ενώ 
από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ενταγ-
µένα 60 µνηµεία.

Εξι αρχαία ναυάγια σε 
καλή κατάσταση εντο-
πίστηκαν στη θαλάσ-

σια περιοχή Μακρονήσου-
Λαυρεωτικής, έπειτα από 
υποβρύχια αναγνωριστική 
έρευνα στον Νότιο Ευβοϊ-
κό, που πραγµατοποιήθη-
κε τους µήνες Ιούνιο και 
Ιούλιο. Τέσσερα από τα 
ναυάγια αυτά βρίσκονται 
στη θαλάσσια περιοχή της 
Μακρονήσου σε βάθη που 
κυµαίνονται από 37 έως 
και 47 µέτρα και δύο στις 
ακτές της Λαυρεωτικής.

Εξαιρετικά σηµαντικό 
για τη σπανιότητα του φορ-
τίου του είναι ναυάγιο που 
χρονολογείται στα µέσα 
του 4ου αιώνα µ.Χ. µε αµ-
φορείς που προέρχονται 
από τη βόρεια Αφρική και 
τη Σικελία. Εξίσου σηµα-
ντικό για το µέγεθος και 
την αρτιότητα του φορτίου 
του, είναι δεύτερο ναυάγιο 
µε ροδιακούς αµφορείς, 
που εντοπίστηκε στην ανα-
τολική πλευρά της Μακρο-
νήσου, και χρονολογείται 
στα τέλη 3ου ή τις αρχές 
του 2ου αιώνα π.Χ. Σε κο-
ντινή περιοχή, εντοπίστηκε 
το τρίτο ναυάγιο, µε µικτό 
φορτίο από αµφορείς της 
Ιταλίας και της Ρόδου, χρο-
νολογούµενο στα τέλη του 
2ου αιώνα π.Χ. Το τέταρτο 

ναυάγιο της Μακρονήσου 
ανήκει σε µικρό πλοίο του 
1ου αιώνα µ.Χ. που επίσης 
µετέφερε αµφορείς. 

Στις ακτές βόρεια του Θο-
ρικού (Λαυρεωτική) εντο-
πίστηκαν δύο ακόµα ναυά-
για, το πρώτο του 1ου-2ου 
αιώνα µ.Χ., που µετέφερε 
οικοδοµικό υλικό (κερά-
µους και πλίνθους) και το 
δεύτερο, µε αµφορείς της 
ελληνιστικής περιόδου. Η 
έρευνα διενεργήθηκε υπό 
τη διεύθυνση του καταδυ-
όµενου αρχαιολόγου, της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαι-
οτήτων, Γιώργου Κουτσου-
φλάκη, σε συνεργασία µε 
το Ινστιτούτο Εναλίων Αρ-
χαιολογικών Ερευνών.

Ο εντοπισµός και η κα-
ταγραφή των έξι ναυαγίων 
της Μακρονήσου-Λαυρεω-
τικής έρχεται να προστεθεί 
στα ήδη 18 εντοπισµένα 
ναυάγια του Νότιου Ευ-
βοϊκού.  Η παρουσία των 
ναυαγίων υποδηλώνει την 
ύπαρξη θαλάσσιου δρόµου 
µεγάλης σηµασίας, µε τον 
οποίο ενώνονταν το βόρειο 
µε το νότιο Αιγαίο. Η µελέ-
τη των ναυαγίων και της 
διασποράς τους αναµένεται 
να ρίξει νέο φως στους θα-
λάσσιους δρόµους και τη 
διακίνηση προϊόντων κατά 
την αρχαιότητα. 

Κνωσός και Σπιναλόγκα
«χτυπούν» την πόρτα της Unesco

Έξι αρχαία ναυάγια 
εντοπίστηκαν στον Ευβοϊκό

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΙ Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τέσσερα από τα ναυάγια βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή 
της Μακρονήσου σε βάθη που κυµαίνονται από 37 έως 
και 47 µέτρα και δύο στις ακτές της Λαυρεωτικής.   




