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"Πρέπει να γίνεις εσύ ήλιος για να φωτίσεις τους σβησμένους ήλιους των άλλων. 
Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι 
αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει".  

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
 

 
«Σε όλους αυτούς τους ακούραστους σκαπανείς της Επιστήμης, που αφιερώνουν τη 
ζωή τους στη μελέτη, στην έρευνα και στην ανάδειξη του Πολιτισμού του 
Ανθρώπου, άυλου ή υλικού, προσφέροντας στην ιστορία της Ανθρωπότητας και 
στη δημιουργία ενός καλύτερου και δικαιότερου κόσμου! Και σ’ αυτόν τον κόσμο ο 
Ελληνικός Πολιτισμός πρέπει και μπορεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο!»   

Η Οργανωτική Επιτροπή 
Ελλάδα , Σεπτέμβριος 2019  
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

ΑΘΗΝΑ 25 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Η Αθήνα θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει στις 25,26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 το 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 ,(3nd Pan-Hellenic 
Conference on Digital  Cultural Heritage-EuroMed 2019) ,που έχει θεσμοθετηθεί και 
διοργανώνεται στην Ελλάδα κάθε δύο (2) χρόνια , μετά από απόφαση των διοργανωτών 
Φορέων, που είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.- Εργαστήριο Ψηφιακής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς(UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage και EU-ERA Chair 
on Digital Cultural Heritage) , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Εργαστήριο του Τμήματος 
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής-Σχολή Μηχανικών ) και ο Πολιτιστικός 
Οργανισμός “Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”. 

Πρόκειται για το 3ο, κατά σειρά, “Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής  Κληρονομιάς -Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage”, που 
θα διοργανωθεί στην Ελλάδα ,το φθινόπωρο του 2019 , σε συνεργασία των διοργανωτών με 
την Ελληνική και Κυπριακή Πολιτεία, με Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
, με παγκόσμιους επιστημονικούς φορείς, με ερευνητικά κέντρα κ.α΄., ενώ αξιοποιείται η 
τεράστια εμπειρία του ΤΕΠΑΚ στη διοργάνωση των παγκόσμιων συνεδρίων Ψηφιοποίησης 
EuroMed στην Κύπρο, επίσης, κάθε δύο χρόνια, από το έτος 2006. 

Ο   χώρος πραγματοποίησης του Συνεδρίου είναι το Συνεδριακό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής -Πανεπιστημιούπολη 2- Π. Ράλλη & Θηβών -Αιγάλεω 
Αττικής (ΤΚ.12241). 

Το ΤΕΠΑΚ ,που είναι ένας από τους συνδιοργανωτές του Συνεδρίου, διοργανώνει  τα 
περίφημα παγκόσμια Συνέδρια EuroMed,  κάθε δύο (2) χρόνια στην Κύπρο από το 2006 με 
εξαιρετική επιτυχία  , διαθέτει τη μοναδική Έδρα  UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage 
, όπως , επίσης, και τη μοναδική έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU-ERA Chair on Digital 
Cultural Heritage, στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και διαδραματίζει, 
πλέον, παγκόσμιο ρόλο ,επηρεάζοντας τις εξελίξεις στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, 
σε όλη την υφήλιο. 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου προσκαλείται όλη η επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, 
από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και Έλληνες και Κύπριοι ερευνητές ανά την υφήλιο , 
να δηλώσουν συμμετοχή αλλά και να υποβάλλουν τις εισηγήσεις και τα Posters τους ,μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου που θα ενεργοποιηθεί σύντομα (www.euromed-dch.eu), 
αφού το γεγονός αυτό αποτελεί τη μεγάλη συνάντηση της Επιστήμης με τον Ελληνικό 
Πολιτισμό με κέντρο την παιδεία, την έρευνα, την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και 
τον πολιτιστικό τουρισμό, αξιοποιώντας την παγκόσμια απήχηση και σεβασμό που τρέφει η 
παγκόσμια κοινότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό, που πρέπει να έχει τη θέση που του αξίζει. 

Εθνικής σημασίας οι συναντήσεις της επιστημονικής κοινότητας για τον Ελληνικό Πολιτισμό 

Τα Συνέδρια αυτά, λόγω της θεματολογίας τους χαρακτηρίστηκαν από όλους ως εθνικής 
σημασίας και αξίζει να σημειωθεί ότι το 3ο Συνέδριο , όπως και το 2ο, τελεί υπό την Αιγίδα 
της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ. 
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, 
ενώ έχει την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Πρεσβείας της 
Κύπρου στην Αθήνα ,του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πολλών παγκόσμιων 
επιστημονικών οργανισμών (UNESCO,ICOMOS,κ.ά.). 
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Τα δύο πρώτα – πρωτοπόρα και καινοτόμα για την Ελλάδα- Συνέδρια Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,που διοργανώθηκαν μέχρι σήμερα (Βόλος 24-26/9/2015 και Βόλος 
1-3/12/2017 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ) , είχαν εξαιρετική επιτυχία, 
αγκαλιάστηκαν από όλη την επιστημονική κοινότητα και συμμετείχαν στο καθένα 500 
σύνεδροι ,που προέρχονταν από την Ελλάδα ,την Κύπρο και από δεκάδες χώρες του κόσμου, 
ενώ οι εισηγήσεις και οι εισηγητές ήταν εκατοντάδες και παρουσίασαν όλες τις εξελίξεις και 
τις πολιτικές πάνω στη ψηφιοποίησης και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
ανθρώπου. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού στήριξε το συγκεκριμένο συνέδριο και το αναγνωρίζει ως ένα 
από τα εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα του είδους του, σε διεθνές επίπεδο, ενώ το έθεσαν 
υπό την Αιγίδα τους , δύο εμβληματικοί θεσμοί ,όπως είναι η Προεδρία της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. 

 

Το Συνέδριο απευθύνεται προς : 

 Επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων  , όλων των 
βαθμίδων ,  με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ,Ιστορία, Γεωλογία, Βιολογία ,Ανθρωπολογία 
,Χημεία, Πληροφορική ,Φυσική ,Μαθηματικά ,Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία 
(Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ,Αρχιτέκτονες κ.ά. ) , Συντηρητές 
Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης ,Γραφιστικές Τέχνες  κ.α. ,ειδικότητες δηλ. που 
εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο  θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

 Στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , Εφορειών Αρχαιοτήτων 
,ICOMOS, Μουσείων ,Γενικών Αρχείων του Κράτους ,κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών 
,Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιών, Oμοσπονδιών, 
Συλλόγων Επιστημόνων , Ένωση Ελλήνων Συντηρητών, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, 
Ένωση Αρχαιολόγων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΙCOM Ελλάδος και Κύπρου, Συλλογικοτήτων 
,Μελετητικών Εταιριών, Φορείς υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. όπως και τους  αντίστοιχους Φορείς της Κύπρου. 

 Στελέχη άλλων Υπουργείων και ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού 

 Έλληνες και Κύπριους που εργάζονται σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα σχετικά με τον Πολιτισμό 

 Έλληνες και Κύπριους Φοιτητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων 

 Ανεξάρτητους Επιστήμονες και Ερευνητές στην Ελλάδα,  Κύπρο και όλο τον κόσμο 

 Γενικά ,κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 

Θεματικοί άξονες: 

 Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

 Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό 

 Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της 

 Συντήρηση, Προστασία  και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 
πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ) 

 Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας (συμβάσεις, 
προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα) 
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 Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

Ο  σκοπός της θεσμοθέτησης του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από το 2015, πέτυχε απόλυτα ,αφού έχει καθιερωθεί για την Ελλάδα, με τον πιο 
επίσημο τρόπο , ως ένα επιστημονικό βήμα κατάθεσης γνώσεων, προτάσεων, καλών 
πρακτικών, ερευνών, διαδικασιών, προτύπων και απόψεων για ζητήματα που σχετίζονται με 
την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
του Ελλαδικού χώρου. 

 
Σημειώνεται ότι τα πρωτοπόρα και καινοτόμα αυτά Συνέδρια διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια 
(2021,2023,…) και συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον όλης της επιστημονικής κοινότητας 
από πολλές χώρες, των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων . 

 

Επίσης, υπό το πρίσμα των κινδύνων που διατρέχουν τα μνημεία ( αρχαιολογικά ,βυζαντινά 
,θρησκευτικά κλπ), από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ. Παναγία των Παρισίων 
κ.ά.) , υπάρχει δραματική ανάγκη ψηφιοποίησης όλων των δημιουργημάτων του Ελληνικού 
Πολιτισμού ,αλλά και της διαμόρφωσης μιας  εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 
του πολιτιστικού μας αποθέματος , με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, πρακτική που 
προωθείται , όχι μόνο μέσα από το Συνέδριο ,αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες των 
διοργανωτών προς την πολιτική ηγεσία των δύο χωρών, Ελλάδας και Κύπρου, με 
συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Τέλος, ,οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες , Δήμοι ,οργανισμοί Τ.Α.) , 
δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το Συνέδριο, γιατί μπορούν και  πρέπει να διαμορφώσουν 
πολιτικές  ανάδειξης  του πολιτιστικού τους αποθέματος ,δημιουργώντας έτσι εισόδημα στις 
τοπικές κοινωνίες, ενώ σε επίπεδο χώρας μπορεί να αυξηθεί ο λεγόμενος πολιτιστικός 
τουρισμός . 

Οι ενδιαφερόμενοι για ενημέρωσή τους για το 1ο και το 2ο Συνέδριο ,μπορούν να 
επισκέπτονται τους ιστότοπους www.euromed2015.eu, www.euromed2017.eu, από όπου και 
μπορούν να αντλήσουν τα πρακτικά τους, ενώ σύντομα θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχών των συνέδρων και υποβολής των εργασιών των εισηγητών 
για το 3ο Συνέδριο (www.euromed-dch.eu)  

Πληροφορίες : Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” -Κων. Σκριάπας Τηλέφ. 6974-881944, 
skriapask@gmail.com. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα προηγούμενα συνέδρια στα εξής Links: 
1. www.euromed2015.eu, www.euromed2017.eu, 
2. ΣΠΟΤ 2ου Συνεδρίου https://www.youtube.com/watch?v=oo6dMZoOnKk 
3. Για τα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου 2017 πατήστε ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
EUROMED2017 

www.euromed-dch.eu 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ -ΤΕ.ΠΑ.Κ.  
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                               Προφίλ Πανεπιστημίου 
 
Διεθνές Προφίλ 
 
Σημαντική παράμετρος της διεθνούς αναγνώρισης της οποίας τυγχάνει το Πανεπιστήμιο είναι οι διεθνείς λίστες 

κατάταξης πανεπιστημίων. Σε λιγότερο από 11 χρόνια λειτουργίας, το ΤΠΚ έχει καταλάβει υψηλές θέσεις σε 

διεθνείς κατατάξεις. Συγκεκριμένα, στα Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ) 2017-18, το ΤΠΚ 

κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως και πρώτο ανάμεσα στα κυπριακά Πανεπιστήμια.   Στην ίδια 

κατάταξη το ΤΠΚ έχει λάβει τις πιο κάτω θέσεις στις εξής κατηγορίες: 

 «The Best Universities in New Europe 2018»: 2η θέση. Το ΤΠΚ συγκέντρωσε την υψηλότερη 

βαθμολογία από όλα τα ιδρύματα στον τομέα των βιβλιογραφικών αναφορών.  

 «Young University Rankings 2018»:  59η θέση 

 «BRICS & Emerging Economies Rankings 2018»: 37η θέση 

Η διεθνής δικτύωση του πανεπιστημίου πραγματώνεται με τη συμμετοχή του σε 67 διεθνείς οργανισμούς και διμερή 

συνεργασία με 78 πανεπιστήμια του εξωτερικού οι οποίες οδηγούν σε ωφέλιμες διαπανεπιστημιακές συνέργειες. 

Επιπλέον, η στρατηγική διεθνοποίησης ενισχύεται με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus 

και την εθνική διαχείριση του προγράμματος IAESTE. 

Αριστεία στην Έρευνα 

Το ΤΠΚ διαρκώς μεριμνεί για την προαγωγή της ερευνητικής αριστείας, και διακρίνεται διεθνώς σε αυτόν τον τομέα, 

εξασφαλίζοντας συνολικά εξωτερική χρηματοδότηση ύψους 44 εκατ. ευρώ για 255 ερευνητικά προγράμματα. Στο 

τελευταίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON2020 έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση πέραν των 11,6 εκατ. ευρώ, με 

33 ερευνητικές προτάσεις, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας προτάσεων στην Κύπρο. Πρόσφατες 

επιτυχίες περιλαμβάνουν 2 στρατηγικά έργα ERC συνολικής χρηματοδότησης 3.3 εκατ. ευρώ, δύο ερευνητικές 

προτάσεις «Teaming for Excellence» με επικεφαλής το ΤΠΚ, οι οποίες εξασφάλισαν την υψηλότερη πανευρωπαϊκά 

βαθμολογία και συμμετοχή στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας RISE για τεχνολογική και επιχειρηματική καινοτομία. 

Εκτός από την ευρωπαϊκή ερευνητική χρηματοδότηση, προωθούνται στρατηγικές ερευνητικές συνέργειες όπως η 

ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου για τον Καρκίνο (Cancer Research Center), σε συνεργασία με το Γερμανικό 

Ογκολογικό Κέντρο. Λειτουργούν επίσης με μεγάλη επιτυχία οι τρεις ήδη υφιστάμενες εγκεκριμένες ερευνητικές 

μονάδες, Ερατοσθένης, Ηράκλειτος, και Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής. 

Ακόμη μια ερευνητική διάκριση ανήκει στο Πανεπιστήμιο με την  Έδρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην 

Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage) με το 

συνολικό ποσό των €2,5 εκ να δίνεται στο ΤΠΚ και στο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΠΚ. 

Παράλληλα,  δόθηκε στο ίδιο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΠΚ  η μοναδική παγκόσμια 

έδρα της UNESCO στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία (UNESCO Chair on Digital Heritage). 



 
20 

 

   

Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας το ΤΠΚ συνέβαλε καθοριστικά, από κοινού με 

τα άλλα δύο δημόσια Πανεπιστήμια, στη διαμόρφωση και υιοθέτηση από την Πολιτεία σχετικής νομοθεσίας ώστε 

να διευκολυνθεί η επώαση νεοφυών επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια για απευθείας διασύνδεση με την 

οικονομία και την παραγωγικότητα. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της καινοτομίας και της μεταφοράς 

τεχνογνωσίας, το Πανεπιστήμιο έχει ενεργοποιήσει εγκεκριμένο Πλαίσιο Πολιτικής για Ιδιοκτησία, Διανομή και 

Εμπορική Εκμετάλλευση Τεχνολογίας με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνάς του. 

Επιπλέον έχει ορίσει αρμόδιο Γραφείο (INTENT) τo οποίο εξετάζει αιτήσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα για 

προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας/ patents) και στοχεύει 

στη μέγιστη κεφαλαιοποίηση των καινοτομιών που αναπτύσσονται στη μεταφορά τεχνογνωσίας στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί οκτώ διπλώματα ευρεσιτεχνίας από ακαδημαϊκούς του 

Πανεπιστημίου. Επιπλέον το Πανεπιστήμιο διατηρεί συνεργασία με κρατικούς φορείς (π.χ. ΙΠΕ, Γραφείο 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εθνική Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας ΥΠΠ) για προώθηση θεμάτων 

καινοτομίας. 

Τέλος, το Πανεπιστήμιο στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή του στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΤΠ), το 

οποίο θα αποτελέσει το ισχυρότερο εργαλείο ανάπτυξης συνεργειών με τη βιομηχανία και κυρίως με εταιρείες του 

τομέα της υψηλής τεχνολογίας. 

Διασύνδεση με Βιομηχανία 

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με τοπικούς φορείς όπως το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, 

το Δήμο Λεμεσού, φορείς της βιομηχανίας και ναυτιλιακές εταιρείες. Ιδιαίτερα σε τομείς υπεροχής σε σχέση και με 

τις οικονομικές εξελίξεις όπως η Ναυτιλία, τα Ξενοδοχειακά, η Διαχείριση Πηγών Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο 

αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας με το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, το ΤΠΚ, αποτελώντας τον βασικό 

φορέα έρευνας και ανάπτυξης για την περιοχή, βοηθά και συνεργάζεται ποικιλοτρόπως με τοπικές και διεθνείς 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Πανεπιστημιακή Ανάπτυξη ως Μοχλός Ανάπτυξης της Πόλης 

Έχοντας ως έδρα το ιστορικό κέντρο της πόλης, το Πανεπιστήμιο έχει καταστεί σημείο αναφοράς της Λεμεσού 

αλλά και μοχλός ανάπτυξης της πόλης. Στον Α’ Πόλο ανάπτυξης στον πυρήνα της πόλης, σειρά ιστορικών κτηρίων 

έχουν τύχει ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, ενώ η υλοποίηση του Β’ Πόλου του Πανεπιστημίου στους χώρους 

του Παλιού Νοσοκομείου, της Α’ Τεχνικής σχολής και της αστυνομικής διεύθυνσης έχει ξεκινήσει με την ανέγερση 

της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης. Ο Γ’ Πόλος αφορά την ανάπτυξη εστιών, αθλητικών και άλλων 

Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, ανοικτών και για το κοινό, στην περιοχή του οικισμού Βερεγγάρια στα 

Πολεμίδια. Περί τα τέλη του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί η Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη (πρώην 

Μέγαρο Πηλαβάκη). Εντός του 2018 θα λειτουργήσουν επίσης τα Εργαστήρια Καλών Τεχνών (Κτήριο Τσεριώτη), 

τα οποία περιλαμβάνουν εργαστήρια γλυπτικής, ζωγραφικής, χαρακτικής και πολυλειτουργική αίθουσα 

διδασκαλίας. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης, η Λεμεσός έχει καταστεί μια σύγχρονη 

και κοσμοπολίτικη φοιτητούπολη, όπου η πανεπιστημιακή κοινότητα ζει ενεργά και συνδράμει σημαντικά στα 

δρώμενα της πόλης με τη διοργάνωση κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων, οι οποίες 

εμπλουτίζουν τη φοιτητική εμπειρία αλλά και την καθημερινή ζωή των πολιτών της Λεμεσού. 

Κοινωνική Ευθύνη και Προσφορά 

Μια από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η κοινωνική 

ευθύνη και η ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, δηλαδή να λειτουργεί με υπευθυνότητα στους τομείς που 

αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης. 

Στον τομέα της υγείας έχει καθιερωθεί εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές ετησίως και δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για 

το κοινό. Οι ετήσιες αθλητικές συνδιοργανώσεις περιλαμβάνουν συμμετοχή σε μαραθώνιους και αθλητικές 

δραστηριότητες για κοινωφελείς σκοπούς. Το Πανεπιστήμιο επίσης στηρίζει ποικιλοτρόπως κοινωφελείς και μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως ο ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Ερυθρός Σταυρός, Hope for Children, Διαδρομή Αγάπης και 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπως οι πρόσφυγες, οι άνεργοι νέοι (στα πλαίσια 

ειδικών προγραμμάτων της ΑΝΑΔ) και οι άποροι συμπολίτες, ή οι άποροι και άριστοι φοιτητές (μέσω υποτροφιών). 

Τέλος, επιδιώκοντας την προαγωγή του πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο μεριμνεί για την ενίσχυση υφιστάμενων και 
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ανάπτυξη νέων πολιτιστικών δράσεων του Πανεπιστημίου βάσει μακροπρόθεσμης πολιτικής, σε συνεργασία με 

τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου. 

Περιβαλλοντική Ευθύνη και Συνείδηση 

Ως «πράσινο» πανεπιστήμιο, μέσω του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Green CUT) εφαρμόζει 

καθημερινά περιβαλλοντικές πρακτικές όπως η διαχείριση της ενέργειας του Πανεπιστημίου, η διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων εργαστηρίων, εκδηλώσεις για καλλιέργεια πράσινης συνείδησης, αγορά αυτοκινήτων 

φιλικών προς το περιβάλλον για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και χρήση κάδων ανακύκλωσης. Επιπλέον το 

Πανεπιστήμιο έχει βραβευθεί για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζει σε θέματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης/ Αειφορίας λαμβάνοντας τέσσερα βραβεία για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 2015 και 2016, όπως 

επίσης χρυσό βραβείο στις Πράσινες και Αειφορικές Δημόσιες Συμβάσεις και αργυρό βραβείο στο Environmental 

Leadership στα Environmental Awards 2016, και έπαινος στην κατηγορία «Κτίρια – Εγκαταστάσεις» στο Education 

Business Awards 2016. Επιπρόσθετα, πρόσφατα εξασφαλίστηκε σημαντική χρηματοδότηση €500,000 μέσω του 

δικτύου Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας Climate-KIC στην Κύπρο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Chrysalis LEAP και Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών), για 8 δράσεις εκπαίδευσης, καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. 

Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό 

Θέτοντας το προσωπικό ως τη βασικότερη προϋπόθεση για ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, η επένδυση στο 

προσωπικό είναι συνεχής μέσω συμμετοχής σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης ή υιοθέτησης καινοτόμων 

πρακτικών διαχείρισης του προσωπικού. 

Παράλληλα, έχει λάβει αργυρό βραβείο στην κατηγορία Excellence in Employee Work-life Balance στα HR Awards 

2016, βραβείο στην κατηγορία «HR – Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον» στα Education Business Awards 2016, 

διάκριση ως Εθνικός πρωταθλητής (National Champion) στην κατηγορία «Τhe Employer of the Year Award» στα 

European Business Awards 2016/17 και πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την 

Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον (2017). 

 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2018 με τον Νόμο  4521 Η ίδρυση του νεοσύστατου 

Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά 

Τεχνολογικού Τομέα. 

 Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη της φιλο-”σοφίας” το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί µε 

υψηλές προδιαγραφές (εκπαιδευτικές – ερευνητικές) και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερα αυξημένες 

απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία στελεχών µε σοβαρή επιστημονική και τεχνοκρατική 

υποδομή. 

 Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν συνολικά είκοσι έξι τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε 

πέντε Σχολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Τη Σχολή Μηχανικών, τη Σχολή Διοικητικών 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, τη Σχολή Επιστημών 

Υγείας και τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων. Τα γνωστικά πεδία των Σχολών του καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα 
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σύγχρονων επιστημονικών σπουδών, όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες 

μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές. 

 Το νεοσύστατο πανεπιστήμιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής φιλοξενείται σε δύο Πανεπιστημιουπόλεις εντός  της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Η 

Πανεπιστημιούπολη 1 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγάλεω, περιστοιχιζόμενη από τις οδούς 

Μήλου, Αγ. Σπυρίδωνος, Δημητσάνης και Εδέσσης. Η Πανεπιστημιούπολη 2 βρίσκεται στην Δυτική Αττική στο 

Δήμο Αιγάλεω, επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών στα όρια του ιστορικού ελαιώνα των Αθηνών, όπου δίδασκαν 

οι Αρχαίοι Αθηναίοι Φιλόσοφοι. Την λειτουργία του ιδρύματος υποστηρίζει το διοικητικό του προσωπικό. 

  

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διατηρεί μόνιμες συνεργασίες µε άλλα εγχώρια και ξένα εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά ιδρύματα, µε στόχο την συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε πολλά 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης µε σκοπό την διεθνή συνεργασία και την διάχυση της γνώσης. 

  

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χαίρουν της ιδιαίτερης μέριμνας της διοίκησης 

και με την υποστήριξη του προσωπικού από τα ιδρύματα συνεργασίας, είναι ευρέως αποδεκτά από την αγορά 

εργασίας. 

 
 
 
 
 

ΔΙΚΤΥΟ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" -ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΣΩΜΑΤΕΙΟ)  

 

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό 

Ελλάδα, Αύγουστος 2019 

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Για τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον  και τον Πολιτισμό 

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 

4122 

Ιστοσελίδα: www.perrevia.net.gr 

 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , είναι ένας πολυβραβευμένος Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών-

Ομοσπονδία  ( ιδρύθηκε το 2007 με νομική μορφή Σωματείου)  , έχει έδρα την πανέμορφή πόλη της Ελασσόνας, 

στους πρόποδες του μυθικού Ολύμπου, με  σημεία διασύνδεσης  σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και 

εκπροσωπεί  Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρ. επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον 

κόσμο .  

Οι πρωτοβουλίες του και οι δράσεις του έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της Θεσσαλίας και της Ελλάδας και 

εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο . 
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Το  Δίκτυο  "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" συμβάλλει τα μέγιστα στην πολιτιστική πρόοδο και στην ανάδειξη της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς του Ανθρώπου , θέματα τα οποία  το Δ.Σ. προσεγγίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα , με αποκορύφωμα 

τη διοργάνωση και τη θεσμοθέτηση για την Ελλάδα , σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,των  Πανελλήνιων  Συνεδρίων  Ψηφιοποίησης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που ,πλέον , τελούν υπό της Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου 

Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

κ.κ.  Βαρθολομαίου ,ενώ έχουν  την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ,του Υπουργείου 

Τουρισμού ,του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα και της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας .Ήδη πραγματοποιήθηκαν τα δύο (2) πρώτα Πανελλήνια Συνέδρια 

.links: http://www.euromed2015.eu   και http://www.euromed2017.eu , https://www.youtube.com/watch? 

v=AW5wYpBhOEc . 

Σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" είναι η έρευνα , η μελέτη, η ψηφιοποίηση , η 

προστασία, η διάσωση, η τουριστική προβολή της Ελλάδας  και η ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον 

κόσμο , δημιουργώντας ρεύματα Πολιτιστικού Τουρισμού , με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη των 

τοπικών κοινωνιών ,ως απάντηση στην τεράστια οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα. 

Από το 2016 , σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα , με το ΤΕΠΑΚ και το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , έχει διοργανώσει δύο Στρογγυλές Τράπεζες στο ‘Σπίτι της Κύπρου»  (Μάϊος 2016 

και Μάϊος 2018), με την παρουσία εκατοντάδων επιστημόνων , προωθώντας  τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας 

και Κύπρου ,πάνω στον Ψηφιακό Πολιτισμό και έχει προτείνει στις κυβερνήσεις των δύο χωρών τη δημιουργία 

ενός Εθνικού Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς , με τη 

δημιουργία Εθνικών Επιτροπών ,αλλά και μιας Διακρατικής Επιτροπής Ελλάδας και Κύπρου (ήδη η Κύπρος έχει 

συστήσει τη δική της Εθνική Επιτροπή) , προκειμένου να δημιουργηθεί η Εθνική μας Στρατηγική για την ανάδειξη 

του Ελληνικού Πολιτισμού και της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Πόρων . 

Μέχρι σήμερα έχει δώσει ευκαιρίες απασχόλησης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων σε περισσότερους από 

διακόσιους (200) νέους επιστήμονες ,από τις εκατοντάδες δράσεις του ,που κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο, 

αλλά και  μέσα από την αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο 

δίκτυο συνεργασιών, με Φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης , αλλά και ένα ευρύτατο δίκτυο επιστημονικών 

συνεργατών από πολλά πανεπιστήμια ,ενώ αναλαμβάνει  την διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων ( 

συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων, Forums, εξειδικευμένων σεμιναρίων, πολυήμερων εκδηλώσεων πολιτισμού 

και περιβάλλοντος  κλπ) που του αναθέτουν υπουργεία, Περιφέρειες ,Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα παγκόσμιοι 

επιστημονικοί Οργανισμοί, αλλά και ανεξάρτητοι Φορείς . 

Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" είναι ο Πολιτισμός ,το Περιβάλλον ,η Κοινωνική 

Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία ,η Βιώσιμη Ανάπτυξη , η Τουριστική Προβολή και η δημιουργία 

Branding  ,οι Επιστήμες , οι Τέχνες και τα Γράμματα ,τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , η Ισότητα, η 

Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών λαών ,αλλά και όλου 

του κόσμου . 

Σχεδιάζει και  υλοποιεί :Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ,Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες ,Σεμινάρια 

,Εργαστήρια Κοινωνικής Οικονομίας ,περιβαλλοντικές δράσεις (σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια ,συμβουλευτική 

κ.ά.),πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , μεγάλες συναυλίες με τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ,αλλά 

και μεγάλες ορχήστρες και χορωδίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προετοιμάζει και παρουσιάζει τηλεοπτικές 

εκπομπές, ντοκιμαντέρ, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση σε επίπεδο Δήμων  και Περιφέρειας 

,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών σε όλο τον 

κόσμο , συμμετέχει στην Επιτροπή Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας , στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου  και 

υλοποιεί συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του, για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .  

Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται  με  Υπουργεία ,με την Περιφέρεια Θεσσαλίας , με Δήμους σε όλη την Ελλάδα, με 

Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια ,Ινστιτούτα και  Ερευνητικά Κέντρα ,άλλα Δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδος , με 

ανεξάρτητους Επιστήμονες , με Ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών ,με επαγγελματίες στο χώρο του 

τουρισμού και της παραγωγής, με άλλες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών  κ.ά.  

Το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" ,υπηρετώντας τη διαφάνεια , την αξιοκρατία και την ορθολογική διαχείριση των πόρων 

έχει υλοποιήσει , με απόλυτη επιτυχία , μεγάλα προγράμματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας , το 
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Υπουργείο Πολιτισμού , με Ελληνικά και Ξένα πανεπιστήμια , με πολλούς Δήμους και Εφορείες Αρχαιοτήτων, με 

το Πράσινο Ταμείο και με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από όλη την Ευρώπη ( Erasmus+ ) ,δίνοντας 

την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους επιστήμονες στην εργασία ,στην έρευνα , στην προσφορά στο κοινωνικό 

σύνολο και στην Επιστήμη .  

Ήδη ,έχει μετεξελιχθεί  σε ένα  «εργαστήριο» γνώσης, μελέτης ,επιστημονικής προσέγγισης και γόνιμου 

προβληματισμού , όπου  συναντώνται όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος , των Τεχνών, του Πολιτισμού ,της 

έρευνας , της διανόησης   και των Επιστημών , του παραγωγικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας , 

προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις , να οραματιστούν ,αλλά κυρίως να καθορίσουν δράσεις και πρωτοβουλίες 

,τις οποίες ,μάλιστα ,υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.  

Συνεργάζεται με διακεκριμένους επιστήμονες , οι οποίοι ασχολούνται με τον Άνθρωπο ,το  Περιβάλλον ,τον 

Πολιτισμό ,την ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς , την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση των Αγροτικών 

περιοχών της Ευρώπης, την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου,  

την εξάλειψη των ανισοτήτων , την παγκόσμια ιθαγένεια, την κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση της φτώχιας , τις 

Επιστήμες και τα Γράμματα, την τουριστική προβολή ,την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την Κοινωνική 

Οικονομία κλπ.  

Το έργο του έχει αναγνωρισθεί σε πολλές  ευρωπαϊκές συναντήσεις και Forums, για την πρωτοτυπία , την 

καινοτομία και την αποτελεσματικότητά του , ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και την αναπτυξιακή εκπαίδευση των 

Αγροτικών περιοχών  της Ευρώπης , μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο . 

Το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" έχει  συστήσει τις εξής Επιστημονικές Επιτροπές -Εργαστήρια: 

 Περιβάλλοντος 

 Πολιτισμού 

 Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Κοινωνικής Οικονομίας  

 Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Είναι ενταγμένο σε Δίκτυα και έχει συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα ,με 
δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας των Πολιτών , συμμετέχοντας σε μεγάλες πρωτοβουλίες που 
αφορούν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους ,το μέλλον της Ευρώπης,  την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης 
της Ευρώπης, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, 
το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ. (ΟΝΕ) κ.ά. 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του είχε  και έχει στοχευμένες  τις 
παρακάτω έννοιες: 

τον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό ,το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη ,την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία , 

τις Επιστήμες ,τις Τέχνες ,τη Νέα Γενιά ,την πρόοδο ,την αειφορία ,τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη ,την 
ισοπολιτεία , την αξιοπρέπεια και την ευπρέπεια.  

Το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" καλείται εντός και εκτός Ελλάδος για να μεταφέρει τις καλές του πρακτικές και την 
τεχνογνωσία του στη Δικτύωση Φορέων και τον τρόπο αποτελεσματικής τους λειτουργίας ,ενώ έχει πρωτοστατήσει 
στην ίδρυση του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, του οποίου και έχει την προεδρία από την ίδρυσή 
του το 2011 μέχρι σήμερα ,του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας . 

Οι σχέσεις του με τον Απόδημο Ελληνισμό είναι άριστες , έχει στο δυναμικό του Φορείς απ' όλο τον κόσμο , έχει 
υπογράψει Σύμφωνα Συνεργασίας με παγκόσμιες οργανώσεις και σχεδιάζει δράσεις που βοηθούν την Ελλάδα 
στη διασύνδεσή της με την Ομογένεια. 

Το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής  και κοινωνικής προσφοράς στο χώρο 
των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο , είναι αξιόπιστος εταίρος σε πολλά 
Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα  και χαίρει της  εκτίμησης και του σεβασμού   σε όλη την Ελλάδα και σε όλο 
τον κόσμο  ,όπου και καλείται να παρουσιάσει τις δράσεις  και πρωτοβουλίες του . 

Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0030-6974881944 -Πρόεδρος Δικτύου Κων. Σκριάπας ,  

E-Mail: info@perrevia.net.gr, skriapask@gmail.com . 

SITES:  www.perrevia.net.gr  ,  
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FACEBOOK:  https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/ 

 

ΔΕΙΤΕ βιογραφικό ΕΔΩ https://www.youtube.com/watch?v=XvJ3WK3U-1g&t=362s  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 Ονοματεπώνυμο Φορέας Στοιχεία Επικοινωνίας 

 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
Dr Μαρίνος Ιωαννίδης 

Διευθυντής Εργαστηρίου  Ψηφιακής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΤΕΠΑΚ 

(UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage 
και EUERA Chair on Digital Cultural 

Heritage (Λεμεσός - ΚΥΠΡΟΣ) 

E-Mail: 
marinos.ioannides@cut.ac.cy 

 ΕΛΛΑΔΑ 

 

Dr Θεόδωρος 
Γκανέτσος 

Καθηγητής -Τμήμα Μηχανικών 
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
Διευθυντής θεσμοθετημένου 

εργαστηρίου Μη-καταστροφικων 
τεχνικών- ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail:  
ganetsos@uniwa.gr  

 

Dr Ιωάννης Βαραλής 

Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας - 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας - ΒΟΛΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail: iovaralis@uth.gr 

 
Ηλίας Νομπιλάκης 

τ. Αν. Καθηγητής Συντήρησης Λίθου ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail: elnobil@hotmail.com 

 

Κων/νος Σκριάπας 

Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης & 
Επιχειρηματικότητας- Πρόεδρος ΔΣ 

Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"- Δευτεροβάθμιος 
Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών  - 

ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail: 
skriapask@gmail.com, 

Mobile:++30-6974-881944 
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Dr Μαρίνος Ιωαννίδης 

Διευθυντής Εργαστηρίου  Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς ΤΕΠΑΚ (UNESCO Chair on Digital Cultural 

Heritage και EUERA Chair on Digital Cultural Heritage 
(Λεμεσός - ΚΥΠΡΟΣ) 

 

Ο Μαρίνος Ιωαννίδης σπούδασε πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στην Γερμανία όπου τελείωσε 

το μεταπτυχιακό του στο κεντρικό Ευρωπαϊκό ερευνητικό εργαστήριο της Hewlett-Packard στην ασφάλεια 

πολύπλοκων τραπεζών πληροφοριών. Συνέχισε τις σπουδές του στον κλάδο Μηχανολογίας και Αυτοματοποίησης 

και ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή με άριστα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Το τελικό λογισμικό που 

αναπτύχτηκε κατά την διάρκεια της διατριβής του ευρίσκεται με 148 άδειες χρήσης (softwarelicenses) σε δημοφιλή 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στις πέντε ηπείρους. Έχει εργαστεί τόσο στο ακαδημαϊκό τομέα όσο και σε 

διευθυντικές θέσεις στην βιομηχανία για περισσότερο από 20 χρόνια με αποκορύφωμα την βράβευση του από την 

IBM το 1993 σαν τον καλύτερο νέο ερευνητή στην Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 για τον 

επαναπατρισμό του στην Κύπρο με το πενταετές πρόγραμμα ΚΙΤ-204 Surfmod με το πόσο των 75 ΚECU. Από το 

1994 μέχρι και της ολοκλήρωσης των εργασιών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ήταν μέλος του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του κλάδου πληροφορικής και υπεύθυνος για όλο το ερευνητικό έργο του κλάδου του. 

Από το 2012 συγκαταλέγεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λεμεσό. 

To 2010 ο Ευρωπαϊκός και Ισπανικός σύνδεσμος Virtual Archaeology του απένειμαν το βραβείο Tartezos για το 

έργο και την συνδρομή του στο τομέα της Ψηφιοποίησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Ο διεθνής 

οργανισμός ΟΥΝΕΣΚΟ επιβραβεύεσαι τον Ιωαννίδη το 2017 με την Έδρατης Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας 

η οποία αποτελεί και την μέγιστη τιμητική διάκριση στο τομεααυτο. Στο ενεργό έργο του Μαρίνου Ιωαννίδη ανήκουν 

τα πρώτα προγράμματα ψηφιοποίησης στην Κύπρο, όπως η ψηφιακή επανακατασκευή του ναού της Αφροδίτης 

στην αρχαία Αμαθούντα το 1997, του αγάλματος της Αφροδίτης, του μεγαλυτέρου βάζου/πιθαριού στο κόσμου (το 

βάζο της Αμαθούντας που βρίσκεται στο Λούβρο) και την ακριβή τρισδιάστατη εικονική ανακατασκευή του 

μνημείου της Ασίνου (UNESCOWHL) που αποτελεί και το πρώτο 3Δ αντικείμενο στη ψηφιακή Βιβλιοθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Europeana. Από το 2002 αντιπροσωπεύει επίσης την Κύπρο στην διεθνή επιτροπή για την 

καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομίας (CIPA: 

InternationalCommitteefortheDigitalPreservationofCulturalHeritage και από το 2009 είναι μέλος του Δ. Συμβουλίου 

της Επιτροπής).  

Από το 2006 είναι ο κύριος οργανωτής και προεδρεύων του 2ουμεγαλύτερου επιστημονικού συνεδρίου στην 

Πολιτιστική Κληρονομία EuroMed (DigitalHeritage) που διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια στη Κύπρο με 

περισσότερους από 400 επιστήμονες από όλο το κόσμο 

(www.cipavast2006.eu,www.euromed2012.eu,www.euromed2014.eu, www.euromed2016). Το 2015 έχει 

πρωτοστατήσει στην οργάνωση του Πανελλήνιου συνέδριου ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομίας (EuroMed2015 

και EuroMed2017). Από τον Ιανουάριο του 2012 έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της ίδρυσης και διοίκησης του 

κέντρου ερευνών στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(www.digitalheritagelab.eu).Είναι συντονιστής του μεγαλυτέρου Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος στο 

ΤΕΠΑΚ και στην ΕΕ (MarieCurieInitialTrainingNetworkonDigitalCulturalHeritage: www.itn-dch.eu)με θέμα την 
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Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία. Το πρόγραμμα έχει σαν απώτερο στόχο του την εκπαίδευση 20 νέων ερευνητών  

σε μοντέρνες καινοτόμες μεθόδους τεκμηρίωσης και προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Η ενεργητική 

χρηματοδότηση του εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ 

ανέρχεται (από το 2013) μέχρι σήμερα σε περίπου 3,5 εκατομμύρια Ευρώ. Με αυτό το τρόπο το Ερευνητικό 

Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομίας είναι χρηματοοικονομικά εντελώς ανεξάρτητο από τις χρηματοδοτήσεις της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει στο ενεργητικό του ένδεκα  Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα με δέκα 

συνολικά ερευνητές που εργάζονται στο ΤΕΠΑΚ. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα 

μεγάλο δίκτυο από συνεργάτες σε όλο το κόσμο και έχει υπογράψει περισσότερα από 50 μνημόνια συνεργασίας 

με διάφορους φορείς από την Κύπρο, Ασία, ΗΠΑ και ΕΕ. 
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Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος 
Καθηγητής 

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Διευθυντής θεσμοθετημένου 
εργαστηρίου Μη-καταστροφικων τεχνικών- ΕΛΛΑΔΑ, Email: 

ganetsos@uniwa.gr 
 

Ο Θεόδωρος Γκανέτσος είναι Καθηγητής – μέλος ΔΕΠ, στη Σχολή Μηχανικών, στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής 

Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον Πειραιά. Είναι Φυσικός, Διδάκτορ του ΕΚΠΑ 

(2001) στην ερευνητική περιοχή των Ιοντικών Δεσμών και Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου μη 

καταστρεπτικών τεχνικών. 

Στα μέλη του Εργαστηρίου που ανήκει στη Σχολή Μηχανικών, ανήκουν 4 μέλη ΔΕΠ, ένας Μεταδιδακτορικός 

Ερευνητής και 5 Υποψήφιοι Διδδάκτορες. Αρχικά, τα ενδιαφφέροντά του επικεντρώθηκαν στη χρήση φορητών 

οργάνων για την ταυτοποίηση και την προέλευση αρχαιολογικών αντικειμένων. Έχει πολύ καλή γνώση νέων 

τεχνικών όπως XRF, Raman Spectroscopy, VIS-NIR, FTIR, SIMS, FIB, TEM, SEM κλπ. Έχει πολύ καλή 

συνεργασία με πάνω από 15 Μουσεία στην Ελλάδα (έχει εποιβλέψει 24 εργασίες σε επίπεδο Master thesis) και 

άλλα Μουσεία και Πινακοθήκες στη Γερμανία (Mainz), στην Κροατία (Osijek), στην Κύπρο (Λάρνακα), στην 

Ιαπωνία (Nagano). Καθιέρωσε μία πολύ καλή συνεργασία με την Καθηγήτρια Carmela Crescenzi (Πανεπιστήμιο 

της Φλωρεντίας), τον καθηγητή Chris Stevenson, στο Richmond Virginia (VCU), με την καθηγήτρια Susanne Greiff 

(Μουσείο Mainz στη Γερμανία), τον καθηγητή David Pearce (διευθυντή του μουσείου WITS Johannesburg Νότια 

Αφρική). 

Διεξήγαγε έρευνες και επί τόπου μετρήσεις σε διάφορες τοποθεσίες ανασκαφών στην Ελλάδα και είναι μέλος της 

Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας.. Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Μη Καταστρεπτικών Τεχνικών διοργάνωσε 

ειδικά σεμινάρια για αρχαιολόγους και συντηρητές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Λάρισα, Βόλος) με 

διαλέξεις και εργαστήρια για τους εκπαιδευόμενους. Εργάστηκε δύο φορές ως μεταδιδακτορικός επιστήμονας στην 

αρχαιομετρία: 2004-2006 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Obsidians dating using SIMS) και το 2010-11 στο Βυζαντινό 

Μουσείο της Αθήνας (Ταυτοποίηση ημιπολύτιμων λίθων και αντικειμένων χρησιμοποιώντας Raman και XRF). Τα 

αποτελέσματα όλων αυτών των ερευνητικών εργασιών περιλαμβάνονται σε 72 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 

108 παρουσιάσεις και ερευνητικά άρθρα σε διεθνή συνέδρια. 

Μια σημαντική έρευνα για τον Δρ. Γκανέτσο υπήρξε η χρήση φασματοσκοπίας Raman σε πίνακες ζωγραφικής. Το 

2017 του απονεμήθηκε Βραβείο και χρηματοδότηση για την ερευνητική του εργασία "Χαρτογράφηση με 

φασματοσκοπία Raman για την αναγνώριση χρωμάτων σε έργα ζωγραφικής" από το DAAD - Υπουργείο Έρευνας 

και Εκπαίδευσης Γερμανίας. Το 2019 του απονεμήθηκε το βραβείο W.D.E. Coulson & Toni Cross Aegean 

Fellowship for 2019-2020 από το Amerikan School of Classical Studies at Athens για την εργασία του “Applications 

of in-situ non-destructive techniques regarding documentation, identification of pigments and precious stones, 

authentication and promotion of our culture heritage” στην Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στη 

Κωνσσταντινούπολη 

Αποτελεί ένα από τα Ιδρυτικά μέλη των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς -

EuroMed που διοργανώνονται στην Ελλάδα κάθε 2 έτη, ενώ του έχει ανατεθεί και θα διοργανώσει τον Σεπτέμβριο 

του 2020 το 7th Balkan Symposium on Archaeometry 
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Ηλίας Νομπιλάκης 
τ. Αν. Καθηγητής Συντήρησης Λίθου ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ –  

ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ -  
E-Mail: elnobil@hotmail.com 

 
 

Γεννήθηκε το 1952 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και από το 1965 ζει και εργάστηκε στην Ελλάδα. 
Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στην ΑΣΠΑΙΤΕ, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Συντήρηση 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στην Βενετία και έχει εξειδίκευση στην Συντήρηση Πέτρας. 
Συνταξιοδοτήθηκε πριν από 3 χρόνια  στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή από το  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας, το Τμήμα 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης . 
 
Έχει ασχοληθεί με έρευνα στον τομέα του στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Γαλλία, την Ιταλία, την Σουηδία και την 
Κίνα, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες αποστολές προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς ανά τον κόσμο  και διαθέτει 
μεγάλη πείρα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ερευνητικά 
προγράμματα είτε σαν επιστημονικός υπεύθυνος είτε σαν κύριος ερευνητής, στους τομείς συντήρησης, 
καταγραφής, ψηφιοποίησης. 
 
Με τους φοιτητές  και τους συνεργάτες του από το Τ.Ε.Ι.  Αθήνας, έχουν μελετήσει και  συντηρήσει  δεκάδες 
αγάλματα και μνημεία της Πόλης των Αθηνών , της Κηφισιάς , στο Μπροστένι Ρουμανίας, στο Σισλί 
Κωνσταντινούπολη κλπ . Παράλληλα έχουν συμμετάσχει σε πολλές ανασκαφές σε όλη την επικράτεια και στην 
Αίγυπτο. 
 
Ιδρυτικό μέλος  της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «HEDA» και από το 2007  Πρόεδρος αυτής, με την οποία  
οργάνωναν πολιτιστικές εκδηλώσεις για  ενίσχυση των ανθρωπιστικών σκοπών της  και έχουν κτίσει και εξοπλίσει 
3 νηπιαγωγεία για την υποστήριξη των βεδουίνων στις απομακρυσμένες οάσεις της Αιγύπτου (Farafra, Siwa και 
Σινά). 
 
Ήταν μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Αθηναϊκών Μνημείων του Δήμου Αθηναίων, ενώ έχει διατελέσει και 
Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου σε θέματα συντήρησης μνημείων. 
 
Επί 12 χρόνια ασχολήθηκε με την  Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της  Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης  
Σινά της Αιγύπτου. 
 
 Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία που αφορούν την καταγραφή και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ 
έχει διδάξει και στα Πανεπιστήμια του Goteborg Σουηδίας, Παλέρμο και L΄ Aquila Ιταλίας , Lanzhou και  Xi’an  της  
Κίνας .  
Μέλος της οργανωτικής Επιτροπής των Πανελλήνιων συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – 
Euromed.  
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Dr Ιωάννης Βαραλής 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - ΒΟΛΟΣ - 
ΕΛΛΑΔΑ,E-Mail: iovaralis@uth.gr 

 
Αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -ΒΟΛΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ  

 Γεννήθηκε στο Βόλο το 1968. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1989) και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία 

από το αντίστοιχο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001). Έχει 

συμμετάσχει σε ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ως έκτακτος αρχαιολόγος, στο Άργος, την Παντάνασσα της Φιλιππιάδας και τη Νάξο. 

Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει μελέτες με θέματα που αφορούν στην παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική, τη 

βυζαντινή εικονογραφία και γλυπτική και τη μεταβυζαντινή ζωγραφική. 

 

 

 
 

 
 
 

Κωνσταντίνος 
Σκριάπας 

 

 Οικονομολόγος -ΝΟΕ-Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας 
 Πρόεδρος Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» 
 Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας 
 Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας - RIS3 
 Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 
 Γενικός Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
 Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας 
 Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας 
 Μobile:6974-881944  FAX: 24210-71200 
 FaceBook: Skriapas Konstantinos, e-MAIL: skriapask@gmail.com, 

WEBsites: www.perrevia.net.gr 
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Ο Κώστας Σκριάπας γεννήθηκε στην Ελασσόνα, αποφοίτησε από το Λύκειο Ελασσόνας το 1976 με άριστα, 

ενώ προσλήφθηκε στον ΟΤΕ ως αριστούχος ,όπου και εργάστηκε επί 33 χρόνια. 

 Ήταν επί σειρά ετών Εκπαιδευτής Στελεχών στις Σχολές ΟΤΕ, υψηλόβαθμο Στέλεχος και έχει κάνει μελέτες σε 

μείζονα οργανωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, που αφορούσαν τον Οργανισμό ,προστατεύοντας τα 

συμφέροντά του. 

 Είναι Οικονομολόγος, Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έχει εκπαιδευτεί επί σειρά ετών σε θέματα 

Μακροοικονομίας, Πληροφορικής, Marketing και Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Είναι Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.  

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες εντός και εκτός Ελλάδος, ως εισηγητής. 

  Ήταν και είναι εισηγητής σε Συνέδρια, Ημερίδες και Σεμινάρια που αφορούν το Περιβάλλον ,τον Πολιτισμό, την 

Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Οικονομία, την Ανάπτυξη και τον Εθελοντισμό.  

Είναι ο εμπνευστής, πρωτεργάτης και Πρόεδρος, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, του πολυβραβευμένου 

Δικτύου Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (έτος ίδρυσης 2007), που αριθμεί 70 Μέλη 

- Συλλόγους από όλο τον κόσμο, ένα σπουδαίο και σύγχρονο Δίκτυο Συλλόγων, που είναι γνωστό σε όλη την 

Ελλάδα και τον κόσμο για τις πρωτοβουλίες του, τις Καλές του Πρακτικές και για την τεράστια προσφορά στον 

τόπο.  

 

Εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος του Δικτύου από όλα τα Μέλη του. 

 

 Είναι πρωτεργάτης και Πρόεδρος, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, του Δικτύου των Εθελοντικών 

Οργανώσεων Θεσσαλίας (έτος ίδρυσης 2011) , ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου για τα Ελληνικά δεδομένα 

θεσμού, που αγκαλιάζει εκατοντάδες Συλλόγους και φορείς από όλη τη Θεσσαλία και το οποίο, ήδη, διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο σε μείζονα θέματα της Θεσσαλίας που αφορούν τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική 

Οικονομία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την αναπτυξιακή της προοπτική.  

Εκλέγεται παμψηφεί από όλα τα Μέλη του.  

Συμμετέχει σε πολλές εθελοντικές Οργανώσεις και Επιτροπές Κοινωνικής Διαβούλευσης. Διοργανώνει 

πολλές δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Οικονομία, 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  

Συνεργάζεται με Εθελοντικές Οργανώσεις  σε όλη την Ευρώπη και αναπτύσσει δράσεις για μια Ευρώπη των 

λαών, την ανάπτυξης, της αλληλεγγύης και της προόδου. Παρεμβαίνει σε κεντρικό εθνικό επίπεδο, αλλά και 

ευρωπαϊκό, πάνω σε θέματα ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων για την Ελλάδα και την Κοινωνία των Πολιτών, 

διαφάνειας, αξιοκρατίας και ανάπτυξης. Συμμετέχει σε πολλές Επιτροπές Διαβούλευσης, Ομάδες Έργου και 

συνεργάζεται με πολλά Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο  Δυτικής 

Αττικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ,μεγάλα ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, παγκόσμιους 

επιστημονικούς οργανισμού κ..'α.).  

 

Καλείται ως Μέντορας, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, πάνω σε θέματα Εθελοντισμού, Δικτύωσης, 

Κοινωνικής Οικονομίας και Συνεργατισμού και είναι Ιδρυτικό Μέλος του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των 

Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι οργανωτικός υπεύθυνος πολλών Πανελλήνιων ,Βαλκανικών και 

παγκόσμιων Συνεδρίων, Ημερίδων, Εργαστηρίων, Συμβουλευτικής, πολυήμερων εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, 

Συναυλιών, προβολής τοπικών προϊόντων, Προβολής Τόπου (Brand Name), Εργαστηρίων Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, διεθνών συνεργασιών με άλλες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών , με Ελληνικά και 

Ξένα Πανεπιστήμια.  

 

 Συμμετείχε σε Ομάδες έργου διαμόρφωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι συντονιστής όλων των Ομάδων 

Έργου και Επιστημονικών Επιτροπών του Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" και του Δικτύου Εθελοντικών 

Οργανώσεων Θεσσαλίας. Είναι Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας -RIS3 Έξυπνη 

Εξειδίκευση , για την υλοποίηση του ΠΕΠ 2014-2020 στη Θεσσαλία, Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,Γενικός Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ,ιδρυτής του 
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Παρατηρητήριου των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας ,Μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων 

Κοινωνικής Οικονομίας -ΠΕΣΚΟ κ.ά.   

 

Διοργανώνει Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Φεστιβάλ, πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, οργανώνει 

Τηλεοπτικές Εκπομπές, Εργαστήρια, Συμβουλευτική, στηρίζει ευπαθείς ομάδες που πλήττονται από τη φτώχεια, 

την απομόνωση και τον αποκλεισμό, διοργανώνει διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση, 

συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα, Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί 

Συλλογικές δράσεις για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του.   

 

Βασικοί πυλώνες δράσης του είναι: ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον ,η Κοινωνική Αλληλεγγύη, Η Κοινωνική 

Οικονομία, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Τουριστική Προβολή της Θεσσαλίας, οι Τέχνες και τα Γράμματα, τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, η Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών 

λαών, αλλά και όλου του κόσμου.  

 

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα Διαφύλαξης, Ανάδειξης και Ψηφιοποίησης  

Πολιτιστικής Κληρονομιάς  και θεωρείται ως ειδικός εμπειρογνώμονας ,αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση 

μεγάλων συνεδρίων που αφορούν τον Πολιτισμό, ενώ έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία Εθνικών 

Επιτροπών ,αλλά και Διακρατικής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για 

τη διάσωση ,ανάδειξη και Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς . 

 

Για τα θέματα Διαφύλαξης, Ανάδειξης και Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  συνεργάζεται με πολλά 

ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια ,την Περιφέρεια Θεσσαλίας , πολλούς Δήμους στην  Ελλάδα, πολλές 

αναπτυξιακές εταιρίες, το Υπουργείο Πολιτισμού ,τον ΕΟΤ, με διεθνούς εμβέλειας  ΜΚΟ , με τους απόδημους 

Έλληνες σε όλο τον κόσμο, με επιμελητήρια , με Ιδρύματα και πολλούς ανεξάρτητους επιστήμονες και 

ερευνητές  

. 

Έχει συστήσει Επιστημονικές Επιτροπές, με διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίες ασχολούνται με τον Άνθρωπο, 

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την τουριστική προβολή, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την Κοινωνική 

Οικονομία κλπ.   

 

 Θεωρείται, από τους πιο αξιόπιστους Μέντορες σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας μέσα σε πανελλαδικής εμβέλειας 

Δίκτυα Εθελοντικών Οργανώσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, είναι Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Καινοτομίας της Θεσσαλίας2014-2020, Γενικός Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου , 

συμμετέχει σε πολλές Επιτροπές Διαβούλευσης, καλείται για διαλέξεις σε πολλά μέρη της Ελλάδος, αλλά και στο 

εξωτερικό, συμβουλεύει Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και γενικά χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού 

στο χώρο όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά κυρίως στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τον τρόπο και τη 

φιλοσοφία της δράσης του.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
33 

 

Επιστημονική Επιτροπή EuroMed 2019 

 

Άγγλος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, 

ΙΤΕ 

Αργυρίου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kingston, Ηνωμένο Βασίλειο 

Βασιλάκη Μαρία, Καθηγήτρια στην Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Βασιλάκης Κώστας, Καθηγητής, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Βέργαδος Δημήτριος Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διευθυντής του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές 

Τεχνολογίες»,Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων 

(IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών»<br /> Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς 

Βολονάκης Παντελής, Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες- Τεχνική Υποστήριξη Διδασκαλίας: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ρόδος 

Βουλόδημος Αθανάσιος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών-Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο-Σχολή Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  

Γαρέζου Μαρία-Ξένη,Δρ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού 

Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟΑ  

Γεωργούλα Όλγα,Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας-ΑΠΘ 

Γουάλλες Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,Τμήμα Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

Γραμμαλίδης Νίκος,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ, Ερευνητής Β’ Βαθμίδας στο ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  

Δημητρόπουλος Κοσμάς, Δρ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνικό Κέντρο Έρευνας 

& Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη  

Ευσταθίου Κυριάκος Διευθυντής του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας, 

Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ζουρούδης Δημήτριος ,Αναπληρωτής καθηγητής Ζωγραφικής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ  

Θεοδώρου Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Παλαιοντολογίας - ΕΚΠΑ 

Ιωάννης Παπαδόπουλος,Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Καβακλή Ευαγγελία,Αναπληρωτρια Καθηγηττρια Πληροφορικής με έμφαση στην Ανάλυση και Υλοποίηση 

Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων-Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καϊμάρης Ε. Δημήτριος,Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ -Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών 

Καμπάνης Νίκος,Δρ- Διευθυντής Ερευνών -Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ΙΤΕ 
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Καπανιάρης Γ. Αλέξανδρος, Post Doc,PhD, M.ed, M.A., Πληροφορικός – Πολιτισμολόγος 

Καραπαναγιώτης Ιωάννης,Αναπληρωτής Καθηγητής,Διευθυντής του Προγράμματος Διαχείρισης 

Εκκλησιαστικών Κειμηλίων,Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

Καρύδης Χ. Χρήστος Δρ., Επίκουρος Καθηγητής Προληπτικής Συντήρησης Οργανικών Έργων Τέχνης Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο –Συντηρητής έργων τέχνης (Π.Ε) 

Κατσαρός Θ.,Αρχαιομέτρης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

Κίτης Γεώργιος,Αναπληρωτής Καθηγητής - Α.Π.Θ. ,Σχολή Θετικών Επιστημών ,Τμήμα Φυσικής 

Κουσουλής Παναγιώτης,MA, PhD (Liverpool), Ass. Professor of Egyptology, University of te Aegean, Department 

of Mediterranean Studies 

Λάσκαρης Νικόλαος, B.Eng, Ph.D., Αρχαιομέτρης - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 

Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 

Λεπούρας Γεώργιος, Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Λιανός Νικόλαος, Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Αρχιτεκτονικής,Τομέας Αρχιτεκτovικoύ 

Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv 

Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Μακάντασης Κων/νος,Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Μανίτσαρης Σωτήρης,Ρομποτικό Κέντρο-Ανωτάτη Εθνική Σχολή Ορυχείων -Παρίσι -Γαλλία 

Μαράς Αναστάσιος,Δρ. Θεολογίας, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διδάσκων και 

Υπεύθυνος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης 

Μητράκος Δημήτρης,MSc, DIC, Ph.D., Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Μωροπούλου Αντωνία, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ 

Μουζάκης Διονύσιος,Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Μηχανικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 

Μουζακιώτου Στέλλα, Δρ. Ιστορικός Τέχνης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & ΤΕΙ Αθήνας, Επιμελήτρια 

Εκθέσεων 

Μουρελάτος Διονύσιος,Δρ. Σύμβουλος Καθηγητής ΕΑΠ, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 

Μπόκολας Βασίλης, Δρ. Ξένιος Πόλις,Διευθύνων / επιστημονικός υπεύθυνος, «Ξένιος Πόλις» , Διδάσκων, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα 

Νακάσης Αθανάσιος, Δρ. Αρχιτέκτων– Αναστηλωτής, Πρόεδρος ICOMOS Ελλάδος 

Νταλιάνης Κλήμης,Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Παγούνης Βασίλειος, Καθηγητής ΠαΔΑ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 
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Παπαγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & 

Έρευνας (ΙΤΕ) 

Παυλίδης Σπυρίδων,Καθηγητής Τεκτονικής, Πρ. Κοσμήτωρ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Πολυμέρης Γ.,Ankara University, Turkey 

Πουλόπουλος Βασίλης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ 

Πελοποννήσου 

Πρωτοπαπαδάκης ε. Ευθύμιος,Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια, ΠαΔΑ, Μέλος Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών 

Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμός- Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

Σαρρής Απόστολος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ΙΤΕ 

Σεχίδης Λάζαρος, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος -Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 

Σπάθης Παναγιώτης, Καθηγητής,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας,Προϊστάμενος του 

Εργαστηρίου Χημικών και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών 

Συρόπουλος Σπύρος, Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Σταμκόπουλος Τηλέμαχος, π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης,Τμήμα Διαχείρισης και Διατήρησης αντικειμένων Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Στεφανίδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Παπαδόπουλος Σπύρος,Καθηγητής Αρχιτεκτονικής με έμφαση στην πλαστική σύνθεση και τις οπτικοακουστικές 

αναπαραστάσεις Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος,Διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπογραφίας Lab Top, Καθηγητής του Τομέα 

Γεωδαισίας και Τοπογραφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Τσελές Δημήτρης,Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

Τσιούκας Βασίλειος,Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Φακορέλλης Γιώργος, Δρ, Αναπληρωτής Καθηγητής,Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων 

Πολιτιστικών Αγαθών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και 

Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Χαμζάς Χριστόδουλος, Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών,Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής 

Χριστάρας Βασίλειος, Καθηγητής, Εργαστήριο Μηχανικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Σχολή Γεωλογίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

 



 
36 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ - KEY NOTE SPEAKER  
 

 
 

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Κυριάκου Γ. Ευσταθίου 

 

Ο Κυριάκος Γρηγορίου Ευσταθίου γεννήθηκε στο Πραιτώρι της Κύπρου το 1952. Είναι 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου της Στουττκάρδης και 

Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Α.Π.Θ.. Ήταν μέχρι τον Αύγουστο του 2019 Καθηγητής στο Εργαστήριο 

Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, του οποίου και διετέλεσε και Διευθυντής . Τα επιστημονικά του 

ενδιαφέροντα είναι: Εργαλειομηχανές, Μηχανουργικές Κατεργασίες, Ψηφιακή 

Καθοδήγηση Εργαλειομηχανών, Ταχεία Πρωτοτυποποίηση, Αντίστροφη 

Μηχανολογία, Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) , Τρισδιάστατη σάρωση 

αντικειμένων (3D scanning), Αξονικές τομογραφίες και Διερεύνηση αρχαιολογικών 

ευρημάτων και κατασκευή πιστών αντιγράφων τους. Δίδαξε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1982 έως το 2019 και υπήρξε εισηγητής σε πάνω 

από 30 επιμορφωτικά σεμινάρια από το 1984 έως σήμερα. Ήταν Επιστημονικός 

υπεύθυνος σε 5 και μέλος της ερευνητικής ομάδας σε άλλα 19 ερευνητικά 

προγράμματα. Έχει συγγράψει 3 επιστημονικά βιβλία. Δημοσίευσε πάνω από 130 

εργασίες καταχωρημένες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών και 

εθνικών συνεδρίων. Συμμετείχε στην οργάνωση 17 διεθνών και 13 εθνικών 

επιστημονικών συνεδρίων. Διερεύνησε και κατασκεύασε πιστά αντίγραφα 

αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, το κολποσκόπιο 

του Δίου, η ζωφόρος του Παρθενώνα κ.α.. Διοργάνωσε σχετικές εκθέσεις και έδωσε 
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σειρά διαλέξεων στο κοινό αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Διετέλεσε εκπρόσωπος 

την Ελλάδα και εθνικός συντονιστής προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 

EUREKA- PRO-FACTORY καθώς και Διευθυντής του Κατασκευαστικού Τομέα, του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Είναι Ιδρυτικό μέλος της διεθνούς 

επιστημονικής επιτροπής Balkan Tribological Association, μέλος της Ελληνικής 

Επιτροπής της Ιστορίας Μηχανών και Μηχανισμών και της αντίστοιχης Διεθνούς 

Ομοσπονδίας για την Προαγωγή της Επιστήμης των Μηχανών και Μηχανισμών. Είναι 

επίσης μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του Συλλόγου Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών 

Κύπρου. Μιλά Γερμανικά και Αγγλικά. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 
 
Συνεδριακό Κέντρο – Αμφιθέατρο 

8.30’ – 10.00’           Εγγραφή συνέδρων -Διαπιστεύσεις 

10.00’ -11.15’    Τελετή έναρξης του Συνεδρίου και χαιρετισμοί επισήμων - Συνεδριακό Κέντρο -          
Αμφιθέατρο 

11.15’ – 12.00’        key note Lecture 

12.00’ – 12.30’        Διάλειμμα – καφές 

12.45’-14.30’       1η συνεδρία- Συνεδριακό Κέντρο – Αμφιθέατρο 

 Θεματικό πεδίο 6 «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και Θεματικό πεδίο 4 «Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)»   

14.00 – 14.30   Συζήτηση 

14.30’ – 15.30’ Ελαφρύ Γεύμα  

15.45’ – 18.00’ 2η συνεδρία- Συνεδριακό Κέντρο – Αμφιθέατρο 

 Θεματικό πεδίο 4 «Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 
πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)»  

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 

09.30’ – 11.15’ 3η συνεδρία -Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο  

Θεματικό πεδίο 6 «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς»  

Θεματικό πεδίο 5 «Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας (συμβάσεις, 
προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)» & Θεματικό πεδίο 2 : «Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και 
τον τουρισμό»  

09.30’ - 11.15’ 4η συνεδρία     -  Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσα  3Α 

 Θεματικό πεδίο 4 : «Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 
πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ»  

11.30 – 12.00    Διάλειμμα – Καφές 

12.00’ – 14.15’ 5η συνεδρία -Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο  

Θεματικό πεδίο 2 : «Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον Τουρισμό»  
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12.00’ – 14.15’ 6η συνεδρία Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσα  3Α  

Θεματικό πεδίο 3 : «Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της»  

14.15’ – 15.00’ Διάλειμμα – καφές – Ελαφρύ Γεύμα 

15.00’-17.00’: Παρουσίαση των Αναρτημένων ανακοινώσεων  
Συνεδριακό Κέντρο – Αμφιθεάτρο  

(Τα posters θα εκτίθενται καθ όλη την διάρκεια του συνεδρίου στο φουαγιέ του Συνεδριακού 
Κέντρου) 

   17.00 - 19.00’ 7η συνεδρία -Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο  

Θεματικό πεδίο 1 «Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες» & Θεματικό πεδίο 3 «Ψηφιακή 
Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της»  

19.30 – 21.30 Social Dinner - Εκδήλωση υποδοχής προς τιμήν όλων των συνέδρων στο 
φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου 

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 

09.30’ – 12.30’ 9η συνεδρία  - Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο  

 Θεματικό πεδίο 3 «Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της» &  

Θεματικό πεδίο 4 «Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 
πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)»  

09.30’ – 11.45’ 8η συνεδρία Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσα  3Α 

Θεματικό πεδίο 3 «Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της»  

13.00΄- 13.30΄ Διάλειμμα – Καφές 

13.30’ – 15.00’  10η Συνεδρία -  Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο 

Τελετή  Λήξης Εργασιών Συνεδρίου  

Προεδρείο: Θεόδωρος Γκανέτσος, Μαρίνος Ιωαννίδης, Ηλίας Νομπιλάκης, Κωνσταντίνος 
Σκριάπας, Ιωάννης Βαραλής 

 Βραβεύσεις των τριών καλύτερων εργασιών 

 Απονομή Τιμητικών πλακετών 

 Συμπεράσματα του 3ου Συνεδρίου 

 Στρογγυλή Τράπεζα-Ανοιχτή Συζήτηση για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

 Υποβολή Προτάσεων – Σχεδιασμός άλλων δράσεων για τον Ψηφιακό Ελληνικό Πολιτισμό – 
Ψήφισμα 

 Κλείσιμο Συνεδρίου 
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Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019  

 

8.30’ – 10.00’ Εγγραφή συνέδρων  

10.00’ -11.30’ Τελετή έναρξης του Συνεδρίου και χαιρετισμοί επισήμων  

 

Προεδρείο: Οργανωτική Επιτροπή 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

κ.κ. Μαρίνος Ιωαννίδης – Καθηγητής ΤΕΠΑΚ (Κύπρος), Θεόδωρος 
Γκανέτσος - Καθηγητής  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ιωάννης 
Βαραλής – Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ηλίας 
Νομπιλάκης – τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, Κωνσταντίνος Σκριάπας – Οικονομολόγος/Σύμβουλος 
Ανάπτυξης – Δίκτυο «Περραιβία» (Ελλάδα) 

 

 Καλωσόρισμα Εισηγητών και Συνέδρων από τον κ. Κων/νο Σκριάπα, Πρόεδρο 
Δικτύου "Περραιβία", ως εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής 
 

 Χαιρετισμοί Επισήμων  

 

 

11.30’ – 12.00’ key note Lecture 

 Καθ. Κυριάκος Γ. Ευσταθίου, Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και 
Διαμορφωτικής Μηχανολογίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Α.Π.Θ. 

 «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων - Ο πρώτος Υπολογιστής στην 
Ιστορία - Oλιστική τεκμηρίωση» 

 

 

12.00’ – 12.30’ Διάλειμμα – καφές 
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12.45’-14.30’ 1η συνεδρία Θεματικό πεδίο 6 «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και 
προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
και Θεματικό πεδίο 4 «Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και 
διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)»   

                               Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο 

 

Προεδρείο: Μαρίνος Ιωαννίδης, Ηλίας Νομπιλάκης 

12.45’-13.00’ Δήμητρα Καλαντώνη, Μαρία Γάσπαρη, Ιωάννης Κασσαράς, 
Αντώνιος Πομόνης, Κυριακή Παύλου «Ψηφιακή βάση δεδομένων των 
ιστορικών αντισεισμικών κατασκευών της παλιάς πόλης της Λευκάδας» 
(31)  

13.00’-13.15’ Ηλίας Τζιώρας, Μανόλης Γουάλες, Βασίλης Πουλόπουλος «Γειτονιές 
και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης» (13) 

13.15’-13.30’ Βασίλης Μπόκολας, Απόστολος Αθανασιάδης, Παναγιώτης Δράκος, 
Νικολέττα Αργυροπούλου «Ψηφιακή ανάδειξη και εκπαιδευτική 
αξιοποίηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς· η περίπτωση των 
αρχαίων ναυαγίων» (34) 

13.30’-13.45’ Βασιλική Μαϊδου «Αποτύπωση αρχαιολογικών εκθεμάτων, σχεδιασμός 
και ανάπτυξη προϊόντων για την ανάδειξη της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς: Η χρήση των νέων τεχνολογιών» (35) 

13.45’-14.00 Ελένη Στούμπου – Κατσαμούρη «Οι αρχαιολογικές ταινίες του 
Αρχαιολογικού Ιντιτούτου Μακεδονκών και Θρακικών Σπουδών (2010 – 
2014). Ένα παράδειγμα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με 
διάρκεια» (48) 

 

14.00 – 14.15 Συζήτηση 

 

 

14.30’ – 15.30’ Γεύμα 
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15.45’ – 18.00’ 2η συνεδρία Θεματικό πεδίο 4 «Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και 
διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)» & Θεματικό πεδίο 3 : 
«Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της» 

                            Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο 

Προεδρείο : Μανόλης Γουάλλες, Βασιλική Πάχτα 

15.45’-16.00’ Κωνσταντίνα Σιούντρη «Δυνατότητες ψηφιακής τεκμηρίωσης και 
προβολής των μνημείων του Κάστρου και της Γέφυρας της Καρύταινας 
Ν. Αρκαδίας» (..)  

16.00’-16.15’ Κώστας Κουρμουλάκης, Ευδοκία Δεληπέτρου, Σαράντης 
Τσούραλης, Ψηφιοποίηση Αρχείου Δημήτρη Ροντηρη 

16.15’-16.30’ Μαρκέλλα - Ελπίδα Τσίχλα «Η Ιστορία και η Τέχνη χωρίς όρια. 
Πολυμεσικές Εφαρμογές στην προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Μελέτη Περίπτωσης: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης» (79)  

16.30’-16.45’ Δέσποινα Τσιαφάκη, Νατάσα Μιχαηλίδου, Ειρήνη Χιώτη 
«AtticPOT: ένα ψηφιακό εργαλείο για την ερμηνεία της παρουσίας 
αττικών αγγείων στην αρχαία Θράκη» (52)  

16.45’-17.00’  Νικόλαος Λιανός, Βασιλική Πάχτα, Ελευθέριος Αναστασίου, 
Γιώργος Αγγελής, Ευθυμία Λιανού, Μαρία Πολίτη, Παρασκευή 
Καραβατση Μελέτη Βυζαντινού πύργου μέσω συμβατικής κα ψηφιακής 
αποτύπωσης» (43)  

17.00’-17.15’ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Ιουλιανή Μπαραδάκη «Η ψηφιακή 
αφήγηση ως εργαλείο για την διδακτική προσέγγιση της διαφορετικότητας 
στο νηπιαγωγείο» (76) 

17.15 – 17.30 Αλέξανδρος Καπανιάρης, Πρόδρομος Μπρούσας «Η αξιοποίηση της 
ψηφιακής αφήγησης στην προσέγγιση του λογοτεχνικού και δημιουργικού 
λόγου των σχολικών εγχειρηδίων του Γυμνασίου» (80) 

17.30 – 17.45 Αλέξανδρος Καπανιάρης, Νικολαος Καράνταλης, «Ψηφιακή αφήγηση 
και λαϊκές: μια σύγχρονη προσέγγιση των λαϊκών αφηγήσεων μέσα απο 
την ψηφιακή αφήγηση» 

17.45–18.00 Μανόλης Γουάλλες, Βασίλης Πουλόπουλος, Αγγελική Αντωνίου, 
Γιώργος Λέπουρας, Κώστας Βασιλάκης, Βάγια Παναγιωτίδη, 
Νικόλαος Ζαχαριάς «Κυνήγι θησαυρού στους Δρόμους της Ελευθερίας» 
(5) 

18.00 – 18.15 Χαρης Γεωργιάδης, Γεωργια Αγγελάκη, Αγαθη Παπανότη, Έλενα 
Λαγούδη, Ευη Σαχίνη «Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως 
εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου για τη 
EUROPEANA» (60) 
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18.15 – 18.30 Συζήτηση   

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 

09.30’ – 11.15’ 3η συνεδρία Θεματικό πεδίο 6 «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και 
προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» & 
Θεματικό πεδίο 5 «Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής 
Κληρονομίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)» & 
Θεματικό πεδίο 2 : «Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό»  

                          Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο 

 

Προεδρείο :  Στέλλα Μουζακιώτου, Ιωάννης Βαραλής 

09.30’ – 09.45 Μανόλης Γουάλλες, Βασίλης Πουλόπουλος, Γιώργος Λέπουρας, 
Κώστας Βασιλάκης, Άγγελική Αντωνίου «Υποστήριξη μικρών 
μουσείων μέσω της σημασιολογικής ανάλυσης κοινωνικών δικτύων» (6)  

09.45’ – 10.00’ Κωνσταντίνος Δημουλάς, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Ευριπίδης 
Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Στυλιανη Θηβαίου, Σταματια Καππέ, 
Δήμητρα Μπαρδάνη, Αθανάσιος Δήμου, Αχιλλέας Τσιρούκης, 
Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη και λοιποί συγγραφείς 
«Προσομοίωση φυσικών τοπίων εντός του Μουσείου» (42)  

10.00 – 10.15’ Χρυσάνθη Χαρίσκου «Διατήρηση Δεδομένων Επικοινωνίας (Data 
Retention) και Διασφάλιση του Απορρήτου των Προσωπικών» (37) 

10.15 – 10.30 Αθηνά Χρόνη «Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, πνευματικά 
δικαιώματα και νέες τάσεις» (33) 

10.30 – 10.45 Φωτεινή Βενιέρη, Ηλίας Μαρμαράς, Βασίλης Τσέτσος «Διαδραστικό 
ντοκιμαντέρ Μουσειακού θεάτρου : Μία καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή 
έρευνας και ερμηνείας της πολιτισμικής κληρονομιάς» (40) 

10.45 – 11.00 Ιωάννης Καρνάρης, Νέστορας Κολοβός, Νικόλαος Ασημακόπουλος 
«Πέτρινα γεφύρια της Δυτικής Μακεδονίας, μια 3D προσέγγιση με low 
cost UAV : Ευκαιρίες και προοπτικές» (54)  

11.00 – 11.15 Ιωάννης Μουντογιαννάκης «Ο ρόλος του ψηφιοποιημένου υλικού στην 
Ανάδειξη του Ορθοδόξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων. 
Η περίπτωση της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ)» (73) 

 

11.15 – 11.30 Συζήτηση 
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09.30’ - 11.15’ 4η συνεδρία Θεματικό πεδίο 4 : «Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και 
διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ»  

                          Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσα  3Α 

 

Προεδρείο : Παναγιώτης Σπάθης, Θεόδωρος Γκανέτσος 

09.30’-09.45’ Παναγιώτης Σπάθης, Πρωτ/ρος Γ. Σταμκόπουλος, Ιωάννης 
Καραπαναγιώτης, Αρχιμ Καισάριος Χρόνης, «Μελέτη, συντήρηση 
και ψηφιοποίηση βιβλίων και χειρογράφων της Ιεράς Πατριαρχικής και 
Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης» (62)  

09.45’–10.00’Δημήτρης Καρολίδης, Χρυσάνθη Φωτιάδου, Μιχάλης-Σωκράτης 
Καφούσιας, Μανώλης Τζιμτζίμης, Δημήτρης Τζέτζης 
«Αποκατάσταση ενός κάνθαρου ερετριακού τύπου από την αρχαία 
Μένδη με τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης» (25)  

10.00’ –10.15’ Χριστίνα Σακελλαρίου, Λεωνίδας Καραμπίνης, Δημήτριος Μακρής 
«Διερεύνηση της διαδρομής της ψηφιακής τρισδιάστατης 
αποκατάστασης του προπλάσματος «Ο Ξενοφάνης» από κερί και 
πλαστελίνη του Γιάννη Παππά» (50)  

10.15’–10.30’ Ιωάννης Γεωργούλας, Κωστής Τζανεττής, Γεώργιος Κοψιαύτης, 
Ιωάννης Ράλλης, Νικόλαος Δουλάμης, Αναστάσιος Δουλάμης, 
Ιωάννης Μαρκουλιδάκης, Ανδρέας Ραπτόπουλος, Χαρίκλεια 
Στεφάνου, Άγγελος Γκρούμας «Λογισμικό παραγωγής δεδομένων 
ικανοποίησης των επισκεπτών πολιτιστικών χώρων για την πλατφόρμα 
CxPress» (55)  

10.30’ –10.45’ Χρήστος Πετρέας, Βασίλειος Τζέρπος "Η συμβολή της ψηφιοποίησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τουριστική ανάδειξη των 
θρησκευτικών μνημείων» (17) 

 
10.45-11.00 Νικολέττα Λιακοσταύρου «Το αποτύπωμα του Μουσείου 

Τηλεπικοινωνιών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον» 

11.00 –11.15 Θεώνη Κολλυροπούλου «Ψηφιοποίηση των χειρογράφων και 
καταλογογράφηση  των εντύπων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Βουλκάνου Μεσσηνίας» 

 

11.15’ – 11.30’ Συζήτηση  

 

11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Καφές 
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12.15’ – 14.00’ 5η συνεδρία Θεματικό πεδίο 2 : «Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και 
τον Τουρισμό»  

                           Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο 

 

Προεδρείο: Δημήτριος Βέργαδος, Νικόλαος Λάσκαρης 

12.15’ – 12.30’ Νικόλαος Ζαχαριάς, Βάγια Παναγιωτίδη «Τεχνολογικές Εφαρμογές 
στο Έργο "Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας": Η Επαυξημένη Αφίσα 
(12) 

12.30’ –12.45’ Βασίλης Τσερτσίδης, Βασίλειος Κομιανός, Κωνσταντίνος 
Οικονόμου, Ιωάννης Δεληγιάννης «Εικονική αναπαράσταση του 
Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων» (30) 

12.45’ – 13.00’ Χρήστος Χρυσανθόπουλος «Δημόσια ψηφιακή ιστορία και διαχείριση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς: σύγχρονες διεπιστημονικές προκλήσεις» 
(59) 

13.00’ – 13.15’ Κωνσταντίνα Σιούντρη, Βασίλης Σούλης, Αναστασία 
Καραγιώργου «Η τρισδιάστατη ψηφιακή τεκμηρίωση της νότιας στοάς 
(Portico) και του ψηφιδωτού της «Ευτυχίας» του Αγωνοθετείου της 
Αρχαίας Κορίνθου» ( )  

 13.15’ – 13.30’ Αθηνά Χρόνη « Ιωάννινα: Το Κάστρο, η τάφρος και η πόλη. 
Τρισδιάστατη ψηφιακή προσέγγιση για τη διερεύνηση του αστικού ιστού» 
(74)  

13.30’ – 13.45’ Σαράντος Καπιδάκης, Σταύρος Βλίζος «Πιλοτική Τρισδιάστατη 
Αναπαράσταση της Διαδικασίας και των Δεδομένων μιας Συστηματικής 
Ανασκαφικής Έρευνας : Το Παράδειγμα του Ερευνητικού Προγράμματος 
Αμυκλών» (72)  

 

13.45’ – 14.00’ Συζήτηση  
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12.00’ – 14.15’ 6η συνεδρία Θεματικό πεδίο 3 : «Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά 
και η διαχείριση της»  

                              Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσα  3Α 

 

Προεδρείο: Χριστόδουλος Χαμζάς, Ηλίας Νομπιλάκης 

12.00’–12.15’ Χριστόδουλος Χαμζάς, Οι σύγχρονες Τεχνολογίες στην Διατήρηση της 
Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς 

12.15–12.30’ Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ελένη-Ινώ Θεοδώρου, Χρήστος 
Μαρόγλου, Παναγιώτης Τσιμπιρίδης, Χριστιάνα Χριστοπούλου 
«COSMOS: Πολιτισμική Ώσμωση – Μυθολογία & Τέχνη» (3)  

12.30 – 12.45’ Θεοδώρα Νιάφα «Η πολιτιστική κληρονομιά στην ψηφιακή εποχή ως 
«κοινό» - Η οπτική της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» (53) 

12.45’ – 13.00’ Γεωργία Χειρχαντέρη «Τεκμηρίωση της βιομηχανικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω της ψηφιοποίησης : Η περίπτωση του ατμοηλεκτρικού 
σταθμού Αγίου Γεωργίου Κερατσίνι» (18) 

13.00΄ – 13.15’ Δήμητρα Καδά, Μαρία Μανδαλάκη, Απόστολος Μουσουράκης 
«Κτίρια από χώμα στην Κρήτη : Διδάγματα κτιριακών κατασκευών μέσα 
από την καταγραφή και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς » 
(32) 

13.15’–13.30’ Ιωάννης Χαμιζίδης, Αναστασία Κωνσταντινίδου «Τελχίνων ήθη – δια 
της ψηφιοποίησης ανάδειξη των προγονικών μας κειμένων» (44) 

13.30 –13.45’ Σωφρονία Μαραβελάκη «Europeana Collections: Ένα ψηφιακό 
αποθετήριο πολιτιστικής κληρονομιάς για εκπαιδευτική χρήση» (66) 

 

13.45’–14.00’ Συζήτηση 

 

14.00’ – 15.00’ Διάλειμμα – καφές – Ελαφρύ Γεύμα 
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15.00’-17.00’: Παρουσίαση των Αναρτημένων ανακοινώσεων  
Συνεδριακό Κέντρο – Αμφιθεάτρο  
(Τα posters θα εκτίθενται Καθ όλη την διάρκεια του συνεδρίου στο 
φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου) 

 
Προεδρείο : Κωνσταντίνος Σκριάπας, Νικόλαος Λάσκαρης, Ηλίας Νομπιλάκης 
 

1. Αντωνία Χατζόγλου, Χρήστος Καρύδης «Μελέτη και συντήρηση 
Ιεροσολυμιτικού ζωγραφικού έργου: Ι.Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
Πηλίου» (11) 

2. Μιχαήλ Κυριακάκης, Κατερίνα Φραντζή «Ψηφιοποίηση παγίων 
υπηρεσιακών βιβλίων αρχείων σχολείων της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου» 
(20)  

3. Ελπίδα Σαλταγιάννη, Δημήτρης Καρβέλας «Ψηφιακή καταγραφή 
εκκλησιαστικών αντικειμένων από Ναούς δύο ορεινών χωριών Δ. Ζηρού 
Π.Ε. Πρέβεζας : Διάσωση και τουριστική προβολή» (23)  

4. Αναστάσιος – Γεώργιος Αδαμίδης, Χρήστος Καρύδης «Η συμβολή των 
μέσων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων στις υπηρεσίες της πολιτιστικής 
κληρονομιάς» (28)  

5. Πολυξένη Χαραλαμποπούλου «Η πολιτισμική κληρονομιά του Ν. 
Ηλείας» (45)  

6. Αθανάσιος – Φοίβος Μπέρδος « Η προσέγγιση INCREAte ως 
τεχνολογική εφαρμογή αξιολόγησης πολιτιστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος» (69)  

7. Δημήτριος Καλογήρου, Ελευθέριος Ρουσσάκης, Ελένη Γαλιώτου 
“Υπολογιστική Διαλεκτομετρία και Ελληνικές Διάλεκτοι: Μία πρώτη 
προσέγγιση» (16)  

8. Νικόλαος Χαρατσής "Εφαρμογή Μη-Καταστρεπτικών Τεχνικών για την 
Ανάλυση των Κατασκευαστικών Υλικών των Φορητών Εικόνων: Μια 
Γενική Προσέγγιση" (47) 

9. Στέλλα Μουζακιώτου «Graffiti Art : «Βανδαλιστική» ανατροπή της 
εικόνας του αστικού τοπίου μιας τουριστικής μητρόπολης ή πεδίο 
επικοινωνίας μεταξύ συνένοχων συμπολιτών; Eρμηνευτική προσέγγιση 
μέσω συγκριτικής αντιπαραβολή παραδειγμάτων δημιουργών» (70) 

10. Βασιλική Ηλιακοπούλου «Ο φωτισμός του Ιερού Ναού της 
Καπνικαρέας» (71) 

11. Στέλιος Θωμόπουλος, Χρήστος Μπουραντάς, Γιώργος Φαραζής, 
Χριστίνα Θωμοπούλου, Σοφία Μιτσιγκόλα «Από το i-Guide Knossos, 
στο Ταξίδι της Αριάδνης» (1) 

12. Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Γιώργος Φαραζής, Χριστίνα 
Θωμοπούλου, Χρήστος Μαρόγλου, Χριστίνα Καραφύλη, Μαρία 
Καραφύλλη «Ψηφιακή ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους, το 
παράδειγμα της Κνωσού και της Φαιστού» (2) 
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13. Αθανάσιος Μαλάμος «Εκπαιδευτικές ταινίες Μικτής Πραγματικότητας. 
Προδιαγραφές τεχνολογίας και περιεχομένου για να αποτελέσουν 
εκπαιδευτικό εργαλείο» (10)  

14. Μαρίνα Μαρκέλλου, Πέτρος Μόρης «Archaeological heritage as 
digital commons in contemporary art practice: The case study of «Future 
Bestiary»» (24)  

15. Δωρόθεος Ορφανίδης, Ιφιγένεια Βαμβακίδου «Δημόσια γλυπτά, τα 
υλικά, η συντήρηση και η ανάδειξη τους –Το έργο του Καμπαδάκη στη 
Θεσσαλονίκη» (27) 

16. Nίκος Πουλιανός «Η μάχη του Μαραθώνα τή ψηφιακή επίσης αρωγή 
(ήτοι: Η μάχη του Μαραθώνα με τη βοήθεια επίσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας» (8) 

17. Χρυσάνθη Χαρίσκου «Το πορτραίτο στη φωτογραφία και ζωγραφική τον 
19ο αι. στην νεοελληνική τέχνη» (36) 

18. Κώστας Βασιλάκης, Βασίλης Πουλόπουλος, Μανόλης Γουάλλες, 
Αγγελική Αντωνίου, Γιώργος Λέπουρας «TripMentor: προκλήσεις και 
προοπτικές για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στην περιφέρεια Αττικής» 
(7) 

19. Μαρια Αντιγονη Κατσιγιάννη, Θεόδωρος Γκανέτσος, Ευσταθία 
Πέππα, Παναγιώτης Κουσούλης «Tα πορτραίτα του Φαγιούμ: 
συγκριτική μελέτη από την αιγυπτιακή συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών και το Βρετανικό Μουσείο» 

20. Σάββας  Μακρίδης, Ανδρέας Μουγγολιάς, Δήμητρα Χριστοφόρου, O 
Ψηφιακός Πολιτισμός Ως Μέσο Επανένταξης Των Ευάλωτων 
Κοινωνικών Ομάδων -Μελέτη Περίπτωσης Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Παραρτήματος Φυλακών Κορυδαλλού 

21.  Γεώργιος Κοψιαύτης, Ανδρέας Ραπτόπουλος, Χαρίκλεια Στεφάνου, 
Κωστής Τζανέττης, Άγγελος Γκρούμας, Ιωάννης Ράλλης, Ιωάννης 
Μαρκουλιδάκης, Νικόλαος Δουλάμης, Αναστάσιος Δουλάμης 
«Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας CxPress για την καταγραφή και την 
ανάλυση της ικανοποίησης των επισκεπτών πολιτιστικών χώρων» (56)    

22. Ιωάννης Μαρκουλιδάκης, Νικόλαος Δουλάμης, Ανδρέας 
Ραπτόπουλος, Γεώργιος Κοψιαύτης, Αναστάσιος Δουλάμης, Ιωάννης 
Ράλλης, Χαρίκλεια Στεφάνου, Κωστής Τζανεττής, Άγγελος 
Γκρούμας «Καινοτόμο εργαλείο για ανάλυση της ικανοποίησης των 
επισκεπτών πολιτιστικών χώρων» (57) 

23. Κωνσταντίνα Οικονόμου, Νικόλαος Λάσκαρης, Θεόδωρος 
Γκανέτσος, Ηλίας Σιδεράς- Haddad «Τρισδιάστατη αποτύπωση 
αντίγραφου κρανίου San-Bushmen» 

24. Γεώργιος Μικρού «Mind the Map - Απτικοί Χάρτες για Τυφλούς» 

25. Γεωργία Μάρκου «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ: 
Διαδραστικός χάρτης και τρισδιάστατη μακέτα με εκτύπωση μνημείων από 
3d» 
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   17.00 - 19.00’ 7η συνεδρία Θεματικό πεδίο 1 «Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες» & Θεματικό πεδίο 3 «Ψηφιακή Πολιτιστική 
κληρονομιά και η διαχείριση της»  

                                    Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο 

 

Προεδρείο: Στέλιος Θωμόπουλος, Θεόδωρος Γκανέτσος   

17.00’–17.15’ Ευαγγελία Παπαθωμά, Θεόδωρος Γκανέτσος, Βασιλική 
Κανταρέλου, Ιωάννα Μουτάφη, Ειρηνη Βρεττού «Μελέτη 
Μυκηναϊκής κεραμικής από την περιοχή των Γλυκών Νερών με 
φασματοσκοπικές μη δειγματοληπτικές τεχνικές» (58)  

17.15’ – 17.30’ Επαμεινώνδας Βενετσάνος «Η Εξέλιξη των Έξυπνων Πόλεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (77)  

17.30’ –17.45’ Αργυρώ Κοντογιάννη, Θεόδωρος Γκανέτσος, Ευάγγελος 
Παπακίτσος "Ψηφιοποίηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς : Η 
περίπτωση της γραμμικής Β΄» (75)  

17.45’–18.00’ Θεόδωρος Γκανέτσος, Ευθυμία Τσίτσα, Γεώργιος – Μιχάλης 
Σησαμάκης «Τρισδιάστατη απεικόνιση ανάγλυφων μινωικών 
σπαραγμάτων τοιχογραφιών & αναλύσεις χρωστικών» 

18.00’ – 18.15’ Αριστείδης Ζάχος «Ψηφιακή τεκμηρίωση της Μονής του Μεγάλου 
Μετεώρου» (19)  

18.15’ –18.30’ Ελένη Μπακόλα, Καλή Τζώρτζη «Ψηφιακά εργαλεία για την ανάλυση 
και κατανόηση της χωρικής εμπειρίας στα μουσεία αρχαιολογικών 
χώρων» (41)  

18.30΄- 18.45΄ Κωνσταντίνα Ρωμαντζή, Διονυσία Γιακουμή, Θεόδωρος Γκανέτσος 
«Μουσείο Γ. Γουναρόπουλος, Μελέτη και ανάλυση έργων με μη 
καταστροφικές μεθόδους» (22)  

18.45 – 19.00 Βακαλοπούλου Μαριλένα, Δανιήλ Μαρία, Λαμπρόπουλος Χρήστος, 
Φασουράκης Ηρακλής «www.vidaomada.gr: 2 χρόνια έρευνας και 
καταγραφής της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας» (83) 

19.00 - 19.30’ Συζήτηση 

 

19.30 – 21.30 Social Dinner - Εκδήλωση υποδοχής προς τιμήν όλων των συνέδρων 
στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου 
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Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 

09.30’ – 11.45’ 8η συνεδρία Θεματικό πεδίο 3 «Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και 
η διαχείριση της»  

Συνεδριακό Κέντρο – Αίθουσα  3Α 

Προεδρείο: Ελένη Γαλιώτου, Ιωάννης Βαραλής  

09.30΄- 09.45΄ Γιωργος Λουκάκης, Σπύρος Παπαδόπουλος « Βαδίζοντας στην 
κατοικία των Θεών. Εικονική περιπλάνηση στα μονοπάτια του 
Ολύμπου» (63) 

9.45 – 10.00 Οφηλία Ψωμαδάκη, Γεώργιος Καλλίρης «Τεχνολογίες διαχείρισης 
πολιτισμικών αγαθών και αποθεμάτων: Γεωγραφικές ή/και Διαδικτυακές 
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Συσπειρώσεις» (26)  

10.00΄- 10.15΄ Ελένη Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, Βάλια Βράκα «Το ζωντανό 
αρχείο : Καταγράφοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στην 
ψηφιακή εποχή» (61)  

10.15΄-10.30΄ Ανδρεάννα Κουφού, Αναστάσιος Γιάνναρος, Vincenza Ferrara 
«Ψηφιοποίηση και ορθή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
εκπαιδευτική πράξη. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα EDMUSE» (65)  

10.30΄-10.45΄ Νικόλαος Σικλαφίδης «Ebrain: Ψηφιακά εργαλεία για τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (67)  

10.45΄ – 11.00΄ Δήμητρα Κρίγκα «Πολιτισμική Διαχείριση και ψηφιακό περιβάλλον: 
Μορφές παρουσίασης και η ανάγκη για επιστημονική εγκυρότητα της 
πληροφορίας που διαχέεται» (68)  

11.00–11.15 Παναγιώτα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ζαφειροπούλου - Μακρυγένη 
«Το αρχαιολογικό μουσείο της Ολυμπίας και το κοινό του» (82) 

11.15 – 11.30 Αλεξάνδρα Καλαϊτζόγλου, Σοφία-Μαρία Πουλημένου "Κερκυραϊκά 
καμπαναριά – μνημεία πολιτισμικής και θρησκευτικής κληρονομιάς» 
(29) 

11.30΄- 11.45΄ Συζήτηση 

11.45’        Μετακίνηση στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου  
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09.30’ – 12.30’ 9η συνεδρία Θεματικό πεδίο 3 «Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και 
η διαχείριση της» & Θεματικό πεδίο 4 «Συντήρηση, Προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό 
περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)»  

                          Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο  

 

Προεδρείο: Πολυξένη Μάντζου, Θεόδωρος Γκανέτσος 

09.30΄- 09.45΄ Ιωάννης Αλιπράντης, Κωνσταντίνος Μιχαλάκης , Ακριβή 
Κατηφόρη, Βασίλης Κούρτης, Μαρία Μποϊλέ, Γιώργος Παυλίδης, 
Γιώργος Καρυδάκης «Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης 
πολιτισμικής κληρονομιάς CultKiosk: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
στα νησιά του Βορείου Αιγαίου» ( ) 

9.45 –10.00 Πολυξένη Μάντζου, Ξενοφών Μπητσίκας «Ανα-Παράγοντας το 
Παλίμψηστο» (9) 

10.00΄- 10.15΄ Δέσποινα Μάρτη, Κωνσταντίνα Σιούντρη, Χρήστος – Νικόλαος 
Αναγνωστόπουλος, Δημήτρης Δ. Βέργαδος «Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 
ιστορίας με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας : Σπουδαίες 
προσωπικότητες του 1821» ( )  

10.15- 10.30΄ Μαρία Κουκούλη, Χριστίνα Χαρίτου, Λάζαρος Τουμανίδης, 
Χαράλαμπος Πατρικάκης, Ενεργή συμμετοχή επισκεπτών στη 
συντήρηση και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 
πληθοπορισμου και ΤΠΕ 

10.30 – 10.45 Στέλιος Θωμόπουλος, Μαρία Καραφύλλη, Χριστίνα Καραφύλη 
«Αφηγηση: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας 
ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών 
και συνεργατικών αφηγήσεων» (4) 

10.45–11.00    Αρχιμ. Καισάριος Χρόνης «Επιστήμη καὶ Εκκλησία, πορεία 
σύμπλευσης καὶ συναλληλίας» 

11.00 – 11.15 Σπυρίδων Μάντζαρης «Αποθετήριο «Αθωνικής ψηφιακής Κιβωτού» 
Μία τεχνική ανασκόπηση» (64) 

11.15 – 11.30  Νικόλαος Ρέππος «Διάσωση και προβολή παραδοσιακής ελληνικής 
ναυπηγικής τέχνης και ιστορίας (14) 

11.30 – 11.45 Σοφία – Μαρία Πουλημένου, Αλεξάνδρα Καλαιτζόγλου, Ιωάννης 
Δεληγιάννης «Ψηφιακός οδηγός περιήγησης με χρήση επαυξημένης 
πραγματικότητας και ολογραμμάτων» (21) 
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11.45 – 12.00   Ζωή Κανετάκη, Κωνσταντίνος Στουπάθης «Συμβολή προγράμματος 
ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας για τη συντήρηση και την τεκμηρίωση 
σύγχρονων εικαστικών γλυπτών και εγκαταστάσεων» (51) 

12.00 - 12.30 Μαρίνος Ιωαννίδης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού DigiArc Ελλάδος-
Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου» ( ) 

 

12.30΄- 13.00΄ Συζήτηση 

 

13.00΄- 13.30΄ Διάλειμμα – Καφές 

 

13.30’ – 15.00’  10η Συνεδρία -Τελετή  Λήξης Εργασιών Συνεδρίου  

                             Συνεδριακό Κέντρο - Αμφιθέατρο 

 

Προεδρείο: 

                          Θεόδωρος Γκανέτσος, Μαρίνος Ιωαννίδης, Ηλίας Νομπιλάκης, 
Κωνσταντίνος Σκριάπας, Ιωάννης Βαραλής  
 

 Βραβεύσεις των τριών καλύτερων εργασιών 

 Απονομή Τιμητικών πλακετών 

 Συμπεράσματα του 3ου Συνεδρίου 

 Στρογγυλή Τράπεζα-Ανοιχτή Συζήτηση για το Εθνικό Σχέδιο 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

 Υποβολή Προτάσεων – Σχεδιασμός άλλων δράσεων για τον 
Ψηφιακό Ελληνικό Πολιτισμό– Ψήφισμα 

 Κλείσιμο Συνεδρίου 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΠΑΡΗ 
The World Bank Group 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ 
The World Bank Group 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
email: dkalantoni@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε την ψηφιακή βάση δεδομένων των κτηρίων του 
ιστορικού κέντρου της πόλης της Λευκάδας το οποίο είναι χαρακτηρισμένο με υπουργική 
απόφαση ως «διατηρητέος τόπος αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» από το 1982. Η μοναδικότητα 
αυτών των κτηρίων έγκειται στον τρόπο που συνδυάζονται τα δομικά υλικά ώστε να 
βελτιώνεται η σεισμική ανθεκτικότητα τους σε σχέση με άλλα παραδοσιακά κτήρια και να 
αυξάνεται η ασφάλεια των ενοίκων τους. Η κατασκευαστική τους μέθοδος ονομάζεται τοπικά 
«ποντελάρισμα» (Karababa, 2007). Το ισόγειο αποτελείται από εξωτερικούς πέτρινους τοίχους 
μεγάλου πάχους συνοδευόμενους εσωτερικά από ξύλινο σκελετό ο οποίος λαμβάνει τα φορτία 
του επάνω ορόφου που είναι επίσης κατασκευασμένος από ξύλινο σκελετό με κατάλληλη 
επικάλυψη και οροφή-σκεπή. Τα περισσότερα είναι διώροφα και κατασκευασμένα τον 19ο 
αιώνα αλλά υπάρχουν και πιο σύγχρονα που συνεχίζουν την παράδοση. Ενώ μεικτές 
κατασκευές εμφανίζονται στονελλαδικό χώρο κατά τη νεολιθική, τη Μινωική εποχή, την 
Τουρκοκρατία έως και σήμερα (Παπαδάτου Γιαννοπούλου, 1999) η  ανθεκτικότητα τους στον 
χρόνο, παρά τους συνεχόμενους σεισμούςστην παλιά πόλη της Λευκάδας, είναι μοναδική στην 
χώρα μας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει για κάθε κτήριο τη γεωγραφική θέση, την 
περίμετρο, το εμβαδόν, το υλικό, την περίοδο κατασκευής, τον αριθμό των ορόφων, την 
ύπαρξη ή μη ασταθούς ορόφου, την κατάσταση συντήρησης, τη χρήση, την τάξη τρωτότητας 
με βάση την Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική Κλίμακα (EMS-98) (Grünthal, 1998), τον βαθμό 
βλάβης που υπέστη κατά τον σεισμό Μ6.2 στις 14- 08-2003 και συνοδευτικό φωτογραφικό 
υλικό. Η χωρική πληροφορία των αποτυπωμάτων των κτηρίων προέρχεται από τα αρχεία 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΤΥΚ (2009). Τα 
δομικά χαρακτηριστικά τους προέρχονται από την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ (2001) και 
λεπτομερή έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε το 2012, ενώ οι βλάβες από τον Τομέα 
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ). Η εν λόγω βάση δεδομένων κατασκευάστηκε με 
στόχο την αποτύπωση των δομικών και μη δομικών χαρακτηριστικών τους για την εκτίμηση 
της σεισμικής τους τρωτότητας και την εκπόνηση σεναρίων βλαβών επί του πολεοδομικού 
ιστού της πόλης (Καλαντώνη, 2016). Επιπλέον συνέβαλε στην αποτίμηση της κοινωνικής 
τρωτότητας της περιοχής (Γάσπαρη, 2017). Στο μέλλον μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε 
μελέτες συντήρησης κτηρίων, προστατεύοντάς τα ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 
εφαρμογές τηλεπισκόπησης και σε μοντέλα εκτίμησης σεισμικού και άλλων κινδύνων καθώς 
και για σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, σεισμική τρωτότητα, πολιτιστική 
κληρονομιά, Λευκάδα, ποντελάρισμα 
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ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΩΡΑΣ 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΟΥΑΛΛΕΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 
Περίληψη 
Ο νόστος για την πατρίδα και οι δυνατότητες που έδωσαν τα social media οδήγησαν στη 
δημιουργία ενός Facebook γκρουπ και ενός Facebook page όπου συγκεντρώνονται σπάνιες 
φωτογραφίες και καταγράφεται η ιστορία τους και η ιστορία των ανθρώπων που 
απεικονίζονται σε αυτές. Η προσπάθεια έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ευρείας έκτασης 
πληροποριστική πλατφόρμα καταγραφής και διάσωσης της τοπικής αστικής ιστορίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: 
Τοπική ιστορία, κοινωνικά δίκτυα, πληθοπορισμός 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ· Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 
 

Μπόκολας Βασίλης, 
PhD, Διευθύνων, Ξένιος Πόλις 

 
Αθανασιάδης Απόστολος, 

MSc, Πληροφοριακά Συστήματα, Δαναός 
 

Δράκος Παναγιώτης, 
MSc, International Maritime Business, Gripen Europe 

 
Αργυροπούλου Νικολέττα, 

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
 

email: vbokolas@xeniospolis.gr, aa.tolis@gmail.com, pdrakos@gripeneurope.eu, 
argyropoulou.nik@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Είναι κοινά παραδεκτό πως η οικονομία της χώρας στηρίζεται στα επαγγέλματα της θάλασσας, 
είτε αυτά έχουν να κάνουν με την εμπορική ναυτιλία, είτε συνδέονται με άλλους τομείς 
(τουρισμός, πολιτιστική βιομηχανία κ.ά.). Στις μέρες μας οι εξαγγελίες για μια στρατηγική της 
γαλάζιας ανάπτυξης, προσανατολίζονται στη δημιουργία πόρων, με όρους προστασίας, 
ανάδειξης και αξιοποίησης των θαλάσσιων και παράκτιων (οικο)συστημάτων. Σε ένα 
παράλληλο πλαίσιο η διαχείριση, η ανάδειξη και η αξιοποίηση της Ενάλιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (ΕΠΚ) αναδεικνύεται ως ένα ελκυστικό και προσοδοφόρο πεδίο, το οποίο 
προσελκύει μεγάλο αριθμό -διεπιστημονικών -ως επί το πλείστον- ερευνητικών προσπαθειών.  
Το παρόν εγχείρημα εναρμονίζεται με τις παραπάνω κατευθύνσεις και επισκοπεί έρευνες που 
αφορούν τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων των θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος 
αλλά και μελέτες που αναλύουν τη διαχείριση της ΕΠΚ σε περιοχές όπου εντοπίζονται 
σημαίνοντα πολιτιστικά μνημεία, τα οποία έως σήμερα δεν έτυχαν την αρμόζουσα 
επιστημονική αντιμετώπιση, ανάδειξη ή/και αξιοποίηση. Η εν λόγω προσπάθεια 
επικεντρώνεται στο ζήτημα της διαχείρισης των αρχαίων ναυαγίων ως στοιχείων της ΕΠΚ με 
την χρήση των «νέων μέσων». Μελετά τις ήδη υπάρχουσες καλές πρακτικές και εγχειρήματα 
αλλά συνάμα καταθέτει προτάσεις για επιπρόσθετες δυνατότητες εντοπισμού, καταγραφής, 
αποτύπωσης, προστασίας αλλά κυρίως εκπαιδευτικής ανάδειξης/ αξιοποίησης των ναυαγίων 
με τις δυνατότητες που -πλέον- προσφέρουν τα νέα ψηφιακά μέσα. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά, ναυάγια, ψηφιακά μέσα, εκπαιδευτική 
αξιοποίηση 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Μαΐδου Βασιλική 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
 

email: vmaidou@gmail.com 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τον Ιούνιο του 2017 και μετά από παραχώρηση άδειας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σάρωση έξι εκθεμάτων της συλλογής του 
Αρχαιολογικού Μουσείου της Βέροιας στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας “ Αποτύπωση 
αρχαιολογικών εκθεμάτων, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων για την ανάδειξη της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς: Η χρήση των νέων τεχνολογιών”.  
 
 Η ανάγκη διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομίας σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη και την ευρεία διάδοση της τεχνολογίας των τρισδιάστατων σαρωτών και εκτυπωτών 
τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με την πολιτιστική 
κληρονομία. Την τελευταία δεκαετία, πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να 
συνεργάζονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρίες που έχουν τεχνογνωσία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ιδεών για την αξιοποίηση και λειτουργία της τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωση. 
 Έχοντας πλέον στη διάθεση μας αυτές τις τεχνολογίες, μπορούμε εύκολα να ψηφιοποιήσουμε 
αντικείμενα και μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δημιουργώντας  αντίγραφα υπό  
κλίμακα. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής , αφού η μέχρι 
τώρα κατεργασία του πρωτότυπου γίνεται στο χέρι με τις παραδοσιακές μεθόδους.  
 Η  επεξεργασία ενός ψηφιοποιημένου αρχείου, με τα κατάλληλα CAD προγράμματα, μπορεί 
να επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος, αφού υπάρχει η δυνατότητα να 
δοκιμάζεται η λειτουργικότητα του, πριν αυτό βγει στη γραμμή παραγωγής , πρώτα ψηφιακά 
και τη συνέχεια παράγοντας το τρισδιάστατο  μοντέλο. Επίσης  με αυτόν τον τρόπο μπορούν 
να κατασκευαστούν περίτεχνα αντικείμενα που θα ήταν δύσκολο ή και ακατόρθωτο να γίνουν 
στο χέρι.  
Πιστεύοντας ότι τα πωλητήρια ολοκληρώνουν την μουσειακή εμπειρία του κάθε επισκέπτη,  
μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες της τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, σε 
συνδυασμό με τα κατάλληλα cad προγράμματα, και να δημιουργήσουμε για το κάθε μουσείο 
ξεχωριστά τα δικά του πολιτιστικά προϊόντα.  
 
Λέξεις Κλειδιά: πολιτιστικά προϊόντα, μουσεία, τρισδιάστατη σάρωση, τρισδιάστατη εκτύπωση 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2010-2014). ΕΝΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

Ελενη Στουμπου-Κατσαμουρη 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Από το 2010 μέχρι το 2014, οπότε καταργήθηκαν τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της γράφουσας μια σειρά 
αρχαιολογικών ταινιών ως εσωτερικές παραγωγές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Οι ταινίες 
αυτές προβλήθηκαν σε εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια διατέθηκαν 
δωρεάν στην Τηλεόραση της Βουλής και το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θα γίνει 
κυρίως αναφορά στις ταινίες “ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ”, “O ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΡΟΤΟΝΤΑ», οι οποίες αναδεικνύουν την 
αρχαία ζωγραφική με κινηματογραφικά μέσα. Θα εξετασθούν τα πλεονεκτήματα της ανάδειξης 
μέσω του αρχαιολογικού κινηματογράφου (επέκταση της φυσικής όρασης, προσέγγιση του 
θέματος όταν είναι απρόσιτο στο θεατή, ψηφιακή συμπλήρωση χωρίς να χρειάζεται η φυσική 
επέμβαση στα κατεστραμμένα μέρη, δημιουργία διαφορετικών εκδόσεων για διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες και άτομα με χαμηλή όραση, δημιουργία ενός επιπλέον ψηφιακού αρχείου 
τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς). Τέλος, θα γίνει απολογισμός της επίδρασης της 
διαδικτυακής και τηλεοπτικής προβολής στο αίσθημα υπερηφάνειας και την εγρήγορση της 
τοπικής κοινωνίας για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ 

ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ  Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΟΥΝΤΡΗ 
ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

email: ksiountri@unipi.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Καρύταινα βρίσκεται στην Αρκαδία στη δεξιά όχθη του ποταμού Αλφειού, πάνω σε 
βράχο και κυριαρχεί στην κοιλάδα της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με το Χρονικό του 
Morea, το Κάστρο ιδρύθηκε στα μέσα του 13ου αιώνα από τον Γοδεφρείδο ντε 
Μπριγιέρ, πρώτο βαρόνο της Καρύταινας. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανέλαβε την επισκευή του κάστρου για να 
το χρησιμοποιήσει ως καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό και ταυτόχρονα ως βάση 
εναντίον των επιθέσεων του Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου. Ο οικισμός, μετά την 
ανεξαρτησία και τη δημιουργία του Νεοελληνικού κράτους (1830), εγκαταλείφθηκε 
σταδιακά καθώς ο πληθυσμός του μεταφέρθηκε στα πεδινά. Στη θέση αυτή βρίσκονται 
δύο γέφυρες που ενώνουν τις πλαγιές μεταξύ των οποίων ρέει ο ποταμός Αλφειός, 
πλησίον της συμβολής του με τον ποταμό Λούσιο. Η παλαιότερη εκ των δύο είναι 
λίθινη, η οποία και αποτελεί αντικείμενο της παρούσης έρευνας χρονολογείται στο 
βυζαντινό μεσαίωνα, με ανακατασκευές κατά το 1441 και μετά τον εμφύλιο πόλεμο.  
Τον Απρίλιο του 2009, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως αποτέλεσμα των άοκνων 
προσπαθειών του Δήμου Μεγαλόπολης να σώσει το μνημείο, παρείχε σημαντική 
χορηγία για την προετοιμασία σειράς μελετών διατήρησης του Κάστρου της 
Καρύταινας και των κοντινών μνημείων. Η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε στα έργα 
αποκατάστασης του Υπουργείου Πολιτισμού με την επωνυμία «Ενίσχυση του 
Κάστρου της Καρύταινας» που χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2007-2013). Το 2019 πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή τεκμηρίωση 
της λίθινης γέφυρας της Καρύταινας, με τεχνικές σάρωσης και καταγραφής με επίγειο 
και εναέριο εξοπλισμό, με σκοπό τη μελέτη αποκατάστασής της, η οποία είναι σε 
εξέλιξη. 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεκμηρίωσης των 
μνημείων της εν λόγω περιοχής, καθώς και της ψηφιακής προβολής τους. Επίσης 
παρουσιάζει την αποκτηθείσα εμπειρία που έχει να κάνει με τη διεπιστημονικότητα, 
την οργάνωση και συγχρονισμό όλων των ενδιαφερομένων και την ιεραρχία των 
προβλημάτων και τις προτεινόμενες μελλοντικές παρεμβάσεις, προκειμένου να 
μετατραπεί το κάστρο της Καρύταινας σε ένα από τα πιο σημαντικά επισκέπτονται 
ιστορικούς τόπους της Ελλάδας. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακός Πολιτισμός, Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, Φωτογραμμετρία, 3D 
μοντέλα 
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- Siountri K., Skondras E., Vergados D.D., (2018). A Delivery Model for Cultural 
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EuroMed 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11197. Springer, Cham. 



 
62 

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΝΤΗΡΗ 
 

Κώστας Κουρμουλάκης,   
Δήμος Πειραιά 

 
Ευδοκία Δεληπέτρου,  

Θεατρολόγος 
 

Σαράντης Τσούραλης,  
ELiDOC 

 
 

email: kostaskoutmulakis@gmail.com 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ο Δημήτρης Ροντήρης υπήρξε ένας από τους εδραιωτές της σκηνοθετικής τέχνης  στην 
Ελλάδα. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Εθνικό Θέατρο ως σκηνοθέτης και γενικός διευθυντής, 
ενώ αργότερα ίδρυσε το Πειραϊκό Θέατρο. Σκηνοθέτησε περισσότερα από ογδόντα έργα του 
κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, ελληνικά και ξένα,  ενώ  κατά τη δεκαετία 1959-1968 
πραγματοποίησε 750 παραστάσεις αρχαίου δράματος σε 40 χώρες. Το 2016, η κα Κωστούλα 
Ροντήρη,  κόρη και μοναδική κληρονόμος του σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, παραχώρησε την 
αρχειακή συλλογή του πατέρα της, στον Δήμο Πειραιά με στόχο το έργο αυτό να αποτελέσει 
διαχρονικά αντικείμενο μελέτης και εκπαίδευσης, επί της πρακτικής του νεώτερου θεάτρου.  
 
Η συλλογή περιλαμβάνει σημαντικά τεκμήρια από τη οικογενειακή αλλά κυρίως την 
επαγγελματική ζωή του σκηνοθέτη, στα οποία   αποτυπώνεται  η  σχέση του με τους φίλους,  
τους συναδέλφους,  την οικογένεια, αλλά και οι σκέψεις, οι επιθυμίες, τα οράματα, οι  αγωνίες,  
η κούραση,  και τέλος η ικανοποίηση που χαρίζει η επιτυχία. Κυρίως όμως αποτυπώνεται  ο 
«τρόπος» του Ροντήρη να βλέπει τα πράγματα και  το πάθος του για το θέατρο. Διατρέχει 
ολόκληρη την καλλιτεχνική του πορεία από τα πρώτα νεανικά του χρόνια και τις σπουδές του 
στη Γερμανία, ως  την περίοδο του  Εθνικού και αργότερα  του Πειραϊκού θεάτρου,  καθώς και 
τις περιοδείες του σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει φωτογραφίες,  αποκόμματα από κριτικές 
εφημερίδων, προγράμματα και σημειώσεις, μεταφράσεις,    βιβλία σκηνοθεσίας,   περιοδικά  
και  βιβλία, τις   βραβεύσεις και  τις  τιμητικές διακρίσεις  που έλαβε.   
Αντικείμενο του έργου που παρουσιάζεται είναι η καταγραφή, η ταξινόμηση, η 
επιστημονική/θεατρολογική τεκμηρίωση, η ψηφιοποίηση και η οργάνωση με χρήση διεθνών 
προτύπων, του συνόλου της συλλογής σε ψηφιακή Βάση Δεδομένων και ολοκληρωμένη 
εφαρμογή Web. Μέσω του έργου δίδεται κυρίως στους μελετητές του θεάτρου η δυνατότητα 
να αναζητήσουν,  να  προσεγγίσουν και να προβάλουν μέσω αναφορών στα μοναδικά της 
τεκμήρια, το έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου σκηνοθέτη 
  
 
Λέξεις Κλειδιά: Δημήτρης Ροντήρης, Σκηνοθεσία, Θέατρο, Αρχαίο Δράμα, Πειραϊκό θέατρο, 
Εθνικό Θέατρο 
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Θανάσης Λάλας, Με τους μαθητές του Ροντήρη για τον Ροντήρη, Καστανιώτης, Αθήνα, 2001.   
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Μαρκέλλα - Ελπίδα Τσίχλα 

 
Περίληψη 
Η είσοδος των νέων τεχνολογιών στο χώρο των μουσείων οδήγησε στην αξιοποίησή τους, όχι 
μόνο στις εκπαιδευτικές πολυμεσικές εφαρμογές και τις στατικές ενημερωτικές ιστοσελίδες 
αλλά και στη δημιουργία εικονικών μουσείων σε δυναμικούς διαδικτυακούς ιστοτόπους. Η 
διαδικτυακή εικονική περιήγηση αποτελεί τη μετουσίωση της αντίληψης που θέλει το μουσείο, 
προσβάσιμο, προσιτό και ανοικτό σε όλους. Σε μία εικονική περιήγηση ο επισκέπτης έχει τη 
δυνατότητα, χωρίς χωροχρονικά όρια, να επισκεφθεί μουσειακές εκθέσεις, χωρίς να απαιτείται 
η φυσική του παρουσία, αλλά και να διαδράσει, λαμβάνοντας κλιμακούμενη, σε εξειδίκευση, 
πληροφορία ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Η εικονική διαδικτυακή περιήγηση επιτρέπει τη 
μη συνεχόμενη γραμμική επίσκεψη, καθώς ο επισκέπτης δημιουργεί ο ίδιος το προσωπικό του 
νοητικό δρομολόγιο στο εσωτερικό ενός υπερκειμένου, επιλέγοντας το δικό του τρόπο 
πλοήγησης. Παράλληλα η εικονική περιήγηση εισάγει τον επισκέπτη σε τρία διαφορετικά 
οντολογικά επίπεδα. Το πρώτο είναι η μίμηση, το δεύτερο η διασυνδετική διάταξη και το τρίτο 
η αληθινή οντότητα σε ένα δεύτερο επίπεδο εικόνας. Οι επισκέπτες συνήθως χρειάζονται μια 
ευχάριστη και ουσιαστική εμπειρία προκειμένου να επικοινωνήσουν καλύτερα με τα εκθέματα. 
Η ικανότητά των πολυμέσων να συνδυάζουν εικόνες, ήχους, ταινίες, σχέδια, χάρτες, κείμενα 
και παιχνίδια προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ερμηνείας, οι οποίες επιτρέπουν ποικίλα 
επίπεδα διάδρασης. Ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων ενός μουσείου, 
εκτός από την προβολή των εκθεμάτων, μέσω του διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνει τη 
δυνατότητα της πρόσβασης στην συλλογή ενός μουσείου, στην τεκμηριωμένη πληροφορία των 
εκθεμάτων, στη μελέτη των αρχείων του πολιτιστικού οργανισμού και στην εξ αποστάσεως 
αναζήτηση των εκθεμάτων, μετατρέποντας το μουσείο σε σύγχρονη πολιτιστική βιομηχανία.Η 
παρούσα μελέτη πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, διαδικτυακής εικονικής 
περιήγησης στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό στο οποίο απευθύνεται αλλά και τα δυνητικά 
οφέλη προβολής του μουσείου σε παγκόσμια κλίμακα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης διαθέτει πολυάριθμα εκθέματα που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή 
έως την ύστερη αρχαιότητα, με αιχμή του δόρατος τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια, που 
προέρχονται από ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων της Μακεδονίας και της πόλης της 
Θεσσαλονίκης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η αττική γραπτή κεραμική (μελανόμορφη και ερυθρόμορφη) διαδόθηκε ευρύτατα σε όλο τον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο, καθώς και πέρα από αυτόν. Η ανεύρεσή της σε οποιαδήποτε ανασκαφή 
αποτελεί πολύτιμη πηγή άντλησης πολυεπίπεδων πληροφοριών για το παρελθόν και μεταξύ 
άλλων σημαντικό εργαλείο χρονολόγησης για τους αρχαιολόγους.  
Το έργο AtticPOT ασχολείται ακριβώς με αυτό το είδος αρχαιοελληνικής κεραμικής και 
επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών, που θα συμβάλλουν στην 
καταγραφή, διαχείριση και ερμηνεία της παρουσίας των αττικών αγγείων στην αρχαία Θράκη 
(σημερινή Αιγιακή Θράκη στον ελλαδικό χώρο, Βουλγαρία και τμήματα της ευρωπαϊκής 
Τουρκίας και Ρουμανίας) κατά την περίοδο από τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ.  
Πυρήνας του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αποθετηρίου όπου καταγράφονται και 
τεκμηριώνονται για πρώτη φορά όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα για τα αττικά γραπτά αγγεία 
(μελανόμορφα και ερυθρόμορφα) της εξεταζόμενης περιόδου και περιοχής ενδιαφέροντος. Η 
συνδεδεμένη πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για την προβολή των αγγείων αυτών 
διαδικτυακά θα τα παρουσιάζει μεμονωμένα ή/και ομαδοποιημένα με βάση κριτήρια 
χρονολογικά, γεωγραφικά, καθώς και άλλα που θα ενδιαφέρουν τους ερευνητές (π.χ. σχήματα 
αγγείων, στατιστικά κ.ά.) και όχι μόνο.   
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να εξετάσει καταρχάς τα αρχαιολογικά ερωτήματα που 
αφορούν στην παρουσία της αττικής κεραμικής στην αρχαία Θράκη και τα οποία αποτέλεσαν 
τη βάση διαμόρφωσης του AtticPOT. Θα παρουσιαστούν επίσης οι ανάγκες και το 
επιστημονικό κενό που έρχεται να καλύψει το έργο στον τομέα της μελέτης της 
αρχαιοελληνικής κεραμικής, αλλά και οι προδιαγραφές που σχετίζονται με την υλοποίησή του. 
Μέρος της εισήγησης αποτελούν τέλος, οι μελλοντικές ενέργειες που θα λάβουν χώρα, με 
απώτερο στόχο να καταστεί η πλατφόρμα του AtticPOT ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για 
τον ερευνητή της αττικής γραπτής κεραμικής και της αρχαίας Θράκης γενικότερα.  
 
Λέξεις Κλειδιά: αττική κεραμική, ψηφιακή αρχαιολογία, αρχαία Θράκη  
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Θράκης. [e-textbook] (Athens: Hellenic Academic Libraries Link 2015). Διαθέσιμο Online: 
http://hdl.handle.net/11419/3616  
Avramidou, Α. – Tsiafaki, D., Preliminary Results of the Research Project Attic Pottery in 
Thrace, in: Proceedings of Ancient Thrace: Myth and Reality. 13th International Congress of 
Thracology, 3–7 September, Kazanlak (forthcoming).  
Tsiafaki, D. – Avramidou, A., Attic Vases in Thrace as Agents of Commercial and Cultural 
Values, in Z. Koçel-Erdem – R. Şahin (eds.), Proceedings of the Conference Commercial 
Networks and Cultural 
Connections in Thrace: Evaluating the Pottery Evidence, Mimar Sinan Fine Arts University, 
Istanbul, 26–28 April 2017 (Archaeopress forthcoming). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η μελέτη των ιστορικών κατασκευών σχετίζεται με τη χρήση διαφόρων τεχνικών ανάλυσης 
και τεκμηρίωσης, που συνήθως συνδέονται με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε έργου. Η 
εφαρμογή της συμβατικής αποτύπωσης με χρήση άμεσων και έμμεσων μετρήσεων, επιτόπιας 
μακροσκοπικής έρευνας και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, προσφέρουν μια ικανοποιητική 
τεκμηρίωση των γεωμετρικών στοιχείων κάθε μνημείου και παρέχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης του δομικού φορέα και των βλαβών του καθώς και ένα πλήθος άλλων πληροφοριών, 
που μπορούν κατάλληλα να αξιολογηθούν, με απώτερο σκοπό την «κατανόηση» την 
συντήρηση, αποκατάσταση και επανάχρηση του. Η χρήση της τρισδιάστατης ψηφιακής 
αποτύπωσης (3D laser scanning-ψηφιακή φωτογραμμετρία), εφαρμόζεται αρκετά συχνά 
σήμερα, ιδίως σε πολύπλοκες κατασκευές και αποτελεί μία σημαντικά λιγότερο χρονοβόρο 
διαδικασία, η οποία μπορεί να αποδώσει με μεγάλη (σχεδόν «απόλυτη») ακρίβεια τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά κάθε κατασκευής, καθώς και πολυάριθμες άλλες πληροφορίες 
(κατάσταση διατήρησης, υφή, υλικά). 
Παράλληλα, η διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης της τεκμηρίωσης (από το τρισδιάστατο 
μοντέλο του αντικειμένου σε δισδιάστατες απεικονίσεις των επιμέρους στοιχείων του) καθώς 
και η δυνατότητα παραγωγής πολυάριθμων μεταδεδομένων (ορθοεικόνων, κατόψεων, όψεων, 
τομών, οψοτομών, προοπτικών, αξονομετρικών, βίντεο, VR, AR, κ.α.) την καθιστά πλέον 
απαραίτητη διαδικασία για κάθε σημαντική εργασία. 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο ΒΑ Πύργος του Επταπυργίου της Θεσσαλονίκης, που 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία βυζαντινής οχύρωσης στον ελλαδικό χώρο. Ο υπό 
μελέτη Πύργος παρουσιάζει διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις (από τη Βυζαντινή έως και 
την Οθωμανική περίοδο), ενώ στη σημερινή του μορφή αποτελείται από τρεις ορόφους με 
συνολικό ύψος 18,50 m.    
Η μεθοδολογία μελέτης του Πύργου βασίστηκε σε δύο άξονες: 
- Αποτύπωση-επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, μέσω της αποτύπωσης και 
χαρτογράφησης των υλικών και τεχνικών δόμησης, καθώς και των βλαβών / μορφών 
διάβρωσης  
- Ψηφιακή αποτύπωση της κατασκευής με 3D laser scanning και ψηφιακή φωτογραμμετρία. 



 
68 

 

Στόχος της μελέτης ήταν η συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων, 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα κατασκευαστικά – αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του 
Πύργου, καθώς και η κατάσταση διατήρησής του.  
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των δύο μεθόδων που εφαρμόστηκαν (συμβατική, 
ψηφιακή αποτύπωση), ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν, καθώς και τις δυνατότητες χρήσης και διασύνδεσής τους.   
 
Λέξεις Κλειδιά: Άμεση και έμμεση αποτύπωση, ψηφιακή τεκμηρίωση, επίγειοι σαρωτές, 
ψηφιακή φωτογραμμετρία, χαρτογράφηση υλικών, δομής, φθορών, βλαβών, αποκαταστάσεις 
μνημείων 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας 
επέφερε αλλαγές στην σύγχρονη κοινωνία. Κρίθηκε αναγκαία η αναμόρφωση της 
Εκπαίδευσης, ώστε να συμβαδίσει με τις νέες απαιτήσεις. Η διδακτική πράξη εμπλουτίστηκε 
με τα νέα ψηφιακά τεχνολογικά μέσα, ο  τρόπος διδασκαλίας βελτιώθηκε και σε πολλές 
περιπτώσεις δημιούργησε νέα γνωστικά πεδία ή εκσυγχρόνισε τα παλιά , όπως αυτό της 
αφήγησης. Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα νέο είδος που συνδυάζει τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα της αφήγησης με ψηφιακά τεχνολογικά εργαλεία. Μπορεί να δημιουργηθεί από 
οποιοδήποτε άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και κοινωνικοπολιτισμικού υπόβαθρου και 
να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε χωροχρονικό πλαίσιο. Αυτό καθιστά την ψηφιακή αφήγηση 
κατάλληλο διδακτικό εργαλείο για ζητήματα που αφορούν την πολυπολιτισμική κοινωνία του 
σήμερα. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ο διαδραστικός, πρωτότυπος και συχνά παιγνιώδης 
χαρακτήρας της μπορεί να λειτουργήσει θετικά, στην προσέγγιση δυσνόητων εννοιών και 
ευαίσθητων θεμάτων που αφορούν την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, όπως αυτό της 
διαφορετικότητας. 
 
Λέξεις Κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, ψηφιακή αφήγηση, διδακτικό σενάριο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η αφήγηση, δραστικό μέσο διέγερσης της ατομικής σκέψης, αναγνωρίζοντας ενεργητικούς 
ρόλους στα υποκείμενα, αξιοποιείται για την εμπέδωση γνώσεων, αξιών, στάσεων, νοοτροπιών 
που αντανακλούν και συνέχουν το συγκείμενο παραγωγής της.  Προϊόντος του χρόνου,  
εκσυγχρονίζει τα εκφραστικά μέσα της, γίνεται ψηφιακή και προσλαμβάνει διαδραστική 
δυναμική. Τα παιδαγωγικά οφέλη της Ψηφιακής Αφήγησης έχουν θεμελιωθεί ερευνητικά και 
βιβλιογραφικά. Η αυξανόμενη συχνότητα αξιοποίησης της σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα την 
αναδεικνύουν σε μέθοδο αποτελεσματικής και ποιοτικής μάθησης. Στην παρούσα ανακοίνωση 
θα επικεντρωθούμε στην ανίχνευση των στάσεων των εκπαιδευτικών Φιλολόγων ως προς την 
καταλληλότητα της αξιοποίησης της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία, εμπέδωση και 
κατανόηση του λογοτεχνικού λόγου από τους μαθητές της γυμνασιακής βαθμίδας. Ειδικότερα, 
διερευνάται ο βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με την Ψηφιακή Αφήγηση, η συχνότητα 
αξιοποίησης της στη διδασκαλία του λογοτεχνικού αντικειμένου, ο βαθμός συμβατότητας της 
με αυτό και, τέλος, οι παιδαγωγικές εσωτερικότητες από την αξιοποίηση της. Στο καταληκτικό 
μέρος προτείνεται ένα μικροσενάριο διδασκαλίας σε μια προσπάθεια να διαφανεί πως τα 
ψηφιακά εργαλεία και η Ψηφιακή Αφήγηση μπορούν να λειτουργήσουν ως θεματική 
αφόρμηση για τη διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου, ως εργαλείο για την καλύτερη 
εμπέδωση του και, τέλος, ως έναυσμα για την παραγωγή δημιουργικού -γραπτού και 
ψηφιακού- λόγου από τους μαθητές, με αφετηρία το ίδιο το κείμενο. 
 
Λέξεις Κλειδιά: λαϊκές αφηγήσεις, ψηφιακή αφήγηση, διδακτικό σενάριο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το θέμα της εισήγησης αφορά στη σχέση των λαϊκών αφηγήσεων με την ψηφιακή αφήγηση. 
Αναζητούνται τα κοινά σημεία ανάμεσα στους δύο τρόπους αφήγησης ως προς τη 
μεθοδολογία, τη δομή – οργάνωση του αφηγηματικού υλικού και το ρόλο του αφηγητή. Ακόμη, 
παρουσιάζονται τα είδη των λαϊκών αφηγήσεων και οι προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν 
στη σύγχρονη εποχή τόσο σε τοπικό -  εθνικό επίπεδο, όσο και παγκόσμια. Παράλληλα, 
εξετάζονται τρόποι μέσα από τους οποίους οι λαϊκές αφηγήσεις βρίσκουν ή μπορούν να βρουν 
τρόπο έκφρασης μέσα από τα σύγχρονα μέσα που αξιοποιεί η ψηφιακή αφήγηση. Τέλος, 
παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο, όπου εφαρμόζεται σε πρακτικό επίπεδο η διδασκαλία 
μιας παραλογής με στόχο την ψηφιακή της αφήγηση. 
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Περίληψη 
 
Το έργο ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: Δρόμοι Ελευθερίας χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Το έργο που αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική 
ιστορική εργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αποτελεί μια προσπάθεια αφήγησης μιας 
ιστορικής πορείας 200 ετών της πόλης της Καλαμάτας από την έκρηξη της Ελληνικής 
Επανάστασης μέχρι σήμερα μέσα από μια μοντέρνα και «φρέσκια» οπτική. Η παρούσα εργασία 
θα παρουσιάσει μία από τις ψηφιακές εφαρμογές του έργου και συγκεκριμένα το παιχνίδι 
θησαυρού που αναπτύσσεται από το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη. Το παιχνίδι προορίζεται για κινητές 
συσκευές και σκοπό έχει να συνδέσει το ιστορικό περιεχόμενο του έργου με το σήμερα της 
πόλης και, μέσα από ένα παιγνιώδη τρόπο, να βοηθήσει τον επισκέπτη όχι μόνο γνωρίσει την 
ιστορία του τόπου αλλά και να περιηγηθεί στην πόλη και να συνδεθεί με την τοπική αγορά. 
Μέσα από την αναζήτηση εικόνων της πόλης ο επισκέπτης οδηγείται στα πιο εικονικά σημεία 
για τον αγώνα της απελευθέρωσης και μαθαίνει για τη συνεισφορά της Καλαμάτας σε αυτή 
την καθοριστική στιγμή για την ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Παράλληλα, επιβραβεύεται 
για την επιτυχία του με προσφορές σε τοπικά καταστήματα. Στην πλήρη εργασία θα 
παρουσιάσουμε το σχεδιάγραμμα και την αρχική υλοποίηση της εφαρμογής και θα 
συζητήσουμε την προοπτική της για συνεχιζόμενη χρήση για υποστήριξη της πόλης ακόμη και 
μετά το τέλος των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα, το 2021.  
 
Λέξεις κλειδιά: Κυνήγι θησαυρού, Δρόμοι Ελευθερίας, Επανάσταση 1821, Καλαμάτα  
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και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο αρμόδιος θεσμικός φορέας για τη συλλογή, 
τεκμηρίωση και διάδοση της επιστημονικής και πολιτιστικής πληροφορίας στην Ελλάδα. Το 
ΕΚΤ κατά την προηγούμενη Π.Π., σε συνεργασία με το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», 
ξεκίνησε να υλοποιεί τον συσσωρευτή SearchCulture.gr [1] με στόχο τη συγκέντρωση, ασφαλή 
διαφύλαξη και κεντρική διάθεση του ελληνικού ψηφιακού αποθέματος πολιτιστικής 
κληρονομιάς που παράγεται με δημόσια χρηματοδότηση. Ο συσσωρευτής αποτελείται από μία 
ολοκληρωμένη και πρότυπη αρθρωτή υποδομή συσσώρευσης, σημασιολογικού εμπλουτισμού 
και ασφαλούς διαφύλαξης ψηφιακών πόρων και κεντρικής διάθεσής τους μέσα από την πύλη, 
ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και μέσω Προγραμματιστικών Διεπαφών. Σήμερα φιλοξενεί 
περισσότερα από 488.000 τεκμήρια από 59 φορείς όπως μουσεία, αρχεία, εφορείες 
αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και βιβλιοθήκες, μεταξύ των 
οποίων η Εθνική Πινακοθήκη, το ΤΑΠΑ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το 
Ίδρυμα Ωνάση, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου και η 
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που 
συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr με συνδέσμους σε καθιερωμένα λεξιλόγια και θησαυρούς 
όρων προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προηγμένες υπηρεσίες δίγλωσσης αναζήτησης και 
πλοήγησης στο περιεχόμενο [2 [3]. Το ΕΚΤ μέσω του SearchCulture.gr λειτουργεί ταυτόχρονα 
ως ο διαπιστευμένος Εθνικός Συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου για την Europeana [4] 
στην οποία έχει ήδη διοχετεύσει περισσότερα από 175.000 τεκμήρια. Στην εισήγηση 
παρουσιάζονται το πλαίσιο της ανάπτυξης του συσσωρευτή και η αρχιτεκτονική του, οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους παρόχους περιεχομένου και τα οφέλη της ένταξής τους 
στο SearchCulture.gr. Τέλος, παρουσιάζονται οι νέες «Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και 
Ποιότητας για τη Διαδικτυακή Διάθεση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου» [5] που 
εξέδωσε το ΕΚΤ, οι οποίες καλύπτουν θέματα πρότυπης τεκμηρίωσης, επιλογής αδειών 
χρήσης, ψηφιοποίησης και τεχνικών προδιαγραφών διάθεσης ψηφιακού πολιτιστικού 
περιεχομένου στο SearchCulture.gr και τη Europeana. Με την καθιέρωση ενιαίων ελάχιστων 
προδιαγραφών, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, στόχος είναι να 
εξασφαλιστεί η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα του αποτελέσματος των έργων 
ψηφιοποίησης, η ευρεία διάχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο, στην 
Ελλάδα και διεθνώς, και η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού χώρου ιδιαίτερα 
ωφέλιμου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τις δημιουργικές βιομηχανίες. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Συσσώρευση Πολιτιστικού Περιεχομένου, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα 
Δεδομένα, Europeana, Διαλειτουργικότητα, Προδιαγραφές 
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Europeana https://pro.europeana.eu/organisation/greek-aggregator-searchculture-gr 
[4] ΕΚΤ(2019), Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση 
ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, doi 
http://hdl.handle.net/10442/16185 
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Περίληψη 
 
Η χώρα μας διαθέτει ένα μεγάλο ιστορικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο, 
που συνοδεύεται από ένα μεγάλο αριθμό μουσείων και συγγενών χώρων. Κάποια από αυτά 
είναι μεγάλα τόσο σε μέγεθος όσο και σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Τα 
περισσότερα όμως είναι μικροί χώροι που δεν συνδέονται με μεγαλύτερους φορείς, 
λειτουργούν με μικρούς προϋπολογισμούς και διαθέτουν ελάχιστο ή και καθόλου μόνιμο 
προσωπικό. Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε σε αυτή ακριβώς την κατηγορία μουσείων. 
Πολλά από αυτά διαθέτουν ιδιαίτερα αξιόλογες συλλογές και θα ήταν προς το συμφέρον όλων 
αν το ευρύτερο κοινό μπορούσε να τους απολαύσει. Δυστυχώς, στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, ακόμη και η ύπαρξη των μουσείων είναι άγνωστη μέχρι και στους κατοίκους 
των περιοχών στις οποίες βρίσκονται. Η μικρή επισκεψιμότητα συνεπάγεται και μικρά έσοδα 
που με τη σειρά τους δημιουργούν μία κατάσταση που δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Τα μικρά 
μουσεία χρειάζονται, για να επιβιώσουν, να κάνουν την παρουσία και την αξία τους γνωστή. 
Όμως, ελλείψει τόσο πόρων για διαφήμιση όσο και εξειδικευμένου προσωπικού, αυτό φαντάζει 
αδύνατο.Στην παρούσα εργασία συνδυάζουμε εμπειρία σχετικά με τα μικρά μουσεία που έχει 
αποκτηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CrossCult με τεχνογνωσία σχετικά με την 
ανάλυση κοινωνικών δικτύων που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού έργου 
PaloAnalytics, για να προσφέρουμε λύσης βιώσιμης προβολής που στοχεύουν να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μικρών μουσείων. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε μία μέθοδο για 
την αυτόματη αναγνώριση εκθεμάτων του μουσείου που σχετίζονται με κάποιο τρόπο με 
θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος (trending topics) καθώς και μία μέθοδο για την αυτόματη 
αναγνώριση ατόμων των οποίων η επίδραση στο δίκτυο είναι σημαντική. Αξίζει να 
σημειώσουμε πως δεν περιοριζόμαστε στη συνήθη αναγνώριση των χρηστών με πολλούς 
ακολούθους καιπολλές συζητήσεις αλλά αντίθεση αναζητούμε εκείνους των οποίων οι κινήσεις 
έχουν τη δυναμική να παρακινήσουν τους άλλους χρήστες σε πράξη. Το συνολικό αποτέλεσμα 
προσφέρει σε ένα μικρό μουσείο, που δεν διαθέτει ούτε πόρους για διαφήμιση ούτε και 
εξειδικευμένο προσωπικό για διαχείριση κοινωνικών δικτύων, εργαλεία που του δίνουν την 
ευκαιρία να εντοπίζει ευκαιρίες δωρεάν προβολής στα κοινωνικά δίκτυα και να τις αξιοποιεί 
με τρόπο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα οι συμμετέχοντες στις σχετικές συζητήσεις να 
παρακινηθούν να επισκεφτούν το φυσικό χώρο του μουσείου – φτάνοντας έτσι στο επιθυμητό 
στόχο της δημιουργίας εσόδων για την υποστήριξη της λειτουργίας του μουσείου. Στην πλήρη 
εργασία θα αναλύσουμε τις δύο μεθόδους και θα εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να αξιοποιηθούν, παρουσιάζοντας αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στην περίπτωση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Τρίπολης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικά δίκτυα, μικρά μουσεία, σημασιολογική ανάλυση 
 
Αναγνώριση υποστήριξης Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Προσωπικά, αισθανόμαστε τα αγάλματα θεών, ανθρώπων και ζώων, όσων από αυτά ήσαν 
στημένα σε ανοιχτούς φυσικούς χώρους να ασφυκτιούν, μέσα στον κλειστό, περίκλειστο, χώρο 
ενός Μουσείου. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με την προσομοίωση όλου του χώρου, όπου 
τα εκθέματα, με το φυσικό περιβάλλον τους, όπου βρίσκονταν, ως την ώρα που μεταφέρθηκαν 
στο μη φυσικό κλειστό περιβάλλον των Μουσείων, με τεράστια video wall, που, μάλιστα, θα 
αναπαριστάνουν, όχι στατικά, αλλά in vivo, το πρώτο, για το καθένα από αυτά. Φυσικά, αυτό 
απαιτεί μεγάλο χώρο γύρω από το καθένα από αυτά, αν δεν είναι, καθ’ ομάδες, έστω,  από  την 
ίδια, φυσική, περιοχή. Αυτό σημαίνει την αποσυμφόρηση των Μουσείων από πολλά εξ αυτών, 
πράγμα που οδηγεί στην σκέψη δημιουργίας Μουσείων όχι θεματικών, αλλά γειτνιαζόντων 
γεωγραφικά εκθεμάτων. Σε μια χώρα, όπως η δική μας, που είναι γεμάτη Ιστορία, σε κάθε της 
μεριά, ο μεγάλος γεωγραφικός κατακερματισμός θα οδηγούσε, με το σκεπτικό αυτό, στην 
δημιουργία πληθώρας, κατά τόπους, Μουσείων, πράγμα, ως το ιδανικόν, ευκταίο, αλλά, ίσως, 
μη ρεαλιστικό, για την, προς τούτο, σχετική,  οικονομική στενότητα της χώρας μας. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους υποκατάστασης του ευκταίου, μέχρι 
πραγματοποίησής του, με ρεαλιστικές λύσεις. Η γεωγραφικοποίηση, αντί θεματικοποίησης, 
του σχεδιασμού των Μουσείων θα μπορούσε να είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ο χώρος, 
και πάλιν, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ούτως, όμως, ή άλλως, ο σκοπός μας υπερβαίνει και 
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αυτό το ζήτημα, καθώς το θέμα μας είναι η αντικατάσταση του φυσικού τοπίου των 
αρχαιολογικών ευρημάτων με την μεταφορά τους σε κτιστό περιβάλλον.  Βεβαίως, όσον και 
μεγάλος, και, πάλιν, ο χώρος θα είναι μικρός, αλλά θα μπορούσε να μεγιστοποιηθεί, με, πέραν 
της ψευδαισθητικής  μεγιστοποίησης του ίδιου χώρου για τα εκθέματα αυτά, τον λευκό 
χρωματισμό, στα κενά των πλευρών που μιμούνται τον φυσικό χώρο, των αιθουσών, τους 
καθρέφτες, για πληθυσμοποίηση ενός εκθέματος,  τον αν δεν αντιβαίνει στον του 
περιβάλλοντος άπλετο φωτισμό, την ανάλογη θέρμανση με εκείνου, την ελαχιστοποίηση των 
αλλότριων του προσομοιαζόμενου φυσικού τοπίου θορύβων και άλλων. Η 
υπογεωγραφικοποίηση των χώρων τού, έτσι κι αλλιώς, γεωγραφικά σχεδιασμένου Μουσείου, 
σίγουρα, θα βοηθήσει, τα μάλιστα, σ’ αυτό. Η ψυχολογία θα είναι επισκέπτη του φυσικού 
χώρου των εκθεμάτων του Μουσείου. 
 
Λέξεις – κλειδιά: Μουσείο, ζωτικός προσωπικός χώρος, θεματικό Μουσείο, 
γεωγραφικοποίηση Μουσείου, προσομοίωση φυσικού χώρου 
 
 
 
Αναφορές 
Aiello, J.R. (1987). Human spatial behavior. Ιn D. Stokols, and J. Altman, (Eds), Handbook of 
environmental psychology (vol. 1), New York : John Wiley and Sons. 
Γουργιώτη, Λ. (2.3.2001). Επιστολή 37. Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο. Λάρισα. 
 Δαμάσκος, Π.Κ. (2000). Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Μουσείου. Αθήνα. 
Δημουλάς, Κ.Β. (1993). Ψυχολογία.  Λάρισα:Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τμήμα 
Ιατρικών Εργαστηρίων)  Λάρισας.  
Δημουλάς, Κ.Β. (1994). Επίδραση του Σχεδιασμού των κατοικιών και βιομηχανικών χώρων 
στην ψυχολογία των εμπλεκομένων ατόμων. Σεμινάριο «Σχεδιασμός κατοικιών και 
Βιομηχανικών χώρων» της Επιτροπής Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Λάρισας, και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, 23-2, 493. 
 Δημουλάς, Κ.Β. (2002). Βιοψυχολογία του Ζωτικού Προσωπικού Χώρου. Βιβλίο 
Περιλήψεων 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου (Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, 
Θεσσαλονίκη 4.10.2002). 
Δημουλάς, Κ.Β., Παπαδημητρίου, Θ.Ευ., Δημουλάς, Ευ.Κ., Βέλλιου, Έ.Κ., Δαουκοπούλου, Σ., 
Βουβούση, Μ., Εξάρχου, Β., Αγραφιώτη, Ν.-Φ., Γεωργούσης, Ευ., Ζαμπέτογλου, Γ., Παύλου, 
Α., Αποστολίδης, Α., Κιοσέογλου, Δ., Κωνσταντινίδης, Ι., Λιόβας, Δ.Γ., Δημητρέλιας, Χ.Ι., 
Ζαρκαδούλας, Ν.Ευ. (2017). Η ψυχολογία του ζωτικού προσωπικού χώρου στην εικονική 
διαμόρφωση ως φυσικών των χώρων ενός μουσείου. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανώτατο 
Επιστημονικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δίκτυο «Περραιβία», Βόλος 1-
3.12.2017). 
Gifford, R. (1987). Environmetal Psychology. Principles and Practice. Massachusetts, Allyn 
and Bacon, Inc.. 
McAndrew, F.T. (1993). Environmental psychology. California, Brooks / Cole publishing 
Company. 
Συγκολλίτου, Έ. (1993-94). Εισαγωγή στην περιβαλλοντική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ψυχολογίας) /  
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, 32-69. 
 

 

  



 
80 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (DATA RETENTION) ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
 
 

email: kristigoun@gmail.com 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Με την πρόοδο στον τομέα νέων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών έχει δοθεί  
ώθηση στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών στους χρήστες. Η διάχυση όμως της πληροφορίας 
σε εκτεταμένο βαθμό μας κάνει ευάλωτους στην κοινωνία της πληροφορίας. Η επιλογή του 
θέματος της συγκεκριμένης εργασίας έγινε με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του 
διαδικτύου και ώστε να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει  κλοπή των 
προσωπικών τους δεδομένων αλλά και την νομοθεσία με την οποία το κράτος διασφαλίζει την 
προστασία τους. 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει πως η παροχή των υπηρεσιών αυτών απαιτεί τη 
μετάδοση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όλη όμως αυτή η τεχνολογία, εγκυμονεί 
κινδύνους για την προσωπική ζωή του ατόμου. Η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών δημιουργεί νέα δεδομένα (Voice over IP, video conferencing, digital TV, 
Internet TV κλπ.), γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους εμπλεκομένους χρήστες. Οι νέες 
τεχνολογίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν αυξημένες δυνατότητες επιτήρησης και 
παρακολούθησης και θέτουν σε διακινδύνευση το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και το απόρρητο της επικοινωνίας. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει και απαγορεύει κάθε 
ενέργεια των δημόσιων αρχών προς λήψη γνώσεως ή κοινοποίηση σε τρίτους είτε πρόκειται 
για δημόσιες αρχές ή ιδιώτες  του περιεχομένου. Η προστασία αφορά όχι μόνο τα γραπτά 
μηνύματα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή ιδιωτικής, δηλαδή μη δημόσιας, επικοινωνίας. 
Η Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η συλλογή στοιχείων με έρευνα βάσει 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
Κατόπιν σύμφωνα με αυτά δημιουργήσαμε διαγράμματα και πίνακες. Τα σημαντικότερα 
συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι πως η ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των 
δεδομένων αποτελεί ανησυχία στους ερωτηθέντες παρόλα αυτά το εμπιστεύονται για τις 
αγορές τους σε μεγάλο ποσοστό. 
Τα μετρήσιμα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες ερευνητικές εργασίες 
αλλά και στην ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά την προστασία σχετικά με την διασφάλιση 
των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη του διαδικτύου.  
 
Λέξεις Κλειδιά:  Τεχνολογία, επικοινωνία, κίνδυνοι, δεδομένα, κοινωνία της πληροφορίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πολιτιστική κληρονομιά αποκρυσταλλώνει και εκφράζει τη συλλογική μνήμη τόσο ενός 
τόπου, όσο και ολόκληρης της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι το τοπικό αποτελεί την ελάχιστη 
ψηφίδα του ευρύτερου μωσαϊκού του πολιτισμικού γίγνεσθαι του ανθρώπου ενταγμένου στην 
εκάστοτε παγκόσμια πραγματικότητα της εποχής του. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κοινή 
συνείδηση ότι ο πολιτισμός αποτελεί τη βασική συνιστώσα για τη δημιουργική επικοινωνία 
των ανθρώπων, την εξάλειψη κοινωνικών διαφορών και πολιτικών αντιθέσεων, τη συνάντηση 
ατόμων διαφορετικών φυλετικών, εθνολογικών, θρησκευτικών αποχρώσεων σε έναν κοινό 
τόπο, με απώτερο στόχο την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης. Η εκρηκτική και ραγδαία 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει συμβάλει καταλυτικά στην κατακόρυφη αύξηση της 
πολιτισμικής παραγωγής, ενώ η διαρκώς εξελισσόμενη και βελτιωνόμενη ποιότητα των 
τηλεπικοινωνιών και η συνεπαγόμενη εξάπλωση του διαδικτύου, στον τρόπο διαχείρισης και 
διάχυσης της ψηφιακής πληροφορίας: ψηφιακές πλατφόρμες ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και διαδικτυακοί ιστότοποι διασυνδεδεμένων, συχνά, ψηφιακών συλλογών, 
καθιστούν εφικτή την πρόσβαση σε ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, 
κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου, από κάθε σημείο της υφηλίου, σε πραγματικό χρόνο και 
αδιάλλειπτα, ευνοώντας την πολιτισμική προσέγγιση και, συχνά, όσμωση των διαφορετικών 
πληθυσμών, χωρίς ωστόσο να χάνεται η ιδιαίτερη ταυτότητα αυτών, όταν κάτι τέτοιο δεν 
δυναμιτίζεται από πολιτικές σκοπιμότητες. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι το πεδίο του 
πολιτισμού, κάτω από την ορθή διαχείριση, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των 
οικονομικών συνθηκών των διαφορετικών κρατών, εάν λάβουμε υπ’ όψιν τα πολλαπλά πεδία 
δυνατοτήτων παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικών προϊόντων, ποικίλου χαρακτήρα, γεγονός 
το οποίο συνεπάγεται αξιόλογο αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Αποτέλεσμα των 
προαναφερθέντων, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, δεν είναι 
πάντοτε αρκετά σαφές το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να αναπτυχθεί 
η εν λόγω δραστηριότητα, ή, ακόμη και όταν είναι, ανατρέπεται από τις σύγχρονες τάσεις, οι 
οποίες, χάριν του διαδικτύου, αποκτούν μαζικό χαρακτήρα ασκώντας πιέσεις προς την 
κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού της νομοθεσίας και εναρμόνισής της με τις σύγχρονες τάσεις 
και προοπτικές. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτιστική κληρονομιά, Ψηφιοποίηση, Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, 
Copyright; Ελληνική νομοθεσία, Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης, European Commission 
Digital 
Single Market Policy, Creative Commons, Παγκόσμιος ιστός, Διασυνδεδεμένα ανοικτά 
δεδομένα 
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Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Heterotopia 
Ηλίας Μαρμαράς 

Heterotopia 
Βασίλης Τσέτσος 

Mobics Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, τεχνοβλαστός του Ε.Κ.Π.Α. 
email: fvenieri.cmc@gmail.com 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της εμπειρίας, η έμφαση στις ανθρώπινες ιστορίες που 
κρύβονται πίσω από τα εκθέματα και η κυρίαρχη θέση του επισκέπτη προσδιορίζει την 
αναζήτηση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς 
(Νικονάνου 2015, Staupe 2012, Falk & Dierking 2012). Παράλληλα, οι τεχνολογικές εξελίξεις 
δημιουργούν νέα πεδία ανάδειξης, διερεύνησης και αναπαράστασης του πολιτισμικού 
περιεχομένου που εμφανίζεται πια τόσο με ψηφιακή όσο και αναλογική μορφή, συχνά με 
δυσδιάκριτα όρια. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε το ντοκιμαντέρ μουσειακού 
θεάτρου «Δέσπω», μια ψηφιακή εφαρμογή, που ζωντανεύει έναν ιστορικό χαρακτήρα μέσα 
από διαδραστική οθόνη. Η Δέσπω είναι μια γυναίκα που ζει στο Σουφλί της δεκαετία του ’60 
και γεννήθηκε μέσα από τη μακροχρόνια έρευνα που εκπονήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του 
Μεγάρου Μουσικής σχετικά με την άυλη πολιτισμική κληρονομιά της Θράκης, η οποία 
εστίασε στους χορούς και τα τραγούδια της περιοχής για τα οποία μας μιλάει η Δέσπω.  
Ο νέος αυτός τρόπος προσέγγισης του επισκέπτη ενός χώρου πολιτισμού έχει σαν στόχο να τον 
εμβυθίσει στην ιστορία μέσα από το συνδυασμό του θεάτρου, των οπτικοακουστικών μέσων 
και της τεχνολογίας. Η δυνατότητα διάδρασης που έχει ο επισκέπτης ενός ιστορικού μουσείου 
με το περιεχόμενο και τη φόρμα μιας διαδραστικής αφήγησης, ενδυναμώνει την εμπειρία του 
και τον ενθαρρύνει να αποκτά περισσότερο έλεγχο πάνω στην εξερεύνηση των ιστορικών 
στοιχείων που τον ενδιαφέρουν. 
Σε αντίθεση με τα γραμμικά παραδοσιακά ντοκιμαντέρ όπου συγκεκριμένες μορφές αφήγησης 
λένε στο κοινό «πως έχουν τα πράγματα», οι χρήστες των διαδραστικών ντοκιμαντέρ 
διαμορφώνοντας την εξέλιξη της αφήγησης, γίνονται συμπαραγωγοί της και δημιουργοί της 
δικιάς τους προσωποποιημένης εμπειρίας, αποφασίζοντας ταυτόχρονα που και πόσο χρόνο θα 
διαθέσουν στην πλοήγηση. Η αλληλεπίδραση μπορεί να κυμαίνεται από την απλή επιλογή της 
ροής της ιστορίας έως και την αντίδραση του ηθοποιού με βάση την ανίχνευση συμπεριφορών 
του επισκέπτη.  
Η ανακοίνωση θα εστιάσει στην διερεύνηση αυτού του νέου ερμηνευτικού μέσου, που 
προκύπτει μέσα από το συνδυασμό της θεωρίας και πρακτικής του μουσειακού θεάτρου και 
των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων. 
 
Λέξεις Κλειδιά: διαδραστικό ντοκιμαντέρ, μουσειακό θέατρο, ψηφιακή μουσειολογία, 
πολιτισμική κληρονομιά 
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ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΙΑ 3D ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα πέτρινα γεφύρια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παράδοσης 
της περιοχής. Τα περισσότερα από αυτά, κατασκευασμένα σε διάφορες περιόδους της 
Τουρκοκρατίας, βρίσκονται σε τοπία εκπληκτικής ομορφιάς και στρατηγικής θέσης, ενώ το 
κάθε ένα από αυτά έχει να διηγηθεί μία ιστορία, συχνά εμπλουτισμένη με θρύλους. 
Παράλληλα, αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής γεωγραφίας 
του τόπου που τα περιβάλλει.  
Η μελέτη τους στο παρελθόν έχει υπάρξει συστηματική, ενώ έχει πραγματοποιηθεί 
τοπογραφική αποτύπωση κάποιων εξ αυτών για την καταγραφή της στατικής τους επάρκειας. 
Η ταχεία ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) καθώς και των νεφών σημείων 
(point clouds) της τελευταίας δεκαετίας δημιουργεί νέες προοπτικές στην τρισδιάστατη πια 
απεικόνισή τους. Η 3D αποτύπωσή τους καθίσταται πλέον απαραίτητη για τη ψηφιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και δύναται να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πεδία : από 
την παρακολούθηση της στατικής δομής τους (monitoring) έως την παραγωγή τρισδιάστατων 
μοντέλων για διαφημιστικούς σκοπούς. 
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία τρισδιάστατης ψηφιακής καταγραφής 
ενός ιστορικού πέτρινου τοξωτού γεφυριού της Δυτικής Μακεδονίας φωτογραμμετρικά 
(Structure from Motion) με τη χρήση ενός UAV χαμηλού κόστους, καθώς και τα βήματα 
δημιουργίας του αντίστοιχου τρισδιάστατου μοντέλου. Κατά την αυτοματοποιημένη αυτή 
διαδικασία είναι εφικτή η αποτύπωση απρόσιτων σημείων με ταυτόχρονη σημαντική μείωση 
του κόστους εργασιών. Τέλος παρουσιάζονται οι προοπτικές χρήσης του τελικού προϊόντος 
της 3D αποτύπωσης σε διάφορα πεδία. 
 
Λέξεις Κλειδιά: πέτρινα γεφύρια, UAV, point cloud, structure from motion 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ). 

 
Ιωάννης Μουντογιαννάκης, M.Sc. 

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 
email: mounta.g1@hotmail.com , library@oac.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εργασία έχει ως επίκεντρο την χρήση υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης 
των αρχειακών συλλογών της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και των Μοναστηριών της 
περιοχής. Η  ψηφιοποίηση του υλικού, συμβάλλει στην βελτίωση της διαχείρισης και της 
ανάδειξης του ορθόδοξου αποθέματος και της διάχυσης των πολιτιστικών πληροφοριών που 
διαθέτει η περιοχή των Χανίων και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ). Επίσης, δίδεται η 
δυνατότητα προσέγγισης πολιτών και τουριστών στα εκκλησιαστικά κειμήλια και των Ιερών 
Μονών, αναδεικνύοντας με σύγχρονους και ελκυστικούς τρόπους το περιεχόμενο των 
συλλογών τους, μοναδικών για την ελληνική επικράτεια, δημιουργώντας τις απαραίτητες 
υποδομές.  
Η δυνατότητα πρόσβασης σε σπάνιες συλλογές, συχνά είναι δύσκολη εξ αιτίας της 
χιλιομετρικής απόστασης, αλλά και λόγω των συνθηκών φύλαξης των σημαντικών αρχειακών 
συλλογών. Τα οφέλη από μία διαδικτυακή πλατφόρμα ανάδειξης πολιτιστικού υλικού, είναι ο 
χρήστης να μπορεί να επισκέπτεται εκθεσιακούς χώρους με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, 
αλλά και να έχει πρόσβαση σε όλο το πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει το ψηφιακό. Τέλος, 
τέτοιου είδους δράσεις, προσελκύουν ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως ερευνητές και 
μελετητές, και δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα μέσα από συνεδριακές εκδηλώσεις.   
Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί το ψηφιακό αρχείο της ΟΑΚ και των Μοναστηριών και η 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία 
δημιουργήθηκε μετά την διαδικασία της ψηφιοποίησης (Βιβλία, Οπτικοακουστικό Αρχείο, 
Εικόνες, Τοιχογραφίες, Ιερά Σκεύη και Φωτογραφικό Υλικό). Τέλος, θα παρουσιαστούν 
πολιτιστικές διαδρομές στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά και της Ορθοδόξου Ακαδημίας 
Κρήτης, όπου περιέχουν σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, με ταυτόχρονη παροχή προτάσεων 
πλοήγησης και ξενάγησης.   
 
Λέξεις Κλειδιά: Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Ψηφιοποίηση, Πολιτιστικές διαδρομές  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η ιστορική και πολιτισμική αξία της Ιεράς Μονής της Χάλκης είναι παγκοσμίως γνωστή 
διαχρονικά. Στην βιβλιοθήκη της Μονής φυλάσσονται βιβλία και χειρόγραφα ιδιαίτερης 
θρησκευτικής, πνευματικής και ιστορικής αξίας. Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 30.000 βιβλία, 
χειρόγραφα καθώς και αρχεία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης που χρονολογούνται 
από τον 16ο αιώνα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της μελέτης που έχει 
συνταχθεί για την διάγνωση φθοράς, συντήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των βιβλίων και 
χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής της Χάλκης. 
Στα πλαίσια αυτά περιγράφονται τα στάδια και η μεθοδολογία υλοποίησης τους για την 
συνολική πραγματοποίηση του έργου. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική 
καταγραφή και ταξινόμηση των βιβλίων και χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Μονής η οποία  
θα προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο για την διαχείριση, αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη 
του τεράστιου ιστορικού πλούτου που περιέχεται στα βιβλία και χειρόγραφα. Την ταυτοποίηση 
των υλικών που περιέχονται στα βιβλία και τα χειρόγραφα καθώς και την χρονολόγηση τους, 
κρίσιμος παράγοντας για την επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων και υλικών για 
τις εργασίες συντήρησης. Τον καθορισμό της κατάστασης φθοράς και των περιβαλλοντικών 
παραγόντων,  θερμοκρασία, σχετική υγρασία, φωτισμός, ρύπανση της ατμόσφαιρας, 
βιολογικοί παράγοντες. Την συντήρηση των βιβλίων και χειρογράφων με την επιλογή των 
κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών συντήρησης, με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
προηγούμενων φάσεων του έργου. Την ψηφιοποίηση των βιβλίων και χειρογράφων η οποία σε 
συνδυασμό με την ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση θα επιτρέψουν την πλήρη 
αξιοποίηση, μελέτη και έρευνα των ιστορικών τους κειμένων αλλά και την αποφυγή της 
φθοράς τους λόγω της χρήσης. Την εφαρμογή μέτρων διατήρησης-προληπτικής συντήρησης 
στους χώρους φύλαξης των βιβλίων και χειρογράφων. 
 Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων φάσεων του έργου θα 
προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα περιλαμβάνουν την επιλογή και εφαρμογή 
συγκεκριμένων μεθόδων, τεχνικών και συστημάτων για την διατήρηση στους χώρους όπου 
βρίσκονται τα βιβλία και χειρόγραφα των περιβαλλοντικών συνθηκών, θερμοκρασία, σχετική 
υγρασία, φωτισμός, ατμοσφαιρικοί ρύποι, την επιλογή κατάλληλων υλικών για τις θέσεις 
φύλαξης και έκθεσης και την διαμόρφωση των χώρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
επιστημονικές αρχές για την διατήρηση των βιβλίων και χειρογράφων. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: βιβλία, συντήρηση, ψηφιοποίηση 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά τη συστηματική ανασκαφική έρευνα που διεξήχθηκε τη δεκαετία του ’90 στην αρχαία 
Μένδη της Χαλκιδικής, βρέθηκαν σπαράγματα ενός κάνθαρου ερετριακού τύπου που 
χρονολογείται στην Υπογεωμετρική περίοδο (7ος αι. π.Χ). Λόγω της σπουδαιότητάς του, το 
αγγείο συμπεριλήφθηκε στα εκθέματα της μόνιμης συλλογης του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) το έτος 2004. Για την έκθεση του αγγείου, τα σωζόμενα σπαράγματα 
του αναρτήθηκαν σε μετάλλινες εύκαμπτες ράβδους και τοποθετήθηκαν ελεύθερα στο χώρο 
με τρόπο που η θέση τους να αποδίδει το αρχικό του σχήμα ώστε αυτό να γίνεται κατανοητό 
από τον επισκέπτη της έκθεσης. Το έτος 2018, αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης ώστε να βελτιωθεί ο 
τρόπος με τον οποίο το αγγείο συμμετέχει στη μόνιμη έκθεση του ΑΜΘ. Σε αυτήν την εργασία, 
αναλύονται οι προβληματισμοί και παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 
αποκατάσταση του αγγείου με τη βοήθεια της τρισδιάστατης εκτύπωσης, ώστε ο κάνθαρος 
ερετριακού τύπου από τη Χαλκιδική να κοσμεί τη μόνιμη έκθεση του ΑΜΘ σε μία νέα μορφή 
κι εμφάνιση που είναι πιο εύληπτη για τον επισκέπτη/θεατή.   
 
Λέξεις κλειδιά: Τρισδιάστατη εκτύπωση, εικονική αποκατάσταση, ψηφιακή αποκατάσταση, 
επεμβατική συντήρηση, προληπτική συντήρηση. 
 
Βιβλιογραφία: 
a. Tsiafaki, D., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., and Michailidou, N. (2015). “Virtual 
reassembly and completion of a fragmentary drinking vessel”. Virtual Archaeology Review, 
Vol.7 (15), 67-76. 
b. Kampel, M., Sablatnig, R., Mara, H., and Lettner, M. (2006). “3D Acquisition of 
Archaeological Ceramics and Web-Based 3D Data Storage”. In Clark, J.T. and Hagemeister, 
E.M. (eds): Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage. Proceedings of 
the 34th Conference in Computer Applications and Quantitative Methods in 
Archaeology.Budapest, April 2006, 549-553. 
c. Mara, H., Trinkl, E., Kammerer, P., and Zolda, E. (2007). “3D-acquisition of Attic red-
figured vessels and multi-spectral readings of white ground lekythoi in the Kunsthistoriches 
Museum Viena”. In Vessels: Inside and outside. Proceedings of the Conference EMAC’07. 9th 
European Meeting on Ancient Ceramics. 24-27 October 2007, pp. 21-28. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το πρόπλασμα «Ο Ξενοφάνης» της συλλογής του εργαστηρίου του Γ. Παππά (ΕΓΠ_962), από 
κερί και πλαστελίνη, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα όπως αλλαγή της κλίσης του σώματος, 
αποκόλληση του κεφαλιού, καθώς και του ραβδιού που κρατούσε στο αριστερό χέρι, τα οποία 
σχετίζονται, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, με τη χρήση των συγκεκριμένων υλικών κατασκευής 
του. 
Σκοπός της παρούσης ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων της 
τρισδιάστατης τεχνολογίας απεικόνισης και προσομοίωσης στην επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων συντήρησης και αποκατάστασης. 
Η αποτύπωση του γλυπτού βάση τρισδιάστατης σάρωσης και φωτογραμμετρίας έχει ως στόχο 
την ανάταξη και την αποκατάστασή του στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, αποσκοπεί στην 
αποκόμιση χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία, στη συνέχεια, θα κατευθύνουν τη λήψη 
αποφάσεων, για τη φυσική ανάταξη και αποκατάστασή του. Η ψηφιακή ανάταξη (της κλίσης) και 
η αποκατάσταση (επανατοποθέτηση αποκολλημένου κεφαλιού και ραβδιού) του γλυπτού είναι από 
μόνη της ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για τα έως τώρα δεδομένα στο χώρο της συντήρησης – 
αποκατάστασης ανάλογων γλυπτών έργων, τα οποία χαρακτηρίζονται από το μικρό μέγεθος 
(38,3 εκ.) και το βαθμό δυσκολίας τους λόγω της χρήσης των συγκεκριμένων υλικών 
κατασκευής.                                                                                             
Παράλληλα, αναδεικνύονται και μελετώνται μια σειρά από νέα ερωτήματα τα οποία 
εκπορεύονται  από τη χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας: Είναι ηθικά αποδεκτό να 
αποκατασταθεί ένα έργο μόνο στο ψηφιακό περιβάλλον; Ποιοι κανόνες της συντήρησης 
τηρούνται και ποιοι οφείλουν να επαναδιατυπωθούν για το ψηφιακό περιβάλλον; Ποιος είναι ο 
ρόλος των εμπλεκομένων; Διευκολύνεται η εργασία του συντηρητή και ποιες δεξιότητες 
απαιτούνται; Ποια πρωτόκολλα πρέπει να τηρηθούν ή και να δημιουργηθούν; Πώς μπορεί να 
εφαρμοστεί στην πράξη; Πότε ένα αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό; Τι γνώσεις απαιτούνται 
από πεδία όπως η τέχνη, η αισθητική, η πληροφορική; 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Γλυπτό, κερί – πλαστελίνη, τρισδιάστατη τεκμηρίωση, ψηφιακή ανάταξη, 
ψηφιακή αποκατάσταση. 
 
 
Αναφορές 
 
Arbacea, L., Sonnino, E., Callieri, M., Dellepiane M., Fabbrid, M., Idelsone, Α., & Scopigno, 
R. (2013). Innovative uses of 3D digital technologies to assist the restoration of a fragmented 
terracotta statue. Journal of Cultural Heritage, 14:332–345. 



 
94 

 

Wachowiak, M. & Karas, B. (2009). 3D scanning and replication for museum and cultural 
heritage applications. JAIC 48:141–158. 
Menna, F., Nocerino, E.,  Remondino, F., Dellepiane, M., Callieri, M. & Scopigno, R. (2016). 
3D digitization of the heritage masterpiece- a critical analysis on quality assessment. in The 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, Volume XLI-B5, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague. 
Di Paola, F., Milazzo, G., & Spatafora, F. (2017). Computer aided restoration tools to assist the 
conservation of an ancient sculpture. The colossal statue of Zeus enthroned. in The 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences,  XLII-2/W5, 26th International CIPA Symposium, 28 August–01 September 2017, 
Ottawa, Canada, 177 -183.  



 
95 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CxPress 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο 
Φωτογραμμετρίας 

ΚΩΣΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΤΗΣ 
AppArt Α.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο 

Φωτογραμμετρίας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο 
Φωτογραμμετρίας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΛΑΜΗΣ 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο 

Φωτογραμμετρίας 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΛΑΜΗΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο 
Φωτογραμμετρίας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο 

Φωτογραμμετρίας 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

EXODUS Α.Ε. 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

EXODUS Α.Ε. 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΡΟΥΜΑΣ 

AppArt Α.Ε. 
 

email: gkopsiaf@survey.ntua.gr, adoulam@cs.ntua.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε ετήσια 
βάση, αποτελούν σημαντική συνιστώσα της οικονομίας, ειδικά σε χώρες που βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, όπως είναι η Ελλάδα. Για την αύξηση της επισκεψιμότητας των 
χώρων αυτών είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως η 
διαρκής και δυναμική προσαρμογή τους στις ανάγκες και απαιτήσεις ενός ανομοιογενούς 
συνόλου επισκεπτών. Για την αποτύπωση της «εμπειρίας πελάτη/επισκέπτη» αναπτύσσονται 
εργαλεία που θα επιτρέπουν την καταγραφή της άποψης των επισκεπτών με τη μορφή δεικτών, 
όπως του NPS [4], [6]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εργαλείου αποτελεί η πλατφόρμα CxPress 
[3], η οποία αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, 
παρέχει δυνατότητα ένταξής της στα υπάρχοντα διαχειριστικά συστήματα των χώρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την προσαρμογή της πλατφόρμας στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μεγάλη σειρά δοκιμών με χρήση μεγάλου 
όγκου ανομοιογενών δεδομένων, διαφορετικής μορφής και προέλευσης, τα οποία συνήθως στο 
στάδιο ανάπτυξης δεν είναι διαθέσιμα. Η παρούσα εργασία περιγράφει την ανάπτυξη 
λογισμικού προγράμματος που επιτρέπει τη δημιουργία δεδομένων εισόδου για το εργαλείο 
CxPress. Το λογισμικό αυτό πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με το εργαλείο CxPress, 
τροφοδοτώντας την πλατφόρμα του με τα στοιχεία πληροφορίας που έχουν οριστεί από τα 
εξαρχής καθορισμένα σενάρια χρήσης. Η δημιουργία των δεδομένων εισόδου υποστηρίζεται 
από την αντίστοιχη λειτουργικότητά (Data Ingress), η οποία αποτελείται από ένα σύνολο 
υπηρεσιών ιστού (web services), μεταφοράς και επεξεργασίας αρχείων, ερωτήσεις σε 
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απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων και άλλα, ανάλογα με τα συστήματα του πελάτη. 
Παράλληλα, το λογισμικό των δεδομένων εισόδου θα παρέχει εργαλεία προεπεξεργασίας των 
δεδομένων και υπολογισμού των δεικτών «εμπειρίας πελάτη» και θα διαθέτει δυνατότητες 
επέκτασης και προσθήκης πρόσθετων λειτουργιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε 
εφαρμογής.  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: «εμπειρία πελάτη», δείκτης NPS, δεδομένα εισόδου 
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της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η τεχνολογία της πληροφορικής είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα της μεθοδολογίας προβολής 
και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και χρησιμοποιείται ευρέως και για την προβολή 
των θρησκευτικών μνημείων, που στην Ελλάδα και την Κύπρο, είναι συνυφασμένη με τον 
πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής και της κοινωνίας. 
Αν και οι αρχικοί σκοποί των εργασιών ψηφιοποίησης αναφέρονται στο να δοθεί η δυνατότητα 
διαχείρισης, ανάδειξης και πρόσβασης για εξέταση των ψηφιοποιημένων στοιχείων, κυρίως το 
αποτέλεσμα απευθύνεται στο κοινό του διαδικτύου για να δώσει την ευκαιρία μιάς πρώτης 
επαφής και γνωριμίας με αυτά, με στόχο να αποτελέσει ερέθισμα για να υλοποιηθεί ένα 
προσκύνημα ή μία τουριστική επίσκεψη. 
Στην παρούσα υποβολή εξετάζονται πρόσφατες εργασίες και διαδικτυακές αναρτήσεις, 
διαφόρων φορέων, και της Εκκλησίας, που αναδεικνύουν τα Ιερά Προσκυνήματα και 
θρησκευτικά μνημεία, και αξιολογείται με βάση τις τουριστικές διαστάσεις της επίσκεψης σε 
θρησκευτικά μνημεία (προσκηνυματική, ιστορική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, τελετές και 
εκδηλώσεις, κ.α.) η παρουσίαση στο διαδίκτυο. Με βάση έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 
με την ευλογία της Ιεράς Συνόδου, για τις «δραστηριότητες των προσκυνηματικών 
περιηγήσεων» στις Ιερές Μητροπόλεις και για τις δραστηριότητες του «θρησκευτικού 
τουρισμού» σε τουριστικά γραφεία, επιχειρείται η αξιολόγηση των ψηφιακών παρουσιάσεων, 
και η επισήμανση των εφαρμογών προβολής του πολιτιστικού πλούτου, και εάν τελικώς η 
ψηφιοποίηση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο τουριστικής προβολής, και ένα σύγχρονο οδηγό 
και κέντρο πληροφόρησης για τα σημαντικά στοιχεία της θρησκευτικής κληρονομιάς. 
Στην παρουσίαση θα αναφερθούν συγκεκριμένα παραδείγματα έργων ψηφιοποίησης, 
ορισμένοι προβληματισμοί, και θα  παρατίθενται προτάσεις για την αξιοποίηση των εργασιών 
ψηφιοποίησης για την, με την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ψηφιακές 
φωτογραφίες, βίντεο, τρισδιάστατες παρουσιάσεις, παρουσιάσεις εικονικής πραγματικότητας), 
δημιουργία σύγχρονης βάσης δεδομένων που θα μπορεί να όχι μόνο να χρησιμοποιηθεί από 
επισκέπτες και ειδικούς ερευνητές για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιστορία μνημείων, 
μονών και ναών, αλλά να αποτελεί παράλληλα μέσο αναγνώρισης, προβολής και προώθησης 
της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: προσκηνυματικές περιηγήσεις, διαδίκτυο, θρησκευτικά μνημεία, ψηφιοποίηση, 
τουρισμός 
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΥ 

Προϊσταμένη Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ 
 
Η παρουσίαση θα αναπτυχθεί γύρω από  ένα σύνολο θεματικών που αφορούν στην εξέλιξη του 
Μουσείου, εντάσσοντάς την σε ένα διάλογο με τα εξής ερωτήματα: 
-Πως ξεκίνησε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών; H ταυτότητά του, πότε ξεκίνησε, από ποιους, με 
ποιες συλλογές αλλά κυρίως με ποιο mindset 
-Πως είναι σήμερα το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Το όραμα, οι στόχοι, οι συλλογές, οι 
εκθέσεις. 
-Ποιος ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε σε αλλαγές το Μουσείο;  Ο ρόλος του νέου mindset 
και πως επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογές, τον σχεδιασμό & την επιλογή πολιτικών 
ανάπτυξης ενός πολιτιστικού χώρου.  Θα αναφερθούν  παραδείγματα σχετικά με την οργάνωση 
του τρόπου λειτουργίας,  τον τρόπο έκθεσης των συλλογών,  τον τρόπο ψυχαγωγίας και 
συμμετοχής του κοινού στο μουσείο. 
-Ποια έργα αποτέλεσαν την αφορμή για να σκεφτόμαστε πλέον διαφορετικά το Μουσείο 
σήμερα και την πορεία του στο μέλλον; Αναφορά στα έργα τεκμηρίωσης & ψηφιοποίησης των 
συλλογών, του design της πολιτικής του μουσείου, της ταξινόμησης και ιστορικής μελέτης των 
συλλογών, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαφορετικά κοινά, την 
συμμετοχή σε εκθέσεις «εκτός των τειχών», το άνοιγμα στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα και άλλους πολιτιστικούς φορείς. 
-Πως τα μέσα της ψηφιακής εποχής είναι ευκαιρία για ένα νέο story telling στο Μουσείο; 
Αναφορά στις διαδρομές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) «από τον Bell στον κοινόχρηστο 
τηλεφωνικό θάλαμο». 
- Η σχέση και ο διάλογος με διαφορετικές ομάδες κοινού πως μπορούν να επηρεάσουν το 
περιεχόμενο και κυρίως τη δυναμική ενός μουσείου;  
Αναφορά στον ανασχεδιασμό της μόνιμης έκθεσης, ο ρόλος διαφορετικών αφηγήσεων για 
διάφορες ομάδες κοινού με διαφορετικές ανάγκες, εικαστικές εκθέσεις με θέμα τις 
τηλεπικοινωνίες  από τους μαθητές για τους μαθητές.  
Ένα μουσείο τεχνολογίας που παρουσιάζει την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, πιστεύουμε ότι 
οφείλει  να προβάλει τις συζητήσεις και τα θέματα του παρόντος αλλά και να σκιαγραφεί το 
αύριο περικλείοντας όλους. Αυτούς που καινοτόμησαν και ανέτρεψαν τα δεδομένα κάποτε, 
αυτούς που εργάστηκαν και συνέβαλλαν στην εξέλιξη της τεχνολογίας έτσι ώστε να είναι 
προσφορά στον άνθρωπο και στην καλυτέρευση της ζωής του,  αυτούς που σήμερα 
χρησιμοποιούν, καινοτομούν & ζουν μέσω της τεχνολογίας, αυτούς που οραματίζονται τα 
αύριο της τεχνολογίας και της σχέσης του ανθρώπου με αυτήν . 
Ένα μουσείο τεχνολογίας/τηλεπικοινωνιών περισσότερο από ποτέ, έχει σκοπό να είναι 
πολυφωνικό, να περικλείει διαφορετικές ομάδες με τις οποίες θα συνομιλεί και θα 
συνεργάζεται, να καταγράφει πολλές πλευρές της ερμηνείας έτσι ώστε να παραδώσει στις 
επόμενες γενιές μια όσο πιο πολύ μεγαλύτερη σφαίρα αλήθειας γι αυτό που ζούμε σήμερα. 
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
Θεώνη Κολλυροπούλου,  

Επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος 
 
 
 
Περίληψη 
Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου χρηματοδοτούμενο 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά από τη σύμφωνη γνώμη του μητροπολίτη Μεσσηνίας 
κ. Χρυσοστόμου και του ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Βουλκάνου και την έγκριση 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Η Μονή Βουλκάνου βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας και χτίσθηκε τον 17ο αιώνα (όταν το παλιό Βυζαντινό μοναστήρι του 
9ου αιώνα εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς). Το αρχείο της Μονής απειλείται από την 
φθορά του χρόνου, την ελλιπή συντήρηση, την μη τήρηση ορθών πρακτικών αποθήκευσης 
λόγω της έλλειψης των αναγκαίων πόρων. Η Ψηφιοποίηση των χειρογράφων και 
καταλογογράφηση των εντύπων της Μονής αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για την 
διάσωση και αξιοποίηση τους.  
Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
α΄) την περιγραφή, καταλογογράφηση και ταξινόμηση των εντύπων με το Δεκαδικό Σύστημα 
Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification),  
β΄) την περιγραφή και ψηφιοποίηση των χειρογράφων και των λοιπών εγγράφων του Αρχείου 
της Μονής Βουλκάνου και φωτογραφιών προερχομένων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
Μεσσηνίας. Πριν τη σάρωση των χειρογράφων και εγγράφων θα γίνει από ειδικό συντηρητή 
(σύμφωνα με όσα όρισε το Υπουργείο πολιτισμού και Αθλητισμού) πρόχειρο καθάρισμα των 
χειρογράφων και εγγράφων/προετοιμασία τους για τη σάρωση. Μετά τη σάρωσή τους θα γίνει 
φύλαξη των χειρογράφων και εγγράφων σε ειδικά κουτιά (τα κουτιά θα έχουν διαστάσεις 
ανάλογες με τα χειρόγραφα ή θα κατασκευασθούν από τον συντηρητή από το ίδιο υλικό με τα 
κουτιά του εμπορίου στις κατάλληλες διαστάσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη φύλαξη 
τους) μέχρι να κατασκευάσει η Μονή ειδικές προθήκες,   
γ΄) Την ανάπτυξη ιστότοπου και την ανάρτηση του ψηφιοποιημένου υλικού στον ιστότοπο,  
δ΄) Διοργάνωση μιας ημερίδας και μίας διημερίδας για την προβολή του έργου και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων. Η ημερίδα θα γίνει με την έναρξη του έργου και θα αποσκοπεί στην 
ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Η διημερίδα θα γίνει με 
τη λήξη του έργου και θα αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Θα 
δημοσιευθούν τα πρακτικά της διημερίδας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
H παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζει το πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΣΠΑ του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με τίτλο 
«Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας», συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι η μελέτη, ανάδειξη και διασύνδεση των ιστορικών, 
πολιτισμικών και οικονομικών-κοινωνικών στοιχείων που οδήγησαν στη απελευθέρωση της 
πόλης της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821 μέσα από τρία παραδοτέα: (1) παραγωγή 
δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, (2) σειρά δρώμενων στην πόλη και (3) σχεδίαση και 
υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών. Στη συνέχεια η εργασία εστιάζει στη χρήση σύγχρονων 
ψηφιακών τεχνολογιών του ερευνητικού προγράμματος οι οποίες αναφέρονται σε εφαρμογές 
για έξυπνες συσκευές κινητών, ταμπλετών και διαδραστικές τράπεζες πληροφορίας. Μεταξύ 
των ψηφιακών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί είναι (1) διαδραστικός χάρτης της περιοχής 
της Καλαμάτας στην ιστοσελίδα του Προγράμματος που επιτρέπει την θεματική εξερεύνηση 
της πόλης (Panagiotidis et al, 2019), (2) εφαρμογή έξυπνων συσκευών με μορφή κυνήγι 
θησαυρού για να γνωρίσουν οι επισκέπτες την Καλαμάτα και το Πρόγραμμα παίζοντας, (3) 
εφαρμογή για την ανακάλυψη της πόλης μέσα από διαδρομές ιστορίας, πολιτισμού και 
εμπορίου και (4) πρόγραμμα πλοήγησης του συνόλου των ψηφιακών εφαρμογών σε 
διαδραστική τράπεζα εντός εκθεσιακού χώρου του Προγράμματος στο ιστορικό κτήριο του 
Παλιού Δημαρχείου (Poulopoulos et al, 2019). Στο πλαίσιο της διάχυσης του Προγράμματος 
αφίσες με τις εκδηλώσεις του Μαρτίου 2020 και 2021 θα αναρτηθούν στην Καλαμάτα σε 
εξειδικευμένα σημεία ανακοινώσεων και σε καταστήματα στην πόλη. Προσφέροντας μία 
επιπλέον καινοτόμα τεχνολογική εμπειρία, η εν λόγω αφίσα εμπεριέχει στοιχεία επαυξημένης 
πραγματικότητας (Augmented Reality - AR) (Gervautz and Schmalstieg, 2012). Τρεις εικόνες 
που υπάρχουν στην έντυπη αφίσα αποτελούν ενεργοποιητές (triggers) που αναγνωρίζει η 
σχετική εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου ώστε να προβάλλει στην οθόνη το επαυξημένο, AR 
στοιχείο. Το AR στοιχείο έχει αναπτυχθεί προηγουμένως με την χρήση εξειδικευμένου 
λογισμικού και αντιστοιχηθεί στον κατάλληλο ενεργοποιητή. Διαβάζοντας την αφίσα μέσω 
εφαρμογής ο επισκέπτης θα βλέπει στην οθόνη του να ζωντανεύει η εικόνα, με στιγμιότυπα 
από δρώμενα σε μορφή σύντομου βίντεο, μουσική ή έναν τρισδιάστατο ήρωα ο οποίος θα 
προαναγγέλλει το πρόγραμμα της ημέρα. Στόχος είναι ο επισκέπτης καθώς περιηγείται στην 
Καλαμάτα να απολαμβάνει ένα συνολικό πακέτο εμπειριών πόλης, φυσικών και ψηφιακών. Το 
Πρόγραμμα «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» αποτελεί ιδανικό πρεσβευτή της 
συνδυαστικής χρήσης νέων τεχνολογιών (Bekele et al., 2018) και παραδοσιακών πρακτικών 
έρευνας και τεκμηρίωσης για την προστασία, μελέτη και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Καλαμάτα 1821, Ψηφιακές Εφαρμογές, Επαυξημένη Πραγματικότητα, 
Augmented Reality, Επαυξημένη Αφίσα 
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Η προσπάθεια δημιουργίας εφαρμογών εικονικής απεικόνισης μουσείων, πηγάζει από την 
ανάγκη για ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση όλων των πολιτών, στους χώρους και στην 
πληροφορία που τα ίδια παρέχουν [1]. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην άρση εμποδίων που 
αποτρέπουν τη φυσική παρουσία του ατόμου, και τα οποία προκύπτουν λόγω μεγάλης 
γεωγραφικής απόστασης από το μουσείο, και των κοινωνικών και χωροταξικών περιορισμών 
των ατόμων με κινητική αναπηρία, εξαιτίας των ελλιπών υποδομών και της αρχιτεκτονικής 
των κτηρίων [2]. Παράλληλα, προτείνεται η χρήση τους στην εκπαίδευση, για την 
διεκπεραίωση διδακτικών στόχων με τη χρήση νέων τεχνολογιών [3]. Μέσω της 
συγκεκριμένης εργασίας, με τίτλο «Εικονική Αναπαράσταση του Μουσείου Βαλκανικών 
Πολέμων», επιχειρήθηκε η ανάπτυξη μίας εφαρμογής εικονικής αναπαράστασης του 
Μουσείου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη ελεύθερης περιήγησης και 
αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο του μουσείου. Με την ολοκλήρωση της εργασίας στόχο 
αποτελούσε, ο ίδιος ο επισκέπτης, εξατομικεύοντας την ξενάγηση του, στις ατομικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα του, να μπορεί να επιλέγει την διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει, είτε 
χειροκίνητα είτε αυτοματοποιημένα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του προσφέρονται. Με 
τον τρόπο αυτόν, προάγεται η ουσιαστική αλληλεπίδραση του ατόμου με τα εκθέματα και τους 
χώρους του μουσείου, επιτυγχάνοντας μία εύκολη και διαδραστική εικονική ξενάγηση στο 
μουσείο, με τον ίδιο τον επισκέπτη να επωφελείται των προτερημάτων της [4], [5]. Τέλος, 
προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας για την παρουσίαση των 
εκθεμάτων του μουσείου επιτυγχάνεται η ενεργή παρουσία του επισκέπτη, προωθώντας με τον 
τρόπο αυτόν μία περισσότερο ολοκληρωμένη μελέτη του περιεχομένου του, ενώ παράλληλα, 
προάγει τη προσβασιμότητα και την διασκεδαστική φύση της συνολικής εμπειρίας που 
προσφέρεται [6]. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, Εικονική Αναπαράσταση, Επαυξημένη 
Πραγματικότητα, κινητική αναπηρία, εκπαίδευση 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στο πλαίσιο της διεθνούς συζήτησης γύρω από τη θεωρία και τη μεθοδολογία των ιστορικών 
σπουδών υπάρχουν δύο ανοιχτά μέτωπα, τα οποία απασχολούν ακαδημαϊκά αμφιθέατρα και 
ερευνητικά ινστιτούτα. Αφενός η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου 
επηρεάζει βαθιά τους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες ιστορικοί, ακαδημαϊκοί και 
ερευνητές, μελετούν, γράφουν και παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, αλλά και 
ο τρόπος που έχουν πρόσβαση και αξιοποιούν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Αφετέρου 
οι δημόσιες εκφάνσεις, χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας και η σχέση της με το ευρύ κοινό 
έχουν γεννήσει έναν νέο κλάδο μελέτης, αυτού της δημόσιας ιστορίας. Παράλληλα, οι νέες 
τεχνολογικές και διαδικτυακές δυνατότητες έχουν δημιουργήσει ένα πεδίο επιστημονικού 
διαλόγου και διαμαχών γύρω από την ψηφιακή ιστορία και εν γένει τις ψηφιακές 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Από το 2000 και μετά, στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα τόσο από σημαντικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς 
φορείς, από άτυπες ομάδες και από ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται την υλοποίηση 
προγραμμάτων ψηφιοποίησης ή ανάπτυξης ιστοτόπων κ.λπ. για την αξιοποίηση πολιτιστικών 
πόρων και την προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην 
ανάδειξη κοινών θεωρητικών και μεθοδολογικών τόπων, συγκλήσεων και προβλημάτων 
μεταξύ του -υπό διαμόρφωση- πεδίου της δημόσιας ψηφιακής ιστορίας και του ευρύτερου 
επιστημονικού πεδίου της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διάσωση, 
αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. H εργασία εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου με Φ.Κ. «80628» και υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Επιτροπή Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Αρχαία Κόρινθος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους 
της Ελλάδας, τόσο λόγω της βαρύνουσας ιστορικής της σημασίας ως πανελλήνιο 
διοικητικό και εμπορικό κέντρο στην ύστερη κλασική και πρώιμη ελληνιστική εποχή, 
όσο και λόγω των εντυπωσιακών μνημείων της.  
Ανάμεσα σε αυτά τα μνημεία συγκαταλέγεται η Νότια Στοά, ένα εντυπωσιακά μεγάλο 
κτήριο, το οποίο καλύπτει μια έκταση άνω των 4 στρεμμάτων (μήκους 165 μ. και 
πλάτους 25 μ.). Η Νότια Στοά αποτελείται από: (α) το portico, το βόρειο τμήμα - 
πρόσοψη με την εξωτερική και την εσωτερική κιονοστοιχία και β) το νότιο τμήμα με 
ελληνιστικά καταστήματα και ρωμαϊκά δημόσια κτίρια. Ένα από τα  κτήρια της νότιας 
πλευράς  είναι και το ρωμαϊκό "Αγωνοθέτειον", το οποίο περιλαμβάνει ένα μωσαϊκό 
45 μ2, γνωστό και ως «Ευτυχία».  
Η ομάδα μελέτης, αποτελούμενη από τους συγγραφείς της εν λόγω εργασίας, ανέλαβε 
υπό την επίβλεψη την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ), 
να πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο έργο πρότασης αποκατάστασης του Portico της 
Νότιας Στοάς και της ψηφιακής τεκμηρίωσης του μωσαϊκού του Αγωνοθετείου, με 
στόχο την απόσπαση και συντήρηση του.  
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη των δύο μνημείων, τα οποία λόγω του 
μεγέθους, της φύσης και της κατασκευής τους ήταν τελείως διαφορετικά, η αποτύπωση 
– γεωμετρική τεκμηρίωση με μεθόδους αεροφωτογράφησης, φωτογραμμετρίας και 
παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων κρίθηκε απαραίτητη.  
Η ως άνω διαδικασία επέτρεψε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και μεγάλη ποσότητα 
πληροφοριών με στόχο την ερμηνεία της αυθεντικότητας και καταγραφή των 
προβλημάτων της υπάρχουσας κατάστασης (δεδομένου ότι στο παρελθόν έχουν 
πραγματοποιηθεί εργασίες διαμόρφωσης – διευθέτησης, που έχουν επιφέρει 
αλλοιώσεις), την σύνταξη ειδικών σχεδίων αναπαράστασης και την διατύπωση 
πρότασης αποκατάστασης. Επιπλέον, η ακριβής γεωμετρική τεκμηρίωση οδήγησε στη 
διόρθωση των αρχικών δημοσιευμένων διαστάσεων του portico και ταυτοποίηση του 
αρχικού του επιπέδου, καθώς και αποτέλεσε την εγγύηση για την ασφαλή απόσπαση 
του ψηφιδωτού. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακός Πολιτισμός, Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, Φωτογραμμετρία, 3D 
Modeling, 3D Data Analysis 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης απετέλεσε η διερεύνηση της προγενέστερης μορφής 
του τείχους του Κάστρου των Ιωαννίνων, και η εξέλιξή της από τις απαρχές χρήσης της θέσης, 
κατά την αρχαιότητα, έως τη σύγχρονη εποχή, με απώτερο στόχο την τρισδιάστατη ψηφιακή 
απόδοση τμήματος του τείχους του Κάστρου των Ιωαννίνων, συγκεκριμένα του δυτικού 
σκέλους, όπου, κατά το παρελθόν, έως και τα νεότερα χρόνια, ευρίσκετο και παρακείμενη 
τάφρος, η οποία ενίσχυε την οχυρωματική κατασκευή, επιτρέποντας τη διέλευση από και προς 
το εσωτερικό του Κάστρου μόνο μέσω κινητών γεφυρών. Η ενισχυμένη αυτή μορφή οχύρωσης 
στη συγκεκριμένη πλευρά του Κάστρου, της μοναδικής προσβάσιμης από την ξηρά, είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης ασυνέχειας στον αστικό ιστό της πόλης. Το αστικό κενό, 
όπως αυτό συνίστατο στην τάφρο και την περιβάλλουσα βαλτώδη περιοχή, ενέτεινε θέματα 
κοινωνικής ασυνέχειας και διαφοροποίησης μεταξύ των έσω και των έξω του Κάστρου 
κατοίκων, ο απόηχος της οποίας ακόμη γίνεται αντιληπτός. Η μεθοδολογία της τρισδιάστατης 
απόδοσης του συγκεκριμένου χωρικού σημείου εφαρμόσθηκε προκειμένου να λειτουργήσει 
επικουρικά στη μελέτη των ανωτέρω. Για την τεκμηρίωση της μορφής κατά τις διερευνώμενες 
περιόδους αξιοποιήθηκαν ιστοριογραφικά, αρχαιολογικά, βιβλιογραφικά, χαρτογραφικά 
στοιχεία, παλαιές οπτικές απεικονίσεις, περιγραφές περιηγητών και λογοτεχνικά κείμενα. Για 
την υλοποίηση του αντίστοιχου τρισδιάστατου μοντέλου αξιοποιήθηκε αρχιτεκτονική κάτοψη 
του Κάστρου, η οποία παραχωρήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων/Τμήμα 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων/ΥΠ.ΠΟ.Α, και σύγχρονη 
δορυφορική εικόνα, γεωμετρικά διορθωμένη, στοιχεία τα οποία εισήχθησαν στο λογισμικό 
Sketchup. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή Φωτογραμμετρία, Διαχείριση & ανάδειξη πολιτιστικής 
κληρονομιάς, 
Συλλογική μνήμη, Αστικός χώρος, Ψηφιοποίηση 
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Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 
email: sarantos@ionio.gr 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Είναι γνωστό ότι κατά τη διαδικασία μιας συστηματικής ανασκαφής όλα τα δεδομένα 
καταγράφονται, περιγράφονται και φωτογραφίζονται. Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο 
επιτακτικά αναδεικνύεται η τάση δημιουργίας εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας σε 
αρχαιολογικούς χώρους, κάτι το οποίο απαιτεί την συγκέντρωση και επεξεργασία ενός πολύ 
μεγαλύτερου, από ότι συνήθως, όγκου πληροφοριών, που πρέπει να καταγραφεί ψηφιακά, για 
κάθε παράμετρο της ανασκαφής. Στόχος, σύμφωνα με τις νέες προκλήσεις, είναι ένα νέο σχήμα 
τεκμηρίωσης της ανασκαφικής διαδικασίας, που θα επικεντρώνεται στα εξής: Φωτογράφιση 
επιλεγμένων ευρημάτων με επαγγελματικές διαδικασίες και εξοπλισμό, ώστε να είναι άμεσα 
εφικτή τρισδιάστατη αναπαράστασή τους. Επιπλέον, λήψη εικόνων σε τακτά διαστήματα και 
χρόνο των στρωμάτων της ανασκαφής με drone, ώστε να αποτυπωθεί η πλήρης εικόνα τους, 
και να είναι δυνατή η σύνθεσή τους για να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα υψηλής ανάλυσης.  
Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη λεπτομερή επεξεργασία της πληροφορίας που προκύπτει 
κατά τη διάρκεια μιας συστηματικής ανασκαφικής διαδικασίας για να εξαχθούν συμπεράσματα 
για το χώρο και τη χρήση του αρχαιολογικού χώρου, και να απεικονιστεί αυτός με ψηφιακά 
μέσα. Απαιτείται αρκετός πειραματισμός και επανάληψη (συχνά και της φωτογράφησης) για 
να επιτευχθεί ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Μερικά αποτελέσματα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα, 
ενώ άλλα αποτελούν στοιχεία που θα συνδυαστούν αργότερα με αντίστοιχα από άλλες χρονικές 
στιγμές ή άλλες ανασκαφές, και προορίζονται για μελλοντική μόνο χρήση. 
Στην αρχαιολογία δεν συνηθίζεται η εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών, ούτε ο 
διαμοιρασμός δεδομένων και εμπειριών, και πολλά πρακτικά προβλήματα δεν έχουν ακόμα 
αντιμετωπιστεί. Μπορούν, εντούτοις, να βρεθούν κατ’ αναλογία μεθοδολογίες από άλλες 
ψηφιακές εφαρμογές. Σε αυτή την παρουσίαση περιγράφονται τα προβλήματα που 
συναντώνται και οι λύσεις που προτείνονται κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους στην 
συστηματική ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρου του σπαρτιατικού Ιερού του 
Απόλλωνα Αμυκλαίου.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Ανασκαφή, ψηφιακή αρχαιολογία, Αμυκλαίο,  επαυξημένη πραγματικότητα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος που συντελείται τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τον 
αυξανόμενο κίνδυνο απώλειας σημαντικών στοιχείων των μνημείων της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, από καταστροφές που προκαλούνται είτε από φυσικά αίτια είτε από τον 
άνθρωπο, 
καθιστούν όλο και πιο αναγκαία την χρήση των νέων τεχνολογιών για την συντήρηση και 
διάσωσή 
τους. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία προσπάθεια παρουσίασης των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι σημερινές τεχνολογίες της πληροφορικής και των φυσικών επιστημών για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτιστική Κληρονομιά, Τεχνολογίες, 3D, Αρχαιομετρία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
Ο πλούτος της Ελληνικής Μυθολογίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη για διατήρηση, διάσωση 
και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν αφορμή για την αναζήτηση νέων 
τρόπων απεικόνισης και αφήγησης αυτών των συναρπαστικών “ιστοριών”. Το έργο COSMOS 
στοχεύει στην ευρεία διάδοση και στην καλύτερη κατανόηση και εποπτεία του περίπλοκου και 
ογκώδους αυτού έργου, μέσω ενός ελκυστικού, εύχρηστου και εύκολα προσβάσιμου 
εργαλείου. 
Η εφαρμογή COSMOS αναπτύσσεται σε δύο αλληλένδετα επίπεδα: ΜΥΘΟΙ και ΤΕΧΝΗ. 
Καθένα είναι οργανωμένο σε τρία παράθυρα οπτικοποίησης της πληροφορίας και των 
συνδέσεων των επιμέρους στοιχείων, προσφέροντας στο χρήστη την πλήρη εικόνα και 
υπερβαίνοντας παράλληλα τη συνήθη πρακτική της γραμμικής αφήγησης των μύθων. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ΜΥΘΟΙ περιλαμβάνουν: α) τις ιστορίες, β) τους συμμετέχοντες χαρακτήρες 
και γ) τους τόπους όπου εκτυλίσσονται, ενώ η ΤΕΧΝΗ περιλαμβάνει: α) αναπαραστάσεις 
μύθων σε αρχαία έργα τέχνης, β) τους απεικονιζόμενους χαρακτήρες και γ) την αρχική και την 
παρούσα τοποθεσία των έργων.  
Η υλοποίηση θα γίνει από το Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης και το Σύστημα Παρουσίασης 
Γνώσης. Το πρώτο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, εξάγοντας 
αυτοματοποιημένα, δομημένη και μηχανικά αναγνώσιμη πληροφορία, από μη-δομημένες 
πηγές (π.χ. κείμενα μυθολογίας), ενώ το δεύτερο αξιοποιεί τεχνολογίες τρισδιάστατων 
γραφικών, ώστε να προσφέρει τη συνδεδεμένη πληροφορία με πρωτότυπο και διαδραστικό 
τρόπο. 
Το τελικό προϊόν θα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και δύναται να χρησιμοποιηθεί: α) ως 
βοήθημα μελέτης και διεύρυνσης του γνωστικού πεδίου κάθε ενδιαφερόμενου, β) για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς από καθηγητές και μαθητές, γ) ως εργαλείο αναφοράς και αναζήτησης 
στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για την παραγωγή ερευνητικού έργου 
(προϊόν παραγόμενο από την έρευνα, και προσφερόμενο εκ νέου στην έρευνα), δ) ως βοήθημα 
σύνταξης και επιστημονικής τεκμηρίωσης, στην επιμέλεια εκθέσεων. 
Επιπλέον, το COSMOS αποτελεί ευκαιρία καταγραφής της ελληνικής μυθολογίας, σε όλες τις 
λογοτεχνικές και εικαστικές της αποδόσεις, καθώς και έναυσμα για επέκταση αυτού του έργου, 
με τη διασύνδεση μυθολογιών και έργων τέχνης σε διαπολιτισμικό επίπεδο. 
Οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου είναι η Εκδοτική Αθηνών ως Συντονιστής, και το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (Εργαστήριο Ολοκληρωμένων 
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Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) ως Επιστημονικός 
Υπεύθυνος.  
 
«Το έργο COSMOS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω 
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της 
Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.» 
  
Λέξεις Κλειδιά: Ελληνική Μυθολογία, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Οργάνωση Γνώσης, 
Εξαγωγή Πληρο   φορίας, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εννιολογικοί Γράφοι 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η χρηματοπιστωτική κρίση που σημάδεψε τις αρχές του 21ου αιώνα, φαίνεται πώς υποδείκνυε 
το τέλος της ανάπτυξης, τουλάχιστον έτσι όπως αυτή οριζόταν για δεκαετίες από τους 
τεχνοκράτες των «αναπτυγμένων» κρατών (Εσκομπάρ στο Ντ' Αλίζα κ.συν., 2016). Αγαθά 
όπως η τεχνολογία, η μόρφωση, η στέγαση, η ορθή αμοιβή, η πρόσβαση στην παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά, οι φυσικοί πόροι και άλλα, αντί να ήταν αυτονόητα «κοινά» έπρεπε 
κανείς να «μάχεται» γι’ αυτά, καθημερινά και πολυεπίπεδα (Bollier, 2016· Ostrom, 2002). Η 
έννοια των κοινών διευρύνθηκε. Πλέον, δεν περιλαμβάνει μόνο τα αναγκαία για την ανθρώπινη 
διαβίωση/επιβίωση αλλά και την τεχνολογία (ψηφιακά κοινά), την δημοκρατία, την 
πολιτιστική κληρονομιά, κ.λπ. (Κιουπκιολής, 2014· Lekakis, Shakya & Kostakis, 2018· Vivero 
Pol, 2014). 
Ειδικότερα, η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι τίποτε περισσότερο από το σύνολο των 
πολιτιστικών αγαθών ενός λαού ή μιας χώρας που κληρονομούνται στις επόμενες γενιές, π.χ. 
μνημεία, προφορικές παραδόσεις, κ.λπ. (UNESCO, χ.χ.). Μια κληρονομιά που είναι εξ’ 
ορισμού ποικιλόμορφη γιατί εκφράστηκε και συνεχίζει να εκφράζεται απ’ όλους τους λαούς 
της γης σε όλες τις γλώσσες (γνωστές ή άγνωστες). Πρόκειται για τις απτές και άυλες 
αποδείξεις της δημιουργικής πλευράς του ανθρώπου είτε για την καλυτέρευση της 
καθημερινότητάς του είτε για να βρει διέξοδο στις πνευματικές και καλλιτεχνικές του 
ανησυχίες. Σήμερα, με σύμμαχο τα τεχνολογικά μέσα που διαρκώς εξελίσσονται, η 
ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών1, διασφαλίζει την πολιτισμική και πολιτιστική 
κληρονομιά, αναδεικνύοντάς την στις επόμενες γενιές (Ασημακόπουλος, 2009). 
Θα περίμενε κανείς ότι η πολιτιστική κληρονομιά, ως «κοινό», είναι προσβάσιμη σε όλους. 
Αλλά, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς την εκμεταλλεύονται κερδοσκοπικά. Για παράδειγμα, 
στην Ελλάδα, πριν από μερικά χρόνια όλες τις Κυριακές του έτους οι αρχαιολογικοί χώροι ήταν 
ελεύθερα προσβάσιμοι στους Έλληνες πολίτες. Πλέον, αυτό ισχύει2 μόνο για την πρώτη 
Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου (και ορισμένες αργίες). Στα πλαίσια 
της ομότιμης συνεργασίας στα ψηφιακά κοινά, οι πολίτες μέσα από ομότιμες πλατφόρμες, 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο (Κωστάκης, 2012). Ομοίως, μπορούν 
συλλογικά να διεκδικήσουν ελεύθερη πρόσβαση στην πολιτιστική τους κληρονομιά και να την 
διαχειριστούν ψηφιακά καθώς αυτοί είναι οι παραγωγοί της. Μπορούν να το πράξουν προς το 
κοινό όφελος όλων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η διατήρηση της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συνέχειας της ύπαρξης ζωής 
σε ένα τόπο, επιτυγχάνεται από την αναγνώριση και καταγραφή της μνήμης, καθώς και την 
κωδικοποίηση των στοιχείων που την απαρτίζουν. Συγχρόνως όμως, τα παραπάνω είναι και 
σημαντικά εργαλεία συγκρότησης της ιστορικής γνώσης, αναγνώρισης και ερμηνείας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και αναβίωσης του παρελθόντος. Ομοίως και τα 
βιομηχανικά κτίρια, τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα, ως νεώτερα βιομηχανικά μνημεία 
πολιτισμού, ανήκουν στην περιοχή της αρχιτεκτονικής υλοποιημένης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και μπορούν να αποτελέσουν πεδίο έρευνας για την ψηφιακή καταγραφή, 
τεκμηρίωση και διάχυσή τους.  
Η παρούσα εισήγηση, η οποία εξετάζει την περίπτωση  του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού  Αγίου 
Γεωργίου στο Κερατσίνι, το σημαντικότερο βιομηχανικό κτίριο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της Αθήνας στην εποχή του, κατασκευασμένο το 1927, έχει σκοπό τη διατήρηση και 
ανάδειξη του πολιτιστικού αυτού, πλέον, μνημείου της Ελλάδας, μέσα από την καταγραφή και 
ψηφιοποίηση όλου του αρχειακού και φωτογραφικού του υλικού. Το κτιριακό σύνολο της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας του Κερατσινίου - σημείο αναφοράς για το φαινόμενο του 
εξηλεκτρισμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, αλλά και της βιωμένης γνώσης για τις νέες 
γενιές εργαζομένων και κατοίκων, εγκαταλείφθηκε, ερειπώθηκε, υπέστη φθορές και 
μεταλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, και όπως φαίνεται , όχι μόνο να μην αποκαθίσταται  η 
μορφή του κτιρίου, αλλά να αλλοιώνεται σημαντικά το περιεχόμενό του.  Η διαδικασία 
τεκμηρίωσης και καταγραφής με ψηφιακά μέσα αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο ψηφιακής 
μνήμης, όχι μόνο σε μεμονωμένα μνημεία, αλλά και σε μνημειακά σύνολα ή τόπους, όπως είναι 
άλλωστε και ο εν λόγω ηλεκτρικός σταθμός, όπου η δημόσια χρήση συνεπάγεται την 
αντιμετώπισή τους ως εκπαιδευτικούς χώρους, πολιτιστικούς πόρους και τόπους έρευνας. Η 
ψηφιακή αυτή μνήμη περιγράφει την ταυτότητα και την κατάσταση του μνημειακού συνόλου, 
συντελώντας στη διατήρηση εις το διηνεκές των υλικών μαρτυριών του παρελθόντος, η οποία 
αποτελεί άμεση επένδυση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος της μελέτης που παρουσιάζεται είναι η έρευνα και καταγραφή χωμάτινων κατασκευών 
στην Κρήτη, ώστε να διερευνηθούν τα ιστορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
τους. Από την Προϊστορική Κρήτη εντοπίζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από πηλό 
(αχυροπηλό ή οπτή γη), ή ωμόπλινθους, καθώς και κονίαμα (ασβεστοπηλοκονίαμα), κάποια 
από τα οποία διατηρούνται ακόμα και σήμερα. Παραδείγματα αποτελούν μινωικές ανακτορικές 
κατασκευές στα Μάλια αλλά και στη Κάτω Ζάκρο με πλίνθινους τοίχους με ή χωρίς επίχρισμα. 
Διερευνάται η διαχρονικότητα των χωμάτινων κατασκευών, ξεκινώντας από τις πρώτες 
ιστορικές αναφορές που υπάρχουν για κτίσματα κατασκευασμένα από πηλό στη μινωική 
Κρήτη έως σήμερα. Βασικός παράγοντας ενδιαφέροντος αυτής της έρευνας είναι η γεωγραφική 
θέση που αυτά εντοπίζονται και ο λόγος κατασκευής τους στις συγκεκριμένες περιοχές. 
Επιπλέον, πραγματοποιείται αναφορά στις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν και που μπορούν 
να αξιοποιηθούν ακόμα και σήμερα. Οι κατασκευές αυτές αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς αντέχουν στο χρόνο και μαρτυρούν τις παραδόσεις και την τεχνοτροπία 
της εποχής κατασκευής τους. Γιατί όμως διατηρούνται μέχρι σήμερα και ποια είναι αυτά τα 
χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν αυτήν την αντοχή στο χρόνο; Πραγματοποιείται, λοιπόν, 
έρευνα των πλεονεκτημάτων δόμησης με φυσικά υλικά έναντι των νεότερων, καθώς επίσης 
τονίζεται η σπουδαιότητα της διαχρονικότητας αυτών των κατασκευών. Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τη περάτωση της παραπάνω έρευνας βασίζεται κυρίως στην καταγραφή 
και στην αποτύπωση υπαρχόντων κτισμάτων από πηλό στην Κρήτη. Μελετάται η τεχνοτροπία 
κατασκευής τους και τα υλικά δόμησης που χρησιμοποιούνται. Τέλος, εμπεριέχει την ανάλυση 
των τεχνικών δόμησή τους, δηλαδή κατασκευαστικές λεπτομέρειες των πλίνθων, του τρόπου 
παραγωγής τους και των τυπικών διαστάσεων τους, στοιχεία που τα καθιστούν μέχρι και 
σήμερα διατηρητέα κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
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Περίληψη  
Τελχίνοι, οι κατοικούντες τη Μεγαλόνησο της Πράσινης Θάλασσας, τους οποίους  ένας 
φωτισμένος Βασιλιάς ανέδειξε ως Κράτες (ισχυρούς δια της γνώσης). Κατέχοντας την αλήθεια 
της γνώσης,  ως Ετεοί και Ετεοκράτες υπάρχουν στο χρόνο και η γη τους Κράτη (η γη των 
ισχυρών δια της γνώσης). Αυτούς οι Ίωνες αργότερα, τη γη τους όρισαν  ως Κρήτη και αυτούς 
από Κράτες σε Κρήτες μετέγραψαν και έτσι τους γνωρίζουμε μέχρι το σήμερα. Οι Αιγύπτιοι 
που πολλά από αυτούς δανείστηκαν τους καταγράφουν ως Καφθορείμ (Κάρας φθοριζούσης 
ειμί -υπάρχω με απαστράπτουσα κεφαλή – Απαστράπτοντες)  ή Κεφτιού.  
Τον εμπνευσμένο βασιλιά τους  Αστερίωνα διαδέχτηκε ο γνωστός σε εμάς Μίνως ή Μίνωας  ο 
οποίος και την ανέδειξε έτι περισσότερο. Ότι απέμεινε από τον πολιτισμό της εποχής εκείνης 
σήμερα φέρει τη σφραγίδα του. Οι σύγχρονοι ερευνητές δι’ αυτού ονοματίζουν τους χρόνους 
εκείνους, οι άνθρωποι της ονομάζονται Μινωίτες και ο πολιτισμός τους Μινωικός. Τα γραπτά 
τους η Αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως: χαράγματα επί μετάλλου, τυπώματα επί πηλού 
και σκαλίσματα επί της πέτρας. Ίσως η χαρακτική και η τυπογραφία, είναι κάτι που τους ανήκει 
ως εφεύρημα. Τρείς χιλιάδες χρόνια αργότερα ο Γουτεμβέργιος ίσως αυτούς μιμούμενος  τη 
δική του πρέσα παράθεσης γραμμάτων εν σειρά επινοώντας, τους αντέγραψε. Οι Τελχίνοι ή 
Καφθορείμ, ή Κράτες ή Ετεοκρήτες ή Μινωίτες  ή Κρήτες, δεν έχει πλέον σημασία πως θα 
τους ονοματίσει κάποιος, είναι υποδειγματικά ένθεοι, λατρευτές με απόλυτο τυπικό, κατέχουν 
την ιατρική, τη φαρμακευτική, τη φυσική, τα Μαθηματικά, τη βοτανική, την αστροφυσική, ως 
επιστήμες. Η Προφητική και η Μαντική τέχνη είναι προνόμιο του Ιερατείου. Η ηθική και ο 
υπαρξιακός  εγωισμός τους, υπέρμετρος από τότε μέχρι σήμερα, κύριοι και αυθέντες σε ότι 
τους ανήκει . Υποπροϊόν αυτών είναι η βεντέτα που από τότε καλά κρατεί μέχρι τις μέρες μας.   
Ύστερα από τη συμφωνική ανάγνωση της γραφής τους, έτσι όπως αυτήν κατανόησα, ο μύθος 
τους σε καταγεγραμμένη ιστορία πλέον, έχει μετατραπεί.   
Η αποκάλυψη της γνώσης των πρωτοκειμένων και η ψηφιοποίησή τους μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση δεδομένων στη διαχείριση της πολιτιστική μας κληρονομιάς και στη 
μετάβαση στην 4η Bιομηχανική Eπανάσταση - εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να 
ισχύσει EQ=IQ.   
 
Λέξεις κλειδιά: πρωτοκείμενα, πρωτογνώσεις, συμφωνική ανάγνωση, αχαρτογράφητη εποχή, 
αποκάλυψη γνώσης 
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EUROPEANA COLLECTIONS: ΈΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
Μαραβελάκη Σωφρονία 

maravelas@frl.auth.gr 
DSI-4 User Group Τeacher, Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών 

Περίληψη 
 
Η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την διαδικτυακή πύλη Europeana Collections, ένα 
αποθετήριο ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς που χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Η διαδικτυακή πύλη διαθέτει ψηφιοποιημένα 
αντικείμενα που παρέχονται από ευρωπαϊκά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αδειοδοτημένα μέσω των Creative Commons. Αποτελεί μέρος της Europeana Education, μια 
κοινότητα του δικτύου Europeana Network Association. Αποστολή του δικτύου είναι η 
επέκταση και η βελτίωση της πρόσβασης στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. 
Το δίκτυο συμβάλλει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της Europeana, 
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση της χρήσης της από το κοινό. Αξιοποιώντας τους υπάρχοντες 
πόρους της Europeana και τις μακροπρόθεσμες δραστηριότητες που αφορούν την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την καινοτομία, την έρευνα, την εκπαίδευση, τα ζητήματα που σχετίζονται με τα 
πνευματικά δικαιώματα, τον αντίκτυπο και τις εκστρατείες επικοινωνίας και ενημέρωσης, το 
ίδρυμα Europeana εγκαινίασε τις κοινότητες EuropeanaTech, Europeana Copyright, Europeana 
Impact, Europeana Research, Europeana Education, Europeana Communicators Group. Αυτές 
οι κοινότητες στοχεύουν στη δημιουργία ενός χώρου, όπου τα μέλη της Europeana εργάζονται 
από κοινού για να καλλιεργήσουν και να μοιραστούν τη γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη και τις 
βέλτιστες πρακτικές γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα ή τομέα κοινού ενδιαφέροντος. Το 
Ίδρυμα Europeana συνδέει τις ηλεκτρονικές συλλογές των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων 
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών DSI (Digital 
Infrastructure Service). Το έργο DSI-4 αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων έργων της 
Europeana DSI στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και από την Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί 
από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέπτυξαν και υλοποίησαν 
εκπαιδευτικά σενάρια με βάση το υλικό από την διαδικτυακή πύλη Europeana Collections.   
 
Λέξεις κλειδιά:  
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, Europeana Foundation, Europeana Network Association, 
Europeana DSI-4, Europeana Collections, Εκπαιδευτικά Σενάρια. 
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ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ:Ι.ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΗΛΙΟΥ 

 
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης, Παναγούλα, 29100, Ζάκυνθος. 

Email: antonia93_x@hotmail.com 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης, Παναγούλα, 29100, Ζάκυνθος. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ένα από τα ‘ιδιαίτερα’ θρησκευτικά έργα της μεταβυζαντινής περιόδου συγκαταλέγονται και 
τα ευρέως γνωστά ως «προσκυνητάρια» ή διαφορετικά, «Ιεροσολυμίτικα» έργα. Είναι 
ζωγραφικές συνθέσεις που αποτυπώνουν τους Αγίους Τόπους, όπου περπάτησε και έζησε κατά 
τη διάρκεια της επίγειας ζωής Του, μέχρι την ώρα της Σταύρωσης και της Αναστάσεως, ο 
Χριστός. Αποτελούν δε ζωντανές μαρτυρίες για τα πλήθη των ανθρώπων πού είδαν και 
προσκύνησαν από κοντά τους Αγίους Τόπους, μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Γι᾿ αυτό και ως 
καλλιτεχνικές συνθέσεις είναι σημαντικές και ιστορικές. Η βασική σύνθεση του 
Ιεροσολυμίτικου περιλαμβάνει τον Πανάγιο Τάφο, το Ναό της Αναστάσεως, το Βίο και τα 
Πάθη του Κυρίου, αριστερά και δεξιά τις εικόνες της Παναγίας και του Χριστού. Όλη η 
επιφάνεια του ζωγραφικού έργου καλύπτεται από μικρογραφίες, που αναπαριστούν θέματα 
από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τα περισσότερα Ιεροσολυμίτικα ακολουθούν τη 
συγκεκριμένη διάταξη, ενώ το μέγεθός τους ποικίλει αναλόγως με την επιθυμία και τις 
προτιμήσεις του εκάστοτε προσκυνητή. Ένα τέτοιο έργο, σπουδαίο κειμήλιο του 1838, 
διατηρείται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου και είναι ένα από τα ελάχιστα, 
δυστυχώς, που διασώζονται στον Ελλαδικό χώρο, αφού τα περισσότερα διασκορπίστηκαν 
εκτός Ελλάδος, ενώ άλλα καταστράφηκαν ανά τους αιώνες. Τα Ιεροσολυμίτικα είναι έργα που 
δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει γενικά 
τα Ιεροσολυμίτικα έργα και να τα καταστήσει ευρύτερα γνωστά στο κοινό, ως σημαντικά 
στοιχεία της Ορθόδοξης εικονογραφίας και παράδοσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την 
παρουσίαση της επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης. τέλος, γίνεται αναφορά στην 
σημερινή κατάσταση διατήρησης του ζωγραφικού υποστρώματος και τους προτεινόμενους 
τρόπους αποθήκευσης και έκθεσης. 
 
Λέξεις κλειδιά: ζωγραφικό έργο, Ιεροσολυμίτικο, μουσαμάς 
 
Αναφορές 

 Καβαλιεράτου, Ε. 2003. Διαδικασία συντήρησης φορητών εικόνων. Συνθήκες έκθεσης 
τους σε μουσειακούς χώρους., Περιοδικό: Το Μουσείο, Τεύχος 4ο, σελ.12-132 

 Καδάς Σ.Ν. (1998), Οι Άγιοι Τόποι, Εικονογραφημένα Προσκυνητάρια 17ου -18ου αι. 
Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν. 

 Καρύδης Χρ., Κουλουμπή Ε., Σακελλαρίου Αρ. (2013), Η Επιστήμη Της Προληπτικής 
Συντήρησης, διατήρηση και διαχείριση συλλογών. Εκδόσεις Time Heritage. 

 Μπαλτογιάννης, Στ. 2014. Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση ζωγραφικών έργων 
τέχνης Συνειδησιακά προβλήματα. Περιοδικό Αρχαιολογία & Τέχνες, σελ.1-2 

 Χρυσοχοϊδης, Κ. 2003. Ιερά Αποδημία. Το προσκυνηματικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους 
στα μεταβυζαντινά χρόνια. Το Ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους. 
Αθήνα: Εκδόσεις Εθνικό ίδρυμα Ερευνών. σελ.99-119. 

 Χουζούρη, Κ. 2016. Ιερά Γεωγραφία. Προσκυνητάρια των Άγιων Τόπων. Πεμπτουσία, 
σελ.1-5. 
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Περίληψη 
 
Στο πλαίσιο έρευνας σε εξέλιξη στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, η 
συγκεκριμένη μελέτη αφορά στην εύρεση, πρόσβαση, ψηφιοποίηση κλειστών και μη 
μελετημένων αρχείων της ελληνικής γλώσσας, από το πάγιο εκπαιδευτικό υλικό των 
Ελληνικών Σχολείων της Ελληνικής Παροικίας της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου [1], με στόχο 
αφενός την εξασφάλιση της διατήρησης του γλωσσικού πρωτογενούς υλικού και την ελεύθερη 
ανάδειξή του μέσω του παγκόσμιου ιστού, αφετέρου την επεξεργασία του για την εξόρυξη 
γλωσσολογικής, ανθρωπολογικής, εκπαιδευτικής, ιστορικής ή/και άλλης πληροφορίας. 
Η μελέτη επικεντρώνεται σε διατηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία Σχολικών Μονάδων [2] με 
ρέοντα λόγο και όχι σε βιβλία με στοιχειοθετημένες, ταξινομημένες αριθμητικές εγγραφές. 
Έτσι, στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται η κατασκευή σώματος κειμένων πάγιου υλικού της 
Τοσίτσειας Αστικής Σχολής της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου [3], το οποίο προς το παρόν 
απαρτίζεται από τα Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων των ετών 1915-1916, 1916-1917, 1917-
1918 και 1918-1919, τα Ημερολόγια Σχολικής Ζωής των ετών 1919-1920 και 1925-1926 
καθώς και των πρακτικών της Συνέλευσης Συνδέσμου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αλεξάνδρειας 
των ετών 1959-1985.  Για την κατασκευή του σώματος κειμένων ήταν απαραίτητη η επιτόπια 
έρευνα στα αρχεία των ιδρυμάτων της Αλεξάνδρειας, για τον εντοπισμό, αδειοδότηση και 
συλλογή των πηγών, η απόφαση για τα κριτήρια επιλογής τους και η απόφαση της 
μεθοδολογίας ψηφιοποίησης λόγω της ιδιαιτερότητας του υλικού και των περιορισμών που το 
συνοδεύουν. Τονίζεται ότι πρόκειται για πρωτότυπο, μη δημοσιευμένο, κειμενικό υλικό στην 
ελληνική γλώσσα, απαλλαγμένο από σχεδιαστικές, καλλιγραφικές, αλλόγλωσσες και 
φωτογραφικές αναφορές. 
Λόγω του σκοπού και της φύσης παραγωγής των εν λόγω κειμένων που απαρτίζουν το πάγιο 
υλικό εκπαιδευτικών μονάδων, σε μόνιμη διατήρηση μετά την παύση λειτουργίας τους σε 
ενεργή σχολική μονάδα, όμορη ή πλησιέστερη εννοιολογικά ή/και σε απόσταση από τη 
διακόπτουσα τη λειτουργία της σχολική μονάδα [4], το σώμα κειμένων αποτελεί σημαντικό 
αντικείμενο ιστορικής, εκπαιδευτικής, γλωσσολογικής και ανθρωπολογικής έρευνας [5]. Έτσι, 
η επεξεργασία του υλικού στοχεύει στην ανάδειξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, δομών και 
χρήσεων της Ελληνικής καθώς και ανθρωπολογικής πληροφορίας της Ελληνικής Κοινότητας 
στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Πέραν της εξασφάλισης της συντήρησης και ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που συνεπάγεται ένα τέτοιο μοναδικό υλικό, της επεξεργασίας του 
για την εξόρυξη της πληροφορίας που αναφέρθηκε,  το σώμα κειμένων θα παραδοθεί στην 
Ελληνική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας για ιδία χρήση καθώς και θα εξασφαλιστεί η ελεύθερη 
πρόσβασή του από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα μέσω της ανάρτησής του σε ψηφιακό 
ελεύθερα προσβάσιμο μέσω διαδικτύου αποθετήριο.  
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Λέξεις Κλειδιά: ψηφιοποίηση γλωσσικού υλικού, ελληνικά σχολεία εξωτερικού, 
Αλεξάνδρεια, 20ος αιώνας, ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες 
Αναφορές 
 
[1] Trimi Kirou E. (1996), Thèse de doctorat: "KINOTIS" GRECQUE D'ALEXANDRIE : SA 
POLITIQUE EDUCATIVE (1843-1932), Strasbourg 
[2] ΦΕΚ 23/Τ1/7-2-1979 ΠΔ104 Περί σχολικού & διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, 
εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής & τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των 
σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως. 
[3] ΦΕΚ Α΄167/30.9.1985 Νόμος 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 
[4] Σουλογιάννης E. (1991), Αβερώφειο Γυμνάσιο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας  
[5] Galiotou, E. (2014). Using digital corpora for preserving and processing cultural heritage 
texts: a case study, Library Review, Vol. 63 No. 6/7, pp. 408-421. https://doi.org/10.1108/LR-
11-2013-0142 [ανάκτηση 15-7-20199]. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η νέα ψηφιακή εποχή έδωσε τη δυνατότητα να καταγραφούν τα αντικείμενα του παρελθόντος, 
να διασωθούν και να προστατευτούν από την αρχαιοκαπηλία, καθώς επίσης και να γίνουν 
γνωστά στο ευρύ κοινό. Μέσα από την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς προάγεται 
η παιδεία, η εκπαίδευση και γενικότερα η γνωριμία του κοινού με τα αντικείμενα καταγραφής.  
Μέσα από την καταγραφή των εκκλησιαστικών αντικειμένων των ορεινών χωριών 
Γοργόμυλου και Γυμνότοπου Δ. Ζηρού ΠΕ Πρέβεζας έγινε μια προσπάθεια διάσωσης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των εν λόγω αντικειμένων των ορεινών όγκων της Πρέβεζας και της 
προστασίας τους από την αρχαιοκαπηλία, ενώ σημαντική είναι, μέσα από μια σειρά 
παρεμβάσεων, η αξιοποίηση των εν λόγω αντικειμένων και η αύξηση των επισκεπτών στους 
ναούς που φυλάσσουν τα καταγεγραμμένα αντικείμενα. 
 Οι ναοί  θα μπορούσαν να αποτελέσουν πυρήνες τουριστικής προβολής της περιοχής μέσα 
από α) διαδρομές θρησκευτικού τουρισμού, β) δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
θέμα παραστάσεις από τις εικόνες από διάφορους φορείς (σχολεία, μουσείο και αρχαιολογική 
υπηρεσία κτλ.) και γ) ξεναγήσεις σε οργανωμένες ομάδες. Παράλληλα η αξιοποίηση του 
φυσικού πλούτου και των άλλων αρχαιοτήτων της περιοχής (αρχαίο Όρραον, Κάστρο Πέντε 
Πηγάδια) θα συνέβαλε στην ανάπτυξη των φτωχών σήμερα ορεινών χωριών, τα οποία είναι 
πλέον πάνω σε κομβικό σημείο και συγκεκριμένα πλησίον της Ιονίας οδού. 
Οι Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου και Κοίμησης Θεοτόκου Γοργομύλου και Αγίας 
Κυριακής Γυμνοτόπου μπορούν να αποτελέσουν εστίες πολιτιστικής και τουριστικής 
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Καταγραφή εκκλησιαστικών αντικειμένων, ναοί, προστασία, θρησκευτικός 
τουρισμός, προβολή 
 
 
 
Αναφορές 
-Λύτρας Π. (2001), Θρησκευτικός τουρισμός. Μια κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση, 
INTERBOOKS, Αθήνα 
-Μοίρα-Μυλωνοπούλου Π. (2000), Τουριστική Γεωγραφία, Σταμούλη, Αθήνα 
-Μοίρα Π. & Παράσχη Α. (2015), «Από το προσκύνημα στο θρησκευτικό-πολιτισμικό 
τουρισμό: Μελέτη περίπτωσης «Ζάκυνθος», ΄e-Περιοδικό Επιστήμης και Τεχνολογίας (e-JST) 
-Μπούνια Α., Νικονάνου Ν., Οικονόμου Μ. (επιμ.2008), Η τεχνολογία στην υπηρεσία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 
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Τίτλος:  «Το αποτύπωμα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών στο σύγχρονο ψηφιακό 
περιβάλλον» 
Εισήγηση: Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ - Νικολέττα Λιακοσταύρου/ Προϊσταμένη 
Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ 
Η παρουσίαση θα αναπτυχθεί γύρω από  ένα σύνολο θεματικών που αφορούν στην εξέλιξη του 
Μουσείου, εντάσσοντάς την σε ένα διάλογο με τα εξής ερωτήματα: 
-Πως ξεκίνησε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών; H ταυτότητά του, πότε ξεκίνησε, από ποιους, 
με ποιες συλλογές αλλά κυρίως με ποιο mindset 
-Πως είναι σήμερα το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Το όραμα, οι στόχοι, οι συλλογές, οι 
εκθέσεις. 
-Ποιος ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε σε αλλαγές το Μουσείο;  Ο ρόλος του νέου 
mindset και πως επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογές, τον σχεδιασμό & την επιλογή πολιτικών 
ανάπτυξης ενός πολιτιστικού χώρου.  Θα αναφερθούν  παραδείγματα σχετικά με την οργάνωση 
του τρόπου λειτουργίας,  τον τρόπο έκθεσης των συλλογών,  τον τρόπο ψυχαγωγίας και 
συμμετοχής του κοινού στο μουσείο. 
-Ποια έργα αποτέλεσαν την αφορμή για να σκεφτόμαστε πλέον διαφορετικά το Μουσείο 
σήμερα και την πορεία του στο μέλλον; Αναφορά στα έργα τεκμηρίωσης & ψηφιοποίησης 
των συλλογών, του design της πολιτικής του μουσείου, της ταξινόμησης και ιστορικής μελέτης 
των συλλογών, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαφορετικά κοινά, την 
συμμετοχή σε εκθέσεις «εκτός των τειχών», το άνοιγμα στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα και άλλους πολιτιστικούς φορείς. 
-Πως τα μέσα της ψηφιακής εποχής είναι ευκαιρία για ένα νέο story telling στο Μουσείο; 
Αναφορά στις διαδρομές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) «από τον Bell στον κοινόχρηστο 
τηλεφωνικό θάλαμο». 
- Η σχέση και ο διάλογος με διαφορετικές ομάδες κοινού πως μπορούν να επηρεάσουν το 
περιεχόμενο και κυρίως τη δυναμική ενός μουσείου;  
Αναφορά στον ανασχεδιασμό της μόνιμης έκθεσης, ο ρόλος διαφορετικών αφηγήσεων για 
διάφορες ομάδες κοινού με διαφορετικές ανάγκες, εικαστικές εκθέσεις με θέμα τις 
τηλεπικοινωνίες  από τους μαθητές για τους μαθητές.  
Ένα μουσείο τεχνολογίας που παρουσιάζει την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, πιστεύουμε ότι 
οφείλει  να προβάλει τις συζητήσεις και τα θέματα του παρόντος αλλά και να σκιαγραφεί το 
αύριο περικλείοντας όλους. Αυτούς που καινοτόμησαν και ανέτρεψαν τα δεδομένα κάποτε, 
αυτούς που εργάστηκαν και συνέβαλλαν στην εξέλιξη της τεχνολογίας έτσι ώστε να είναι 
προσφορά στον άνθρωπο και στην καλυτέρευση της ζωής του,  αυτούς που σήμερα 
χρησιμοποιούν, καινοτομούν & ζουν μέσω της τεχνολογίας, αυτούς που οραματίζονται τα 
αύριο της τεχνολογίας και της σχέσης του ανθρώπου με αυτήν . 
Ένα μουσείο τεχνολογίας/τηλεπικοινωνιών περισσότερο από ποτέ, έχει σκοπό να είναι 
πολυφωνικό, να περικλείει διαφορετικές ομάδες με τις οποίες θα συνομιλεί και θα 
συνεργάζεται, να καταγράφει πολλές πλευρές της ερμηνείας έτσι ώστε να παραδώσει στις 
επόμενες γενιές μια όσο πιο πολύ μεγαλύτερη σφαίρα αλήθειας γι αυτό που ζούμε σήμερα. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης, 

Παναγούλα, 29100, Ζάκυνθος. Προπτυχιακός φοιτητής. 
Email: gogosadamidis@gmail.com 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης, 

Παναγούλα, 29100, Ζάκυνθος.  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η φωτογραφική καταγραφή των έργων τέχνης είναι απαραίτητη πριν από κάθε εργασία 
συντήρησης, ώστε να καταγραφεί και αποτυπωθεί η παθολογία των φθορών όπως και τα 
ιστορικά στοιχεία ενός αντικειμένου. Η φωτογραφική τεκμηρίωση είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνει γενικές φωτογραφίες αλλά και ειδικές (π.χ. λεπτομέρειες, κ.α.). Οι ειδικές 
φωτογραφίες σε ένα έργο τέχνης μπορούν να είναι διαφόρων τύπων, όπως είναι η φωτογράφιση 
σε διάφορα μήκη κύματος, ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες. Παράλληλα με την 
φωτογραφική καταγραφή των φθορών του αντικειμένου υπό το ορατό φως, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν ψηφιακές επεξεργασίες των εικόνων για την περαιτέρω ανάδειξη των 
φθορών και των χαρακτηριστικών του φωτογραφιζόμενου αντικειμένου. Η ψηφιακή 
επεξεργασία των εικόνων ωστόσο διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου, τις 
συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η λήψη των φωτογραφιών. Σε τελικό στάδιο σημαντικό ρόλο 
στην απόδοση των λεπτομερειών έχει η χρήση του λογισμικού (software) ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνων που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Τα μοτίβα – εφέ και οι αναλογίες που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ποικίλουν και διαφέρουν ποιοτικά και ποσοτικά σε κάθε 
λογισμικό ή ακόμη και σε συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων λογισμικών μαζί. Στην παρούσα 
έρευνα παρουσιάζονται δείγματα φωτογραφιών τα οποία επεξεργάστηκαν ψηφιακά στα 
λογισμικά GIMP®, PicsArt®, και Pixlr®, ώστε να εμπλουτίσουν τη φωτογραφική τεκμηρίωση 
των εργασιών συντήρησης των έργων τέχνης, αναδεικνύοντας έτσι με χρωματικές διαβαθμίσεις 
τις λεπτομέρειες των φθορών, όπως αποχρωματισμοί, απώλειες, παραμορφώσεις, ρωγματώσεις 
και τσακίσεις. Τα οργανικά υλικά τα οποία φωτογραφήθηκαν κι έπειτα επεξεργάστηκαν 
ψηφιακά είναι, α) ζωγραφικό έργο σε μουσαμά, β) φορητή εικόνα, γ) ξύλο και ύφασμα. 
 
Λέξεις Κλειδιά: οργανικά υλικά, φθορές, φωτογραφική καταγραφή, ψηφιακή επεξεργασία 
εικόνων, λογισμικά 
 
Αναφορές 
1. Κοντογεωργής, Αρ. 2005. Υπέρυθρη φωτογραφία με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. 
Εφαρμογές στην αρχαιολογία και στην συντήρηση έργων τέχνης. Περιοδικό Αρχαιολογία & 
Τέχνες, 
Τεύχος 96, σελ. 91-96. 
2. Κουτσούρης, Α. 2012. Γραφικά & τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης. 
Αποτυπώνοντας το πολιτιστικό απόθεμα. Σεμινάριο: Διαγνωστικές τεχνικές στην επιστήμη της 
συντήρησης Έργων Τέχνης, 17-19 Φεβρουαρίου, 2012. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 
ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης- Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προστασία, 
Συντήρηση και 
Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού. 
3. Λαζαρίδου, Α., Στεφανή, Ι και Μπαλής, Ι. 2006. Ψηφιακή επεξεργασία και αποκατάσταση 
ενός έργου του Λουδοβίκου Θείρσιου, από τη συλλογή του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου. 
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3ο Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας: Τα οπτικοακουστικά μέσα ως πολιτιστική κληρονομιά 
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χρήση τους στα μουσεία. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 
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4. Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν και Οικονόμου, Μ. (επιμ.). 2008. Η τεχνολογία στην υπηρεσία 
της πολιτισμικής κληρονομιάς. Διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις 
Καλειδοσκόπιο. 
5. Πρωτόπαπας, Στ., Κοντογεωργής, Α., Giovanni, G και Claudio, C. 2001.Μη καταστρεπτική 
επιτόπια ανάλυση έργων τέχνης. Περιοδικό Αρχαιολογία & Τέχνες, Τεύχος.79, σελ. 84-86. 
6. Τζήρου, Γ. 2015.Ψηφιακή Διατήρηση Σύγχρονων Έργων Πολιτισμού με Νέα Μέσα: Η 
περίπτωση του έργου «Ανθρώπων Ίχνη». (Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας & 
Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015. 
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Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Msc 

email:ainex4@gmail.com 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πολιτισμική κληρονομιά εξασφαλίζει την πολιτιστική συνέχεια της ανθρωπότητας. Η 
διαχείρισή της πρέπει να γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει τη διαφύλαξη και τη μεταβίβασή 
της από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ανέπαφη την αυθεντικότητα του χαρακτήρα της. Η 
οικουμενική της διάσταση δημιουργεί παράλληλα την ανάγκη προστασίας εντός ενός πλαισίου 
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Σημαντική κρίνεται η αξιοποίησή της από την τοπική 
αυτοδιοίκηση, η σύνδεσή της με τον τομέα του τουρισμού καθώς και η συντήρηση και 
ανάδειξή της στο σύγχρονο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Το διαδίκτυο αποτελεί βασικό 
εργαλείο προώθησης ανάλογων καλών πρακτικών. Η πολιτισμική κληρονομιά του νομού 
Ηλείας περιλαμβάνει πληθώρα πολιτιστικών πόρων, δυο εκ των οποίων συνιστούν μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για το Ναό του Επικούρειου 
Απόλλωνα στην περιοχή της Ανδρίτσαινας και την Αρχαία Ολυμπία. Στο παρόν πόνημα 
εστιάζεται το ενδιαφέρον στις Αρχαιότητες, στα Βυζαντινά Μνημεία και στα Κάστρα. Έγινε 
ιδιαίτερη προσπάθεια, όπου ήταν εφικτό, να παρατεθούν για κάθε πολιτιστικό πόρο 
ταυτόχρονα, στοιχεία ιστορικά, πολιτιστικά, αρχαιολογικά, κατασκευαστικά και 
αρχιτεκτονικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για τον εκάστοτε πόρο, ξεφεύγοντας από τη συνήθη πρακτική της μονοσήμαντης 
προσέγγισης, κατά βάση ιστορικής. Η πολιτισμική κληρονομιά του νομού Ηλείας, όπως 
προέκυψε μετά από ενδελεχή και συστηματική έρευνα, συνιστά ένα πυκνό και πολυσχιδές 
πολιτισμικό ίχνος. Στο παρόν παρουσιάζονται τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται 
στις Αρχαιότητες, η δεύτερη στα Βυζαντινά Μνημεία και η τρίτη στα Κάστρα. Ο πλούτος αυτός 
είναι άξιος προβολής μέσα από σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες θα τον καταστήσουν προσιτό 
σε ευρύτερα κομμάτια του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο και συνάμα θα ενισχύσουν τον 
πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής. Η Ψηφιοποίηση αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο 
μετατροπής του σε Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες 
και επαληθεύοντας την απήχηση και το σεβασμό που η παγκόσμια κοινότητα τρέφει για τον 
Ελληνικό Πολιτισμό, βοηθώντας έτι περαιτέρω στη διάσωσή του. 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμική Κληρονομιά, Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 
Πολιτιστικοί Πόροι Νομού Ηλείας. 
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ INCREAte ΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Περίληψη 
 
Η ψηφιοποίηση του πολιτισμού έχει προσφέρει δυνατότητες προστασίας, ορθής διαχείρισης 
και ανάδειξης στο ευρύτερο κοινό όλων των εκφάνσεων του πολιτισμού. Παράλληλα, οι 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια των 
επιστημόνων και ερευνητών που εμβαθύνουν σε ζητήματα αλληλεπίδρασης και 
διεπιστημονικής προσέγγισης.  
Σκοπός του πονήματος είναι η παρουσίαση της προσέγγισης INCREAte (Ολοκληρωμένη 
Προσέγγιση για τη Φύση και τον Πολιτισμό, Integrated Nature CultuRE Approach), που 
αναπτύχθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Αφορά 
στην μέθοδο καταγραφής των σχέσεων πολιτισμού και φύσης. Μέσω αυτής της προσέγγισης 
προωθείται η  αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης φύσης-πολιτισμού (θετική ή αρνητική, μικρής 
ή μεγαλύτερης σημαντικότητας). Αναγνωρίζονται και καταγράφονται κωδικοποιημένα όλα τα 
επιμέρους περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, φυσικά, ανθρώπινα και άλλα στοιχεία, με ιεράρχηση 
προκειμένου να αξιολογηθούν.  
Η συγκεκριμένη προσέγγιση διαχείρισης περιβάλλοντος και πολιτισμού θεωρεί αναγκαία την 
συμμετοχή των τοπικών φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών (φορείς, ιδιώτες, τοπική 
κοινωνία) στον ευρύτερο σχεδιασμό και στην εφαρμογή δράσεων για ορθή προστασία του 
πολιτισμού και της φύσης.  
Παρουσιάζονται τα προτεινόμενα εργαλεία για ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές για ειδικές 
επιμέρους εργασίες καθώς και οι πλατφόρμες λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.  
Επιλέχθηκε η προσέγγιση ICREAte και τα επιμέρους εργαλεία της διότι μπορεί, αφού αναλύσει 
ο χρήστης τα χαρακτηριστικά και επιτύχει μακροσκοπική διερεύνηση όλων των στοιχείων, να 
προσεγγίσει τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους για σχεδιασμό και προγραμματισμό της 
ορθότερης περιβαλλοντικής και πολιτισμικής διαχείρισης. 
Στόχος της εφαρμογής της προσέγγισης INCREAte αποτελεί η περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού στην Αιτωλοακαρνανία,  όπου εδώ και αιώνες 
υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση και διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες (παραδοσιακή αλιεία, συμβατική γεωργία) σε μια προστατευμένη 
περιοχή πλησίον αστικών κέντρων (Μεσολόγγι, Αιτωλικό).  
Η επιδίωξη αφορά την καταγραφή ιδίως των απειλών και προβλημάτων και τον σχεδιασμό 
αντιμετώπισης τους στο μέλλον.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ψηφιοποίηση και η διάθεση σε ηλεκτρονικά μέσα ελληνικών διαλεκτικών δεδομένων έχουν 
συμβάλει με καθοριστικό τρόπο στην ανάδειξη και διατήρηση της πολύτιμης αυτής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, η περαιτέρω μελέτη των διαλέκτων αυτών και η εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων απαιτεί τη χρήση ποσοτικών μεθόδων Διαλεκτομετρίας που 
αφορούν τη μέτρηση των διαλεκτικών διαφορών, δηλ. τον εντοπισμό γλωσσολογικών 
διαφορών μεταξύ διαλέκτων που οφείλονται κυρίως στη γεωγραφική τους κατανομή. Τα 
τελευταία χρόνια η αυξημένη χρήση υπολογιστικών τεχνικών στη Διαλεκτομετρία και η 
ανάπτυξη αντίστοιχων υπολογιστικών εργαλείων διευκολύνει τη συγκριτική μελέτη μεγάλου 
όγκου διαλεκτικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε ένα 
υπολογιστικό εργαλείο διαλεκτομετρίας που υλοποιεί τον αλγόριθμο της μετρικής Levenshtein 
και παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικής μελέτης δεδομένων τεσσάρων ελληνικών διαλέκτων: 
Ποντιακής, Αϊβαλιώτικης, Καππαδοκικής και Κυπριακής. Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με 
βάση ένα λεξικό 5734 λημμάτων τα περισσότερα από τα οποία αντλήθηκαν από το πολυμεσικό 
λεξικό τριών μικρασιατικών διαλέκτων ΤΛΔΜΑ (http://lepokam.philology.upatras.gr). Το 
σύστημα έχει υλοποιηθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Python και χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία Microsoft Azure SQL server, και το Windows Powershell. Ο χρήστης της εφαρμογής 
έχει τη δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και 
δοκιμής απόστασης Levenshtein με δικά του παραδείγματα. Ο αλγόριθμος Levenshtein 
χρησιμοποιείται και για την εξαγωγή συμπερασμάτων για όλον τον όγκο των δεδομένων του 
λεξικού. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή γραφημάτων που 
αφορούν: (α) το πλήθος λέξεων ανά διάλεκτο στη βάση δεδομένων, (β) το ποσοστό κοινών 
λέξεων των διαλέκτων ανά ζεύγος και (γ) τα ποσοστά ομοιότητας των διαλέκτων. Το μικρό 
μέγεθος του λεξικού δεν επιτρέπει, προς το παρόν, την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 
όσον αφορά τα ποσοστά ομοιοτήτων και διαφορών των διαλέκτων. Ωστόσο, η εφαρμογή έχει 
δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ εύκολος ο εμπλουτισμός του λεξικού μέσω των 
διαδικασιών εισαγωγής και επεξεργασίας των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, η χρήση της 
εφαρμογής θα οδηγήσει στην εξαγωγή ακριβέστερων και πιο αξιόπιστων συμπερασμάτων 
χρήσιμων στη συγκριτική μελέτη ελληνικών διαλέκτων. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Υπολογιστική Διαλεκτομετρία, Levenshtein, Ελληνικές Διάλεκτοι 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα κατασκευαστικά υλικά των φορητών εικόνων είναι οργανικά και ανόργανα. Οι τεχνίτες 
ακολουθούν και εφαρμόζουν μια καθορισμένη σειρά σταδίων κατασκευής και προετοιμασίας 
τους. Οι φορητές εικόνες στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία κατασκευάζονται με πέντε 
διαφορετικές τεχνικές & υλικά όπως: α) με την εγκαυστική, β) με την τεχνική του ψηφιδωτού, 
γ) με την τεχνική της αυγοτέμπερας, δ) με την τεχνική του λαδιού και τέλος σήμερα με την 
τεχνική των νεώτερων υλικών όπως τα βινυλικά και τα ακρυλικά.     
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές μη-καταστρεπτικές φυσικοχημικές διαγνωστικές 
τεχνικές, μπορούμε να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τα υλικά τους. Συγκεκριμένα, τεχνικές 
όπως XRF, Raman, δύνανται να ανιχνεύουν διαφόρων ειδών χημικά στοιχεία ή χημικές 
ενώσεις σε συγκεκριμένες ποσότητες και συγκεντρώσεις πάνω στα υλικά κατασκευής φορητών 
εικόνων. 
Ένας ακόμη κυριότερος στόχος της χρήσης των παραπάνω τεχνικών είναι να αποκαλύψουν 
τυχόν φθορές, όπως χρωματικές αλλοιώσεις, αποκολλήσεις ζωγραφικών επιφανειών, 
κρακελάρισμα χρωμάτων, απολεπίσεις, εκδορές, ρωγμές ξύλινου φορέα, επιζωγραφίσεις 
εικόνας. Επίσης, μπορούν να ανιχνεύσουν το αρχικό σχέδιο, διάφορες προγενέστερες ή 
μεταγενέστερες επεμβάσεις πάνω στο έργο, τις υπογραφές ενός εικαστικού- αγιογράφου καθώς 
και χρωστικές ουσίες είτε οργανικές είτε ανόργανες. 
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Περίληψη 
Η διαμαρτυρία, έκφραση αντίθεσης και ένστασης σε μια ενέργεια ή σε μια κατάσταση, 
υφίσταται από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Τα μέσα που επιστρατεύονται για να την 
εκφράσουν ποικίλουν ανάλογα με τη σημαντικότητα των γεγονότων, την έντασή τους, αλλά 
και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται. Το σίγουρο είναι ότι, όσο πιο 
ευρηματικά είναι, τόσο περισσότερη απήχηση έχουν.  Έτσι, το graffiti αποτελεί ένα δυναμικό 
μέσο διαμαρτυρίας, με μικρή ή μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Το πλεονέκτημά του, συγκριτικά 
με τα άλλα μέσα, είναι η δύναμη της οπτικής επικοινωνίας, της διαδικασίας, δηλαδή, της 
οπτικής μετάδοσης πληροφοριών και μηνυμάτων.  
Ενώ σε πρώτη ανάγνωση τα graffiti μοιάζουν με σημεία χωρίς χρησιμότητα επάνω στους 
τοίχους, στη συνέχεια εξελίσσονται σε σημαινόμενα που διαμεσολαβούν μηνύματα και 
μετατρέπουν τις έννοιες σε εικαστικές παραστάσεις. Η οικονομική κρίση που υφέρπει στις 
κοινωνίες των κρατών, αποτελεί ένα ανεξάντλητο θέμα πολιτικού graffiti με πολλές 
διαφορετικές εκφράσεις. Οι Έλληνες – και όχι μόνο - θεωρούν ότι η οικονομική κρίση είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την κακή πολιτική διαχείριση και τις λανθασμένες επιλογές των 
κυβερνήσεων. Οι συνέπειές της οδηγούν σε βαθιά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
προβλήματα. Συνδυάζονται με ανέχεια, ανεργία, απαξίωση και εξαθλίωση, καταστάσεις τις 
οποίες υφίστανται, κυρίως, η μεσαία και η κατώτερη οικονομικά τάξη, και φυσικά, 
αναδεικνύονται μέσα από μια άμεση, αιχμηρή και καυστική εικαστική γλώσσα στην «τέχνη 
του δρόμου». 
Ο συμβολισμός, λοιπόν, των graffiti που δημιουργούνται έχοντας ως κίνητρο την οικονομική 
και πολιτική κρίση, και η αισθητική τους αποτελούν το θεμελιακό ερευνητικό πεδίο του 
συγκεκριμένου άρθρου. Οι αντιθέσεις, η καυστικότητα, η άρνηση, η γελοιοποίηση, η οξύτητα 
και η εκρηκτικότητα είναι μερικά από τα οπτικοποιημένα  μηνύματα που αντιλαμβάνεται ο 
θεατής. Επιπροσθέτως, ο Gregory J. Snyder , γνωστός κοινωνιολόγος του Baruch College, στα 
πλαίσια μιας ευρείας έρευνας που διεξήγαγε για το γκράφιτι, πραγματοποίησε πολλές 
συνεντεύξεις με δημιουργούς τους, κερδίζοντας έτσι, την εμπιστοσύνη τους. Έτσι, θεωρεί ότι 
οι writers δεν μπορούν να κατανοηθούν απλώς ως επαγγελματίες του βανδαλισμού και της 
κοινωνικής αναταραχής, αλλά  ως μέλη μιας ποικίλης υποκουλτούρας που στις περισσότερες 
των περιπτώσεων  έχουν «αξιοποιήσει»  τις εμπειρίες τους για να οικοδομήσουν νόμιμες 
καριέρες. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Graffiti Art, Βανδαλισμός, επικοινωνία, writers, street art, Pixação, Ηobo tags 
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Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 
 

Βασιλική Ηλιακοπούλου 
 
Η παρούσα μελέτη διερευνά την αισθητική του φωτός στη μέσοβυζαντινή τέχνη. Πρόκειται 
για έρευνα, η οποία εκπονείται πρωτίστως σε θεωρητικό επίπεδο ενός τυπικού δείγματος ναού 
της μεσοβυζαντινής περιόδου, της Παναγίας της Καπνικαρέας της οδού Ερμού στην Αθήνα, 
κτισμένου τον 11ο αιώνα και η οποία έρευνα οδηγεί σε μια ψηφιακή φωτιστική λύση του 
αρχιτεκτονήματος.  
Υλοποιείται μελέτη τεχνητού ψηφιακού φωτισμού του συγκεκριμένου ναού, αφιερωμένου στα 
Εισόδια της Θεοτόκου. Αναλύεται εκτεταμένα και με σχεδιαγράμματα ο ρόλος του φυσικού 
φωτισμού σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, ώστε ο τεχνητός φωτισμός να καθίσταται 
ενισχυτικός αυτού αλλά και να απορρέει από αντίστοιχες αισθητικές αρχές. Γίνεται 
παρατήρηση και αποτύπωση του φυσικού φωτός που αποδίδεται με τη μορφή σειράς σκίτσων. 
Στη συνέχεια, διερευνώνται μέσω πειραματισμών οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του 
φωτισμού με τεχνητά μέσα.  
Η μελέτη στοχεύει στη δημιουργία με σύγχρονα μέσα φωτισμού ατμόσφαιρας εξίσου 
κατανυκτικής με παράλληλη τήρηση των παραδοσιακών αρχών της βυζαντινής τέχνης. 
Επιδιώκεται η σωστή χρήση του τεχνητού φωτισμού, ώστε να μην αλλοιωθεί η ατμόσφαιρα 
που δημιούργησαν οι προγενέστεροι αρχιτέκτονες με την άσκοπη χρήση τεχνητού φωτός. 
Κατανοήθηκε η συγκριτική προσέγγιση των εικαστικών ρευμάτων με τη βυζαντινή τέχνη. Η 
οργανωτική απόδοση κάθε τεχνοτροπίας με τα μορφικά χαρακτηριστικά της δημιουργεί πόλο 
έλξης για περαιτέρω ανάλυση.  
Ο φωτισμός υπήρξε συνειδητή πράξη μελέτης στους βυζαντινούς, καθότι ως ισχυρό εικαστικό 
μέσο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στη βυζαντινή ναοδομία, όσο και στη ζωγραφική 
και γλυπτική, δεδομένου του ιδιαίτερου χειρισμού του στο εσωτερικό των ναών προς 
δημιουργία μυστηριακής κατάνυξης, όπως και της μελέτης επιφανειών, ανοιγμάτων και 
προσανατολισμού των κτισμάτων. To φως ως μέσο έχει τη μοναδική ικανότητα να δημιουργεί 
έντονες αισθήσεις και να βοηθά στην οργάνωση της νοηματοδοσίας. Οι αντιθέσεις φωτός σκιάς 
και κατεύθυνσης μέσω της γραμμής, του χρώματος και του ρυθμού αποκτούν νοηματικό 
συμβολισμό. Στόχος της μελέτης δεν είναι μόνο ο τρόπος ενίσχυσης του τεχνητού φωτισμού 
αλλά και η δημιουργία ατμόσφαιρας κατάνυξης προκαλώντας στον πιστό μέσω του χώρου και 
του χρόνου μια ατέρμονη συνδιαλλαγή με το Θείο. 
 
Λέξεις - κλειδιά: φως και τέχνη, φιλοσοφία και φως, ατμόσφαιρα, Βυζαντινή τέχνη, φως ως  
σύμβολο, χώρος. σύγχρονα μέσα φωτισμού. 
 
 
Ηλιακοπούλου., Β. (2017) Ο φωτισμός στη Βυζαντινή Τέχνη, Διπλωματική εργασία. Πάτρα: 
ΕΑΠ 
Θρησκευτική και Ηθική εγκυκλοπαίδεια (1964), 7ος τόμος. Αθήνα: Αθανάσιος Μαρτίνος. 
Κόντογλου., Φ. (2002). Για να πάρουμε μια ιδέα περί ζωγραφικής. Αθήνα: Αρμός 
Μιχελής.,Π. (2001). Αισθητικά Θεωρήματα.Αθήνα: Ιδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή 
Μιχελής, Π. (2006). Αισθητική θεώρηση της Βυζαντινής τέχνης. Αθήνα: Ιδρυμα Παναγιώτη και 
Έφης Μιχελή 
Μπαρουτάς, Κ. (2002). Το πρόβλημα της ελευθερίας στη Βυζαντινή τέχνη. Αθήνα: Σαββάλας 
Μπούρας., Χ. (1999). Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. Δεύτερος Τόμος. Αρχιτεκτονική στο Βυζαντιο, 
το Ισλάμ και τη Δυτική Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα. Αθήνα: Μέλισσα 
Μπούρας,Χ.(2001). Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. Αθήνα: 
Μπούρας,Χ., Μπούρα, Λ. (2002). Η Ελληνική ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα. Αθήνα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας είναι ακράδαντα συνδεδεμένη με την 
μακροχρόνια ιστορία της. Ενώ η σύγχρονη ψηφιακή εποχή αναπτύσσεται με ταχύτατους 
ρυθμούς που συχνά δυσκολεύουν την διατήρηση της επαφής του κοινωνικού συνόλου με την 
ιστορία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει και νέες δυνατότητες ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Το i-Guide αποτελεί μια ψηφιακή ανασύσταση και διαδραστική περιήγηση εικονικής 
πραγματικότητας σε αρχαιολογικούς χώρους με πιλοτική εφαρμογή στον χώρο της Κνωσού. Ο 
επισκέπτης περιηγείται μέσα σε μια προσομοίωση του χώρου, σύμφωνα με την εκδοχή του 
οράματος του Εβανς, ενώ παράλληλα αλληλεπιδρά με ενεργά σημεία3, μέσα από κείμενα, 
αφηγήσεις και animation. Ο χρήστης εμβυθίζεται στον εικονικό κόσμο βιώνοντας την εμπειρία 
που του προσφέρει το τρισδιάστατο περιβάλλον συνδυασμένο με την αφήγηση. 
Οι εικαστικές τέχνες αποτελούν επίσης ένα πολύ ευνοϊκό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης για τα 
ψηφιακά μέσα. Το Ταξίδι της Αριάδνης, ένα οπτικοακουστικό έργο εμπνευσμένο από τον 
κόσμο της Κνωσού, προέκυψε ως συνέχεια και ως αποτέλεσμα της πολυετούς έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε για το i-Guide. Με τη χρήση του projection mapping4 επάνω σε ένα ειδικά 
σχεδιασμένο σκηνικό, οι θεατές βιώνουν μία πρωτότυπη αισθητική εμπειρία σε τρεις 
διαστάσεις. Μέσα από το αναπάντεχο ταξίδι μιας σύγχρονης ηρωίδας, Το Ταξίδι της Αριάδνης 
μελετά την κατασκευή της μνήμης στην τομή της ιστορίας - μυθολογίας και στοχεύει στην 
ανάδειξη του πολιτισμού. Καθώς τα νέα ψηφιακά δυναμικά οπτικοακουστικά μέσα δρουν 
καταλυτικά στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του κοινωνικού συνόλου με την ιστορία και 
την πολιτιστική κληρονομιά, παράλληλα δημιουργείται χώρος για πρωτοποριακές 
δημιουργικές εφαρμογές με αξιοσημείωτα οφέλη για τη σύγχρονη εποχή.  

 
3 Σημεία διάδρασης 
4 Η προβολική απεικόνιση, Eng: Projection mapping, αποτελεί μία τεχνική προβολής 
οπτικού υλικού πάνω σε τρισδιάστατες επιφάνειες, με σκοπό να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση 
μεταμόρφωσης επιφανειών, με χρήσεις ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, διαφημιστικές ή πληροφοριακές 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
Το έργο ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ (SYNTELESIS) είναι ένα ερευνητικό έργο διάρκειας 36 μηνών που 
βασίζεται στη σχετική τεχνογνωσία και υποδομή του ΙΠ&Τ με στόχο να αναπτύξει καινοτόμες 
τεχνολογίες και εφαρμογές στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
Υγείας, Πολιτισμού και Τουρισμού. Αξιοποιώντας οριζοντίως όλα τα προγράμματα έρευνας 
και εργαστήρια του Ινστιτούτου, το έργο ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ θα αναπτύξει σε εννέα τεχνικά πακέτα 
εργασίας τεχνολογίες και εφαρμογές που εκτείνονται από τις «έξυπνες» συσκευές και 
αισθητήρες, στη ζεύξη και την συνδεσιμότητα των δεδομένων, στις καινοτόμες υπηρεσίες, στη 
διαχείριση και ευφυή επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την βελτιστοποίηση της 
αποθήκευσης τους σε κέντρα δεδομένων. Η ολιστική συνεισφορά του έργου ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ 
στις ΙΟΤ και Cloud τεχνολογίες διαμερίζεται επιγραμματικά στα ακόλουθα αποτελέσματα του 
έργου: 
Μία από τις δράσεις του έργου είναι η περιήγηση σε τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Η 
δράση αφορά σε δημιουργία διεπαφής περιήγησης σε διαδραστικό και εκπαιδευτικό εικονικό 
τρισδιάστατο περιβάλλον εμβύθισης (immersive environment) ύψιστης ποιότητας που αφορά 
σε πολιτιστικούς χώρους και σε τουριστικές υποδομές. Με την χρήση των τεχνολογιών VR 
γίνεται εμπλουτισμός της εμπειρίας του τελικού χρήστη ως ένας «ψηφιακός» επισκέπτης σε 
χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και σε μνημεία. Μέσω της αναλυτικής 
τρισδιάστατης αναπαράστασης των υποδομών πραγματοποιείται ξενάγηση και πλοήγηση των 
επισκεπτών στον χώρο από οποιοδήποτε μέρος και κάθε χρονική στιγμή. Η τρισδιάστατη 
αναπαράσταση επιτρέπει στον επισκέπτη είτε την περιήγηση στον χώρο στην υφιστάμενη 
κατάστασή του, είτε στην περιήγηση σε τρισδιάστατο μοντέλο που παρουσιάζει τον χώρο 
ανακατασκευασμένο βάση έγκυρων στοιχείων. 
Η περιήγηση γίνεται με τη συνδυαστική χρήση της πλατφόρμας waygoo για την γεωαναφορά 
των αρχαιλογικών χώρων, και τις πλατφόρμας iGuide για την περιήγηση είτε σε εικονικό χώρο 
(virtual space) είτε σε φυσικό με την χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (augmented 
reality). Το σύστημα περιήγησης VR/AR περιλαμβάνει (i) Back- End Υποσύστημα σε 
πλατφόρμα Unity ή σχετική τεχνολογία για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου και (ii) 
Front- End υποσύστημα που περιλαμβάνει desktop διεπαφή περιήγησης στον εικονικό χώρο 
και (iii) εφαρμογές παιχνιδιών σε desktop και φορητές συσκευές. Η ενότητα στοχεύει στην 
αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη ως ψηφιακού επισκέπτη σε πολιτιστικούς χώρους και 
μνημεία. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μιας εξατομικευμένης εναλλακτικής ξενάγησης στους 
χώρους που επιλέγει, η οποία εμπεριέχει αφηγήσεις, animations αλλά και εκπαιδευτικά 
διαδραστικά παιχνίδια. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η εκπαίδευση μικρών μαθητών και νηπίων μέσω ταινιών είναι εφικτή. Οι ταινίες που 
προορίζονται να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα πρέπει να ακολουθούν προδιαγραφές τόσο 
στην εικόνα και τον τρόπο παρουσίασης της γνώσης όσο και στον ήχο. Οι προδιαγραφές αυτές 
έχουν ως στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών θεατών και την ταύτιση τους 
με ήρωες και καταστάσεις των δρώμενων. Έχει αποδειχθεί μάλιστα ότι μια ταινία ή ένα 
διαδραστικό παιχνίδι έχει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαβίβαση γνώσης σε 
σχέση με τον προφορικό λόγο και εν τέλει αγγίζει τις δυνατότητες της προσεκτικής ανάγνωσης. 
Φυσικά η ταινίες και οι διαδραστικές εφαρμογές αποτελούν εργαλεία και δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης. Η κατάχρηση τους θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μαθητές με προβλήματα γραφής και έκφρασης λόγου. Η λελογισμένη χρήση τους 
όμως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα διασκεδαστικό εργαλείο για την κατανόηση δύσκολων 
εννοιών της Ιστορίας, της Φυσικής και άλλων ανθρωπιστικών και θετικών αντικειμένων 
διδασκαλίας.  Στην εργασία μας αυτή παρουσιάζουμε την ταινία Μικτής Πραγματικότητας που 
δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Η ταινία παρουσιάζει 
τα ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με τα Μινωικά Ιερά Κορυφών και τις ανασκαφές σε 
αυτά. Στην εργασία μας παρουσιάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές 
περιεχομένου που ακολουθήσαμε ώστε να η ταινία να αποτελέσει ένα καλό εκπαιδευτικό 
εργαλείο. Τέλος παρουσιάζουμε και τα στοιχεία μιας αξιολόγησης που κάναμε σε μαθητές 
προσχολικής ηλικίας. 
 
Λέξεις κλειδιά:  ταινίες μικτής πραγματικότητας, πολιτισμική εκπαίδευση 
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SUMMARY 
 
The work ‘Future Bestiary’ is a video-projection of Petros MORIS that could be perceived as a 
type of fragmented, open-ended visual essay. The primary material that makes up this digitally 
animated narrative was gathered by Petros during an autumn afternoon around the idyllic 
archaeological site of Kerameikos ancient cemetery, and its adjacent elegant museum in the 
centre of Athens.  
The primary material of ‘Future Bestiary’ is a series of photogrammetric documentations, 
rendered within the video as three-dimensional digital forms. The original subjects of these 
forms come from the funerary sculptures of the Kerameikos site. On the occasion of Petros 
Moris’ art show titled “Future Bestiary”, the aesthetic, artistic and ethical impact of 
contemporary artistic practices that transgress the traditional notions of originality and 
authenticity was explored through this paper while questions about how digital creations are 
controlled through Cultural Heritage Law and how the Intellectual Property is managed were 
also raised. The rise of contemporary art practices such as that of Petros Moris, which are clearly 
inspired by archaeological heritage and find unprecedented and unusual ways of digital 
reconstructions via the technique of photogrammetry, forces us to reconsider the fundamental 
structure of traditional legal systems and move towards an alternative legal framework that 
enables creativity in a collaborative fashion. 
 
 
Key words: digital cultural heritage, photogrammetry, cultural commons, law, art 
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Βαμβακίδου Ιφιγένεια 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες της νεότερης γενιάς στη μεταπολεμική Ελλάδα, με 
διεθνή αναγνώριση και πλούσιο έργο, ο Κυριάκος Καμπαδάκης συγκαταλέγεται στους 
παραγωγικότερους καλλιτέχνες της χώρας μας, με συνθέσεις που κοσμούν ανοιχτούς χώρους, 
δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σμιλεύοντας το ξύλο και 
χυτεύοντας το μέταλλο ο Καμπαδάκης, στο εργαστήρι του, δημιουργούσε Τέχνη. H ανθρώπινη 
μορφή αποτελούσε κυρίαρχο θέμα της δουλειάς του, ενώ εμφανής ήταν η προσπάθειά του να 
δημιουργεί οπτικο-ζωγραφικές εντυπώσεις. Στα τελευταία του έργα η φόρμα είναι κάπως 
ανάλαφρη και χαρακτηρίζεται από σημαντική αφαίρεση της μάζας ώστε να αναπτύσσονται 
νέες σχέσεις ανάμεσα στο έργο και τον χώρο. 
Το τελευταίο του έργο, «Αλέξανδρος και Βουκεφάλας», μια μεγάλη, πρωτότυπη και 
επιβλητική σύνθεση που φιλοτέχνησε το διάστημα 1996-1998 -και δώρισε στο Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης αποτελεί την πολιτισμική πρότασή μας: στο πεδίο 
του οπτικού/εικαστικού και ψηφιακού γραμματισμού η πρότασή μας επικεντρώνεται στη 
διδακτική παρόμοιων έργων με στόχο την πρόσληψη της αισθητικής, αλλά και των υλικών στο 
πεδίο συντήρησης των έργων. 
  Ο Καμπαδάκης ιστορεί το μύθο και εικονογραφεί την ιδέα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 
μνημείο αποτελείται από τρία τμήματα: στο κεντρικό ο γλύπτης επικεντρώνεται στις μορφές 
του Αλέξανδρου και του Βουκεφάλα, φιλοτεχνημένες σε ξύλο και μολύβι, τις οποίες αποδίδει 
με δυναμικές φόρμες, εξπρεσιονιστική ένταση και μια μοναδική αίσθηση ενέργειας και 
ζωτικότητας. Τα σώματα των δύο μορφών στηρίζονται πάνω σε μια ημικυκλική μεταλλική 
βάση που συμβολικά παραπέμπει στις κατακτήσεις του Αλέξανδρου και πλαισιώνονται από 
μακεδονικές σάρισες. Στα δυο επιμέρους τμήματα της σύνθεσης δημιουργεί ένα σύνολο 
αφηρημένων μορφών που συμπλέκονται με δύναμη και δίνουν την εντύπωση πολεμιστών και 
αλόγων την ώρα της μάχης.  
Η δυναμική είσοδος το νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων, η ευρεία χρήση τους, η 
δυνατότητες που παρέχουν αποτελούν αφετηρία νέων συζητήσεων-αναζητήσεων για την 
καλύτερη αξιοποίησή τους στο χώρο της διδακτικης της δημοσιας ιστοριας, της αντοχής 
υλικών, της συντήρησης αλλά και της ιστοριογραφιας. Προτείνουμε για τη διδακτική της 
δημόσιας ιστορίας και της επιστήμης συντήρησης εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και 
ταμπλέτες (application), ώστε οι εκπαιδευτές, δάσκαλοι και εμψυχωτές  να «παρουσιάσουν» 
μέσω της δημόσιας γλυπτικής την πολεοιστορία. 
Λέξεις Κλειδιά: Υπαίθρια γλυπτά, Καμπαδάκης, Συντήρηση, Ψηφιακά Εργαλεία 
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Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΣΗΣ ΑΡΩΓΗ (ΗΤΟΙ:  Η 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 
 

Νικόλαος Πουλιανός 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
  
Όπως οι πόλεμοι των προηγούμενων αυτοκρατόρων, έτσι κι οι εκστρατείες του μεγάλου 
βασιλέα Δαρείου ήδη από το τέλος του 6ου, μαζί μ’ αυτές των αρχών του 5ου π. Χ. αιώνα (ή 
πριν από την εποχή μας, όπως αλλιώς τα έτη αυτών των περιόδων αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία), ως κύριο στόχο είχαν την επέκταση της Περσίας. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 
του Δαρείου ξεκίνησαν από το βορρά για την εξουδετέρωση πρώτα των Σκυθών, με βλέψεις 
όμως ταυτόχρονα και προς τη δύση εναντίον της Ελλάδας. Ανάμεσα στις προς δυσμάς 
επιδιώξεις ήταν επίσης η υποταγή των (λιγότερο ή περισσότερο) δημοκρατικών πόλεων που 
είχαν αναπτυχθεί «κάτω από τη μύτη» της ασιατικής μονοκρατορίας, ίσα-ίσα λίγες 10δες μίλια 
απέναντι από τις ακτές του Αιγαίου. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του περσικού στρατού 
εκ μέρους των «δυτικών» Σκυθών το 512 π. Χ., καθώς κι η ελληνική νίκη που ακολούθησε το 
490 π. Χ. στο Μαραθώνα υπό την ηγεσία αφενός του μέγιστου (όπως τον αποκαλώ) 
Θεμιστοκλή, αφετέρου του πολυμήχανου Μιλτιάδη, καθώς και του πολύπειρου Αριστείδη, 
απέτρεψαν τα σχέδια του Πέρση αυτοκράτορα, με σημαντικότερο συνεπακόλουθο τη διάσωση 
και την παραπέρα ανάπτυξη της αθηναϊκής δημοκρατίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στόχος της εργασίας αυτής αποτελεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της φωτογραφίας και της 
ζωγραφικής πορτραίτων κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα, καθώς και την αλληλεπίδραση των 
δύο αυτών τεχνών, καθώς δεν εντόπισα αντίστοιχη έρευνα για την περίοδο του 19ου αιώνα στην 
Ελλάδα, με παράλληλη αναφορά στο πορτραίτο και στην φωτογραφία και στην ζωγραφική. 
Με την εξαίρεση έργων της Επτανησιακής σχολής, διαπίστωσα ότι λίγα γνωρίζουμε για το 
πορτραίτο στη χώρα μας για την περίοδο μέχρι το 1830. Η φωτογραφική τέχνη εισάγεται 
αμέσως μετά την δημιουργία ελεύθερου Ελληνικού κράτους και οι Έλληνες φωτογράφοι 
διέπρεψαν, εφαρμόζοντας με προθυμία κάθε νέα φωτογραφική τεχνική.  Η φωτογράφηση 
αφορούσε στην αρχή σημαίνοντα πρόσωπα, όπως την βασιλική οικογένεια, πολιτικούς, 
πλούσιους επιχειρηματίες, και αγωνιστές της επανάστασης του 1821. Σταδιακά,  καθώς οι νέες 
τεχνικές καθιστούσαν την φωτογράφιση φθηνότερη, εμφανίζονται πορτραίτα ατόμων όλων 
των κοινωνικών τάξεων. Στα δύο σημαντικά γεγονότα της εποχής, τους Ολυμπιακούς αγώνες 
του 1896 και το πόλεμο του 1897, η φωτογράφηση εκτάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
Εξαίρετοι ζωγράφοι πορτραίτων και όχι μόνο, εμφανίσθηκαν την εποχή αυτή. Επικρατούσε η 
(Γερμανική) Σχολή του Μονάχου, ακολουθούμενη από αυτή των Παρισίων, με στοιχεία από 
την Ιταλική τεχνοτροπία. Ένας αρχικός ανταγωνισμός μεταξύ φωτογράφων και ζωγράφων 
γρήγορα εξασθένησε καθώς οι τελευταίοι, εκμεταλλευόμενοι την ευκρίνεια, τη διαθεσιμότητα 
και το χαμηλό κόστος των φωτογραφιών, προσάρμοσαν την ζωγραφική τέχνη με τρόπο πού 
αξιοποιούσε την φωτογραφία. Η τεχνοτροπία της ζωγραφικής πορτραίτων μετατοπίσθηκε από 
την έμφαση στον ιδεαλισμό και το ρομαντισμό, προς τον ρεαλισμό, επηρεαζόμενη από την 
φωτογραφία. 
Η  εργασία αυτή  επιχειρεί, να διερευνήσει το ζήτημα της φωτογραφίας και της ζωγραφικής 
και τις επιδράσεις του ενός μέσου στο άλλο με σκοπό να καλύψει το κενό που υπάρχει στη 
σχετική βιβλιογραφία για τη Ελλάδα του 19ου αιώνα. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Πορτραίτο, Επτανησιακή σχολή, φωτογραφία, ζωγράφοι, Ελληνικό κράτος, 
19ος αιώνας, Ολυμπιακοί αγώνες. 
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TRIPMENTOR: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 
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*Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη 

** Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη 
 
Περίληψη  
Η εργασία αυτή παρουσιάζει το έργο Tripmentor, που σχετίζεται με τον τουρισμό και τον 
πολιτισμό στην περιοχή της Αττικής. Το έργο έχει ως κύριο στόχο την προβολή, σε δύο 
γλώσσες, του πλούσιου περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης, στους τουρίστες μέσω ενός 
διαδικτυακού περιβάλλοντος και μέσω εφαρμογών για κινητά. Σκοπός είναι να προσπαθήσει 
να καθοδηγήσει τους επισκέπτες μέσω πολλών εναλλακτικών διαδρομών, που περιλαμβάνουν 
σημεία ενδιαφέροντος καθώς και επιχειρήσεις με τουριστικές προσφορές, ενώ παράλληλα 
προσπαθεί να συνδυάσει τις διαδρομές με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το έργο 
συσχετίζει πληροφορία, χώρους και προφίλ επισκεπτών με αυτοματοποιημένο τρόπο 
προσπαθώντας να εξατομικεύσει τις διασυνδέσεις και να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία που 
θα ταιριάζει στον κάθε ένα. Οι προκλήσεις του έργου είναι κυρίως τεχνολογικές, καθώς μέσω 
των διαδικασιών του έργου α) πρέπει να συλλέγονται αυτοματοποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τα σημεία ενδιαφέροντος, β) πρέπει να ληφθούν υπόψη πληροφορίες για γεγονότα που 
σχετίζονται με σημεία και τέλος γ) πρέπει να ανακαλυφθούν και να δημιουργηθούν τα 
δεδομένα που σχετίζονται με τους χρήστες του συστήματος και κυρίως το προφίλ τους, 
προκειμένου να σχηματοποιηθεί το σύνολο των πληροφοριών σε μια μοναδική εμπειρία. 
Παρουσιάζουμε το πεδίο εφαρμογής του έργου καθώς και τις προκλήσεις του τρόπου 
εφαρμογής.  
 
Λέξεις κλειδιά: Τουρισμός, Πολιτισμός, προφίλ επισκέπτη, πολιτιστικές πληροφορίες, 
γεωχωρικά δεδομένα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
  



 
146 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ1 

 
1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος. 

2 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εργαστήριο Μη-καταστροφικών Τεχνικών, Αιγάλεω 
Παν/πολις ΙΙ. 

 
Περίληψη 
Η μελέτη με χρήση φορητών μη-καταστροφικών τεχνικών ανέδειξε τη Χρωματική παλέτα η 
οποία υποδεικνύει κοινά καλλιτεχνικά πρότυπα. Επιβεβαιώθηκαν χρωστικές με ευρεία χρήση 
(γύψος, ασβεστίτης, άνθρακας) και άλλες που εισάγονται κατάτην ελληνορωμαϊκή περίοδο 
(λευκό του μολύβδου, κόκκινο του μολύβδου). Η αναγνώριση τοπικών εργαστηρίων είναι σε 
θέση να διαγνωστεί από τη μίξη υλικών για την παραγωγή συγκεκριμένων χρωμάτων (π.χ του 
πράσινου ή του μωβ). 
Η Προέλευση των πρώτων υλών για τις χρωστικές ενδεχομένως να προέρχεται από ντόπιες 
πηγές-περιοχή Φαγιούμ πλούσια σε πρώτες ύλες (π.χ λατομείο εξόρυξη γύψου). Επιπρπόσθετα 
η εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή του κόκκινου ή του κίτρινου χρώματος από άλλες 
πηγές (Μήλος, Λαύριο κτλ) δεν είναι δυνατό στην παρούσα φάση να αποδειχτεί. 
Η σύγκριση με τα ευρήματα μελέτης στο Βρεταννικό Μουσείο αναδεικνύουν την ταύτισα στην 
ύπαρξη των συγκεκριμένων χρωστικών, με πιθανή την αναγνώριση του ίδιου εργαστηρίου 
κατασσκευής. 
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο πολιτισμός, μέσα από την εκπαίδευση, έχει αναδειχθεί ως 
κύριος μοχλός επανένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Eιδικότερα η ανάπτυξη των 
ψηφιακών μορφών πολιτισμού, αξιοποιείται ως ένα βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Μέσα στο 
θεσμικό πλαίσιο φορέων, όπως είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ενισχύονται οι ευκαιρίες 
μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των Ενηλίκων. Καθώς είναι ο πιο φιλικός τρόπος για την 
παροχή ερεθισμάτων σε άτομα που έχουν βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην εισήγηση 
παρουσιάζεται ως Μελέτη Περίπτωσης η τάξη του Παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας των Φυλακών Κορυδαλλού. Το project που έλαβε χώρα κατά το ακ. Ετός 2018-2019 
στόχευε στην ανάδειξη της ενσυναίσθησης και της προσωπικής ανάπτυξης των κρατουμένων, 
μέσα από την ψηφιακή προβολή επιλεγμένων ταινιών που εστίαζαν στο συγκεκριμένο σκοπό. 
Μετά την προβολή της κάθε ταινίας ακολουθούσαν δραστηριότητες με τους εκπαιδευόμενους. 
Αυτό βοηθούσε την όλη διαδικασία να εξελιχθεί σε εργαστήριο ανάπτυξης απαραίτητων 
επικοινωνιακών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Προσόντα που οι εκπαιδευόμενοι έχουν 
απωλέσει εξαιτίας της αισθητηριακής στέρησης που βιώνουν, λόγω του εγκλεισμού τους, αλλά 
τους είναι απαραίτητα προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Στην εισήγηση θα 
παρουσιαστούν τα κυριότερα σημεία του project που διήρκησε έξι μήνες  και ο 
μετασχηματισμός των εκπαιδευομένων, στο βαθμό που αυτός επιτεύχθηκε. Το θεωρητικό 
πλαίσιο του project εστιάζει στις τρεις διαστάσεις της μάθησης: το περιεχόμενο, την υποκίνηση 
και το περιβάλλον που αυτά έλαβαν χώρα.  
 
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακός πολιτισμός, ΣΔΕ, κοινωνικός αποκλεισμός, κρατούμενοι, 
κινηματογράφος.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς ως επί το πλείστον αποτελούν χώρους μεγάλης 
επισκεψιμότητας, έχοντας τεράστιο ενδιαφέρον από τουριστική και οικονομική σκοπιά. Για τη 
διατήρηση ή/και την αύξηση των επιπέδων επισκεψιμότητας είναι απαραίτητο να παρέχονται 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, οι οποίες θα προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των 
επισκεπτών. Ενώ όμως η αποτύπωση αυτών των απαιτήσεων είναι μια διαδικασία που έχει 
αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε ποικίλους τομείς τις αγοράς (π.χ. τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες 
διαδικτύου, λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία κ.λπ.) [4], [5], [6], στην περίπτωση των μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς παραμένει αναξιοποίητη. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την 
αρχιτεκτονική του εργαλείο CxPress, μιας πλατφόρμας που παρέχει τη δυνατότητα 
καταγραφής και ανάλυσης της «εμπειρίας πελάτη/επισκέπτη» και απόδοσης της 
συναισθηματικού αποτυπώματος. Η πλατφόρμα CxPress ακολουθεί μια σύγχρονη Business 
Analytics αρχιτεκτονική, που θα βασίζεται σε ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής 3 επιπέδων [7]-[9], 
που θα επιτρέπει τη χρήση μεγάλων δεδομένων (Big Data), τη λειτουργικότητα και τη 
δυνατότητα εύκολης επέκταση, που με τη σειρά τους θα επιτρέπουν την ανάπτυξη καινούριων 
λειτουργιών με χαμηλό κόστος και τη γρήγορη προσαρμογή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του 
εκάστοτε χώρου/μνημείου.  
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική θα λειτουργεί ως ένα ανοιχτό πλαίσιο ενσωμάτωσης (open 
integration framework), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του συστήματος στα 
υπάρχοντα διαχειριστικά συστήματα του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί [10], [11]. 
Επιπρόσθετα, η σχεδιασμένη στρατηγική εμπορευματοποίησης βασίζεται στη δυνατότητα 
παροχής διαφορετικών σχημάτων τιμολόγησης (pricing schemes), προσαρμοσμένα ανά πελάτη 
και ανά σενάριο χρήσης, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το περιβάλλον που το εργαλείο 
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θα χρησιμοποιηθεί. Το CxPress θα αναπτυχθεί ως μια πλατφόρμα που βασίζεται σε τεχνολογίες 
σύννεφου, που θα δίνει την δυνατότητα να προσφέρεται ως υπηρεσία (as a service model). Για 
να επιτευχθεί το παραπάνω, η ασφάλεια δεδομένων και η αξιοπιστία των υπηρεσιών του 
συστήματος θα βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο 
κομμάτι της παρουσίασης/οπτικής απεικόνισης δεδομένων και αποτελεσμάτων, ώστε να 
υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από προφίλ και ρόλους χρηστών (διαχείριση, τεχνολογία, 
εξυπηρέτηση πελατών κτλ.). Η διεπαφή με χρήστη θα είναι φιλική και θα χαρακτηρίζεται από 
απλότητα για τον αρχάριο χρήστη, επιτρέποντας όμως και στον έμπειρο χρήστη να 
εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του εργαλείου. 
 
Λέξεις Κλειδιά: αρχιτεκτονική συστήματος, «εμπειρία πελάτη», ανοιχτό πλαίσιο ενσωμάτωσης, 
Big Data 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η αξιοποίηση της «εμπειρίας πελάτη» είναι μια στρατηγική που ακολουθείται σε πληθώρα 
τομέων της αγοράς, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, οι υπηρεσίες διαδικτύου, τα 
ξενοδοχεία, για την διαφοροποίηση και την αναπροσαρμογή της λειτουργίας τους [1]-[3]. 
Μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί υιοθετούν προγράμματα «εμπειρίας πελάτη» προκειμένου να 
προβούν σε μεταρρυθμίσεις σε διάφορα προϊόντα και συνιστώσες της λειτουργίας τους [4]-[6]. 
Ο δείκτης Net Promoter Score (NPS) και η μέθοδος της «φωνής του πελάτη» χρησιμοποιούνται 
πλέον εκτενώς για την κατανόηση της οπτικής γωνίας και του βαθμού ικανοποίησης του 
πελάτη/επισκέπτη [7], [8], [9]. Η παρούσα εργασία προτείνει την ανάπτυξη ενός εργαλείου 
ανάπτυξης δεδομένων «εμπειρίας πελάτη», το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 
πολιτιστικούς χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί μια 
καινοτόμο προσέγγιση που δίνει απάντηση σε πρακτικά προβλήματα που απαντώνται κατά την 
εφαρμογή των δεικτών που αφορούν την «εμπειρία πελάτη», όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο 
μπορεί να συνδεθεί η στρατηγική μια εταιρίας/οργανισμού με τον στόχο που έχει τεθεί για το 
δείκτη NPS, ή κατά πόσο ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών μπορεί να οδηγήσει στην 
επίτευξη του στόχου αυτού. Η εφαρμογή του εργαλείου αυτού έχει σαν στόχο να αποκαλύψει 
τα εξής: 1) τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες/επισκέπτες βαθμολογούν το δείκτη NPS, σε 
σχέση με το βαθμό ικανοποίησης που έχουν για τις επιμέρους περιοχές εμπειρίας (προϊόν, 
εξυπηρέτηση κ.λπ.) και 2) το συναισθηματικό αποτύπωμα του πελάτη/επισκέπτη. Στα πλαίσια 
της εργασίας εξετάζονται τα εξής σενάρια εφαρμογής: 1) ο σχεδιασμός στρατηγικής «εμπειρίας 
πελάτη», με απώτερο στόχο τη βελτίωση σε όποιες περιοχές απαιτείται, 2) προτεραιοποίηση 
πλάνου ενεργειών και επιβεβαίωση ότι το πλάνο μπορεί να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους 
και 3) ο ταχύς και αποτελεσματικός εντοπισμός θεμάτων που προκαλούν τη δυσαρέσκεια του 
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πελάτη/επισκέπτη. Παράλληλα, γίνεται εκτενής μελέτη των σεναρίων εφαρμογής της μεθόδου 
και αναπτύσσεται κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την ευέλικτη και ταχεία εφαρμογή των 
σεναρίων αυτών σε φιλικό για τον τελικό χρήστη περιβάλλον. 
 
Λέξεις Κλειδιά: «εμπειρία πελάτη», δείκτης NPS, βαθμός ικανοποίησης πελατών, 
συναισθηματικό αποτύπωμα 
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[9] Keiningham, T.L., Cooil, B., Aksoy, L., Andreassen, T.W. and Weiner, J., 2007. The 
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΑΠΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΙΛΟΓΙΚΟΥΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΙΚΡΟΥ 

Mind the Map 
Smallikous@hotmail.com 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το "Mind The Map- 3d printed tactile maps for archaeological sites and public spaces"  είναι 
ένα ολοκληρωμένο προϊόν, μελέτης, έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής απτικών χαρτών για 
άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση με την βοήθεια της 3d printing τεχνολογίας με σκοπό 
την ομαλότερη καθοδήγηση τους στους χώρους αυτούς.  
Οι απτικοί χάρτες του Mind the Map παρέχουν στα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση 
πληροφορίες για τον χώρο που βρίσκονται μέσω της απτικής αίσθησης, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές γραμμές, σύμβολα και υφές, σχήματα, μεγέθη, σύμβολα προσανατολισμού, 
γραφικές κλίμακες αποστάσεων και πληροφορίες κειμένου που έχουν συνταχθεί με  σύστημα 
γραφής Braille (το διεθνές πρότυπο σύστημα γραφής για τους τυφλούς).   
Ενδεικτικά κάποια από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους χάρτες είναι διαδρομές που 
διασχίζουν αρχαιολογικούς χώρους και πάρκα, σημεία ενδιαφέροντος και σημαντικές 
αναφορές στον εκάστοτε χώρο, αναπαραστάσεις αρχαίων θεάτρων και αποτύπωση δημόσιων 
χώρων, είναι μερικές από τις προσθήκες που μπορούν να εξυπηρετήσουν την καλύτερη 
καθοδήγηση τους.  
Με την βοήθεια της τρισδιάστατης εκτύπωσης και με τις απαραίτητες προσθήκες στον χάρτη, 
ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής, τα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση θα 
μπορούν να έχουν μια πιο συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για το χώρο που επισκέπτονται.   
Όλες οι προσθήκες και οι καινοτομίες στον χάρτη έχουν σκοπό να αφήσουν στον επισκέπτη 
μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον εκάστοτε χώρο. Η απτική πληροφορία σε συνδυασμό με 
την σωστή τοποθέτηση της στον χάρτη, μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα στον επισκέπτη με 
την οποία θα μπορέσει να απομνημονεύσει τον χώρο καλύτερα.   
Για την κατασκευή του χάρτη μελετάται όχι μόνο η διαδικασία και το υλικό αλλά δίνεται 
έμφαση και στην πρακτική κατασκευή και την συναρμολόγηση. Εργονομικές προδιαγραφές 
λαμβάνονται υπόψη ώστε ο χάρτης και η πληροφορία σε αυτόν να είναι άμεση και κατανοητή, 
ανεξάρτητου ηλικίας και φύλου του χρήστη, καθώς και ο τρόπος άντλησης της πληροφορίας. 
Το ύψος τοποθέτησης του χάρτη, ο οποίος αποτελείται από μια βάση στήριξης, τον ίδιο το 
χάρτη και καπάκι προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη 
το μέσο ποσοστό ύψους ενηλίκων και παιδιών.  
Το "Mind the map- 3d printed tactile maps for archaeological sites and public spaces" μπορεί 
να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο έχουν πρόσβαση άτομα με μερική ή 
ολική τύφλωση.   
Σκοπός του χάρτη είναι το να μπορούν τα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση να 
εξυπηρετούνται με την λιγότερη δυνατή βοήθεια από κάποιον βλέποντα ή οδηγό.   
Ενδεικτικά οι χώροι στους οποίους θα μπορούσε να γίνει εφαρμογή του προϊόντος είναι οι 
παρακάτω: Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μεμονωμένα μνημεία σε επαρχία ή αστικές 
περιοχές, εκκλησίες, λατρευτικοί χώροι, αρχαίοι οικισμοί, θεματικά αρχαιολογικά πάρκα, 
φάροι, δημόσιες υπηρεσίες (Δημαρχιακό Μέγαρο), κάστρα, οχυρωματικά έργα, σημεία 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μοναστήρια, διατηρητέα κτίσματα.   
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ ΜΕ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ 3D 
 

ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
fwtograffity@gmail.com  

 
Το 2019, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της αρχιτεκτόνισσας Μάρκου Γεωργίας 
χαρτογράφηση των εκκλησιών της Νήσου Κέας, σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο 
Νίνο. Η χαρτογράφηση βασίστηκε στο βιβλίο του ιεροψάλτη Παναγιώτη Νίνου "Οι 
εκκλησίες της Ιουλίδας", που περιέχει λίστα των εκκλησιών της Νήσου, και στους 
χάρτες που διανέμονται από το ΚΕΠ. Στην συνέχεια, με πρόταση της Μάρκου 
Γεωργίας και υπό την ιδιότητα της ως εκπαιδευτικού στο ΕΠΑΛ Κέας, το project  
εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Έγινε κατηγοριοποίηση Ιερών Ναών και Μνημείων, ψηφιοποίηση του χάρτη στο 
πρόγραμμα QGIS, αποτύπωση, σχεδιασμός σε  Autocad 3d και εκτύπωση σε 3d printer 
επιλεγμένων Ιερών Ναών και Μνημείων και κατασκευή τρισδιάστατου χάρτη με χρήση 
και των εκτυπωμένων κομματιών. Στο Project συμμετείχαν 14 μαθητές του ΕΠΑΛ 
ΚΕΑΣ με την καθοδήγησή της Γεωργίας Μάρκου, στα πλαίσια μαθημάτων της  Α 
ΕΠΑΛ και της ειδικότητας Σχεδιασμού Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, τα 
οποία εκπαιδεύουν τους μαθητές στα προγράμματα Qgis και Autocad και στην 
κατασκευή μακέτας. Τις δράσεις, υποστήριξαν ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Μαρίνος 
Αμπατζόγλου και οι καθηγητές Μαρία Κασιμάτη, Ιωάννης Καμπίτης, Στέλλα 
Γαλανού, Νίκος Καραμάνης, Ευτυχία Νιανιούρη, Ευαγγελία Κατσανού. Η αποτύπωση 
έγινε είτε από μαθητές στην διάρκεια εκπαιδευτικών εκδρομών με χρήση 
παραδοσιακών μέσων αποτύπωσης, είτε από την Γεωργία Μάρκου με χρήση διαφόρων 
ψηφιακών τεχνολογιών. Για τα κτίρια του αρχιτέκτονα Τσίλλερ χρησιμοποιήθηκαν 
σχέδια που παρείχε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το Project προβλήθηκε στην 
τοπική κοινότητα. Επιπροσθέτως του Project, χρησιμοποιήθηκε ο ψηφιοποιημένος 
χάρτης σαν βάση για να δημιουργηθεί από την Μάρκου Γεωργία ψηφιακός 
διαδραστικός χάρτης που προβάλει φωτογραφία, έτος κατασκευής, περιοχή και είδος 
ναού, όπως περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Παναγιώτη Νίνου. 
 

  



 
155 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ 
ΝΕΡΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 
Ε. Παπαθωμά 

ΥΠΠΟΑ – ΕΦΑΑΝΑΤ 
 

Θ. Γκανέτσος 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 
Β. Κανταρέλου 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
 

Ι. Μουτάφη 
University of Cambridge 

 
Ειρ. Βρεττού 

ΥΠΠΟΑ – ΕΦΑΑΝΑΤ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σε αυτήν την μελέτη παρουσιάζονται δυο κεραμικά αγγεία προερχόμενα από μυκηναϊκό τάφο 
στην περιοχή των Γλυκών Νερών Αττικής. Τα εν λόγω ευρήματα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου 
ανασκαφικού συνόλου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο ευρύτερης συλλογικής εν εξελίξει 
μελέτης.  
Αρχικά όλα τα κεραμικά εξετάστηκαν με φθορισμομετρία ακτίνων -Χ (XRF), προκειμένου να 
διερευνηθεί στοιχειακά η σύσταση του πηλού και της διακόσμησης τους, με στόχο να 
καταγραφούν ομοιότητες και διάφορες στο πλαίσιο της διερεύνησης της τεχνολογίας 
κατασκευής τους. Την προσοχή μας όμως τράβηξαν οι μετρήσεις του XRF στις λευκές 
επικαθήσεις των αγγείων με αρ. κατ. ΑΚ 288 και ΑΚ292, καθώς τα μόνα στοιχεία που 
εμφανίζονταν στο φάσμα  ήταν το Si και το Ca. 
Το γεγονός αυτό δημιούργησε νέα ερωτήματα, για το εάν το Si και το Ca αποτελούν ή όχι 
κατάλοιπα εδαφικών επικαθίσεων. Σε συνδυασμό με τον τύπο των αγγείων και το ανασκαφικό 
context στο πλαίσιο του οποίου εντοπίστηκε, το Ca και το Si θα μπορούσε επίσης να σχετίζεται 
με τη χρήση κάποιου υλικού στο πλαίσιο μιας τελετουργίας, ενός ταφικού εθίμου. Εν 
κατακλείδι,  πρόκειται για στοιχεία ενός αμιγούς ανόργανου υλικού ή υποδηλώνουν το 
ανόργανο μέρος ενός σύνθετου υλικού; 
Έτσι, οι διαγνωστικές μέθοδοι που επιλέχθηκαν για την διερεύνηση των ερωτημάτων μας ήταν 
φασματοσκοπικές, πάντα δε υπό το πρίσμα της μη δειγματοληπτικής προσέγγισης. 
Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν  οι φασματοσκοπίες Raman και FT-IR. με τη χρήση  φορητών 
οργάνων. 
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν πολύ σημαντικά καθώς καταφέραμε να αναγνωρίσουμε  
τις λευκές επικαθήσεις ως κατάλοιπα γάλακτος. Το δεδομένο αυτό ανοίγει μια μεγάλη 
συζήτηση η οποία προϋποθέτει περαιτέρω αρχαιομετρική έρευνα ώστε να αντληθεί  κάθε 
δυνατή πληροφορία γύρω από τις διατροφικές συνήθειες και τις ταφικές πρακτικές της 
μυκηναϊκής εποχής.  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Κεραμικά, Μυκηναϊκά, Raman, FT-IR, Γάλα  
 
 
Αναφορές 
Buckova, M., Vaskova, H. and Bubelova, Z. (2016) ‘Raman spectroscopy as a modern tool for 
lactose determination’, WSEAS TRANSACTIONS on BIOLOGY and BIOMEDICINE, 
13(2224–2902), pp. 108–114. 
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Leonardi, M. (2013) ‘Lactase persistence and milk consumption in Europe: An interdisciplinary 
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Leonardi, M. et al. (2012) ‘The evolution of lactase persistence in Europe. A synthesis of 
archaeological and genetic evidence’, International Dairy Journal, 22(2), pp. 88–97. doi: 
10.1016/j.idairyj.2011.10.010. 
Sbihi, H. M. et al. (2015) ‘Characteristics and fatty acid composition of milk fat from Saudi 
Aradi goat’, Grasas y Aceites, 66(4), p. e101. doi: 10.3989/gya.0233151. 
Smith, G. P. S., Gordon, K. C. and Holroyd, S. E. (2013) ‘Raman spectroscopic quantification 
of calcium carbonate in spiked milk powder samples’, Vibrational Spectroscopy, 67, pp. 87–
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΈΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΈΝΩΣΗ 
 

Επαμεινώνδας Βενετσάνος 
αρχιτέκτων μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική σχεδιασμός του 

χώρου, Κατεύθυνση Πολεοδομία - Χωροταξία, ΕΜΠ-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
email: epameinondasven@gmail.com 

 
Περίληψη 
 
Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση πάνω στις έξυπνες πόλεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πως έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Προγράμματα που προωθούν αυτή την πολιτική 
αλλά και η εφαρμογή τους σε κάθε πόλη. Στόχος της εργασίας, της εργασίας η πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τις έξυπνες πόλεις, δηλαδή πως έχουν εξελιχθεί οι έξυπνες πόλεις 
στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ορισμός της  Έξυπνης πόλης (Smart city), τα Θετικά 
και Αρνητικά των Έξυπνων πόλεων, κυρίως να αναφέρω τα αρνητικά επειδή αναφέρονται 
ελάχιστα. Επίσης θα εξετάσω την σχέση της Ευρωπαϊκή  Ένωσης με τις Έξυπνες πόλεις και 
αυτό θα γίνει μέσα από παραδείγματα. Η σύγκριση παραδειγμάτων στην Ευρωπαϊκή  Ένωση 
και την Ελλάδα θα διευκολύνει την έρευνα να δούμε σε τι επίπεδο εξελίχτηκαν οι έξυπνες 
πόλεις σε κάθε πόλη. Επίσης οι Ανταποκρινόμενες πόλεις (Responsive Cities) τι ακριβώς είναι 
και τι σχέση έχουν με τις έξυπνες πόλεις. Και τέλος τα συμπεράσματα που θα δείξουν σε πιο 
επίπεδο βρίσκονται οι έξυπνες πόλεις (smart cities). Τα συμπεράσματα της εργασίας θα είναι 
οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα έχω θέσει .  Η Μεθοδολογία που ακολούθησα είναι 
πρώτα από όλα μέσα από δευτερογενείς πηγές, κυρίως άρθρα ξένης βιβλιογραφίας που αναλύει 
τα θέματα των έξυπνων πόλεων σε κάθε χώρα, άλλα και της εξέλιξη τους. Ταυτόχρονα μαζί με 
τις δευτερογενείς πηγές γίνονται και δικά μου σχόλια πάνω στο θέμα, μέσα από την διερεύνηση 
που έχω εκπονήσει. Οι πηγές μου είναι κυρίως από επιστημονικά και πανεπιστημιακά άρθρα, 
από  οδηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από στατιστικές  και από τους δήμους που έχουν 
ασχοληθεί με τις έξυπνες πόλεις. Κυρίως Θα επιχειρήσω μέσα από τα ερωτήματα που μου 
έχουν αναπτυχθεί, να βρω λύσεις και παράλληλα να και θα αναπτύξω την κριτική μου θεώρηση 
για το θέμα των έξυπνων πόλεων. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Έξυπνες πόλεις,  Ευρωπαϊκή  Ένωση 
 
Αναφορές 
Boyd Cohen (2014) https://www.fastcompany.com/3024721/the-10-smartest-cities-in-europe 
 
Gerhard Schmitt (2018)  https://www.mooc-list.com/course/responsive-cities-edx 
URBACT  http://urbact.eu 
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Β΄ 
 

ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
 

email: papakitsev@uniwa.gr 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Γραμμική Β΄ γραφή είναι η συλλαβική γραφή («συλλαβάριο») που αποδίδει την αρχαιότερη 
μέχρι σήμερα γνωστή μορφή της Ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα π.Χ. 
Έχει μελετηθεί για περισσότερο από εξήντα χρόνια από την αποκρυπτογράφησή της. Οι 
επίπονες προσπάθειες των μελετητών αποκάλυψαν πολλές γλωσσικές πτυχές της, επιτρέποντας 
έτσι τη μελέτη αυτής της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας (Ελληνικής) και της δυναμικής της για 
τριάντα πέντε αιώνες. Επιπλέον, επιτρέπει να μελετηθούν τα γλωσσικά φαινόμενα που είναι 
πιο κοντά στις ρίζες των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Ωστόσο, η περιορισμένη χρήση της 
Γραμμικής Β΄, μόνο για τη διατήρηση αρχείων, και η ασυμβατότητά της με τη φωνοτακτική 
της ελληνικής γλώσσας προκαλεί διαφόρων ειδών παρερμηνείες, ενώ μέχρι πρόσφατα δεν 
υποστηρίχθηκε από διαδραστικά εργαλεία λογισμικού, που θα διευκόλυναν τόσο την έρευνα 
όσο και την εκμάθησή της. Ιδιαίτερα για τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, οι ψηφιακοί 
πόροι είναι ακόμη πιο περιορισμένοι. 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός αλληλεπιδραστικού συστήματος 
λογισμικού για την εκμάθηση, έρευνα και ερμηνεία κειμένων της Γραμμικής Β΄ από ομιλητές 
της ελληνικής γλώσσας. Το παρουσιαζόμενο λογισμικό είναι μοναδικό στο είδος του, όχι μόνο 
για τη Γραμμική Β΄ αλλά και για άλλες αρχαίες γραφές. Αποτελείται από ένα  ηλεκτρονικό 
λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής και μια διεπαφή, που μεταγράφει μια ακολουθία 
συλλαβογραμμάτων της Γραμμικής Β΄, την οποία εισάγει ο χρήστης μέσω ενός 
αντικειμενοστρεφούς εικονικού πληκτρολογίου, στην αντίστοιχη Αρχαία Ελληνική λέξη, 
εφόσον η τελευταία βρίσκεται στο ηλεκτρονικό λεξικό. Η νεότερη έκδοση περιλαμβάνει την 
υποστήριξη επιπλέον συλλαβογραμμάτων, τα οποία δεν υποστηρίζονταν αρχικά, και τον 
περαιτέρω εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού λεξικού. Ο στόχος του λογισμικού είναι να 
χρησιμοποιηθεί τόσο ως εργαλείο μελέτης της Γραμμικής Β΄ όσο και ως πρότυπο υπολογιστικά 
υποβοηθούμενης αποκρυπτογράφησης για την ερμηνεία ευρημάτων και άλλων αρχαίων 
γλωσσών και γραφών, όπως είναι η Αιγυπτιακή γλώσσα και η Γραμμική Α΄ γραφή. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Γραμμική Β΄,  υπολογιστική αρχαιογλωσσολογία, πολιτιστική κληρονομιά 
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ΣΗΣΑΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ 

Φοιτητής Σ.Α.Ε.Τ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
 

email: efiagortsa@yahoo.com, ganetsos@uniwa.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ανάγλυφα σπαράγματα από κονίαμα με τεχνική τοιχογραφίας, έχουν αποκαλυφθεί σε 
αρχαιολογικές θέσεις κυρίως στην Κρήτη. Οι συνδυασμοί χρωμάτων και οι λεπτομέρειες 
κατασκευής αποδεικνύουν την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην επεξεργασία διαφορετικών 
υλικών. Οι ψηφιακές τεχνικές και οι νέες μέθοδοι έρευνας & αναλύσεων μας δίνουν τα 
εργαλεία για να κατανοήσουμε σε κάποιο βαθμό αυτά τα τέχνεργα.  
Οι ανάγλυφες Μινωικές τοιχογραφίες από την Κνωσό, εξετάστηκαν με συνδυασμό 
διαφορετικών μεθόδων προκειμένου να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες των τεχνικών. Το 
ψηφιακό μικροσκόπιο βοήθησε σε ένα βαθμό να κατανοήσουμε πώς οι ζωγράφοι 
δημιούργησαν αυτά τα χρώματα, αποκαλύπτοντας διαφορετικά στρώματα και τεχνικές, ενώ σε 
κάποια σημεία ανίχνευσε ίχνη χρωστικών που δεν ήταν ορατά. Αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 
σε επιλεγμένα σημεία με φασματοσκοπία RAMAN, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των 
χρωστικών. Οι αναλύσεις έλαβαν χώρα στο Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου με φορητό 
φασματογράφο. 
Τα ανάγλυφα σπαράγματα από κονίαμα λόγω της αποσπασματικής εύρεσης και της κακής 
κατάστασης διατήρησης τους, παρουσιάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία τους. Ο μεγάλος όγκος 
ή/και το βάρος σε συνδυασμό με το ευαίσθητο υλικό κατασκευής τους δεν επιτρέπει τις 
μετακινήσεις και τη λεπτομερή εξέταση τους. Η ψηφιακή τρισδιάστατη εικόνα(3D) επιτρέπει 
την προβολή από πολλές πλευρές και διαφορετικές γωνίες θέασης, λειτουργώντας ως 
πρόκληση, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη πιθανή ερμηνεία τους. Επιλέχθηκαν 
κάποια δυσανάγνωστα ανάγλυφα σπαράγματα για τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, προκειμένου να 
διασαφηνιστούν κάποιες λεπτομέρειες στο μικροανάγλυφο και να καταστεί πιο εύκολα 
αντιληπτό, μέσω της τρισδιάστατης εικόνας, το έργο τέχνης. 
Οι ψηφιακές τεχνικές και ιδιαίτερα ο συνδυασμό τους είναι το όχημα μέσω του οποίου μας 
δίνεται η δυνατότητα καλύτερης κατανόησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.  
 
Λέξεις Κλειδιά: τρισδιάστατη απεικόνιση(3D), Μινωικά ανάγλυφα σπαράγματα, Raman 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, είναι η 
καταγραφή της σε κατάλληλη μορφή και κλίμακα. Η καταγραφή της γεωμετρικής 
πληροφορίας, δηλαδή του σχήματος, του μεγέθους και της θέσης του μνημείου στο χώρο, 
αποτελεί το βασικότερο στάδιο σε μια μελέτη αξιοποίησης, οπως συντήρησης, ανακατασκευής, 
αναστύλωσης αποκατάστασης αλλά και διατήρησης πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να μην 
υπάρχουν στο μέλλον.  
Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί  μονόδρομο και μπορεί να επιτευχθεί 
με εξελιγμένα μηχανήματα όπως οι τρισδιάστατοι σαρωτές και με χρηση της 
φωτογραμμετρίας. 
Το αντικείμενο της εργασίας αφορά στην ψηφιοποίηση του καθολικού της Ιεράς Μονής 
Μεγάλου Μετεώρου και πιο συγκεκριμένα στη σάρωση του με τρισδιάστατο σαρωτή (laser 
scanner 3d) ώστε σε πρώτη φάση να υπάρξει μια πλήρης καταγραφή του κτιριακού αποθέματος 
και της τυπολογίας του ναού, σε δεύτερη φάση της αγιογράφησης του με την προσθήκη 
μεθόδων φωτογραμμετρίας και τέλος των επιμέρους στοιχείων όπως το τεμπλο, αλλά και 
διαφόρων κειμηλίων κτλ. Η ψηφιοποίηση επεκτείνεται σε ολόκληρο το μοναστήρι 
συνδυαζομένης και χρησης drone, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά μια τόσο εκτεταμένη και 
ακριβή καταγραφή σε μονή των Μετεώρων.  
Παρουσιάζονται τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε δυο από τους σημαντικότερους χώρους 
της μονής, το καθολικό του ιερού ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος καθώς και της 
παλιάς τράπεζας (τραπεζαρίας) αποδεικνύοντας ότι η τρισδιάστατη σάρωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν μία ακριβής και πολύ γρήγορη διαδικασία με άπειρο μέγεθος 
πληροφοριών, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με μεθόδους φωτογραμμετρίας, όπου αυτό 
απαιτείται. 
 
Λέξεις Κλειδιά: τρισδιάστατη σάρωση, φωτογραμμετρία, Μεγάλο Μετέωρο 
 
 
Αναφορές: Μπαλοδήμος Δ.Δ., Σταθάς Δ., Αραμπατζή Ο., Γεωδαισία Δίκτυα Αποτυπώσεις 
Χαράξεις, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα, 2006 
 
Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις με τρισδιάστατο σαρωτή», Πέτρος Πατιάς, Τεχνογράφημα 436 
: 12, 2012 
 
Η σωστή αποτύπωση ως αναγκαίος όρος της σωστής αναστήλωσης μνημείων», Νικόλαος Στ. 
Χαρκιολάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Διευθυντής Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων 
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τo μουσειακό τοπίο στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πλήθος μουσείων που παρουσιάζουν 
ευρήματα αρχαιολογικών χώρων.  Η διαμόρφωση της μουσειακής εμπειρίας σε συνάρτηση με 
την εμπειρία του αρχαιολογικού χώρου αποτελεί τη βασική πρόκληση των μουσείων 
αρχαιολογικών χώρων. Βασικό ερώτημα που τίθεται είναι: πώς το μουσείο συμβάλλει στην 
αντίληψη και εμπειρία του αρχαιολογικού χώρου; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα 
πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος τη χωρική οργάνωση του εκθεσιακού χώρου και των 
εκθεμάτων. Στην ανακοίνωση παρουσιάζουμε ψηφιακά εργαλεία για την αναπαράσταση και 
την ανάλυση της χωρικής εμπειρίας των επισκεπτών στα μουσεία, καθώς και τις θεωρητικές 
ιδέες στις οποίες αυτά βασίζονται. Για να εικονογραφήσουμε την εφαρμογή τους μελετούμε 
δύο από τα πιο γνωστά μουσεία αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα. Η συγκριτική ανάλυση 
δείχνει, μεταξύ άλλων, πώς η ψηφιακή μεθοδολογία μπορεί να φωτίσει τον τρόπο που οι 
επισκέπτες αντιλαμβάνονται τα εκθέματα καθώς κινούνται στο χώρο και βοηθά να 
κατανοήσουμε πώς ο σχεδιασμός της έκθεσης, άλλοτε ενθαρρύνει οπτικές συγκρίσεις ανάμεσα 
σε εκθέματα που προέρχονται από την ίδια περιοχή του αρχαιολογικού χώρου και άλλοτε 
συμπυκνώνει σε ένα οπτικό πεδίο διαφορετικά μνημεία και χρονικές περιόδους. Τα 
αποτελέσματα της  ανάλυσης συσχετίζονται και ελέγχονται, στη συνέχεια, σε συνάρτηση με 
τα ευρήματα της μελέτης επισκεπτών, με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων και της 
παρατήρησης της χωρικής συμπεριφοράς τους. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων δείχνει πώς οι 
δύο αντιθετικοί τρόποι οργάνωσης του εκθεσιακού χώρου έχουν ουσιαστικές συνέπειες στον 
τρόπο που οι επισκέπτες βιώνουν και ερμηνεύουν το εκθεσιακό περιεχόμενο. Στο τέλος της 
ανακοίνωσης τεκμηριώνεται πώς η ψηφιακή μεθοδολογία μπορεί να αποτελέσει σημαντική 
συμβολή στη μελέτη υπαρχόντων μουσείων αλλά και το σχεδιασμό νέων. 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: μουσεία αρχαιολογικών χώρων, ψηφιακή μεθοδολογία, χωρική ανάλυση, 
εμπειρία επισκεπτών, εκθεσιακός σχεδιασμός   
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
kromantzi@live.com 

 
 
 
 
 
Περίληψη 
Ο Γιώργος Γουναρόπουλος (1889-1977)  υπήρξε ένας από τους ζωγράφους των αρχών  του 
20ου αιώνα, που εισήγαγε τη μοντέρνα τέχνη στην Ελλάδα. Η παραμονή του στο Παρίσι, μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών του στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, τον βοήθησε να 
αναπτύξει το προσωπικό του καλλιτεχνικό στυλ. Στο Μουσείο Γ.Γουναρόπουλος, το οποίο 
υπήρξε σπίτι και ατελιέ του ζωγράφου, υπάρχει μια μικρή μόνιμη συλλογή με έργα του 
καλλιτέχνη. 
Κοινή απόφαση των Δρ. Γκανέτσου, Κας Ρωμαντζή καθώς και του Μουσείου 
Γ.Γουναρόπουλος ήταν η πραγματοποίηση έρευνας σε πίνακες του ζωγράφου από 
διαφορετικές καλλιτεχνικές περιόδους. Για το σκοπό αυτό επιλέγησαν έξι πίνακες, τέσσερις 
από τη συλλογή του Μουσείου και δύο από την προσωπική συλλογή του υιού του. 
Στόχος της μελέτης αυτής είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση της κάθε χρωστικής ξεχωριστά σε 
καθένα από τους έξι αυτούς πίνακες προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το έργο του 
ζωγράφου και να γίνει  ψηφιακή αναπαράσταση της χρωματικής του παλέτας. 
Οι χρωστικές που έχουν εντοπιστεί έως τώρα είναι οι εξής: 
Κόκκινη χρωστική : Cadmium Red 
Κίτρινη χρωστική: Cadmium Yellow 
Μπλε χρωστική: Cobalt Blue and Ultra Marine Blue 
 
Λέξεις Κλειδιά: Χρωστικές, Γεώργιος Γουναρόπουλος, Ανάλυση, Μη Καταστροφικές 
Μέθοδοι 
 
Αναφορές 
 Clive Winston, “X-Ray Methods”, Analytical Chemistry by Open Learning 
 Ioannis Liritzis and Nikolaos Zacharias, ”Portable XRF of Archaeological Artifacts: 
Current Research”, Potentials and Limitations, Chapter 6 
 Thomas Katsaros, TheodoreGanetsos, Pavlos Samios “RamanCharacterization of 
“Yanni’s Papadellis “ colour’scollection”, International Turkish Congress on Molecular 
Spectroscopy (TURCMOS 2013), Harbiye Cultural Center & Museum, Istanbul, TURKEY, 
September 15-20, 2013 
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Φασουράκης Ηρακλής1,  
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1 Ερευνητές Βιομηχανικής Κληρονομιάς - Επιμελητές Ομάδας Βι.Δ.Α., 2 Δημιουργία 
Ιστοσελίδας 

 
vidaomada@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα είναι υποτιμημένη, εξαιτίας της διαδεδομένης 
πεποίθησης ότι η Ελλάδα ποτέ δεν είχε αξιόλογη βιομηχανία. Πραγματικά, δεν επετεύχθη το 
επίπεδο εκβιομηχάνισης των δυτικών κρατών, αν και η πρόοδος της ελληνικής βιομηχανίας 
του 19ου και των αρχών του 20ου αι. ήταν συγκρίσιμη με την αντίστοιχη των περισσότερων 
ευρωπαϊκών κρατών της περιόδου. Πολλοί παράγοντες ανέκοψαν, όμως, αυτήν την πρόοδο. 
Εγκαταλελειμμένα και παραμελημένα, τα βιομηχανικά κατάλοιπα είναι διασκορπισμένα σε 
όλη την Ελλάδα. Η σημασία και η σπουδαιότητά τους, όμως, ο ρόλος τους στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή  του τόπου σβήνουν γρήγορα και εκλείπουν ακόμα και από τη συλλογική 
μας μνήμη.  
Το Μάρτιο του 2015, ενθουσιώδεις εθελοντές ερευνητές της ελληνικής βιομηχανικής 
κληρονομιάς συνέστησαν διαδικτυακή ομάδα 
(www.facebook.com/groups/industry.archaeology) για να προωθήσουν την επικοινωνία 
ανθρώπων με τα ίδια ενδιαφέροντα.  
Τον Οκτώβριο του 2017, δημιούργησαν ένα ιστολόγιο (https://vida-omada.blogspot.com), τα 
ΒΙομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α), στο οποίο άρχισε και συνεχίζεται η κοπιώδης 
απογραφή της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδας μέσω της καταγραφής των καταλοίπων της. 
Τον Απρίλιο του 2019, μετεξελίχθηκε στην ιστοσελίδα www.vidaomada.gr στην οποία 
περιλαμβάνονται τα δελτία απογραφής  και οι χάρτες εντοπισμού των καταλοίπων αυτών. 
Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, οι εθελοντές καταγραφείς της ομάδας ΒΙ.Δ.Α εργάζονται 
ώστε να εντοπίσουν, να συγκεντρώσουν, να καταγράψουν και να διασώσουν οποιαδήποτε 
διαθέσιμη πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, από οποιαδήποτε αξιόπιστη πηγή, σε μια 
σοβαρή και συστηματική προσπάθεια ψηφιοποίησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάσωση 
στοιχείων και μαρτυριών για την ελληνική βιομηχανική κληρονομιά. 
 
Λέξεις Κλειδιά: βιομηχανική κληρονομιά, ψηφιοποίηση, καταγραφή, βιομηχανική αρχαιολογία 
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Anthropology, από http://pia-journal.co.uk/article/download/197/238  
Lampropoulos C., Vakalopoulou M., Daniil M., Kouremenou S., Fassourakis I.,(2018),  
ΒΙ.Δ.Α.: An online collective platform for archiving Greek Industrial Heritage, 5th International 
Conference in Heritage Management, Athens, 21-23 September 2018 (προφορική 
ανακοίνωση). 
Λαμπρόπουλος Χ., Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Φασουράκης Η. (2018), ΒΙ.Δ.Α.: μια 
προσπάθεια καταγραφής της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς, «Πολιτισμός 2030: Είναι η 
Τέχνη Πρωτεύουσα;», Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης «Ελευσίνα 2021», Ελευσίνα, 8-
11 Νοεμβρίου 2018  [https://culture2030.eu & https://eleusis2021.eu] (προφορική 
ανακοίνωση). 
Palmer, M. & Orange, H. (2016), The archaeology of industry; people and places, Post-
Medieval Archaeology, 50:1, 73-91, DOI: 10.1080/00794236.2016.1169812 
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ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ 
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

email: gloukak@uth.gr, spap@uth.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με τον όρο «πολιτιστική κληρονομιά» δεν νοούνται μόνο τα στοιχεία του απτού πολιτισμού, 
όπως π.χ. τα κτίρια, τα μνημεία, τα βιβλία, τα έργα τέχνης και τα λοιπά τεκμήρια, αλλά 
περιλαμβάνονται σε αυτόν και εκφάνσεις του άυλου πολιτισμού όπως είναι η λαογραφία, οι 
παραδόσεις, η γλώσσα αλλά και η κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος που περιλαμβάνει 
σημαντικά τοπία καθώς και την βιοποικιλότητα του κάθε τόπου. Ανάμεσα στις νέες ψηφιακές 
πολυμεσικές τεχνολογίες που συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η εικονική πραγματικότητα ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια μέσω πληθώρας 
εφαρμογών, εξαιτίας της εξαιρετικής δυνατότητας που παρέχει στην χωρική απεικόνιση, στην 
πολυτροπική επικοινωνία χρήστη-περιβάλλοντος αλλά και στην ενσωμάτωση οποιονδήποτε 
συνθηκών και σεναρίων. Η εισήγηση αυτή, αποτελεί τμήμα της έρευνας που διεξάγεται στο 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει τίτλο «Χρήση των μηχανών παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μοντέλου του όρους Ολύμπου σε περιβάλλον εικονικής 
πραγματικότητας», ενώ χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ειδικότερα, 
σχολιάζει τις πολιτιστικές και νοηματικές προεκτάσεις που αναδύονται μέσω της εικονικής 
περιπλάνησης σε ένα από τα πιο δημοφιλή μονοπάτια του Ολύμπου (Γκορτσιά), ενώ 
παρουσιάζει συνοπτικά και την μεθοδολογία υλοποίησης της ψηφιακής αναπαράστασης. Το 
ψηφιακό μοντέλο του εικονικού Ολύμπου, όντας το κυριολεκτικό υπόβαθρο όπου το βήμα 
χαράσσει το μονοπάτι, παρέχει την δυνατότητα περιήγησης σε ένα μνημείο της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, έναν τόπο πέρα από το τοπίο όπου κατοικούν οι Θεοί και 
γεννιούνται οι μύθοι τους. Παράλληλα, συνδέει το μονοπάτι με την περιπλάνηση, το παρελθόν 
με το μέλλον, την παράδοση με την καινοτομία, το που βρισκόμασταν με το που 
κατευθυνόμαστε. Σήμερα, η χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της εικονικής 
πραγματικότητας κατά την διαδικασία προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, δύναται να επανανοηματοδοτήσει τα μονοπάτια του Ολύμπου ως ερμηνευτικά 
στοιχεία ενός νέου, δυνητικού τόπου, αλλά και να επαυξήσει την χρηστικότητα της 
αναπαράστασης μέσω της εικονικής παρουσίας και αλληλεπίδρασης. Με τον τρόπο αυτό, τα 
εικονικά μονοπάτια του Ολύμπου επιτρέπουν και ενισχύουν μία νέα, διευρυμένη ανάγνωση 
της πολιτιστικής πληροφορίας για το όρος μέσα από την παραγωγή βιωματικών εμπειριών και 
αφηγήσεων, ενώ παράλληλα μετατρέπονται σε ένα πολύτιμο εργαλείο έρευνας, μάθησης και 
μετάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Λέξεις Κλειδιά: φυσικό περιβάλλον, εικονική πραγματικότητα, ψηφιακές αναπαραστάσεις, 
Όλυμπος, μονοπάτια 
Αναφορές 
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Καθηγητής ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Ο συλλογικός νους, όπως εύστοχα χαρακτηρίζεται το Διαδίκτυο, επιτρέπει την ανοιχτή 
πρόσβαση στα εκθέματα των μουσείων και στα μεταδεδομένα τους, τόσο στους ίδιους τους 
ιστότοπους των μουσείων, όσο και σε άλλες πλατφόρμες όπως το Flickr, το Facebook, το 
YouTube, την Wikipedia αλλά και το ArtBabble και το Qwiki, κ.α. Η πληροφορία 
δημοσιεύεται, διαμοιράζεται, επαναχρησιμοποιείται και εμπλουτίζεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς 
(Κωνσταντινίδης, 2012: 57-59). Στο εξωτερικό οι εμπορικές πολιτιστικές εφαρμογές είναι 
πολλές και καλύπτουν απαιτήσεις διαφόρων επιπέδων. Στη χώρα μας το λογισμικό που έχει 
αναπτυχθεί στον τομέα αυτό δεν έχει τύχει εμπορικής διάδοσης (Σταγώνη, 2014: 57-59).  
Η Κόνσολα (2008: 75), αναφέρει δύο ειδών γεωγραφικές συσπειρώσεις για τα μουσεία, τις 
συνοικίες μουσείων και τις διαδρομές μουσείων. Σήμερα, οι Τεχνολογίες Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην  προβολή των έργων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ένας 
τεράστιος όγκος ιστοσελίδων, εικονικών/e-μουσείων και ιδρυμάτων Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, αρχειοθετημένων πολιτιστικών εγγράφων  προσφέρουν σχετικό πληροφοριακό 
περιεχόμενο και υπηρεσίες διαχείρισης και διάδοσης (Sylaiou Liarokapis Kotsakis Patias 2009, 
Meyer, Grussenmeyer, Perrin, Durand, Drap 2007, Οικονόμου 2003). Υπό αυτό το πρίσμα, η 
δημιουργία συνοικίας μουσείων μπορεί να επιτευχθεί πλέον και διαδικτυακά. Δεν είναι 
άλλωστε λίγα τα παραδείγματα τέτοιων πρακτικών.   
Με βάση την έννοια των δύο γεωγραφικών συσπειρώσεων που προτείνει η  Κόνσολα (2011), 
(τις συνοικίες μουσείων και τις διαδρομές μουσείων) και έχοντας αναφερθεί σε κάποια 
παραδείγματα του εξωτερικού, είναι σημαντικό να γίνει σύγκριση με τις αντίστοιχες 
πολιτιστικές  συσπειρώσεις - τις πιο σημαντικές τουλάχιστον - που συναντά κανείς στην 
Ελλάδα. Μελετώντας τις πρακτικές εσωτερικού και εξωτερικού, ο τελικός στόχος είναι η 
δημιουργία νέων και ο επανασχεδιασμός παλαιότερων αντίστοιχων γεωγραφικών 
συσπειρώσεων σε πόλεις του εσωτερικού.  
Λέξεις Κλειδιά: συνοικίες μουσείων,  διαδρομές μουσείων, τεχνολογίες επικοινωνίας  
Αναφορές  
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περιεχόμενο: Πρόκληση και Εκδημοκρατισμός για τα Μουσεία. Τετράδια Μουσειολογίας, 8, 
57-59. Σταγώνη, Β. (2014): Ηλεκτρονική καταγραφή μουσειακών αντικειμένων. Τετράδια 
Μουσειολογίας, 8,  57-59. 
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Meyer, E., Grussenmeyer, P.,  Perrin, J. Durand, A. & Drap, P. (2007): A Web information 
system for the management and the dissemination of Cultural Heritage data. Journal of Cultural 
Heritage, 8(4), 396 - 411.  
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ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
ΑΥΡΑ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας-Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών 
ΒΑΛΙΑ ΒΡΑΚΑ 

Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής 
 
 
 

email: valia.vraka@gmail.com 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην προτεινόμενη ανακοίνωση θα επικεντρωθούμε στο ζήτημα της τεκμηρίωσης και 
ψηφιοποίησης των ζωντανών πολιτιστικών αρχείων και συλλογών, με έμφαση στην 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες πλέον τίθενται στην υπηρεσία της έρευνας 
των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Θα διερευνήσουμε ένα νέο πρότυπο αρχειακής 
διαχείρισης το οποίο εκπορεύεται από την απρόσκοπτη διάχυση της πληροφορίας, ενώ 
παράλληλα θα εστιάσουμε στη διαδικασία τεκμηρίωσης, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες που 
διέπουν την επεξεργασία ενός «ζωντανού αρχείου» το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, ανανεώνεται 
και μεταβάλλεται. Επιπλέον θα εξετάσουμε την ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στην εφαρμογή 
επιστημονικών αρχειονομικών μεθόδων και την αρμονική συνεργασία μεταξύ ερευνητών και 
δημιουργών κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος αυτού.  
Παράλληλα στην ανακοίνωσή μας αυτή, θα προσεγγίσουμε τα πολιτιστικά αρχεία τόσο ως 
θύλακες της ιστορικής μνήμης, όσο και ως δημιουργικούς πόλους έλξης του ευρύτερου κοινού. 
Στο παραπάνω πλαίσιο θα παρουσιάσουμε καινοτόμες μεθόδους και καλές πρακτικές 
ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος, ανάμεσα στις οποίες 
συγκαταλέγονται η διαδραστική επικοινωνία, η διαμεσική αφήγηση, η ψηφιακή τεχνολογία και 
οι παραστατικές τέχνες.   
Τέλος, θα αναφερθούμε στο έργο που έχουμε επιτελέσει ως ερευνητική ομάδα και στην 
πολύχρονη εμπειρία που έχουμε αποκομίσει στο πλαίσιο της υλοποίησης των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων CREARCH-Creative European Archives as Innovative Cultural Hubs και 
ARCH-Archival Research & Cultural Heritage.  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, προβολή, πολιτιστικά αρχεία, ζωντανό αρχείο 
 
 
 
Αναφορές 
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____ (2015). “Valore storico all’archivio della Socìetas”, Dramma it., Ottobre 2015. 
Cox, Richard J. (1992). Managing Institutional Archives: Foundational Principles and 
Practices. Greenwood Press. 
Derrida, J. (2014). Trace et archive, image et art, Bry–Sur–Marne: INA. 
Doueihi, M. (2013). Qu’est-ce que le numérique?, Paris: PUE. 
Ernst, Wolfgang (2015). Stirring in the Archives. Rowman & Littlefield. 
Lucet, S. & Proust S. (eds 2017). Mémoires, traces et archives en création dans les arts de la 
scène, Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDMUSE 
 

ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ 
ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

FERRARA VINCENZA 
Laboratorio Arte e Medical Humanities, Facoltà Farmacia e Medicina, Università "La 

Sapienza" 
 

email: koufou@upatras.gr, giannaros.anastasios@g.upatras.gr, vincenza.ferrara@uniroma1.it 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η ορθή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική πράξη αποτελεί ένα 
διαρκές ζητούμενο, τόσο από την πλευρά των φορέων διαχείρισής της όσο και από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς παρείχε από την πρώτη 
στιγμή σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ευρεία πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο, χωρίς 
συχνά να τηρούνται οι αρχές της ορθής χρήσης. Η εύκολη προσβασιμότητα οδήγησε πολλές 
φορές στην καταστρατήγηση των πνευματικών δικαιωμάτων, ενέγειρε σχετικές διαμαρτηρίες, 
προβλημάτισε και κατεύθυνε προς τη δημιουργία αφενός φορέων όπως η Europeana και 
αφετέρου εκπαιδευτικών εφαρμογών που να προωθούν και να εκπαιδεύουν τους χρήστες, 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, ως προς την ορθή χρήση της ψηφιοποιημένης πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην εκπαίδευση.Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η εκπαιδευτική 
πλατφόρμα EdMuse. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ με τη σύμπραξη 
πανεπιστημιακών, μουσειακών και εκπαιδευτικών φορέων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την 
Πορτογαλία, με στόχο οι εκπαιδευτικές κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό 
πολιτιστικό περιεχόμενο, διαθεματικά αναπτυγμένο για τη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών, με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και σύμφωνα με τις αρχές της ορθής 
χρήσης. Η όλη φιλοσοφία της πλατφόρμας είναι σαφώς προσανατολισμένη προς την άσκηση 
των χρηστών στην ορθή διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη παροχή μηχανής αναζήτησης στους χρήστες της πλατφόρμας μέσω της 
οποίας αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση σε αποτελέσματα έγκυρων πηγών (Europeana και 
Images D’ Art)  υπό την μορφή Συνδεδεμένων Ανοικτων Δεδομένων (Linked Open Data). Οι 
χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να  κατεβάσουν και τοπικά τα δεδομένα. Στην 
περίπτωση που ο χρήστης είναι εκπαιδευτικός, δύναται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά 
για την ανάπτυξη διδακτικής παρέμβασης, την οποία μπορεί στην συνέχεια να ανεβάσει στο 
αποθετήριο της πλατφόρμας για ελεύθερη πρόσβαση από τους επισκέπτες. Συνοψίζοντας, με 
τη χρήση αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πηγές, 
ασκούνται στην ορθή διαχείριση της ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς και 
δημιουργούν ένα αποθετήριο καλών πρακτικών για την εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο, ορθή διαχείριση δεδομένων, 
εκπαιδευτική πλατφόρμα, Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (Linked Open Data 
 
Αναφορές 
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1. Kuhlen, R. (2013). Copyright Issues in the European Union - Towards a Science- and 
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EBRAIN: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

email: siklafidis@gmail.com 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς ξεκίνησε στο τέλος του 20ού και στο κατώφλι του 
21ου αιώνα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Όταν το 1989 δημιουργήθηκε ο παγκόσμιος 
ιστός από τον Τιμ Μπέρνερς Λη, αμέσως οι ερευνητές έκαναν λόγο για ψηφιακό χάσμα. 
Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, μιλούμε για γνωσιακό χάσμα, δηλαδή χάος στη διαχείριση της 
πληροφορίας. Το ζητούμενο δηλαδή βρίσκεται στον τρόπο που πρέπει να βάλουμε τα δεδομένα 
σε κάποιους «γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες», έτσι ώστε να μπορούμε να 
εντοπίσουμε αυτό που αναζητούμε σε λογικό χρόνο. Βασισμένοι σε αυτήν την λογική 
δημιουργήσαμε τη βάση δεδομένων Ebrain, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 
τεράστιο όγκο δεδομένων για τις επιστήμες της Βυζαντινής Μουσικολογίας, της Θεολογίας και 
της Φιλολογίας. 
Στα πλαίσια της ανακοίνωσης θα γίνει παρουσίαση της online εφαρμογής, η οποία φιλοξενείται 
στην ιστοσελίδα ebrain.gr και θα παρουσιαστούν με ζωντανά παραδείγματα οι υπηρεσίες της. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από αυτές: Byzantine Meter Scanner (χρήση πρακτικών 
τεχνητής νοημοσύνης σε υμνογραφικά κείμενα), Σώμα Κειμένων (Corpus) Βυζαντινής 
Ποίησης, Ηλεκτρονική ευρετηρίαση βιβλίων. Ειδικότερα θα γίνει παρουσίαση της ενιαίας 
ηλεκτρονικής ευρετηρίασης της επιστημονικής σειράς «Θεολογία και Οικουμένη» των 
Εκδόσεων Κυριακίδη καθώς βρισκόμαστε σε επίσημη συνεργασία για την ψηφιακή 
τεκμηρίωση των βιβλίων του εν λόγω Εκδοτικού Οίκου. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην 
μεθοδολογία της εργασίας και στα νομικά θέματα καθώς ήταν απαραίτητο να διασφαλιστούν 
και τα πνευματικά δικαιώματα. 
Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής πιστεύουμε ότι θα ευεργετήσουν τους καθηγητές και 
φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων των Μουσικολογικών, Θεολογικών και Φιλολογικών 
Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα θα βοηθήσουν δεκάδες επιστήμονες 
και ερευνητές ανά τον κόσμο που θεραπεύουν συστηματικά τις επιστήμες αυτές, καθώς θα 
έχουν άμεση πρόσβαση στην αναζήτηση αλλά και τα ίδια τα δεδομένα όπου αυτό είναι εφικτό. 
Τέλος θα γίνει μια συνολική αποτίμηση της βάσης και θα παρουσιαστούν οι προβληματισμοί 
και οι προοπτικές του εγχειρήματος.  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακή τεκμηρίωση,  τεχνητή νοημοσύνη, βάσεις δεδομένων 
 
 
 
Ενδεικτικές Αναφορές 
 
Γεωργούλη, Α., 2015. Τεχνητή νοημοσύνη. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3381 
 
Κυριάκη-Μάνεση, Δ., Κουλούρης, Α., 2015. Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. [ηλεκτρ. 
βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/2496 
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Berners-Lee, Tim, 2000 (2002). Υφαίνοντας τον Παγκόσμιο ιστό, (μτφρ. Νεκτάριος Καλαϊτζής). 
Αθήνα: Γκοβόστης.  
 
Buzzetti, Dino (2009). «Digital Editions and Text Processing». Στο Deegan, Marilyn & 
Sutherland, Kathryn (eds.), Text Editing Print and the Digital World. Farnham: Ashgate, σσ. 
44-61. 
 
ΤΕΙ (Text Encoding Initiative) http://www.tei-c.org/ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΟΡΦΕΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ 
 
 

Μιμίκα (Δήμητρα) Κρίγκα 
Αρχαιολόγος, Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας 

Φορέας: Ωρομίσθια διδάσκουσα σε Δημόσια ΙΕΚ 
email: mimikriga@gmail.com 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα μελέτη που αφορά στην ανάπτυξη της πρόσφατης και στενής σχέσης της προβολής 
της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας στο διαδίκτυο, κινείται σε δύο άξονες: 
α) ψηφιακή παρουσίαση από αρμόδιους φορείς (κρατικούς ή ιδιωτικούς), β) ψηφιακή 
παρουσίαση από μη αρμόδιους για το θέμα φορείς και ιδιώτες.  
Διερευνώνται οι λόγοι που προκαλούν την διαφορετική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν 
στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στα δύο είδη ψηφιακής δημοσιοποίησης και διατυπώνονται 
μερικές προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα της 
διαχεόμενης διαδικτυακά πληροφόρησης για αυτά τα θέματα. 
Σήμερα οι αρμόδιοι διαχειριστές της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, φροντίζουν να 
κάνουν τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους περισσότερο ελκυστικούς στο κοινό, 
προβάλλοντας το έργο που γίνεται σε αυτά διαδικτυακά (μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους 
και/ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), αλλά και προσκαλώντας τους επισκέπτες να βιώσουν 
από κοντά την μουσειακή εμπειρία (με την ευρεία έννοια του όρου). 
Αντίστοιχη προβολή γίνεται και από τους δημοσιογράφους των διαδικτυακών πολιτιστικών 
σελίδων (των οποίων ο αριθμός παρουσιάζει αυξητικές τάσεις), αλλά και από το κοινό, μέσω 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως από το Facebook. 
Η πληροφορία στις μέρες μας μεταδίδεται και αναπαράγεται αστραπιαία και για αυτό πρέπει 
να είναι ακριβής και έγκυρη, εκτός από ελκυστική και σύντομη. Συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο σε αυτό παίζει η ορθή τεκμηρίωση της “είδησης” στον γεμάτο παγίδες και άχρηστη 
πληροφόρηση κόσμο του διαδικτύου. Διαφορετικά το μήνυμα που επιθυμεί να κοινωνήσει ο 
πομπός φθάνει αλλοιωμένο στον δέκτη. Τέλος πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι ακόμη στην 
Ελλάδα είναι έντονη η ανάγκη για την ψηφιακή εξειδίκευση των επαγγελματιών των μουσείων, 
καθώς δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα τα “επαγγέλματα” των φροντιστών του περιεχομένου των 
ιστοσελίδων και των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που οι διάφοροι φορείς και 
ιδρύματα διαθέτουν. Η ενημέρωση των σελίδων αυτών γίνεται “εκ των ενόντων” από μη 
εξειδικευμένο για τον σκοπό αυτόν προσωπικό. 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιοποίηση, επαγγελματίες των μουσείων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
αρχαιολογική πληροφορία 
 
 
 
Αναφορές                                       
 
Κρίγκα, M., Κεφαλάς, M., Η ελληνική Wikipedia, τα μνημεία, τα μουσεία και οι συγγραφείς 
των λημμάτων της δικτυακής εγκυκλοπαίδειας. Πως επιλέγουμε θέματα και που/πως 
βρίσκουμε τις κατάλληλες πηγές για την τεκμηρίωση, Πεπραγμένα του 3ου Πανελληνίου 
Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, 
Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία, Επιμ. Έκδοσης: Σ. Πανταζής, Ε, Μαράκη, Μ. Καδιανάκης, 
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ΕΜ. Μπελαδάκης, Γ. Στριλιγκάς, Ι. Τζωρτζάκης, Π. Σφακάκης, Κ. Ντρουμογιάννης, ΙΑΚΕ 
(Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), 5- 7 Μαϊου, Ηράκλειο 2017, 542- 9. 
Κρίγκα, M., Η Χρησιμότητα των Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση ενηλίκων σε Θέματα 
Πολιτισμού, Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (Euromed 2015), Βόλος, 24- 26 Σεπτεμβρίου, 213- 217 
(htp://euromed2015.eu/documents/Euromed2015-PapersPPosters.pdf) 
Rodriguez, J., To Sell or not to Sell? An Introduction to Business Models (Innovation) for Arts 
and Culture Organisations, IETM Toolkit, Published by IETM- International network for 
Contemporary Performing Arts, Brussels, March 2016. 
www.namuseum.gr 
https://all4nam.com/  
www.amth.gr 
https://www.byzantinemuseum.gr/en/  
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ 
 

Μιχαλοπούλου Παναγιώτα 
Τμήμα Μουσειολογίας 

Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 
email: p.michalopoulou@upatras.gr 

 
Ζαφειροπούλου-Μακρυγένη Αναστασία 

Τμήμα Μουσειολογίας 
Πανεπιστήμιο Πατρών 

email anastasia@teiwest.gr 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στις σύγχρονες κοινωνίες ο πολιτισμός δεν συνδέεται μόνο με τη συντήρηση και τη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά αποτελεί και πρόσθετη πηγή πολιτιστικού και οικονομικού 
κεφαλαίου. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί και κυρίως τα μουσεία  αποτελούν πυλώνες πολιτιστικής, 
οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός σε σύνδεση με τον πολιτισμό και το φυσικό 
περιβάλλον αποτελούν βασικό παράγοντα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας, της απασχόλησης και της νέας ηλεκτρονικής οικονομίας. 
Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος και η λειτουργία των μουσείων έχει αλλάξει λόγω της ανάπτυξης 
του διαδικτύου και της διαδεδομένης χρήσης των κοινωνικών μέσων, με αποτέλεσμα τον εντατικό 
προσανατολισμό προς τους επισκέπτες. Η ικανοποίηση των επισκεπτών συμβάλει σημαντικά στην 
προβολή και στην επικοινωνία ενός μουσείου και δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 
σχέση με άλλα τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός του 
τουριστικού προϊόντος καθιστά την ποιότητα  των προσφερόμενων υπηρεσιών ειδοποιόν 
γνώρισμα των μουσείων και την ικανοποίηση του επισκέπτη βασικό στόχο. 
Επιλέγοντας ως μελέτη περίπτωσης το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, ερευνάται το προφίλ, 
οι προθέσεις και το  επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών του πολιτιστικού φορέα. Ακόμα, 
επιχειρείται η δημιουργία προτάσεων και ιδεών για βελτίωση  της συνολικής εμπειρίας του 
επισκέπτη, της επικοινωνίας με το κοινό  αλλά και του ιδίου του μουσείου ως φορέα μάθησης, 
αλλαγής και εξέλιξης της κοινωνίας. 
 Ο ουσιαστικός σκοπός της έρευνας είναι να οδηγήσει σε συμπεράσματα που θα εφαρμοστούν 
βελτιωτικά  και  να δημιουργήσει βάση για περαιτέρω έρευνα επιλέγοντας τα μουσεία ως εργαλείο 
οικονομικής, τουριστικής και κοινωνικής  αναζωογόνησης. 
 
Λέξεις-Κλειδιά:  μουσείο, οικονομία, τουρισμός, προσανατολισμός επισκεπτών 
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ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 
 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας 
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας 

 
email: alex.kal2011@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το νησί της Κέρκυρας, είναι διάσπαρτο καμπαναριών ως αναπόσπαστο μέρος των εκκλησιών 
τους. Καλλιτεχνήματα ξεχωριστά και πραγματικά έργα τέχνης εξαιρετικών τεχνιτών, ντόπιων 
και ξένων, απόδειξη μιας βαθιά θρησκευόμενης κοινωνίας και της ανάγκης της να επιβιώσει, 
παλεύοντας στις αντίξοες θρησκευτικές συνθήκες κάθε εποχής. Θεωρούνται «μνημεία» στα 
οποία αντανακλάται η πολιτισμικότητα του Κερκυραϊκού τοπίου σε πολλές εκφάνσεις όπως, η 
ιστορία, η θρησκεία, η τέχνη και η αρχιτεκτονική, αποτελώντας ακόμα ένα σημαντικό 
κεφάλαιο της παρακαταθήκης των πολιτισμών που πέρασαν και έζησαν στο νησί ώστε τελικά 
αυτό να συγκαταλέγεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Σε αντίθεση με τις εκκλησίες τους, που προβάλλονται τουριστικά ως μέρος του πολιτισμικού 
τοπίου του νησιού, τα καμπαναριά της Κέρκυρας, δείγματα μιας ιδιαίτερα αξιόλογης 
δυτικότροπης ναοδομίας με ανατολίτικα στοιχεία, δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Ως κύρια 
αιτία θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεχομένως το ότι η πρόσβαση στο καμπαναριό δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις δυνατότητες επισκεψιμότητας του εκκλησιαστικού οικοδομήματος.  
Όμως, η ιδιαίτερη σημασία της ιστορικότητας σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική, 
καλλιτεχνική σύνθεση και μορφή των καμπαναριών αυτών το συμβολικό τους χαρακτήρα και 
τη σημειοδοτική τους λειτουργία μας οδηγεί απαιτητικά στο να τα αντιμετωπίσουμε πλέον ως 
ένα πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο συνδεδεμένο με τον θρησκευτικό πλούτο μπορεί να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον του σύγχρονου επισκέπτη-τουρίστα.  
Το προφίλ του σημερινού επισκέπτη προσκυνητή-τουρίστα έχει αλλάξει καθώς έλκεται πλέον 
από καινοτόμους τρόπους προσέγγισης των σημείων ενδιαφέροντος ενός τόπου.  Μέσα από 
μια βιωματική σχέση μαζί τους με βοηθό την τεχνολογία του 21ου αι.. τα καμπαναριά θα 
παρουσιασθούν ως κέντρο έλξης πολιτιστικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού και τουριστικού 
ενδιαφέρον.  
Ξεφεύγοντας από τα στεγανά των παραδοσιακών μέσων πρόσκλησης προσκυνηματικών 
τουριστών, παρουσιάζεται ένα διαφορετικό περιβάλλον, με εικόνα, ήχο, κίνηση, με χρήση 
εργαλείων και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και ολογραμμάτων. Θα συνδέσουμε 
τον πραγματικό με τον εικονικό κόσμο με πληροφόρηση και γνώση για τον δυσπρόσιτο χώρο. 
Το καμπαναριό που απλά κοιτάζουμε και θαυμάζουμε, μπορεί να ζωντανέψει μπροστά στα 
μάτια μας και να μας μιλήσει για τη ζωή του. Βασικό στοιχείο η διαδραστηκότητα, δηλαδή η 
ενεργής συμμετοχής του επισκέπτη, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Θα 
παρουσιαστούν δύο μελέτες περίπτωσης καμπαναριών. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστικός τουρισμός, επαυξημένη πραγματικότητα 
 
 
 
Αναφορές: 
Bob McKercher, Robert McKercher, Hilary Du Cros , “Cultural Tourism: The Partnership 
Between Tourism and Cultural Heritage Management”, Routledge, 2002 
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COSMOS: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΏΣΜΩΣΗ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΗ 
Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς CultKiosk: 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου 
 

Ιωάννης Αλιπράντης1,  

 
Κωνσταντίνος Μιχαλάκης 1  

 
Ακριβή Κατηφόρη2 

 
Βασίλης Κούρτης2  

 
Μαρία Μποϊλέ2 

 
Γιώργος Παυλίδης2 

 
Γιώργος Καρυδάκης1,2 

 

1Ερευνητική Ομάδα Intelligent Interaction, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 

2 ATHENA Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των 
Επικοινωνιών και της Γνώσης, Αθήνα, Ελλάδα 

jalip@aegean.gr, kmichalakis@aegean.gr, vivi@di.uoa.gr, vkourtis@di.uoa.gr, 
mboile@di.uoa.gr, gpavlid@gmail.com, gcari@aegean.gr 

 
Τα Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής και κάνοντας 
χρήση των νέων δυνατοτήτων που τους παρέχονται, έχουν αναθεωρήσει σχεδόν εκ βάθρων τον 
τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις 
επιμέρους δράσεις τους και την παραγωγή των αγαθών τους στοχεύοντας στη διαφύλαξη των 
πολιτιστικών τους επιτευγμάτων, αλλά και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους μέσω της 
εκπλήρωσης του ρόλου τους. Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία κέντρου 
(σε επίπεδο υποδομών) που θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στα πολιτιστικά ιδρύματα και 
φορείς της περιφέρειας, δίνοντας τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη διαχείριση και 
ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.  
Στο πλαίσιο αυτό, το κέντρο θα είναι στη διάθεση των ιδρυμάτων πολιτισμικής κληρονομιάς 
καθώς και άλλων φορέων της Περιφέρειας με αντικείμενο που σχετίζεται με την πολιτισμική, 
περιβαλλοντική, παιδαγωγική ή τουριστική ανάδειξη της περιοχής. Προκειμένου να 
ενισχύσουν τη συμμετοχή και να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία του κοινού, οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους διατήρησης και 
προβολής των συλλογών τους, αξιοποιώντας τεχνολογικές εφαρμογές, όπως χρήση 
τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και 
επαυξημένης πραγματικότητας, χρήση ψηφιακών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, 
χωροευαίσθητες εφαρμογές, τεχνολογίες ψηφιακής αφήγησης, εφαρμογές διάδρασης μέσω 
χειρονομίας και κίνησης,  εφαρμογές βασισμένες στην επίγνωση πλαισίου και μεθοδολογίες 
αξιολόγησης πολιτισμικής εμπειρίας χρήστη.  
Το κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες τριών δράσεων. Αρχικά για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργικότητα των φάσεων της καταγραφής και τεκμηρίωσης θα παρέχεται υποστηρικτικός 
εξοπλισμός (πχ 3D σαρωτής) και αποθετήρια. Η αποτύπωση του πολιτισμικού αποθέματος 
(υλικού και άυλου) των φορέων θα μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με τους ερευνητές του 
κέντρου, ενώ η αποθήκευση και διαχείριση θα γίνει είτε σε διακομιστή του κέντρου ή σε 
αποθετήρια από ευρωπαϊκούς οργανισμούς (πχ Europeana). Δεύτερον, η υλοποίηση ενός 
ευφυούς διαδραστικού εκθεσιακού χώρου ο οποίος θα δώσει νέες δυνατότητες πολιτισμικής 
εμπειρίας. Τέλος, η τρίτη δράση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες για την ανάδειξη του πολιτιστικού 
αποθέματος σε εξωτερικούς χώρους διάχυτα, απομακρυσμένα, συνεργατικά. Οι τεχνολογίες 
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μικτής πραγματικότητας, διάχυτης υπολογιστικής και παιγνιοποίησης θα χρησιμοποιηθούν για 
την υλοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών.  
Κομβικό στοιχείο του κέντρου θα είναι η υλοποίηση, κατά τη δεύτερη δράση, ενός κινητού και 
ευέλικτου διαδραστικού εκθεσιακού περιπτέρου υψηλής τεχνολογίας (CultKiosk) το οποίο θα 
συνδυάζει το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών και υπηρεσιών του κέντρου σε ένα κλειστό 
χώρο. 

  
 
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, το κέντρο CultKiosk ενσωματώνει μια μεγάλη 
ποικιλία σύγχρονων τεχνολογιών οι οποίες υποστηρίζονται πλήρως από τη σχετική υποδομή 
και τον εξοπλισμό. Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και τα Linked Open Data 
υιοθετούνται με στόχο τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πολιτισμικής πληροφορίας 
που μπορεί να χαρακτηρίζει διαφορετικούς κλάδους και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 
στον τομέα. Σύγχρονα συστήματα Μικτής Πραγματικότητας (έξυπνα γυαλιά, αισθητήρες 
βάθους κτλ) θα προσφέρουν τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης φυσικών διεπαφών που 
θα εμβυθίζει τους επισκέπτες σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα πολιτισμικού περιεχομένου. 
Επίσης θα περιλαμβάνονται σύγχρονες μέθοδοι περιήγησης και αλληλεπίδρασης όπως τα 
σοβαρά παιχνίδια (Serious Games) και η Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) 
δημιουργώντας μια καινοτόμα και ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη. 
Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε περιπτώσεις ενδεικτικής χρήσης στην περιοχή του 
Βορείου Αιγαίου, αλλά η εφαρμογή και η γενίκευση του είναι πολύ ευρύτερη και δεν 
περιορίζεται από γεωγραφικές και πολιτιστικές παραμέτρους. Η πόλη της Μυτιλήνης διαθέτει 
ένα μεγάλο πλήθος από αρχοντικά τα οποία αποτελούν την κληρονομιά της πλούσιας 
οικονομικής δραστηριότητας της πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα. Η καταγραφή και 
τεκμηρίωσή τους θα ενισχύσει την αποτελεσματικότερη ανάδειξη αυτού του μοναδικού 
πολιτιστικού πλούτου. Επιπλέον, η συγκομιδή της ελιάς και η παραγωγή ελαιολάδου 
θεωρούνται σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η 
διαδικασία της συγκομιδής της ελιάς και της παραγωγής ελαιόλαδου αποτελεί ένα σημαντικό 
οικονομικό και πολιτιστικό στοιχείο της Περιφέρειας του ΒΑ. Τα τελευταία χρόνια, ο 
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αγροτουρισμός επιδιώκει να προσελκύσει επισκέπτες προβάλλοντας δραστηριότητες και 
εμπειρίες που σχετίζονται με αγροτικές διαδικασίες. Συνδυάζοντας τα παραπάνω, θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί μια προσομοίωση του ελαιομαζώματος στο CultKiosk. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η εισήγηση πραγματεύεται τη σχέση ψηφιοποίησης, αναπαράστασης, αναπαραγωγής και 
τελικά νέας πολιτιστικής παραγωγής. Η σημασία της διαφύλαξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και η ανάγκη τεκμηρίωσής της καθιστά την ψηφιοποίηση απαραίτητη και ευρέως 
διαδεδομένη διαδικασία. Η ύπαρξη όμως πολλών παραμέτρων διαφορετικής φύσης, που 
καθορίζουν τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, ενέχει μία συνθήκη ερμηνείας σε κάθε 
προσπάθεια δημιουργίας ψηφιακού αντιγράφου. Η καθαυτή άυλη φύση του ψηφικού 
χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από μεταβλητότητα, πολυτροπικότητα, πολλαπλότητα και 
προσαρμοστικότητα.  
Εξετάζεται ως μελέτη περίπτωσης το PALIMPSEST (GRIT Interreg EU program), το οποίο 
δημιουργεί ένα ψηφιακό άυλο αστικό παλίμψηστο, ανασύροντας τις θαμμένες ή χαμένες 
διαστρωματώσεις του παρελθόντος στην επιφάνεια του αστικού ιστού και εγκαθιστά ένα 
ανοικτό Μουσείο όπως αυτό διαμορφώνεται από την ύπαρξη πολλών παραγόντων ή δραστών. 
Η ροή από το αφήγημα/συμβάν, στη διήγησή του από ένα ηλικιωμένο πρόσωπο, στην 
διαμεσολαβημένη καταγραφή του από ένα συγγενικό παιδί, στην συμπερίληψή της στο App, 
και τελικά στην επιλογή και την επανερμηνεία της από καλλιτέχνες που δημιουργούν 
διαδραστικές εικαστικές εγκαταστάσεις στην πόλη, επιτρέπει πληθώρα φίλτρων, μεταβολών 
και αποκλίσεων από το αρχικό συμβάν. Παρόλα αυτά η κουλτούρα ως καλλιέργεια ήταν πάντα 
αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παραγόντων και δραστών και βέβαια στηρίχτηκε στη 
συλλογικότητα και στην συμπερίληψη της απόκλισης, της ερμηνείας και της εξέλιξης.  
Το PALIMPSEST, διαχειρίζεται το παρελθόν ως συνθήκη που συνυπάρχει και αλληλεπιδρά 
με το παρόν και όχι ως αποστειρωμένη και αποσπασμένη, αυτόνομη πραγματικότητα. Οι 
δράστες του παρόντος συν-διαμορφώνουν την αντίληψη για το παρελθόν, ακριβώς όπως και 
στο παλίμψηστο οι διαστρωματωμένες γραφές συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Η μοντέρνα 
αντίληψη του κόσμου και το μοντέλο της εποπτείας, της τοποθέτησης του υποκειμένου σε 
απόσταση, απέναντι από την πραγματικότητα που αντί-κειται και αντικειμενοποιείται, 
σταδιακά υποχωρεί και δίνει τη θέση της σε μία μικτή αντίληψη όπου το υποκείμενο 
εμβυθίζεται αλλά και εποπτεύει, συμμετέχει αλλά και θεωρεί, παραλαμβάνει την παράδοση 
αλλά και τη συνδιαμορφώνει, την μεταβάλλει και την εξελίσσει, εξασφαλίζοντας τη συνέχισή 
της.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες μεταβάλλουν σταδιακά όλες τις 
πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας π.χ. ψυχαγωγία, εμπόριο, μετακινήσεις κλπ. Ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η επερχόμενη ψηφιακή μετάβαση, η οποία 
χαρακτηρίζεται και ως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, είναι η εκπαίδευση τόσο των 
νέων όσο και των μεγαλύτερων ηλικιών. Ειδικά όσον αφορά τα παιδιά, είναι κοινά 
αποδεκτό ότι ενθουσιάζονται ιδιαίτερα με τον ψηφιακό κόσμο και με τις δυνατότητες 
που μπορεί να τους προσφέρει. Για αυτό το λόγο, πέρα από τα ήδη εκπαιδευτικά 
συγγράμματα που υπάρχουν στο σχολείο σήμερα, είναι πλέον απαραίτητη η 
δημιουργία πρόσθετων ψηφιακών εκπαιδευτικών εγχειριδίων, που κύριο σκοπό έχουν 
τη διάδραση, τη ψυχαγωγία και τη μάθηση των παιδιών.  
Η εν λόγω εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εγχειρίδιου ιστορίας, 
το οποίο λειτουργεί με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για το χρονικό 
ιστορικό πλαίσιο που αφορά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο βασικός στόχος 
είναι η δημιουργία ενός πρόσθετου εκπαιδευτικού εγχειριδίου που θα αλληλεπιδρά με 
τους μαθητές, θα συναρπάζει και θα συμβάλει στη συμπληρωματική τους εκπαίδευση.  
Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά μέρη που αφορούν σπουδαίες 
ηγετικές, λόγιες και στρατιωτικές προσωπικότητες που συντέλεσαν καθοριστικό ρόλο 
στον αγώνα της χώρας προς την ανεξαρτησία. Παράλληλα, εφαρμόζονται τεχνικές 
φωτογραμμετρίας για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων υφιστάμενων τεκμηρίων 
που διασώζονται από την ως άνω περίοδο, εμπλουτίζοντας έτσι την πολιτισμική 
εμπειρία του χρήστη. Για την επίτευξη αυτής της εφαρμογής ήταν απαραίτητη και 
πολύτιμη η  συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς  του Ιδρύματος Ωνάση, του 
Μουσείου Μπενάκη και του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Μάνου και 
Αναστασίας Φαλτάϊτς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στην καθημερινότητά μας, ο καθένας είναι κάτοχος ή χρήστης 
μιας ή περισσότερων φορητών συσκευών που είναι σε θέση να συλλέξουν δεδομένα θέσης 
καθώς και φωτογραφιών ή βίντεο υψηλής ανάλυσης. Τα δεδομένα αυτά μπορεί αθροιστικά να 
αποτελούν χρήσιμη πληροφορία για ερευνητικούς σκοπούς ή για φορείς διαχείρισης περιοχών 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Δημιουργώντας μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει την 
συνεργασία των ενδιαφερομένων φορέων με τους χρήστες των φορητών συσκευών για την 
μαζική συλλογή αυτών των δεδομένων, επιτυγχάνεται η άμεση, ανέξοδη και μαζική συλλογή 
ακόμα και σε περιπτώσεις απομακρυσμένων σημείων ενδιαφέροντος. Με την ραγδαία εξέλιξη 
των έξυπνων τηλεφώνων, οι τεχνικές παιχνιδοποίησης αποτελούν χρήσιμο εργαλείο σε 
συνδυασμό με τις τεχνικές πληθοπορισμού, με στόχο την ανίχνευση δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε έναν εναλλακτικό τρόπο συνδυασμού των 
τεχνικών παιχνιδοποίησης για την ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών στην συντήρηση και 
διατήρηση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προτεινόμενη εφαρμογή παρέχει το 
εργαλείο για την σχεδίαση ενός παιχνιδιού που προσομοιάζει σε κυνήγι θησαυρού, όπου οι 
παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν μια σειρά από εργασίες με τη μορφή γρίφων. Κάθε γρίφος 
μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή της θέσης του χρήστη, την απάντηση σε μια ερώτηση, 
την αποστολή αρχείων πολυμέσων ή σχολιασμό σε κάποια αρχεία εικόνας ή ήχου καθώς ο 
επισκέπτης περιηγείται στον χώρο. Μέσω της εφαρμογής επιτυγχάνεται η συλλογή εξωτερικών 
δεδομένων, ενεργοποιώντας τους επισκέπτες που επισκέπτονται τα αξιοθέατα με έξυπνα 
τηλέφωνα ή συσκευές tablet να μοιράζονται δεδομένα, που σχετίζονται με την κατάσταση 
φυσικής δομής του αρχαιολογικού χώρου ή του μνημείου. Δεδομένα που είναι δύσκολο να 
συλλεχθούν με άλλο τρόπο, καθώς το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό των φορέων διαχείρισης 
επιφορτισμένο με το έργο αυτό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ελάχιστο έως και 
ανύπαρκτο. Τα συλλεγόμενα δεδομένα συγκεντρώνονται από την τοποθεσία του 
αρχαιολογικού χώρου και χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση για την εξαγωγή 
πληροφοριών σχετικά με τη φυσική κατάσταση του χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω 
των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, οι εμπειρογνώμονες θα λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις 
για να εκτιμήσουν και να προβλέψουν εάν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης για τη διατήρηση του 
αρχαιολογικού χώρου ή του μνημείου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το έργο «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας ψηφιακού 
περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων» 
λαμβάνει υπόψιν του τους στόχους του Faro Convention1. Αφορά στην ανάπτυξη μιας 
πλατφόρμας για την υποστήριξη, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου για 
υποδομές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος μέσω δημιουργίας προσωποποιημένων 
ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων. Οι ψηφιακές συλλογές προσφέρουν την ευκαιρία να 
εξετασθούν τα αντικείμενα όχι μόνο ως μεμονωμένα πολιτιστικά στοιχεία αλλά ως 
αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση2.  
Η πρόσβαση στις αφηγήσεις είναι δυνατή είτε κατά την φυσική επίσκεψη στις υποδομές κατά 
την τακτική τους λειτουργία και σε έκτακτες, περιοδικές ή προσωρινές διοργανώσεις είτε 
απομακρυσμένα. Οι παραδοσιακές αφηγηματικές πρακτικές αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη της 
αφήγησης τοποθετώντας αντικείμενά σε έναν γραμμικό άξονα. Αντίθετα, το έργο προβάλει 
πολιτιστικό περιεχόμενο με νέες αφηγηματικές δομές, που λειτουργούν με λιγότερο αυστηρά 
προδιαγεγραμμένα σενάρια. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον θεωρητικό των νέων μέσων L. 
Manovich3  η βάση δεδομένων, αποτελεί γενικότερα τον τρόπο να διηγηθούμε μια ιστορία 
σήμερα. Η δημιουργία αφηγήσεων επιτυγχάνεται με αυτοματοποιημένο και ημι-
αυτοματοποιημένο τρόπο, με ανατροπή των χρονικών αξόνων και με ποικίλες επιλογές 
θεματικών ομαδοποιήσεων κάνοντας ένα θεωρητικά άπειρο πλήθος συνδυασμών4, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες αντιλήψεις της πολυσημίας των αντικειμένων 
και της δυνατότητας πολλαπλών ερμηνειών τους. Η εξατομίκευση γίνεται τόσο σε 
μεμονωμένους χρήστες όσο και για ομάδες χρηστών που συνεργάζονται στην δημιουργία μίας 
αφήγησης. Σύμφωνα με την υπάρχουσα στάθμη στις τεχνολογίες συνεργατικής πλατφόρμας 
συναντώνται δυνατότητες διασύνδεσης πολλών χρηστών με σκοπό μία κοινή εργασία5. Το 
σύστημα επιτρέπει σε εξειδικευμένους και μη χρήστες να παράγουν αφηγήσεις ποικίλου 
μεγέθους βάσει του διαθέσιμου περιεχόμενου και να τις διαμοιράζονται με το ευρύ κοινό. 
Στόχος είναι μια ολιστική προσέγγιση των αφηγήσεων που θα οδηγήσει σε ώριμη τεχνολογία 
και ένα καινοτόμο εργαλείο που απευθύνεται στην αγορά του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
πλατφορμών λογισμικού διαχείρισης ψηφιακών συλλογών για πολιτιστικούς φορείς. 
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Leiden: Brill 
5. Capterra, Top Collaboration Software Products, [online] Διαθέσιμο στο: 
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ἘΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑὶ ἘΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑὶ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑΣ 
 

† ἈΡΧΙΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 
Ὑπ. Δρ. Θεεολογίας 

 
Περίληψη 
Ἡ ἐργασία–παρουσίαση, τὴν ὁποία πρόκειται νὰ ὑποβάλουμε στὴ σεβαστὴ ἐπιστημονικὴ 
ἐπιτροπὴ τοῦ 3ου Πανελληνίου συνεδρίου ψηφιοποίησης τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας, ἔχει 
ὡς θέμα: «Ἐπιστήμη καὶ Ἐκκλησία, πορεία σύμπλευσης καὶ συναλληλίας». Οἱ δύο λέξεις 
κλειδιὰ οἱ ὁποῖες θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν εἶναι: «Ἐπιστήμη καὶ Ἐκκλησία». 
Ἐπιστήμη και Ἐκκλησία συμβαδίζουν ὁμαλὰ σήμερα. Λαμβανομένης ὑπόψη καὶ τῆς ἱστορικῆς 
διαμάχης τῆς Ἐπιστήμης μὲ τὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία, μιας διαμάχης ποὺ παρουσίασε δύο μέγιστα, 
ἕνα στὴν περίπτωση τοῦ Γαλιλαίου καὶ ἕνα στὴν περίπτωση τοῦ Δαρβίνου, δημιουργείται σὲ 
πολλοὺς ἡ ἐντύπωση πὼς ἡ Ἐπιστήμη καὶ ἡ Ἐκκλησία, βρίσκονται σὲ μία ἀντίθεση, σὲ μία 
ἀντιπαράθεση, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ φύση τόσο τῆς Ἐπιστήμης ὅσο καὶ τῆς Ἐκκλησίας.  
Ἡ ἀπόκριση τῆς Ἐκκλησίας στὴν πρόκληση τῆς Ἐπιστήμης εἶναι καταφατική. Τὸ πεδίο ἐπαφῆς 
τους μάλιστα δὲν περιορίζεται τώρα, ὅπως συνέβαινε σὲ προηγούμενες ἐποχές μόνο στὸ χώρο 
τῆς Δημιουργίας, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὴν Ἐσχατολογία, καλύπτοντας ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς 
ζωής. Ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Θετικῶν Ὲπιστημῶν εἶναι σχέση συμπόρευσης γιατὶ θετικοὶ 
εἶναι ὅλοι οἱ παράγοντες ποὺ τὴ διαμορφώνουν. 
 

 
 
 
  



 
194 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ph.D. 

ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ 
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΠΟΥΣ 

 
email: mantzaris@athoskivotos.eu 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός είναι ένα έργο που επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση, 
τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Αγίου Όρους. Στα πλαίσια του 
έργου ψηφιοποιήθηκαν πλέον των 300.000 αντικειμένων όπως χειρόγραφα, έγγραφα, 
αρχειακοί κώδικες, παλαίτυπα, φορητές εικόνες, αντικείμενα μικροτεχνίας, ιερά άμφια, 
γλυπτά, νομίσματα, κεραμικά, φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια δημιουργώντας περίπου 
2.200.000 ψηφιακές λήψεις. Το ψηφιακό υλικό αποτέθηκε σε αποθετήριο με σκοπό την 
τεκμηρίωσή του. Στη συνέχεια μέσω του αποθετηρίου το ψηφιακό υλικό και η σχετική 
τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
Ακολουθώντας εθνικές καλές πρακτικές χρησιμοποιήθηκε το ανοικτό λογισμικό Dspace. Έγινε 
γρήγορα αντιληπτό ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου έπρεπε να γίνουν μια σειρά από 
επεκτάσεις στο λογισμικό αυτό. Οι ανάγκες αυτές και ο τρόπος που καλύφθηκαν είναι α) μια 
εντελώς διαφορετική ροή εργασιών (workflow) από εκείνη  που μπορεί να υποστηρίξει το 
DSpace και η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου, β) θέματα ελεγχόμενης και ασφαλούς 
πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο, για τα οποία το DSpace έχει πλήρη έλλειψη, με την 
δημιουργία ενός απλoύ συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), επίσης στα 
πλαίσια αυτά έγινε και ενσωμάτωση λογισμικού προβολής (viewer) του ψηφιακού υλικού στις 
φόρμες τεκμηρίωσης, γ) επέκταση της διεπαφής χρήστη για την υποστήριξη του σχήματος 
τεκμηρίωσης ώστε να υποστηρίζονται πεδία με σχέση master-detail, δ) απλοποίηση και 
ταυτόχρονα προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην αναζήτηση όπως η χρήση μεταχαρακτήρων και 
η αναζήτηση με εύρος ημερομηνιών ή κωδικών,  ε) νέους τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενο 
με βάση το χρόνο δημιουργίας του αντικειμένου ή τη βαρύτητα του αντικειμένου και τέλος στ) 
υποστήριξη της προβολής στο διαδίκτυο του ψηφιακού υλικού με ευχρηστία και ταχύτητα.  
Τέλος θα γίνει παρουσίαση των μελλοντικών επεκτάσεων του αποθετηρίου της Αθωνικής 
Ψηφιακής Κιβωτού όπως η υποστήριξη πολύγλωσσης τεκμηρίωσης ώστε το πολιτιστικό 
απόθεμα να γίνει αναζητήσιμο από την παγκόσμια κοινότητα και η υποστήριξη του 
International Image Interoperability Framework (IIIF) μαζί με πολλαπλούς universal viewers 
ώστε να πετύχουμε  παρουσίαση της τεκμηρίωσης και του ψηφιακού υλικού με τον τρόπο που 
ταιριάζει καλύτερα σε κάθε χρήστη. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά:  Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός, DSpace, digital repository 
 
 
 
Αναφορές 
 
https://duraspace.org/dspace/ 
 
ΕΚΤ(2019), Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση 
ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου,  Αθήνα: Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης 
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ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΡΙΩΝ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΠΠΟΣ 
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

REPPOS BOAT BUILDERS 
VOLOS HELLAS 

 
To 1990 πάρθηκε μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόλυτη καταστροφή των 
ελληνικών παραδοσιακών σκαφών και την παράδοση των αλιευτικών αδειών με αντάλλαγμα 
επιχορήγηση προς τους ιδιοκτήτες. Περισσότερα από 15 χιλιάδες σκάφη έχουν με 
βαρβαρότητα καταστραφεί και μαζί τους ολόκληρη η ιστορία της ελληνικής παραδοσιακής 
ναυπηγικής. Όταν το 2004 μου ζητήθηκε από τον Ναύαρχο Απόστολο Κούρτη, να συμμετέχω 
στο όραμα για την δημιουργία της ΑΡΓΟΥΣ το πρώτο καταγεγραμμένο εξερευνητικό καράβι 
της αρχαιότητας δεν πίστευα πως θα ήμουν εγώ αυτός που του έδωσε μορφή στο χαρτί και 
σχεδίασε το σχήμα του. Ούτε πως θα μπορούσαμε με τον πατέρα μου Γιάννη Ρέππο να 
'αφουγκραστούμε' τις συμβουλές των αρχαίων ναυπηγών και καραβομαραγκών του Ιάσωνα. Η 
ΑΡΓΩ έγινε, και έπλευσε περήφανα με το αρχαιοελληνικό πανί  και με τα πενήντα κουπιά της! 
Έφτασε μέχρι την Γεωργία. Από τότε και μέχρι σήμερα μέλημα μου δεν είναι μόνο η 
κατασκευή νέων ξύλινων σκαφών αλλά και η διάσωση 'διαμαντιών'. Ψαροκάικα, εμπορικά 
σκάφη ιστιοφόρα και γρι γρι, και όλα αυτά που μεγαλώσαμε με ιστορίες του πατέρα να μας 
διηγείται τα ταξίδια των 'πανάδικων' σκαριών που έφταναν στον Παγασιτικό κόλπο  από το  
Αιγαίο.  
 
Δεν σταθήκαμε στα λόγια ούτε στο όνειρο. Ηδη έχουμε σώσει από βέβαιο θάνατο, γρι γρι που 
βυθιζόταν στο λιμάνι του Βόλου. Με πρωτοβουλία μας αλλά και με την υποστήριξη του 
Λιμεναρχείου και του Οργανισμού Λιμένος  έχουμε ξεκινήσει την ανακατασκευή του με σκοπό 
να το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή. 
 
Παράλληλα όμως με την διάσωση αυτή μπορούν να πραγματοποιηθούν μια σειρά πράξεων που 
βοηθούν όχι μόνο στην διαιώνιση της παραδοσιακής ναυπηγικής αλλά και στην εκμάθηση της 
από νέους Ελληνες και ξένους.  
Δηλαδή 
1- Εκπαίδευση στην τέχνη της παραδοσιακής ναυπηγικής(σχεδίαση και ναυπήγηση) 
2- Καταγραφή σε οπτικοακουστικά μέσα όλης της διαδικασίας. Με αποτέλεσμα να 
ψηφιοποιείται όλη η προσπάθεια, σε κάθε μέρος της Ελλάδας που γίνεται διάσωση σκάφους 
3- Διαλέξεις και συμμετοχές σε παγκόσμια ναυπηγικά συνέδρεια 
4- Εμπειρική γνώση και 'hands on' με πλεύση του διασωθέντος σκάφους. 
 
Www.repposgr.com 
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Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
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Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
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email: poulimenoufaye@gmail.com 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ένα από τα δυσκολότερα θέματα που αντιμετωπίζει η διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού 
είναι η διάδοση και διαχείριση της πληροφορίας σχετικά με τον προορισμό αυτό προς τον 
υποψήφιο και τον υφιστάμενο επισκέπτη. Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας καθιστά την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση εύκολη και προσιτή, χωρίς όμως να μπορεί να ελεγχθεί ούτε η 
ποιότητα, ούτε η εγκυρότητα αυτής.  
H παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από ένα 
υπό υλοποίηση έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 
2014-2020» και το οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελλειμματικό κενό που υπάρχει στην 
παροχή πληροφορίας, δημιουργώντας  ένα  σύστημα προσωποποιημένης και δυναμικής 
ενημέρωσης των επισκεπτών ενός πολιτιστικού μνημείου, το οποίο θα περιλαμβάνει βασικές 
πληροφορίες, χρήσιμες σε κάθε τουρίστα ανεξάρτητα από το βαθμό γνωριμίας που θέλει να 
έρθει με το μνημείο, το οποίο θα αξιοποιεί καινοτόμο τεχνολογία αιχμής για να καθιστά τον 
τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας προσφιλή και αισθητικά ενδιαφέροντα. Η χρήση της εν 
λόγω τεχνολογίας επιτρέπει στον επισκέπτη να έχει αξιόπιστη και ελεγμένη πληροφορία για 
κάθε σημείο ενδιαφέροντος, αλλά ταυτόχρονα και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και τη 
βιντεοσκόπηση 360ο να βιώνει συναισθήματα εμβύθισης στο κάθε σημείο ξεχωριστά 
Η εισήγηση παρουσιάσει τη μεθοδολογία δημιουργίας μιας εύχρηστης εφαρμογής που 
προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού σημείων ιστορικού- τουριστικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας  
περιεχόμενο πολυμέσων και με χρήση επαύξησης. Θα επιτρέπει στον επισκέπτη να 
ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα σημείων ενδιαφέροντος και να σχεδιάζει αυτοβούλως τις 
δικές του ιστορικές- πολιτιστικές διαδρομές. Η εφαρμογή λαμβάνει ειδική μέριμνα για τα 
άτομα ΑΜΕΑ κάνοντας μνεία για την προσβασιμότητα των μνημείων και προτάσεις 
εναλλακτικών διαδρομών. 
Παρουσιάζονται επιπλέον τα έως σήμερα στάδια δημιουργίας μιας ολογραμματικής  πυραμίδας 
και του ανάλογου διαδραστικού ολογραφικού περιεχομένου. Τέλος περιγράφονται τα στοιχεία 
εκείνα που θα συλλέγονται και ψηφιοποιούνται για τη δημιουργία Θεματικού Διαύλου που 
αφορά στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
στην κοινοτική βάση δεδομένων EUROPEANA της Ε.Ε. με ελεύθερη πρόσβαση στα 
μεταδεδομένα για επανάχρηση και αξιοποίησή τους. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ολογράμματα, europeana, επαύξηση, παιχνιδοποίηση 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η ανακοίνωση εστιάζεται στην χρήση των λογισμικών Αutocad και Inventor της εταιρείας 
Autodesk για τη μελέτη αποτύπωσης διανυσματικού χαρακτήρα του σύγχρονου 
γλυπτού "Synectron” της Ελληνίδας εικαστικού, Ναυσικάς Πάστρα (1921-2011). Το γλυπτό 
δημιουργήθηκε το 1976 από ντουραλουμίνιο,η κοπή του υλικού έγινε  με εργαλειομηχανή 
CNC5 . Η χρήση του λογισμικού  ηλεκτρονικής σχεδίασης πραγματοποιήθηκε με σκοπό να 
ανακτηθούν από φωτογραφία αρχείου, όλες οι διαστάσεις του αντικειμένου όσο και να 
μελετηθεί ο τρόπος κατασκευής του. Επιβεβαιώνοντας τις αρμονικές χαράξεις που είχε 
σχεδιάσει η εικαστικός μέσω της ψηφιακής, γεωμετρικής  ανάλυσης στον υπολογιστή.  
Κατά αυτό τον τρόπο μέσω των εφαρμογών ψηφιακής σχεδίασης  σε δύο και τρεις διαστάσεις 
(2d,3d design) ήταν εφικτό: 
1)Να προσδιοριστούν οι επί μέρους, διαστάσεις του έργου τέχνης και οι υψομετρικές διαφορές 
του σε κλίμακα 1/1. 
2)Να αξιοποιηθούν τα βασικά δεδομένα της καρτέλας της κατάστασης διατήρησης ενός 
εργαστηρίου συντήρησης με τεχνικές ανάλυσης χωρίς να απαιτηθεί η επιθεώρηση του γλυπτού, 
3) Να σχεδιαστούν αποτυπώσεις σε 2 και σε 3 διαστάσεις (μοντελοποίηση) με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου (μοντέλου) του έργου με διανυσματική πληροφορία: 
χωρίς να χρειαστεί ο συντηρητής, ο επιμελητής αλλά και ο ειδικός μελετητής να έχει το απτό 
έργο ενώπιον του, με όποιες πρακτικές δυσκολίες (μέτρησης όγκου, πρόσβασης, μεταφοράς 
από αποθήκες κ.α) να είναι σε θέση να το μελετήσει.  
4) να γίνει ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων/μετρήσεων με σκοπό τον εντοπισμό 
επαναλήψεων, τυποποίησης, και επιμέρους ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καλλιτέχνη . 
5)Να αξιοποιηθούν τα δεδομένα (data) σχεδίασης  ως «ψηφιακό έκθεμα»  σε εκπαιδευτικές 
δράσεις, ξεναγήσεις, αρχείο, κ.α. 
6)Να υπάρχει διαθέσιμο ψηφιακό αντίγραφο-μοντέλο (digital replica) που μπορεί οποιαδήποτε 
στιγμή να εκτυπωθεί με την τεχνολογία additive manufacturing με 3d printers.. Η τελευταία 
πρακτική, βάσει του άρθρου 13 του Eπαγγελματικού Kώδικα Dεοντολογίας των Συντηρητών 
Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ( εκδ. 2000) δύναται να υπηρετήσει σε επόμενη έκθεση, τη 
στιγμή που λόγω φθορών δεν θα δύναται να εκτεθεί το αυθεντικό έργο ενώ αποτελεί 
εναλλακτική πρακτική των συντηρητών, έργων σύγχρονης τέχνης. 
 

 
5 Computer Numerical Control (αριθμητικός έλεγχος εργαλειομηχανής) 



 
199 

 

Σημείωση: η παρούσα πρωτότυπη εργασία, εκπονείται σε συνεργασία με το τμήμα αρχείων 
Συλλογών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). 
  
Λέξεις Κλειδιά: Σχεδίαση, αποτύπωση,cnc,3d model , data, additive manufacturing,  
συντήρηση σύγχρονης τέχνης. 
 
Αναφορές: Αδημοσίευτο. 
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ DIGIARC ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΥΠΡΟΥ: ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Μάρινος Ιωαννίδης 
 

To πολιτισμικό περιβάλλον της Κύπρου και των νησιών του Αιγαίου χαρακτηρίζεται από 
μνημεία κοινής πολυπολιτισμικής αλλά και φυσικής κληρονομιάς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και είχαν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της ιστορικής διαδρομής των δύο αυτών 
περιοχών. Μνημεία όπως οχυρώσεις και κάστρα αποτέλεσαν φορείς ιστορικής μνήμης και 
συνέχειας σε μια ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή, που συνέδεε τις θαλάσσιες διακινήσεις της 
ανατολικής και της δυτικής Μεσογείου, και αποτελούν ορόσημα κοινής ιστορικής 
χρονογραμμής στις δύο περιοχές, οι οποίες υποβλήθηκαν σε έντονες αλλαγές και επιρροές κατά 
τη διάρκεια του Μεσαίωνα. To Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού DigiArc Ελλάδος-Κύπρου έχει ως 
στόχο την υλοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη 
μεσαιωνικών μνημείων ιδιαίτερης σημασίας που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό το πολιτισμικό 
και εν γένει φυσικό περιβάλλον της Κύπρου και των νησιών του Αιγαίου.  
Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τεχνολογικές δράσεις αιχμής (επίγεια και εναέρια 
ψηφιακή αποτύπωση – 3D scanning) που θα τεκμηριώσουν τα μνημεία και το περιβάλλοντα 
χώρο τους με εξαιρετική ακρίβεια, ενώ σημαντική πρόκληση είναι η δυνατότητα ψηφιακής 
«ανασύστασης» μερών τους με τεχνικές ψηφιακής αποκατάστασης και βάσει βιβλιογραφικών 
στοιχείων τεκμηρίωσης, όπου απαιτείται. Το έργο επικεντρώνεται στα μεσαιωνικά 
οχυρωματικά έργα και κάστρα στην περιοχή της Ρόδου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της 
Κύπρου.  
To έργο DigiArc θα αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες με τις οποίες σήμερα οι χρήστες είναι 
πλήρως εξοικειωμένοι, με στόχο την προώθηση της πλούσιας απτής πολιτιστικής κληρονομιάς 
των ελληνικών νησιών και της Κύπρου. Ειδικοί στόχοι του έργου αποτελούν:  
 η δημιουργία σύγχρονης υποδομής για τη διαχείριση του ψηφιοποιημένου αρχείου από 
τους φορείς ιδιοκτήτες του, πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητά τους  
 η σύγκριση και προβολή υλικού εξαιρετικής ιστορικής αξίας στις σημερινές και 
μέλλουσες γενιές των δύο χωρών για την πολυπολιτισμικής τους εκπαίδευση (ανάδειξη της 
αλληλεπίδρασης του Βυζαντινού, Ενετικού και Οθωμανικού Πολιτισμού) 
 η ψυχαγωγία του κοινού (ντοκιμαντέρ/ταινίες 3D) 
 η ενθάρρυνση ενός μόνιμου δικτύου  διασυνοριακής συνεργασίας των δύο περιοχών 
σε θέματα πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό τη χάραξη πολιτιστικού 
σχεδιασμού ώστε να προβλεφθούν και να σχεδιαστούν ορθές παρεμβάσεις για το μέλλον και  
 η δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσβασιμότητα που έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στις πληροφορίες (π.χ. κινητικά προβλήματα, απομακρυσμένοι χρήστες) στο 
ψηφιοποιημένο υλικό. 
Όσον αφορά τις τεχνολογίες που θα αξιοποιήσει το έργο, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες 
μέθοδοι και τεχνικές τόσο για τη λήψη και την τεκμηρίωση πολιτισμικών δεδομένων, όσο και 
για την προώθηση της όλης της διαδικασίας διατήρησης, ανάδειξης και προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τεχνολογία 3D Scanning θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή 
αποτύπωση και ανακατασκευή φυσικών αντικειμένων με σύγχρονες μεθόδους που επιτρέπουν 
την παραγωγή ψηφιακών μέσων οι οποίες θα μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία 
και επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν τα drones για ψηφιακή σάρωση 
μνημείων σε μεγάλη κλίμακα ή σε δύσβατες περιοχές. Το έργο DigiArc θα χρησιμοποιήσει 
όλες τις παραπάνω τεχνικές για την αποτελεσματική ψηφιακή αποτύπωση των επιλεγμένων 
μνημείων στη Ρόδο και στις αντίστοιχες περιοχές της Κύπρου. Επίσης, θα σχεδιαστούν και θα 
υλοποιηθούν εφαρμογές Μικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) που θα εμβυθίζουν τους 
επισκέπτες στα τρισδιάστατα περιβάλλοντα τα οποία θα φιλοξενούν τα ψηφιακά 
ανακατασκευασμένα μνημεία του Μεσαίωνα που θα επιλεχθούν. 
 


