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«Η δημιουργία γεννιέται μέσα από την οδύνη, ακριβώς όπως η μέρα γεννιέται μέσα από το 
σκότος της νύχτας. Μέσα στην κρίση γεννιέται η επινοητικότητα ,οι ανακαλύψεις και οι μεγάλες 
στρατηγικές!» 

 Άλμπερτ Αϊνστάϊν  

________________________ 

«Η γνώση προκαλεί οδύνη. Προτιμώ, όμως, την οδύνη της γνώσης, από τη μακαριότητα της 
άγνοιας.»  

Γκαίτε  

________________________ 

«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!»   
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Το Συνέδριο υλοποιείται με την τεχνική και ψηφιακή υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών 

Διάγνωσης Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών) στην Αθήνα, όπου και βρίσκεται η Οργανωτική 
Επιτροπή του Συνεδρίου και όλοι οι τεχνικοί και ειδικοί επιστήμονες, που στηρίζουν τη μεγάλη 

αυτή προσπάθεια και έχουν μεγάλη εμπειρία στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
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Καλωσόρισμα  των Συνέδρων από τα Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής 

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ελληνικής και Κυπριακής Πολιτείας,  
Σεβάσμιε  εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,  
Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας, ερευνητικών κέντρων και 
παγκόσμιων επιστημονικών Οργανισμών 
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι κύριοι εισηγητές, 
Αξιότιμοι εισηγητές, 
Αξιότιμοι και αγαπητοί Σύνεδροι, Έλληνες και Κύπριοι, απ’ όλο τον κόσμο,  
 
Καλώς ορίσατε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (4th Pan-
Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage-EuroMed 2021), που υλοποιείται από τις  30 
Σεπτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα. 

Είναι μεγάλη μας τιμή η συμμετοχή όλων των επιστημόνων από την Ελλάδα, την Κύπρο και δεκάδες 
χώρες του εξωτερικού, που ανταποκρίθηκαν, για μια ακόμα φορά, στο κάλεσμά μας, που έχει 
επίκεντρο τον μοναδικό Ελληνικό Πολιτισμό. 
Το Συνέδριο αυτό είχε αποφασιστεί τον Φεβρουάριο 2021 να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και 
εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού  μας το επέτρεπαν, αυτό θα πραγματοποιούνταν 
στο Βόλο, με φυσική παρουσία των συνέδρων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( 
κτίριο «Παπαστράτος»), το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την όλη υποστήριξη και προθυμία να 
στηρίξει ένα τέτοιο μεγάλο και πολύπλοκο επιστημονικό γεγονός, όπως συνέβη και με τα δύο πρώτα 
Πανελλήνια Συνέδρια 2015 και 2017, που πραγματοποιήθηκαν στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του 
Παν/μίου Θεσσαλίας, με απόλυτη επιτυχία. 
Δυστυχώς, λόγω της μη λήξης των υγειονομικών μέτρων από τον ΕΟΔΥ, το Συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, για λόγους προστασίας των Συνέδρων, οι οποίοι θα είχαν δυσκολία 
μετακίνησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Γι’ αυτό, λοιπόν, το Συνέδριο  υλοποιείται με την τεχνική και ψηφιακή υποστήριξη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών 
Διάγνωσης Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών) στην Αθήνα, όπου και βρίσκεται η Οργανωτική 
Επιτροπή του Συνεδρίου και όλοι οι τεχνικοί και ειδικοί επιστήμονες, που στηρίζουν τη μεγάλη αυτή 
προσπάθεια και έχουν μεγάλη εμπειρία στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
 
 
Αγαπητοί Σύνεδροι, επίσημοι προσκεκλημένοι, 
 
Τα Συνέδρια αυτά έχουν  θεσμοθετηθεί και διοργανώνονται 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 
(Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης 
Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών) και ο 2/βάθμιος Πολιτιστικός Οργανισμός «Δίκτυο 
ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ».  
Πρόκειται για το 4ο, κατά σειρά, «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», που διοργανώνεται στην Ελλάδα, σε συνεργασία των διοργανωτών με την Ελληνική 
και Κυπριακή Πολιτεία, με Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με παγκόσμιους 
επιστημονικούς φορείς, με ερευνητικά κέντρα κ.ά., ενώ αξιοποιείται η τεράστια εμπειρία του ΤΕΠΑΚ 
στη διοργάνωση των παγκόσμιων συνεδρίων Ψηφιοποίησης EuroMed στην Κύπρο, επίσης, κάθε δύο 
χρόνια, από το έτος 2006.  



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 τους, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 
Συνεδρίου (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 και τελούν υπό την Αιγίδα της ΑΕ της Προεδρίας  της Ελληνικής 
Δημοκρατίας (κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου)  
και της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. 
Βαρθολομαίου, ενώ έχουν και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 
Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα και πολλών παγκόσμιων επιστημονικών οργανισμών (UNESCO, 
ICOMOS, κ.ά.).  
Τα τρία 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 και 25-27/9/2019 στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), 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 ψηφιοποίηση και διάσωση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του ανθρώπου. 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και όλα τα εμπλεκόμενα -με την πολιτιστική 
κληρονομιά- Υπουργεία, στηρίζουν τα συγκεκριμένα συνέδρια και τα αναγνωρίζουν ως τα 
εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα του είδους τους, σε διεθνές επίπεδο, ενώ τα 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 Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 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, Σύλλογοι 
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 

 
 

Επίκαιρα θέματα στο μικροσκόπιο της Επιστήμης 
 
Από πλευράς Διοργανωτών τονίζεται ότι το Πανελλήνιο Συνέδριο θα πρέπει να επικαιροποιεί, κάθε δύο 
χρόνια, τα θεματικά του πεδία, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και τις ιστορικές 
επετείους, που ως χώρα διανύουμε.  
Για τον λόγο αυτό, στο φετινό 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, έχει προβλεφθεί, ειδική θεματική ενότητα, που 
θα φωτίσει τον πολιτισμό της εποχής της επανάστασης του 1821 και θα τιμήσει την εθνική μας επέτειο, 
συμμετέχοντας στον εορτασμό των 200 ετών Ελευθερίας, παρουσιάζοντας την πολιτιστική μας 
κληρονομιά και τη συνέχειά μας, ως Έθνους, τα τελευταία 200 χρόνια. 
Πέρα από το παραπάνω κομβικής σημασίας θέμα, το φετινό Συνέδριο θα αναλύσει σημαντικές 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην πολιτιστική 
κληρονομιά, ο πολιτισμός–τουρισμός, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού στη 
διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημιουργίας αναπτυξιακής δυναμικής της 
περιφέρειας (θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες εργασίες - καλές πρακτικές Φορέων Τ.Α.), τις νέες 
τεχνολογίες στη δημιουργία ψηφιακών μουσείων, τις παγκόσμιες τράπεζες δεδομένων και μετα-
δεδομένων και τέλος, την επιχειρηματικότητα που δημιουργεί η προστασία και η ανάδειξη της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της λεγόμενης δημιουργικής βιομηχανίας, θέλοντας το Συνέδριο αυτό, 
πέρα από τον βαθειά επιστημονικό του ρόλο, να έχει και έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα και να συμβάλει 
στη δημιουργία της Ελλάδας του Μέλλοντος, μέσα από τον πολιτισμό και την ανάπτυξη που αυτός 
μπορεί να δημιουργήσει. 
Επίσης, διατηρείται ο θεσμός της βράβευσης των τριών καλύτερων εργασιών του Συνεδρίου, με 
κριτήρια την έρευνα, την καινοτομία, την πρωτοτυπία, τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των πολιτών και στην προσφορά στον Πολιτισμό του Ανθρώπου. 
 
 
Θεματικοί άξονες του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου : 

 Ελλάδα 1821-2021: 200 Χρόνια Ελευθερίας -Τιμώντας την Ιστορία χτίζουμε την Ελλάδα του 
21ου αιώνα 

 Τρισδιάστατη απεικόνιση και Εκτύπωση -Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες 
  Ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 

πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση κ.ά.) 
 Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός -Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της 
 Κλιματική Αλλαγή -Συντήρηση, Προστασία  Πολιτιστικών αγαθών  
 Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Ψηφιακές Τεχνολογίες 
 Εμπειρίες, Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς-Πόροι και χρηματοδοτικά εργαλεία 



 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτιστική Κληρονομιά -Δημιουργία έξυπνων Πόλεων μέσα από τον 
Πολιτισμό-Κόμβοι Καινοτομίας–Βιομηχανική Αρχαιολογία 

 Δημιουργική Βιομηχανία και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Πολιτισμό 
 

 

Key Note Speakers 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω των σημαντικών θεμάτων που το Συνέδριο αυτό εξετάζει, πέρα από τον 
επετειακό χαρακτήρα των 200 ετών Ελευθερίας, έχουν προκληθεί σημαντικές προσωπικότητες ως Key 
Note Speakers, όπως είναι ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ο Γ.Γ. Απόδημου 
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ομ. Καθηγητής κ. Ιωάννης 
Χρυσουλάκης, οι καθηγητές πανεπιστημίου κ.κ. Κων/νος Καρτάλης, Νικόλαος Ζαχαριάς, Σπύρος 
Συρόπουλος, η διευθύντρια του ΕΚΤ κ. Εύη Σαχίνη και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτριος 
Παπαστεργίου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν, από τη δική τους επιστημονική οπτική, την αξία της μελέτης, 
διάσωσης, ψηφιοποίησης και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου και ιδιαίτερα του 
Ελληνικού Πολιτισμού. 
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. 
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 Συνέδρια συγκεντρώνουν, κάθε δύο χρόνια, το έντονο ενδιαφέρον όλης της 
επιστημονικής κοινότητας, από πολλές χώρες του κόσμου, των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων και 
βοηθά στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Ψηφιακή πολιτιστική μας κληρονομιά, 
αναδεικνύοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλη την υφήλιο, δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, 
ρεύμα Πολιτιστικού Τουρισμού (Αρχαιολογικού, θρησκευτικού κλπ) και όχι μόνο. 
 

  



Η Οργανωτική Επιτροπή  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  -Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου-ΤΕΠΑΚ 

ΘΕΟΔ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ -Καθηγητής  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ -Αναπλ.. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ -τ. Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ -Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης- Πρόεδρος Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» 
Ελλάδα 

 

www.euromed-dch.eu 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΥΠΡΟΥ(ΤΕ.ΠΑ.Κ.) 
Εργαστήριο Ψηφιακής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
marinos.ioannides@cut.ac.cy 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής, 

Εργαστήριο Μη – Καταστροφικών 
Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης 

Συστημάτων  
https://ndt.uniwa.gr/ 

ΔΙΚΤΥΟ 
"ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 

Δευτεροβάθμιος Φορέας  
Πολιτισμού και 

Επιστημών-ΕΛΛΑΔΑ 
www.perrevia.net.gr 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΕ.ΠΑ.Κ.  

Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 

 

Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ) 

Πρόκειται, για μια πολύ σπάνια και τιμητική ανάθεση, την οποία η ΟΥΝΕΣΚΟ δίνει μόνο σε έναν 
Φορέα από όλο τον κόσμο, ως επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στην 
Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα, στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για 
την αναγνώριση της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την έρευνα, 
τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την 
ψηφιοποίηση, την διάσωση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου.Για τον 
λόγο αυτό, η ΟΥΝΕΣΚΟ, αναγνωρίζοντας τις -καινοτόμες και πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο- 
προσπάθειες του συγκεκριμένου Εργαστηρίου του ΤΕΠΑΚ, επέλεξε να τις αναβαθμίσει και να 
αποτελούν πλέον πρότυπο και το σημείο από όπου θα καθορίζονται οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό 
τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Για τον παραπάνω, ιδιαίτερα τιμητικό και εθνικής σημασίας, λόγο, το Εργαστήριο Ψηφιακής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (DigitalHeritageResearchLab του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ), μετονομάζεται 
από σήμερα σε Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία 
(UNESCOChaironDigitalHeritage). 

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (DigitalHeritageResearchLab του Τμήματος, 
HMΜΗΥΠ) ιδρύθηκε το έτος 2013 και κατάφερε μέσα σε οχτώ  (8) μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε 
εικοσιένα (21) Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ, 
ύψους οχτώ (8) εκατομμυρίων Ευρώ, παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την 
ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ' όλο τον κόσμο. 

Εκτός από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (newcurricula, newcourses, jointdegrees, 
etc) που αναλαμβάνουν, οι Έδρες της ΟΥΝΕΣΚΟ παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε τομείς που 
εμπίπτουν στην εντολή του Οργανισμού και αντικατοπτρίζουν τα συγκεκριμένα θέματα (όπως την 
προώθηση της Εκπαίδευσης και Έρευνας στη ψηφιοποίηση, διαφύλαξη και προστασία της 
Πολιτιστικής Κληρονομίας) που κάθε κράτος μέλος που έχει την προεδρία έχει και την ευθύνη να 
προωθήσει. 

 Επίσης οι Έδρες διοργανώνουν και συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες που οργανώνονται 
από εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών-μελών που φιλοξενούν εκπροσώπους της ΟΥΝΕΣΚΟ και 
αξιολογούνται (accreditation) και παρακολουθούνται (monitoring) για το έργο τους από την ίδια την 
ΟΥΝΕΣΚΟ. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Εργαστήριο Μη – Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων  

 

 
 

 
Το Εργαστήριο Μη - Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων 
θεσμοθετήθηκε ως επίσημος ερευνητικός φορέας το 2019 (ΦΕΚ 1273/Β’/15.04.2019) και εντάσσεται 
στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Το εν λόγω Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως σκοπό τον μη-καταστροφικό έλεγχο και 
μη-καταστροφικές μεθοδολογίες διάγνωσης λειτουργικής κατάστασης συστημάτων. Η εφαρμογή τους 
σχετίζεται με τις τεχνικές – τεχνολογίες εξέτασης ενός υλικού, αντικειμένου ή κατασκευής για τη 
διάγνωση του επιπέδου της λειτουργικής τους κατάστασης κατά τρόπο που δεν επηρεάζει τη 
μελλοντική τους χρησιμότητα. 

Στο δυναμικό του εργαστηρίου εντάσσονται ο Διευθυντής του εργαστηρίου, δύο μέλη ΔΕΠ, τρεις 
Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, 5 Υποψήφιοι Διδάκτορες και ένα μέλος ΕΤΕΠ. 

Τα μέλη του Εργαστηρίου υλοποιούν είτε ατομική έρευνα είτε ομαδική/διεπιστημονική ερευνητική 
δραστηριότητα σε συνεργασία με άλλους ερευνητές και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε 
ζητήματα που εμπίπτουν στα θεματικά πεδία του εργαστηρίου όπως η ακουστική εκπομπή, οι 
φασματοσκοπικές τεχνικές και η ανάλυση των αποκρίσεων δοκιμών δυναμικής καταπόνησης.Τις 
τελευταίες δεκαετίες, τα μέλη του εργαστηρίου –ως μέλη του πρώην Τμήματος Αυτοματισμού του 
ΤΕΙ Πειραιά ή άλλων ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων– έχουν συμμετάσχει ή/και διευθύνει πλήθος 
ερευνητικών έργων πολλά απ’ τα οποία είχαν εθνική ή διεθνή χρηματοδότηση. 

  



 

ΔΙΚΤΥΟ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Δίκτυο «Περραιβία»:  

Ένα μεγάλος αναπτυξιακός θεσμός με πανευρωπαϊκή αναγνώριση 

15 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο ,την ανάπτυξη και τον πολιτισμό 

 

 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΊΑ», είναι ένας πολυβραβευμένος Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και 
Επιστημών, μια Ομοσπονδία Συλλόγων (ιδρύθηκε το 2007 με νομική μορφή Σωματείου), που 
διοικείται από 9μελές ΔΣ, έχει έδρα την πανέμορφή πόλη της Ελασσόνας, στους πρόποδες του μυθικού 
Ολύμπου, με  σημεία διασύνδεσης σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και εκπροσωπεί δεκάδες Συλλόγους 
Ελασσονιτών από την πρ. επαρχία Ελασσόνας, από όλη την Ελλάδα και απ’ όλο τον κόσμο.  

Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΊΑ» 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, ενώ προωθεί συστηματικά τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για το 
μέλλον του πλανήτη. 

Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, είναι επίσημο Μέλος από πλευράς Ελλάδας στο 
περίφημο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa Nostra, που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη 
διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής, σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
επόμενων δεκαετιών, στο ευρωπαϊκό Δίκτυο ALDA, ανήκει στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ είναι ιδρυτής και μέλος σε πολλά άλλα δίκτυα Φορέων πανελλαδικής 
και ευρωπαϊκής εμβέλειας.  

  



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. 
 

Μεγάλες διοργανώσεις με σκοπό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του Δικτύου «Περραιβία», έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της 
Θεσσαλίας και της Ελλάδας και εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο. 

Έχει διοργανώσει, μεγάλες δράσεις πανελλήνιας εμβέλειας, για την ανάδειξη του Ολύμπου και της 
περιοχής Ελασσόνας στη Θεσσαλονίκη (Λιμάνι 2009, Βελλίδειο 2011, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 
2012, Λάρισα, Βόλο κ.ά., έχει διεκδικήσει από το Υπουργείο Παιδείας το έτος 2011 τις κατασκηνώσεις 
Κοκκινοπηλού για την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα αυτές να παραχωρηθούν στον Δήμο 
Ελασσόνας το 2014, ενώ κάνει παρεμβάσεις στην Περιφέρεια και στην κεντρική Κυβέρνηση για 
μεγάλα θέματα που απασχολούν την περιοχή και την Ελλάδα. Στηρίζει τους Συλλόγους-Μέλη του σε 
θέματα οργάνωσης, υποβολής προτάσεων και δικτύωσης, ενώ μεταφέρει πληροφορίες και γνώσεις 
που αφορούν την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητά τους. 

Έχει υλοποιήσει, κατά τρόπο υποδειγματικό, μεγάλα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Πράσινου Ταμείου, πανεπιστημίων και άλλων φορέων, 
παράγοντας σημαντικό έργο για τη χώρα, εκπαιδεύοντας τοπικές κοινωνίες σε θέματα ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών και δίνοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε επιστήμονες και 
ερευνητές. 

Προωθεί την επιχειρηματικότητα, τα τοπικά προϊόντα, τον εναλλακτικό τουρισμό στον Ν.Δ. Όλυμπο 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, τηλεοπτικές εκπομπές κ.ά., ενώ 
σχεδιάζει παρεμβάσεις που βοηθούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Μέχρι σήμερα έχει δώσει ευκαιρίες απασχόλησης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων σε 
περισσότερους από διακόσιους (200) νέους επιστήμονες, μέσα 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. 

Έχει συστήσει Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και επιστημονικές επιτροπές 
υψηλού επιπέδου, για την υποστήριξη θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη δια βίου μάθηση. 

  



Παγκόσμιες διοργανώσεις 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΊΑ» ως δευτεροβάθμιος οργανισμός, 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, κάθε δύο χρόνια και τη 
θεσμοθέτηση για την Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, που τελούν υπό της Αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Α.Θ. 
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, πολλών 
υπουργείων και παγκόσμιων επιστημονικών οργανισμών.  

Επίσης, συνεργάζεται και υποστηρίζει το Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου, στα παγκόσμια συνέδρια 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια (2016,2018,2020,…) 
στην Κύπρο, ενώ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα προωθεί (με το ΤΕΠΑΚ 
και το ΠΑΔΑ) τη Διακρατική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου για την ψηφιοποίηση του Ελληνικού 
Πολιτισμού και τη δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της 
Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, ενώ προωθεί και τη διακρατική συνεργασία των χωρών της Ανατ. 
Μεσογείου μέσω του πολιτισμού.  

Επίσης, σε συνεργασία με το Παν/μιο Δυτικής Αττικής και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκπαιδεύει επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μια νέα 
γενιά επιστημόνων του μέλλοντος, πολύ υψηλής εξειδίκευσης, στον τομέα των Μη Καταστροφικών 
Τεχνικών στη διάσωση και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου. 

Επιτελεί εθνικό έργο, μέσω του θεσμού “7 Most Endangered” της Europa Nostra και αναζητά 
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, σε όλη την Ελλάδα, που κινδυνεύουν και πρέπει να διασωθούν, 
συστήνοντας ειδική επιστημονική επιτροπή. 

 

Προσφορά στην ανάπτυξη 

Σημειώνουμε ότι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΊΑ» διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση 
εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, πιστοποίηση που πολύ λίγες οργανώσεις, σε όλη την 
Ελλάδα είναι σε θέση να κατέχουν, ενώ είναι ενταγμένο στην Πύλη των Πολιτιστικών Φορέων του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Επίσης, όλοι αναγνωρίζουν τη φιλοσοφία, τις δυνατότητες, τη μεθοδικότητα, την υψηλή τεχνογνωσία, 
αλλά και τη σοβαρότητα του έργου του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΊΑ», που έχει ως στόχο την ανάδειξη 
προορισμών και τη δημιουργία αναπτυξιακής δυναμικής, έτσι ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν στις 
εστίες τους και να αναστραφεί η ερημοποίηση της περιφέρειας των τελευταίων ετών. 

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.  



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. 
 
Μια σημαντικότατη διάκριση και πανελλήνια αναγνώριση κατέκτησε το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΊΑ» στις 
18 Δεκεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέσα από τον θεσμό BRAVO του Quality 
Net Foundation. 

Η σπουδαία αυτή διάκριση προέκυψε μέσα από μια πρωτοποριακή διαδικασία κοινωνικού διαλόγου, 
σε Πανελλήνιο επίπεδο και αξιολόγηση, από πολυμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, αλλά και δεκάδες 
χιλιάδες Ενεργούς Πολίτες, οι οποίοι έκριναν με την ψήφο τους, τις πρωτοβουλίες και δράσεις του 
Δικτύου «Περραιβία», ως πρωτοποριακές και οι οποίες συμβάλλουν στη Δημιουργία της Ελλάδας 
του Μέλλοντος, αλλά και Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων. 

 

Συμμετέχει: 

 Στο Δίκτυο Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Ψηφιοποίηση της 
Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και το Περιβάλλον 

 Είναι πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Europa Nostra και του Δικτύου ALDA 

 στην Επιτροπή Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας –RIS-3,  

 Στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας  

 στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,  

 στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου όπου έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα, μέσω 
του προέδρου του  

 Είναι ο ιδρυτής του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας (Έδρα Λάρισα), του οποίου έχει 
και την Προεδρία 

 Είναι συνιδρυτής της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Έδρα Αθήνα)  
Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΊΑ» 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 το εξωτερικό, όπου και καλείται να παρουσιάσει τις δράσεις και 
πρωτοβουλίες του. 
Αποτελεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό, υψηλής αναγνωρισιμότητας στο χώρο της κοινωνίας 
των Πολιτών, για μια Ελλάδα που αξίζει και δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον. 
 
Πληροφορίες στο Link: www.perrevia.net.gr 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0030-6974881944 -Πρόεδρος Δικτύου Κων. Σκριάπας ,  
E-Mail: perrevianet@gmail.com,  skriapask@gmail.com . 
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/ 
 
ΔΕΙΤΕ βιογραφικό ΕΔΩ https://www.youtube.com/watch?v=XvJ3WK3U-1g&t=362s 
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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 Ευρωπαϊκός και Ισπανικός 
σύνδεσμος VirtualArchaeology 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  (MarieCurieInitialTrainingNetworkonDigital
CulturalHeritage: www.itn-dch.eu) με θέμα την 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 

 

Dr Μαρίνος Ιωαννίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου 
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΤΕΠΑΚ (UNESCO 
Chair on Digital Cultural Heritage και EUERA Chair on 

Digital Cultural Heritage (Λεμεσός - ΚΥΠΡΟΣ) 



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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Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής 
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
Διευθυντής θεσμοθετημένου 

εργαστηρίου Μη -καταστροφικων 
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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, Διδάκτωρ 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 Διδάκτορες. Αρχικά, τα ενδιαφέροντά 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 επιβλέψει 24 εργασίες σε επίπεδο Masterthesis) 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 CarmelaCrescenzi 
(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 τοAmerikan 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 στην Κωνσταντινούπολη. 

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 
διοργάνωσε, με απόλυτη επιτυχία, τον Σεπτέμβριο του 2020 το 7th BalkanSymposium on 
Archaeometry.  

 

 

τ. Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – 
ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ -  

E-Mail: elnobil@hotmail.com, elnobil@uniwa.gr 

 

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. 
 
 
 

 

Dr Ιωάννης Βαραλής Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - ΒΟΛΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ,E-Mail: 
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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. 

 



 

Ο Κώστας  Σκριάπας  γεννήθηκε στην Ελασσόνα, αποφοίτησε από το Λύκειο Ελασσόνας 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 
πολλές 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, για θέματα που αφορούν το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την 
Κοινωνική Οικονομία, την Ανάπτυξη και τον Εθελοντισμό. 

Είναι ο εμπνευστής, πρωτεργάτης και εκλεγμένος 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. 

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 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μείζονα θέματα της Θεσσαλίας που αφορούν 
τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Οικονομία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την 
αναπτυξιακή της προοπτική. 

 

 

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,  
 WEBsite:  www.perrevia.net.gr 

 



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. Συνεργάζεται με πολλά 
Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, 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.  

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 Παρατηρητήριου των 
Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας, Μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων 
Κοινωνικής Οικονομίας -ΠΕΣΚΟ κ.ά. 

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, οργανώνει και παρουσιάζει 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, 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 παραπάνω θέματα  συνεργάζεται με πολλά ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, 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 κ.ά.   

 



Θεωρείται, από τους πιο αξιόπιστους και αποτελεσματικούς εκπροσώπους της Κοινωνίας των 
Πολιτών και 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 των δράσεών του, που έχουν διεθνή και παγκόσμιο ορίζοντα. 
 
Link  : www.perrevia.net.gr 

 

 

 

 

  



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

(Κατ’ Αλφαβητική Σειρά) 
 

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

 Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευφυών 
Συστημάτων του Τμήματος. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου 

 Αργυρίου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kingston, Ηνωμένο Βασίλειο 

 Βασιλάκη Μαρία – Ομότιμος 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 Δ. Δημήτριος, 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» Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 Βολονάκης Παντελής, Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες- Τεχνική Υποστήριξη 
Διδασκαλίας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ρόδος 

 Βοσινάκης Σπυρίδων, Καθηγητής, Διευθυντής  Θ.Ε. Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων, 
Τμήματος  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 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 

 Γκανέτσος Θεόδωρος, Καθηγητής, Διευθυντής Θ.Ε. Μη – Καταστροφικών Ελέγχων και 
Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων, Τμήμα  Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & 
Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 Γουάλλες Εμμανουήλ, Αναπληρωτής 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.Ινστιτούτου 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,  καθηγητής Ζωγραφικής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ 

 Θεοδώρου Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ  

 Ιωαννίδης Μαρίνος, Διευθυντής Έδρας UNESCO και Έδρας EU-ERA,Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 Καβακλή Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πληροφορική με έμφαση στην Ανάλυση και 
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων- Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 

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

 Καμπάνης Νίκος, Δρ. Διευθυντής Ερευνών -Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ΙΤΕ 

 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. Eπίκουρος Καθηγητής Προληπτικής Συντήρησης Οργανικών Έργων 
Τέχνης Πανεπιστημίου Αιγαίου –Συντηρητής έργων τέχνης (Π.Ε) 

 Κατσαρός Θ.-Δρ. Αρχαιομέτρης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

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

 Κουσούλης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιγυπτιολογίας, Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 



 Λάσκαρης Ν,  Επίκουρος. Καθηγητής  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 Λεπούρας Γεώργιος, Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου 

 Λιανός Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής,Τομέας ΑρχιτεκτovικoύΣχεδιασμoύ 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, Ομότιμη 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 &ΠΑ.Δ.Α, 
Επιμελήτρια Εκθέσεων 

 Μουρελάτος Διονύσιος, Δρ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, Καθηγητής Σύμβουλος 
ΕΑΠ  

 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 

 Νομπιλάκης Ηλίας – Χρυσόστομος, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  



 Νταλιάνης Κλήμης, Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 Παγούνης Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός  

 Παπαγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής -
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 

 Παπαδόπουλος Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου,Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 

 Παπαδόπουλος Σύρος – Καθηγητής Αρχιτεκτονικής με έμφαση στην πλαστική σύνθεση και τις 
οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

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

 Πάχτα Βασιλική, Δρ Πολιτικός Μηχανικός – Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 

 Πολυμέρης Γεώργιος.,  Ankara University, Turkey 

 Πουλόπουλος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου  

 Πρωτοπαπαδάκης Ε. Ευθύμιος, Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 Ραγκούση Μαρία -Καθηγήτρια, ΠΑ.Δ.Α., Μέλος Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών 

 Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμός- 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 Σαρρής Απόστολος, Διευθυντής Ερευνών ,Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ΙΤΕ 

 Σεχίδης Λάζαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Διεθνές  Πανεπιστήμιο  

 Σιούντρη Κωνσταντίνα -DhDc, MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός- Αναστηλώτρια ΕΜΠ, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ   



 Σκριάπας Κων/νος, Οικονομολόγος -ΝΟΕ-ΑΠΘ-Σύμβουλος Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας , 

 Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 

 Σπαθής 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 

 Ταβλαρίδης Γεώργιος, Δρ Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής ICROME , Rome, Latium, Italy, 
Chemistry of the Cultural Heritage, the Technology of the Materials  

 Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπογραφίας Lab Top,  Καθηγητής 
του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Θ.Ε. Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας  

 Τσελές Δημήτρης, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού 

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

 Φακορέλλης Γιώργος 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, Ομότιμος 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.),  

 

 

 

 

  



KEY NOTE SPEAKERS 

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Ο Προκόπιος Παυλόπουλος γεννήθηκε το 1950 στην Καλαμάτα. Το 1968 εισήχθη στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποίαν αποφοίτησε με άριστα το 1973. 

Συνέχισε, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις σπουδές του στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο 
Paris II. Το 1974 έλαβε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο (DEA de Droit 
Public) και το 1977 αναγορεύθηκε με άριστα διδάκτωρ (Doctorat d’ État). Το 1982 εξελέγη και 
ακολούθως διορίσθηκε Εντεταλμένος Υφηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και, 
μετά από διαδοχικές κρίσεις στις βαθμίδες του Επίκουρου Καθηγητή (1983) και του Αναπληρωτή 
Καθηγητή (1985), εξελέγη Καθηγητής της ίδιας Σχολής το 1989. Επιπροσθέτως, δίδαξε και διεξήγαγε 
έρευνα ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris II (1986). 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  

Ο Προκόπιος Παυλόπουλος υπήρξε ενεργός πολιτικός, αρχής γενομένης από το 1974-1975, κατά την 
άσκηση καθηκόντων Γραμματέα του πρώτου (προσωρινού) Προέδρου της Δημοκρατίας Μιχαήλ 
Στασινόπουλου. Διετέλεσε μέλος της Οικουμενικής Κυβέρνησης Ξ. Ζολώτα (1989-1990), στην οποίαν 
μετείχε ως Αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας, αρμόδιος για τα ΜΜΕ και Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος. Το 1990 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας, επί προεδρίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1995. 
Μεταξύ 1995 και 1996 ήταν Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Το 1996 εξελέγη Βουλευτής 
Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και ως το 2000 άσκησε καθήκοντα Τομεάρχη Δημόσιας 
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Από το 2000 ως το 2014 εκλεγόταν συνεχώς Βουλευτής 
Α΄ Αθηνών. Από το 2000 έως το 2004 ήταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. 
Μεταξύ 2004-2009 διετέλεσε, αδιαλείπτως, Υπουργός Εσωτερικών στις Κυβερνήσεις Κώστα 
Καραμανλή, με την ενιαία μορφή που είχε τότε το Υπουργείο αυτό. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2015 
εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 233 ψήφων επί 300. 



 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννης  Χρυσουλάκης 

Ο Γιάννης  Χρυσουλάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από 
τις ΗΠΑ και διδακτορικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και είναι Ομότιμος 
Καθηγητής. 

Έχει διδάξει σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος. 

Έχει διοικήσει Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, καθώς και μεγάλες ευρωπαϊκές κοινοπραξίες παραγωγής 
νέων τεχνολογιών, ενώ έχει σημαντικό Διεθνές Διοικητικό και Επιστημονικό έργο. 

Διετέλεσε εκλεγμένος Αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό των Εθνικών Κέντρων Δημόσιας 
Διοίκησης και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Έχει εργασθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, έχοντας συνεργασία και επαφή με πολλές 
ομογενειακές οργανώσεις και ομογενειακά συμβούλια.  

Έχει συνεργαστεί με πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό 
Συμβουλίων, Επιτροπών και Συνεδρίων εντός και εκτός Ελλάδος. 

Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και σημαντικό συγγραφικό έργο.  

  



 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΕΚΠΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

O Κωνσταντίνος Καρτάλης είναι Καθηγητής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (στο αντικείμενο του 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού πόλεων). Είναι Επίτιμος Διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, εκλεγμένο μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου της UNESCO για την Eκπαίδευση, Μέλος του 

Επικουρικού Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την Εφαρμογή της Σύμβασης για το Κλίμα και 

Επιστημονικός Σύμβουλος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Έχει διατελέσει 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας 

Ολυμπιακών Αγώνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Βουλευτής (2007-2012), Πρόεδρος της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος της Βουλής (2010-2012), Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Κοινοβουλευτικών για το Περιβάλλον και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών. 

 

  



 

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο Ν. Ζαχαριάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης πολιτισμικών 
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας και 
Διευθυντής του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών CultTech. Το γνωστικό του 
αντικείμενο είναι η Αρχαιομετρία και η Περιβαλλοντική και Πολιτισμική Τεχνολογία. Έχει 
δημοσιεύσει ευρέως σε διεθνή περιοδικά και εκδόσεις και έχει συμμετάσχει ή συντονίσει μεγάλο 
αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από το 2020 υπηρετεί ως Κοσμήτορας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.   

 

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ο Σπύρος Συρόπουλος είναι Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τέως Αντιπρύτανης Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών 
Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2014-2018).  Εργάστηκε ως Teaching 
Assistant στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βristol (1993-
1996). Για δύο χρόνια δίδαξε με ανάθεση στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1999-
2001). Από το 2003 διδάσκει μαθήματα ελληνικής αρχαιογνωσίας στην Αγγλική γλώσσα σε φοιτητές 
από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες σε πρόγραμμα συνεργασίας του Center for Hellenic Studies PAIDEIA, 
at the Campus of the University of Connecticut με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από το 2006 έως το 2016 
έχει διδάξει αρχαίο θέατρο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εξωτερικός Αξιολογητής των 



Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημίων της Σλοβακίας. Ιδρυτής και εκδότης του ηλεκτρονικού 
περιοδικού ELECTRYONE (http://www.electryone.gr ) από το 2013. Αναπληρωματικό μέλος του 
συμβουλίου Μνημείων και Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ρόδου «Αγ. Εφραίμ».  Μέλος του ΔΣ του Διεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και 
Μεταφραστών Ρόδου από το 2003 έως το 2011 (αντιπρόεδρος το 2006-2011).Τακτικό μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής Σχολών Ξεναγών (Υπουργείο Τουρισμού). Συμμετείχε με πρόσκληση σε 7 
διεθνή ντοκυμαντέρ με θέμα την ελληνιστική Ρόδο (BBC2, History Channel, The NauticalChannel, 
TRT2, SkyAustralia, OTE-history). Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. 
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Aρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και 
Φιλολογικές Προσεγγίσεις» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Έργα του ιδίου: 

1. SpyrosD. Syropoulos, UnlikeaWoman. GenderandthesocialfunctionofAthenianTragedy, 
ΒritishArchaeologicalReports, ΙnternationalSeries,Οxford 2003. 

2. Σπύρος Δ. Συρόπουλος, Το δέρμα του τράγου. Το άλλο πρόσωπο της εξουσίας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, εκδόσεις Hρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 2003. 

3. Σπύρος Δ. Συρόπουλος, Τα μετά τον Αλέξανδρο. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις των ελληνιστικών 
βασιλείων, εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα 2005. 

4. Σπύρος Συρόπουλος, Η Γυναίκα του Άλλου Μύθου, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2015.  
5. Spyros Syropoulos, A bestiary of monsters in Greek mythology, Archaeopress, Oxford 2018. 
6. Σπύρος Συρόπουλος, Το παρελθόν ως πολιτικό δεδομένο. μύθος και ιστορική σκέψη στην πολιτική 

παράδοση της αρχαίας Ελλάδας, εκδ. Gutenberg, 2018. 
 

 

 

 

Δρ ΕΥΗ ΣΑΧΙΝΗ- Διευθύντρια, 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) 

H Εύη Σαχίνη είναι Διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ. Κατά τη διάρκεια 
της θητείας της, το ΕΚΤ κατέστη αυτόνομος Οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, εντάχθηκε θεσμικά ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στο 
Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα για στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), 
δημιούργησε μηχανισμούς παρακολούθησης και αποτίμησης δημόσιων πολιτικών, ενίσχυσε με 
δράσεις και υπηρεσίες τη σύνδεση του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα και την αξιοποίηση 



αποτελεσμάτων έρευνας, υποστήριξε με υπηρεσίες και υποδομές τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
φορέων περιεχομένου (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία), ανέπτυξε συστήματα διαχείρισης δημοσίων  

δεδομένων επιστήμης και πολιτισμού με όρους τεχνολογικής επάρκειας και βιωσιμότητας, και 
ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία σε δίκτυα και κοινοπραξίες. Συνολικά, διαθέτει τριακονταετή 
εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίουσυμφέροντος. Ήταν εθνική εκπρόσωπος στην ΕΕ για 
θέματα έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αξιοποίησης ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. Συμμετείχε στηνΕπιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για ταΟικονομικά της Εκπαίδευσης και στο Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών και 
Αρχείων. Είναι Εθνικόςεκπρόσωπος στις επιτροπές Committee on Digital Economy Policy (CDEP) 
και Committee forScientific and Technological Policy (CSTP) του OECD. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μέλος του Δ.Σ. του ΕθνικούΔικτύου Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ΕλεύθερουΛογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού 
Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις Οικονομικές 
Επιστήμες.  

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΕ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα το 1973. Σπούδασα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ από 
επιλογή και αγάπη για την ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό. Ασχολήθηκα στον ιδιωτικό τομέα 
με τη μελέτη και κατασκευή ενεργειακών έργων. Το 2014, ως επικεφαλής του συνδυασμού 
«Επανεκκίνηση Τώρα», εκλέχθηκα Δήμαρχος Τρικκαίων. Οι πολίτες του Δήμου με τίμησαν για 
δεύτερη φορά στις εκλογές του Μαΐου του 2019. Οι συνάδελφοί μου Δήμαρχοι, με τίμησαν εκλέγοντάς 
με πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) τον Δεκέμβριο του 2019. Πιστεύω ότι ο 
δρόμος της συμμετοχής είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, γι’ αυτό από τα 29 μου 
συμμετέχω στα κοινά από διάφορες θέσεις. Στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε πραγματικά έξυπνες 
και βιώσιμες ελληνικές πόλεις, με ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους. Μετακινούμαι με ποδήλατο, 
επειδή είναι τρόπος ζωής, λατρεύω τη μουσική, με ξεκουράζει ο προγραμματισμός Η/Υ, το μπάσκετ, 
το βουνό και τα ταξίδια. 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – 

EUROMED 2021 
(Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 29-9-2021) 

 

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

11.00 – 11.20:  Έναρξη Συνεδρίου (έλεγχος σύνδεσης ομιλητών, έλεγχος τεχνικών θεμάτων) 

11.20 – 11.30: Χαιρετισμός Οργανωτικής Επιτροπής από κ. Κωνσταντίνο Σκριάπα 

11.30 – 11.40: Χαιρετισμός Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου  

11.40 -11.50: Χαιρετισμός Α.Ε. Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη από την Α.Ε. Υφυπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

11.50 – 12.00: Χαιρετισμός Α.Ε. Υπουργού Εξωτερικών κ. Νικόλαου Δένδια  

12.00 – 12.10: Χαιρετισμός Α.Ε. Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου 

12.10 – 12.20: Χαιρετισμός Α.Ε. Πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκου 
Κενεβέζου 

12.20 – 12.30: Χαιρετισμός Α.Ε. Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Κόκκινου 

12.30 – 12.40: Χαιρετισμός Βουλευτού Κυπριακού Κοινοβουλίου και Προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία Δρ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

12.40 – 12.50: Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη 
Καλδή 

12.50 – 13.00: Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής  Μηχανικής και Τεχνολογίας  Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και 
Τεχνών, Καθηγητή κ. Καλογήρου Σωτήριου 

13.00 – 13.10: Χαιρετισμός Προέδρου ICOMOS Κύπρου κ. Χρύσανθου Πισσαρίδη 

13.10 – 13.20: Χαιρετισμός Αντιπροέδρου ICOMOS Ελλάδος Ομότιμου Καθηγητή κ. Νικόλαου 
Λιανού 

13.20 – 13.50: Κεντρική Ομιλία Α.Ε. τ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιου 
Παυλόπουλου: «Η διαχρονική ακτινοβολία του Ελληνικού Πολιτισμού». 

13.50 – 14.20: Κεντρική Ομιλία Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και 
Ομότιμου Καθηγητή κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη: «Ο Ελληνικός Πολιτισμός και Πολιτιστική 
Διπλωματία» 

14.20 – 15.00: Διάλειμμα 

  



1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 1821 - 2021 : 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 
 

Προεδρείο: Γκανέτσος Θεόδωρος, Νομπιλάκης Ηλίας 

15.00  – 15.30: Κύριος Ομιλητής: κ. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής  
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821 – Δρόμοι Ελευθερίας» 

15.30 – 15.45: Αθανασέκου Μαρία: «21 Πίνακες για το ’21, ένα ψηφιακό εικονοστάσι» 

15.45 – 16.00: Νάστος Παναγιώτης, Σολωμός Σταύρος, Κράβαρη Καλλιόπη, Κουτσουράκη 
Τόνια, Εμμανουλούδης Δημήτριος: «Επίδραση των καιρικών φαινομένων  στην  έκβαση μαχών και 
ναυμαχιών κατά την επανάσταση του 1821» 

16.00 – 16.05: Καναβάρης Θεόδωρος: «Σπουδή ομφαλοσκόπισης στο φτερωτό μετέοργο του 
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, που με τις ευεργεσίες  του, άλλαξε το πολιτιστικό ρουν της Ελλάδος  
και της Ευρώπης» (poster)  

16.05 – 16.10: Δημουλάς Κωνσταντίνος, Δημουλάς Ευριπίδης, Βέλλιου Έλλη, Παπαδημητρίου 
Θεοδώρα, Αγραφιώτη Νεκταρία - Φιλίτσα, Ζαμπέτογλου Γεώργιος, Δημάκας Δημήτριος, 
Ζαμπάκας Κωνσταντίνος, Βαχτσεβάνου Ανθή, Αυγερινίδης Χρήστος, Θηβαίου Στυλιανή, Καππέ 
Σταματία, Κούρτογλου Όλγα, Βαμβούρη – Δημάκη Χριστίνα – Χρυσάνθη, Λιόβας Δημήτριος, 
Πολύζος Χρήστος, Κάτσης Ιωάννης: «Το πέρασμα (Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση) από τον 
Αντιβυζαντινισμό των Ελλαδικών του Κοσμά στον Καβαφικό ένδοξο Βυζαντινισμό  των 
επαναστατημένων  Ελλήνων» (poster) 

16.10 – 16.25: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

16.25 – 16.45: Διάλλειμα  

 

2ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

Προεδρείο: Ιωαννίδης Μαρίνος, Αναγνωστόπουλος Χρήστος - Νικόλαος 

16.45 – 17.00: Μουτογιάννη Αικατερίνη, Policy Officer, European Commission: «Παρουσίαση 
ευρωπαϊκών πολιτικών και έργων για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά» 

17.00 – 17.30: Ιωαννίδης Μαρίνος, Γιώργος Τρύφωνος, Βασίλης Αθανασίου, Μάριος Κοντούρης, 
Αναγνωστόπουλος Χρήστος – Νικόλαος, Μιχαηλίδου Μαρία, Ροδίτης Φανούριος, Σακελλάρης 
Ηλίας, Χατζηχριστοφή Φρύνη, Τσάμπερλαιν Μαίρη: «Interreg DigiArc: Ψηφιακή Καταγραφή, 
Τεκμηρίωση,  Αρχειοθέτηση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη 
νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου» 

17.30 – 17.45: Αδάμου Χρυσούλα – Βαλεντίνη, Πολυζούδη Αρχοντία, Μερτζιμέκης Νικόλαος, 
Μητσιός Στάθης: «3D Projection Mapping ως εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης της ιστορίας των 
μνημείων. Η περίπτωση του Βυζαντινού Πύργου της Νέας Φωκαίας στη Χαλκιδική» 



17.45 – 18.00: Παπαδημητρίου Χρυσή, Μαρνέλλου  Αικατερίνη: «Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 
στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση 
του Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης» 

18.00 – 18.15: Κυριάκος Ευσταθίου: «Ευρωπαϊκό Έργο Μνημοσύνη» 

18.15 – 18.30: Ντούκα -Μοντεσάντου Μαγδαληνή, Κονιδάρης Αγησίλαος: «Παρουσίαση, ανάλυση 
και αξιολόγηση των ψηφιακών τεχνολογιών και της διαδικτυακής παρουσίας των Κάστρων στον 
Ελλαδικό χώρο» 

18.30 – 18.45: Σταυρουλάκης Πέτρος, Ευδαίμων Θεόδωρος, Ζαμπούλης Ξενοφών : «Comparison 
of non-destructive optical 3D reconstruction methods on multiphase and partially painted glass 
artworks» 

18.45 – 19.00: Χριστοπούλου Ειρήνη, Γκανέτσος Θεόδωρος, Λάσκαρης Νικόλαος: «Ταυτοποίηση 
χρωστικών της τοιχογραφίας των τεσσάρων εποχών του ζωγράφου Νικολάου Γύζη με τη χρήση μη 
καταστρεπτικών φασματοσκοπική τεχνικών pXRF και pRaman» 

19.00 – 19.15: Ρωμαντζή Κωνσταντίνα, Μουζακιώτου Στέλλα, Γκανέτσος Θεόδωρος: «Μελέτη 
και ανάλυση χρωστικών σε τοιχογραφία του ζωγράφου Θεόφιλου που φιλοτέχνησε στο εσωτερικό  
του γνωστού καφενείου «Θεόφιλος» στη Μακρινίτσα του Πηλίου, με την χρήση μη καταστροφικών 
μεθόδων» 

19.15 – 19.30: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

19.30 – 19.45: Διάλλειμα 

POSTERS 

Προεδρείο: Γκανέτσος Θεόδωρος, Σκριάπας Κωνσταντίνος 

19.45 – 19.50: Ζάχος Αριστείδης, Aναγνωστόπουλος Χρήστος – Nικόλαος: «Ψηφιακή αποτύπωση, 
τεκμηρίωση και ανάδειξη της Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου με μεθοδολογίες μικτής 
πραγματικότητας»  

19.50 – 19.55: Σταματόπουλος Μιχαήλ,  Aναγνωστόπουλος Χρήστος - Nικόλαος: «Ψηφιακή 
μοντελοποίηση οστράκων κεραμικής  με φωτογραμμετρία και μακροφωτογράφιση: Υπολογισμοί 
αβεβαιότητας και σφάλματα μέτρησης»  

19.55 – 20.00: Τσιαφάκη Δέσποινα, Παπαγγελή Καλλιόπη, Τζάβαλη Χρυσάνθη, Καζαζάκη 
Χριστίνα, Κουτσούδης Ανέστης, Κιουρτ Χαϊρη, Σταυρόγλου Κώστας, Μιχαηλίδου Νατάσα, 
Μούρθος Γιάννης, Μότσιου Παρασκευή, Θεοδωροπούλου Έλενα, Δήμητσας Μάρκος, Μποϊλε 
Μαρία, Κατηφόρη Βιβή, Πετούση Δήμητρα, Σέρβη Κατερίνα, Γκιόκας Παναγιώτης, Παππάς 
Γιάννης, Κακαλέτρης Γιώργος, Σιδηροπούλου Όλγα: «myELeusis : «μύηση» στην αρχαία 
Ελευσίνα μέσα από τεχνολογίες αιχμής»  

20.00 – 20.05: Μαγουλά Σπυριδούλα: «Δημιουργώντας ψηφιακές αφηγήσεις με χρήση AR. Η 
περίπτωση του Κάστρου της Κάτω Χώρας Κυθήρων»  

20.05 – 20.10: Ρωμαντζή Κωνσταντίνα, Γιακουμή Διονυσία, Μουζακιώτου Στέλλα, Γκανέτσος 
Θεόδωρος: «Οι αγιογραφίες του Γιώργου Γουναρόπουλου στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βόλου: Μελέτη 
και Ανάλυση Έργων με Μη Καταστρεπτικές Μεθόδους»  

20.10 – 20.30: Ερωτήσεις στους εισηγητές 



 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 

6ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Προεδρείο: Βαραλής Ιωάννης, Μουρελάτος Διονύσιος 

9.00 – 9.15: Κατερέλου Αμαλία, Κωστάκη Κατερίνα, Λαδόπουλος Ευστράτιος-Χαράλαμπος, 
Παπαγιαννοπούλου Ισμήνη, Παπαντωνίου Βασίλειος, Χείλαρη Αποστολία: «Επαυξημένη 
πραγματικότητα και μουσειακή εμπειρία: Νέες κατευθύνσεις και πρακτικές» 

9.15 – 9.30: Λεοντή Ιωάννα, Μουλιανίτης Βασίλειος: «Εναλλακτικές μουσειακές εκθέσεις και χώροι 
δημιουργίας με βάση τη ρομποτική προσθετική κατασκευή» 

9.30 – 9.45: Μουσούρης Σπυρίδων, Καβακλή Ευαγγελία: «Βιβλιοθήκες πολιτισμικής 
χαρτογράφησης και πολιτισμικό στιγμιότυπο» 

9.45 – 10.00: Μήτσος Β, Παπανικολάου Δημήτριος, Παναγιωτόπουλος Β: «Μουσεία ψηφιακής 
απεικόνισης Μετεώρων και Ολύμπου» 

10.00 – 10.15: Χρόνη Αθηνά: «Μουσεία: νέες τεχνολογίες και μουσειολογικές προσεγγίσεις στην 
μετά-covid εποχή» 

10.15 – 10.30: Γρυπάρη Μαρία, Χάρη Χαρίκλεια: «Το εικονικό Μουσείο Τήνου» 

10.30 – 10.45: Φωτιάδου Χρυσάνθη: «Υλικές - αισθητικές δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και το διαδίκτυο σε καιρό πανδημίας» 

10.45 – 11.00: Αρβανίτη-Πρεβεζάνου Ευγενία: «Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος 
Ελλάδος» Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας με ταυτόχρονη δημιουργία αισθητικών 
ενεργημάτων-εντυπώσεων  στην διατήρηση της Συλλογικής αεροναυτικής μας Κληρονομιάς» 

11.00 – 11.15: Λιακοσταύρου Νικολέττα, «Μουσείο Τηλεπικοινωνιών / Covid & Μετά-Covid εποχή. 
Ψηφιακή Επανάσταση & εργαλεία για βελτιστοποίηση της μουσειακής εμπειρίας» 

11.15 – 11.20: Κρικελίκος Δημήτριος: «Αρχαιότητες σε ψηφιακό μουσείο. Το νόμισμα ως 
αντικείμενο απτής ευημερίας, έργο τέχνης και ιδέα στην ψηφιακή εποχή» (Poster) 

11.20 – 11.30: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

11.30 – 11.45: Διάλλειμα 

  



4ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ 
 

Προεδρείο: Μουζακιώτου Στέλλα, Νομπιλάκης Ηλίας 

11.45 – 12.15: Κύρια ομιλήτρια: κα Σαχίνη Εύη Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου «Νέες Προκλήσεις για το Ελληνικό Πολιτιστικό Οικοσύστημα: Η 
Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus» 

12.15 – 12.30: Μάντζου Πολυξένη, Μπήτσικας Ξενοφών, Φλώρος Αναστάσιος, Κασμερίδης 
Ηλίας: «Συμμετοχικές προσεγγίσεις για την επιμέλεια και μετα-παραγωγή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς» 

12.30 – 12.45: Βλήτας Αθανάσιος: «Cultural Tourism as means of Peaceful Resolution» 

12.45 – 13.00: Βαγιονής Νικόλαος: «Κοινωνικό κεφάλαιο, πολιτιστική κληρονομιά και δυνατότητες 
ψηφιακής προβολής μορφών αθλητικού τουρισμού» 

13.00 – 13.15: Πουλόπουλος Βασίλειος, Γουάλλες Μανόλης, Αντωνίου Άντζελα, Βασιλάκης 
Κώστας, Παναγιωτίδη Βάγια, Ζαχαριάς Νικόλαος: «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης: Η περίπτωση του ψηφιακού μουσείου Καλαμάτας» 

13.15 – 13.30: Χαραλαμποπούλου Πολυξένη: «Πολιτιστικός Τουρισμός, Πολιτιστικές Διαδρομές. Η 
περίπτωση: «Andritsaina 18th - 19th century» 

13.30 – 13.45: Σαλταγιάννη Ελπίδα, Καρβελάς Δημήτριος: «Καταγραφή τέμπλων από Ναούς της 
Π.Ε. Πρέβεζας» 

13.45 – 14.00: Παπαδοπούλου Μελίνα, Στεργίου Γαλήνη: «Η ψηφιακή αφήγηση ως μουσειολογικό 
εργαλείο: Το παράδειγμα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκης» 

14.00 – 14.15: Τεμπλαλέξη Ελευθερία: «Ψηφιοποίηση, διαχείριση και καταλογογράφιση της 
Συλλογής Χειρογράφων, Κωδίκων της Ιεράς Μονής Ρουσανού των Μετεώρων» 

14.15 – 14.30: Καίσαρης Παναγιώτης: «Η πολιτιστική κληρονομιά του Περικλή Καίσαρη για την 
Ελλάδα» 

14.30 – 14.45: Διμέλλη Δέσποινα: «Ψηφιακό Παρατηρητήριο παραδοσιακών οικισμών» 

14.45 – 15.00: Σκόρδου Ναταλία, Ψυχογιός Δημήτριος, Πουλάκης Νίκος: «Μεθοδολογία 
σχεδιασμού υβριδικού δικτύου καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Μία πρόταση για την πόλη της Λάρισας» 

15.00 – 15.15: Δήμου Αθανάσιος, Νούση Ευθυμία: «Web-GIS χάρτης με την χρήση ανοικτού κώδικα 
λογισμικών γεωπληροφορικής. Κάστρα και η διαμόρφωση των Ελληνικών συνόρων 1821 – 1947» 

15.15 – 15.30: Παναγιωτίδη Βάγια, Ζαχαριάς Νικόλαος: «Ψηφιακός Μυστράς: Η Αγία Σοφία» 

15.30 – 15.45: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

  



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 

3ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΛΠ) 
 

Προεδρείο: Γουάλλες Μανόλης, Ιωαννίδης Μαρίνος 

9.00 – 9.30: Κύριος ομιλητής: κ. Συρόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Το «ΑΥΡΙΟ» του «ΧΘΕΣ»: Αξιοποιώντας την πολιτιστική 
κληρονομιά σε έναν σύγχρονο  κόσμο» 

9.30 – 9.45: Μαλαπέρδας Γεώργιος, Πανοσκάλτσης Δημήτριος : «Η χαρτογράφηση της  ναυτικής 
βάσης του Ναβαρίνου και των οχυρωματικών έργων  κατά την Ιταλική κατοχή. Αναβιώνοντας το 
παρελθόν» 

9.45 – 10.00: Χειρχαντέρη Γεωργία: «Η σημασία καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των 
κτιρίων της Αθήνας του 19ου – 20ου αιώνα: Η περίπτωση της MONUMENTA» 

10.00 – 10.15: Χαμιζίδης Ιωάννης: «Η σφραγίδα των Γιαννιτσών ως ψηφίδα πολιτισμού» 

10.15 – 10.30: Ελένη Μαΐστρου, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιάνης Μαΐστρος, Αμαλία-Μαρία 
Κονίδη, Κατερίνα Μπουλουγούρα, Καρολίνα Άννα-Μαρία Μωρέττη: «Αρχαία Μεσσήνη: υλικές 
και άυλες διασυνδέσεις» 

10.30 – 10.45: Μελανίτης Ιωάννης: «Ψηφιακή γλυπτική» 

10.45 – 11.00: Αποστόλου Μαριάννα: «Η Γλυπτική τέχνη κατά τον 5ο αιώνα π. Χ.» 

11.00 – 11.15: Κυραμαργιού Ελένη, Λαφαζάνη Όλγα, Χρυσανθόπουλος Χρήστος: «100memories: 
Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής 
προσφυγικής μνήμης» 

11.15 – 11.30: Κυριακάκης  Μιχαήλ, Φραντζή Κατερίνα: «Εξόρυξη πληροφορίας περί την Κύπρο 
& τον Κυπριακό πληθυσμό από αρχειακό υλικό της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου» 

11.30 – 11.50: Διάλλειμα 

POSTERS 

 

Προεδρείο: Χαμζάς Χριστόδουλος, Ιωαννίδης Μαρίνος 

11.50 – 11.55: Βλάχου Χρυστάλλα: «Πολιτιστική Κληρονομιά παράλληλα με έναν κόσμο που 
διαρκώς μεταβάλλεται» 

11.55 – 12.00: Μπαλτζή Θωμαή, Ζαγκότση Σμαράγδα: «Η τουριστική αναβίωση του ρεμπέτικου 
τραγουδιού ως στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς»  



12.00 – 12.05: Κατσή Aικατερίνη, Alkleef Rateb: «Προετοιμασία αντικειμένων προς ψηφιοποίηση 
- Μελέτη περίπτωσης : Αθωνική ψηφιακή Κιβωτός»  

12.05 – 12.10: Καπανιάρης Αλέξανδρος, Βουλέ Μάρα: «Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ο ζωγράφος που 
ανέδειξε την ελληνικότητα και τη λαϊκή μας παράδοση. Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 

12.10 – 12.15: Μελανίτης Iωάννης: «Ένας περίπατος  γύρω από αρχαία γλυπτά» 

12.15 – 12.20: Καρύδης Χρήστος, Τζανετέα Αγγελική: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα : Γνωρίζοντας 
τις τοιχογραφίες του Μυστρά : Μία νέα ψηφιοποιημένη αρχή» 

12.20 – 12.25: Παρασκευά Δήμητρα: «Η διαδικτυακή Σφίγγα στη διάθεση της υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς» 

12.25 – 12.30: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Βακαλοπούλου Μαριλένα, Δανιήλ Μαρία, Μαυροειδή 
Μαρία, Φασουράκης Ηρακλής: «www.vidarchives.gr : η μετεξέλιξη του ιστότοπου της εταιρείας 
ΒΙ.Δ.Α»  

12.30 – 12.50: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

12.50 – 13.00: Διάλειμμα  

 

7ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Προεδρείο: Γκανέτσος Θεόδωρος, Νομπιλάκης Ηλίας 

13.00 – 13.15: Κύριος ομιλητής κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. «Η Ψηφιακή 
Πολιτική Υποστήριξης του Χωρικού Σχεδιασμού της  Γ.Γ.Χ.Σ.Α.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργεια» 

13.15 – 13.30: Βάσση Αυγή,  Σιούντρη Κωνσταντίνα, Παπαδάκη Καλλιόπη, Μπακογιάννης 
Ευθύμιος: «Οι στρατηγικοί στόχοι του ΥΠΕΝ για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» 

13.30 – 13.45: Θωμόπουλος Χ.Α. Στυλιανός: «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής αφηγήσεων» 

13.45 – 14.00: Ψωμαδάκη Ι. Οφηλία, Καλλίρης Μ. Γεώργιος: «Νέες προοπτικές στη διδασκαλία 
των νέων μέσων, της επικοινωνίας και της πολιτιστικής διαχείρισης : Η εμπειρία των φοιτητών με τη 
χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές για την προώθηση του καλλιτεχνικού τους έργου» 

14.00 – 14.15: Θωμόπουλος Χ.Α. Στυλιανός, Αργυρέας Νικόλαος, Μπέσσα Μαρία, Πάνου  
Κωνσταντίνος, Ζαχαράκης Δημήτριος, Κομιτοπούλου Δανάη, Γεωργίου Ευστάθιος, Φρυδάς 
Παναγιώτης – Αλέξανδρος, Βλασσοπούλου Ανθία: «TAILOR MADE ITINERARY BUILDER : 
Αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής εξατομικευμένων συστάσεων και περιεχομένου προς 
ταξιδιώτες» 



14.15 – 14.30: Χατζοπούλου Ιωάννα, Μητάκος Θεόδωρος: «Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην 
προστασία του φυσικού  και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη τους ως τουριστικού 
προϊόντος» 

14.30 – 14.45: Θωμόπουλος Χ.Α. Στυλιανός, Φαραζής Γεώργιος, Μαρόγλου Χρήστος,  
Κυριακόπουλος Χρήστος, Ζαχαράκης Δημήτριος, Πάνου  Κωνσταντίνος, Κομιτοπούλου Δανάη 
: «Ψηφιακή ερμηνεία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς: iGuide Faistos & wayGoo» 

14.45 – 15.00: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

15.00 – 16.00 : Διάλειμμα 

 

8ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Προεδρείο: Νομπιλάκης Ηλίας, Πάχτα Βασιλική 

16.00 – 16.30: Κύριος ομιλητής: κ. Παπαστεργίου Δημήτριος Πρόεδρος ΚΕΔΕ,  «Ο ρόλος της 
Τ.Α. στη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς» 

16.30 – 16.45: Παπαδάκη Καλλιόπη, Σιούντρη Κωνσταντίνα, Βάσση Αυγή, Μπακογιάννης 
Ευθύμιος: «Η πολιτική διαχείρισης του κτιριακού δυναμικού της ελληνικής επικράτειας μέσω των 
ψηφιακών τεχνολογιών και των εργαλείων Building Information Modelling (BIM)» 

16.45 – 17.00: Σιούντρη Κωνσταντίνα, Παπαδάκη Καλλιόπη, Βάσση Αυγή, Μπακογιάννης 
Ευθύμιος: «Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 climate neutral cities by 2030 by and for the citizens» και 
ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στην 
προετοιμασία των Ελληνικών Υποψήφιων Δήμων» 

17.00 – 17.15: Βενετσάνος Επαμεινώνδας: «Συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας  στους αστικούς  
ιστούς» 

17.15 – 17.30: Αρκουμάνης Αθανάσιος, Τμήμα Προγραμματισμού και Τμήμα Πολιτιστικής και 
Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων: «Καινοτόμες δράσεις Δήμου Αρταίων» 

17.30 – 17.45: Καββαδάς Νικόλαος,  Ζουριδάκης Ευτύχιος: «Ανάδειξη ταφικών μνημείων Δήμου 
Λευκάδος» 

17.45 – 18.00: Ντόκος Νικόλαος: «Αργοναυτική εκστρατεία» 

POSTERS 

18.00 – 18.05: Κοντζιάς Ιωάννης, Κατερέλου Αμαλία: «Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού : Στροφή στην 
ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

18.05 – 18.10: Ξυλογιάννη Θεοδώρα: «Μουσείο Ιστορίας Δήμου Βύρωνα» 

18.10 – 18.15: Πελέκης Ευάγγελος: «Στοιχεία πολιτισμού Δήμου Μυκόνου»  

18.15 – 18.30: Ερωτήσεις στους εισηγητές 



9ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
 

Προεδρείο: Τσελές Δημήτριος, Ιωαννίδης Μαρίνος 

18.30 – 18.45: Κύριος ομιλητής: Δημητριάδης Νικόλαος: «Clusters στην Πολιτιστική και 
Δημιουργική Βιομηχανία για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

18.45 – 19.00: Καρπούζης Κωσταντίνος, Ροϊνιώτη Ελίνα, Πανδιά Ελεάνα: «Τα παιχνίδια σαν μέσο 
αποτύπωσης  του πολιτισμικού και κοινωνικού δυναμικού» 

19.00 – 19.15: Θωμόπουλος Χ.Α. Στυλιανός, Ελένη-Ινώ Θεοδώρου, Χρήστος Μαρόγλου, 
Παναγιώτης Τσιμπιρίδης, Χριστοπούλου Χριστιάνα: «COSMOS: Πολιτισμική Ώσμωση – Μη 
Γραμμική Ψηφιακή Παρουσίαση της Ελληνικής Μυθολογίας & Τέχνης» 

19.15 – 19.30: Κωνσταντίνος Γεώργιος Θάνος, Θωμόπουλος Χ.Α. Στυλιανός: «Αυτοματοποιημένο 
σύστημα προτάσεων περιηγήσεων αφηγηματικού χαρακτήρα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους» 

19.30 – 19.45: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

5ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
 

Προεδρείο: Νομπιλάκης Ηλίας, Σκριάπας Κωνσταντίνος 

9.30 – 10.00: Κύριος ομιλητής : κ. Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής 
Περιβάλλοντος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Προσαρμογή της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής: από τη θεωρία στην πράξη» 

10.00 – 10.15: Δουλγεράκης Αδάμ,  Κανέλλος Αναστάσιος, Κυριακόπουλος Χρήστος, 
Θωμόπουλος Χ.Α. Στυλιανός, Ιωαννάκης Γεώργιος, Πιστοφίδης Πέτρος, Αρναούτογλου Φώτιος, 
Παππού Θεοδώρα, Ρεκουνιώτης Θρασύβουλος, Διακάκης Κωνσταντίνος, Γκούσκος Στυλιανός, 
Παπαϊωάννου Γεράσιμος, Καλαμπόκης Κωνσταντίνος: «ΕΣΤΙΑ: πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων 
σε περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς» 

10.15 – 10.30: Τριβυζαδάκης Νικόλαος, Φαρμάκη Μαρία: «Ψηφιακές δράσεις πολιτιστικής 
κληρονομιάς : Επενδυτική διαδικασία, διάχυση πολιτιστικού αποθέματος και αειφορική προστασίας» 

10.30 – 10.45: Μαυρομμάτη Μαρία, Σπαθής Παναγιώτης: «Ανοιχτά εργαστήρια διάγνωσης και 
συντήρησης αρχαιοτήτων» 

10.45 – 11.00: Ηλιακοπούλου Βασιλική: «Χρώμα γραφικών τεχνών και χρωματική διαχείριση» 

11.00 – 11.15: Ιωαννίδου Στεφανία, Πανταζής Γεώργιος, Μικράκης Μανόλης: «Συγκριτική 
αξιολόγηση μεθόδων μη καταστρεπτικού ελέγχου και τεκμηρίωσης συντήρησης έργων ζωγραφικής» 



11.15 – 11.30: Καρβέλας Δημήτριος, Σαλταγιάννη Ελπίδα: «Συντηρώντας τις καταγεγραμμένες 
φορητές εικόνες από τέσσερις Ναούς της Π.Ε. Πρέβεζας» 

11.30 – 11.45: Μπέη Αγγελική,  Μίτση Ειρήνη, Μπάρδα Ελένη,  Αγκαβανάκης Γιώργος, 
Τσομπανίδης  Άγγελος: «Η ψηφιοποίηση της ενάλιας πολιτισμικής κληρονομιάς από τη σκοπιά της 
συντήρησης» 

11.45 – 12.00: Παπαθωμά Ευαγγελία, Γκανέτσος Θεόδωρος, Βρεττού   Ειρήνη: «Ταυτοποίηση 
μαύρων κηλίδων στην επιφάνεια αρχαίων κεραμικών» 

12.00 – 12.15: Ερωτήσεις στους εισηγητές 

POSTERS 

Προεδρείο: Ιωαννίδης Μαρίνος, Σκριάπας Κωνσταντίνος 

12.15 - 12.20: Κουτσούκου Παναγιώτα, Πανταζής Ιάσων, Μιχαηλίδης Γεώργιος : «Ακούω - 
Αγγίζω – Αισθάνομαι» 

12.20 – 12.25: Λάλος Χρήστος, Ντινιεράκη Αγγελική: «Εικονική πραγματικότητα και περιβάλλοντα 
στην εκπαίδευση – Παρουσίαση εφαρμογής» 

12.25 – 12.30: Σουλιώτου Αναστασία – Ζωή, Δήμου Πασχάλης: «ΠΙΟΠ ΤΡΕΝΟ» : ένα 
(Δια)δικτυακό ταξίδι με παιδιά Δημοτικού στο Δίκτυο Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς» 

12.30 – 12.35: Ζερεφός Στυλιανός, Μούλλου Δωρίνα, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Ραγιά Λεμονιά: 
«Αξιολόγηση και βελτίωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τομέα της καταγραφής και 
ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

12.35 – 12.40: Μάρκου Χρυσάνθη, Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος: «Ψηφιακές περιηγήσεις από 
πολιτισμό σε πολιτισμό: Παιδαγωγική αξιοποίηση του GOOGLE EARTH και άλλων εφαρμογών και 
ενσωμάτωση  στην  εκπαιδευτική διαδικασία» 

12.40 – 12.45: Σουλιώτου Αναστασία – Ζωή, Κανάρη Χαρίκλεια: «Ψηφιακές ξεναγήσεις 
Μουσείων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης: ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και τη συμμετοχή 
φοιτητών-τριών στην τηλεκπαίδευση» 

12.45 – 12.50: Πέτρος Πιστοφίδης, Γεώργιος Αλέξης Ιωαννάκης, Φώτης Αρναούτογλου, Νατάσα 
Μιχαηλίδου, Μελπομένη Καρτά, Χαϊρη Κιουρτ, Γεώργιος Παυλίδης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος, 
Τσιαφάκη Δέσποινα, Ανέστης Κουτσούδης: «ΑΠΤΟΣ – Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης 
πολιτιστικού αποθέματος από ΑΜΕΑ όρασης» 

12.50 – 12.55: Μικρού Γεώργιος: «Προσβασιμότητα στον πολιτισμό – Απτικοί χάρτες οπτικά 
ανάπηρους επισκέπτες» 

12.55 – 13.15: Ερωτήσεις στους εισηγητές  

13.15 – 15.00:   Τελετή  Λήξης Εργασιών Συνεδρίου  

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

• Βραβεύσεις των τριών καλύτερων εργασιών και τριών εργασιών ΟΤΑ 
• Απονομή Τιμητικών πλακετών 



• Συμπεράσματα του 4ου Συνεδρίου 
• Υποβολή Προτάσεων – Σχεδιασμός άλλων δράσεων για τον Ψηφιακό Ελληνικό Πολιτισμό– 

Ψήφισμα 
• Κλείσιμο Συνεδρίου 

  



 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

 
  



1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  
ΕΛΛΑΔΑ 1821 - 2021 : 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 
 

21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ’21 

ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ 

Δρ Μαρία Αθανασέκου, Ιστορικός Τέχνης,  
Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Frederick University,   

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 
 

email: m_k_athanasekou@yahoo.com 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι η συζήτηση νέων δυνατοτήτων μέσω των ψηφιακών 
τεχνολογιών και η επικοινωνία σε ένα ευρύτερο κοινό, θεμάτων «κλασικών» όπως είναι έργα 
ζωγραφικής με αντικείμενο την Ελληνική Επανάσταση. Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης, ένα 
σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτήριο, προσανατολισμένο στη Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 
Ενηλίκων, κυκλοφορεί ένα e-book, ένα ψηφιακό εικονοστάσι, μια μικρή συνεισφορά στο μεγάλο 
εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Θα γίνει η παρουσίαση του 
βιβλίου αυτού και της διαδικασίας πραγματοποίησής του βήμα – βήμα, όπως και η προβληματική της 
συγκεκριμένης ψηφιακής έκδοσης, τα ζητούμενα, τα μέσα και η περιπέτεια της δημιουργικότητας όταν 
πλέον το χαρτί έχει αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό, άυλο περιβάλλον. 
Μέσα από 21 έργα αποτυπώνονται εμβληματικά στοιχεία και σταθμοί του ηρωικού έπους καθώς και 
ο αγώνας των Ελλήνων να κατακτήσουν την ελευθερία, μέσα από αντίξοες και απαγορευτικές 
συνθήκες, αντιμέτωποι με μια αυτοκρατορία. Η εθνική επέτειος ας λειτουργήσει ως σημείο 
εσωτερικής αναφοράς όλων, μεταλαμπαδεύοντας την ορμή, την αποφασιστικότητα το πνεύμα του 
αγώνα σε καθένα από εμάς, σε ό,τι τον αντιμάχεται, τον καταδυναστεύει και του στερεί την ελευθερία. 
Ας είναι το φως μέσα στη δύσκολη πραγματικότητα με την οποία συμπίπτει η γιορτή και μια αναδρομή 
στη δύναμη της ελπίδας, της θέλησης και του αγώνα, στο πνευματικό σθένος, το ηθικό ανάστημα των 
ηρώων που θα ενισχύσει τη δική μας ψυχική ανθεκτικότητα, το όραμα και την αισιοδοξία. 
 Η τέχνη διαφυλάσσει στην αιωνιότητα τη μνήμη, περισσότερο από τις λέξεις. Η τέχνη μιλάει 
δυνατότερα από αυτές. Η τεχνολογία μπορεί να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας της τέχνης και να την 
καταστήσει πιο προσβάσιμη και προσιτή μέσω διαδραστικών εφαρμογών, της εικονικής 
πραγματικότητας και ενός ακόμη πλήθους ψηφιακών δυνατοτήτων με στόχο την εκπαίδευση αλλά και 
την αισθητική απόλαυση. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ελληνική Επανάσταση, e-book, ψηφιακή έκδοση, τέχνη, ζωγραφική 
 
Αναφορές 
Εθνική Πινακοθήκη. 100 Χρόνια. Τέσσερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής, Αθήνα 
2000. 
 
Εθνική  Πινακοθήκη  Μουσείο  Αλέξανδρου  Σούτζου,  Αθήνα-Μόναχο,  Τέχνη  και 
Πολιτισμός στη νέα Ελλάδα, Αθήνα, 2000 
 
Κωτίδης, Α., Ελληνική Τέχνη-Ζωγραφική 19ου αιώνα, Αθήνα 1995 
 
Μισιρλή, Ν., Ελληνική Ζωγραφική 18ος – 19ος αιώνας, Αθήνα 1993 

 
Μπαρούτας, Κ., Η εικαστική ζωή και η αισθητική παιδεία στην Αθήνα του 19ου αιώνα, Αθήνα 



1990 
 
Grau,O., Virtual Art: From Illusion to Immersion, 2003, MIT Press, Cambridge, MA, 
United States 
 
Paul,C.,  Digital Art, 2008, Thames & Hudson, 2nd edition, London, UK 
 
Popper, F., From Technological to Virtual Art, 2007, MIT Press, Cambridge, MA, United States 
 
Shanken, E., Art and Electronic Media, 2009, Phaidon Press, London, UK 
 
Wands, B., Art of the Digital Age, 2006, Thames & Hudson, London, UK 
 
 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
 
Η Μαρία Αθανασέκου είναι Ιστορικός Τέχνης, απόφοιτη της Φιλοσοφικής Αθηνών με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, διδάκτωρ της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στην Εκπαιδευτική 
Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Frederick και είναι 
ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Δίνει διαλέξεις για θέματα Ιστορίας Τέχνης σε 
ποικίλους φορείς και συνεργάζεται σταθερά με το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης. Συμμετέχει με 
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, έχει 
γράψει κεφάλαια σε βιβλία, έχουν εκδοθεί βιβλία της σε έντυπη μορφή και  ηλεκτρονική. Η διδακτική 
της προσέγγιση είναι διαθεματική, τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα πολλά και τα συνδυάζει πάντα 
με γνώμονα την τέχνη, τη θεραπεία και την εκπαίδευση.  
 
  



Επίδραση των Καιρικών Φαινομένων στην Έκβαση Μαχών και Ναυμαχιών κατά την 
Επανάσταση του 1821 

Παναγιώτης Νάστος 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Σταύρος Σολωμός Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας  
Ακαδημία Αθηνών 

Καλλιόπη Κράβαρη 
Έδρα UNESCO, Con-E-Ect «Προστασία και διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα 

και ανάπτυξη του Οικοτουρισμού» 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

Τόνια Κουτσουράκη 
Αρχαιολόγος 

Δημήτριος Εμμανουλούδης 
Έδρα UNESCO, Con-E-Ect «Προστασία και διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα 

και ανάπτυξη του Οικοτουρισμού» 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

 
email: nastos@geol.uoa.gr, ssolomos@academyofathens.gr, kkravari@ihu.gr, 

akoutsouraki@culture.gr, demmano@for.ihu.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η επίδραση των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα των δυσμενών, στην έκβαση μαχών είτε σε ξηρά είτε 
σε αέρα είτε σε θάλασσα, από την Αρχαιότητα έως σήμερα, αποτελεί μια σημαντική, απρόβλεπτη ως 
επί το πλείστον αλλά καθοριστική, πτυχή των ιστορικών εξελίξεων. Για παράδειγμα, πρόσφατη μελέτη 
του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών 
υποστηρίζει την άριστα μελετημένη επιλογή του σημείου της σύγκρουσης των αρχαίων Ελλήνων με 
τους Πέρσες στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, καθώς οι Έλληνες προσάρμοσαν τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τους με στόχο να αξιοποιήσουν την διακύμανση των ανέμων που έπνεαν στο στενό της 
Σαλαμίνας. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποια από τα ευρήματα που αφορούν 
στην Ελληνική Επανάσταση, από την έναρξη της στο Ιάσιο της Μολδαβίας έως την τελευταία Μάχη 
του Αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτίας. Στις 64 περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η συντριπτική 
πλειοψηφία αφορά σε φαινόμενα ανέμων ενώ έπονται οι βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Έτσι, για 
επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως η πυρπόληση της ναυαρχίδας του Καρά Αλή στη Χίο (1822) και η 
μάχη της Αράχωβας (1826) δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα μοντέλα που προσομοιώνουν τις 
μετεωρολογικές διεργασίες που επικρατούσαν. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν χωρο-
χρονικές προσομοιώσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων με χρήση μετεωρολογικών χαρτών, όπου 
καταγράφεται η διεύθυνση του ανέμου αλλά και η ένταση του με την αντίστοιχη χρωματική 
κατηγοριοποίηση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της πυρπόλησης της ναυαρχίδας του Καρά Αλή, 
πραγματοποιήθηκε απεικόνιση των στενών μεταξύ Τσεσμέ και Χίου όπου διαδραματίστηκαν τα 
ιστορικά γεγονότα και δόθηκαν οι σχετικές οριακές συνθήκες. Έπειτα, προσομοιώθηκαν οι τρεις μέρες 
που προηγήθηκαν της πυρπόλησης, όπου έγινε πλέον φανερό πως στην περιοχή επικρατούσε νηνεμία 
(άπνοια), μια κατάσταση που δεν ευνοούσε την μετακίνηση των πυρπολητών ώστε να κρυφτούν στα 
στενά. Στη συνέχεια της προσομοίωσης, παρακολουθήθηκε η αλλαγή των συνθηκών με την 
επικράτηση αρκτικού ανέμου ο οποίος καθόρισε και την έκβαση της μάχης. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθήθηκε και για την μάχη της Αράχωβας, στην οποία επιπρόσθετα δόθηκε αναλυτική ερμηνεία 
τοπικών ακραίων κλιματικών φαινομένων. Μέσα από αυτές τις προσομοιώσεις μπορούμε να 
αντιληφθούμε την επίδραση, θετική ή αρνητική, των καιρικών φαινομένων στην έκβαση μαχών και 
ναυμαχιών και επομένως και της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από μια ιδιαίτερη και καινοτόμα 
οπτική σκοπιά.  



Λέξεις Κλειδιά: Ελληνική Επανάσταση, Καιρικά Φαινόμενα, Χωρο-χρονικές Προσομοιώσεις  
Μετεωρολογικών Φαινομένων, Έκβαση Μαχών και Ναυμαχιών 

Αναφορές 

1. Βακαλόπουλος Απ., Η Επανάσταση του Ελληνικού Έθνους, Εκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016 
2. Διακάκης Αντ., Η πόλη του Μεσολογγίου κατά την Επανάσταση του 1821: πόλεμος, οικονομία, 
πολιτική, καθημερινή ζωή, Ρέθυμνο, 2017 (Διδ. Διατριβή) 
3. Κασομούλη Νικ., Αγωνιστού του Εικοσιένα, Μακεδόνος, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της 
Επαναστάσεως των Ελλήνων,1821-1833, Αρχεία της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, Αθήναι, 1940 
(Εισαγωγή και σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη) 
4. Κοντογιάννης Παντ., Η Πυρπόληση της Τουρκικής Ναυαρχίδας από τον Κανάρη στη Χίο, 1925. 
Ανατύπωση: Αθήνα, 2021, Εκδόσεις Λαβύρινθος 
5. Μοίρας Λεωνίδας, Η ελληνική επανάσταση μέσα από τα μάτια των Οθωμανών, Αθήνα 2020 
6. Τρικούπη Σπ., Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Β΄ Έκδοσις, εν Λονδίνω, 1860 
7. Finlay G., Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, 1861, Μετ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Απόδοση 
στη Νέα Ελληνική: ΤΟ ΒΗΜΑ, Αθήνα 2021 
8. Φωτόπουλος Γ., Ιστορία των κατά θάλασσαν αγωνιστών του Ιερού Ελληνικού Αγώνος του 1821, 
Αθήνησι, 1871, Τυπογρ. «Ο ΚΑΔΜΟΣ» 
9. The role of weather during the Greek-Persian Naval Battle of Salamis in 480 B.C. 
10. Zerefos, C., Solomos, S., Melas, D., Kapsomenakis, J., Repapis, C. Atmosphere, 2020, 11(8), 838 
 

 

 

 

 

 

Ο Παναγιώτης Νάστος είναι Καθηγητής Κλιματολογίας, Διευθυντής του Τομέα Γεωγραφίας και 
Κλιματολογίας, ΕΚΠΑ, με περισσότερες από 400 επιστημονικές εργασίες (h-index=39). 
Επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας 
καθώς του Κέντρου Περιβαλοντικής Υγείας & Βιοφυσικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών. Μέλος της UNESCO Έδρας Con-E-Ect. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής 
του “Κέντρου Αριστείας για τη Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων”, του ΕΚΠΑ. Πρόεδρος της 
Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας. 

 

 

 

 

Ο Σταύρος Σολωμός είναι Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
μοντελοποίηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών για τη μελέτη φαινομένων που εκτείνονται από 
πλανητική μέχρι μέση και τοπική κλίμακα. Έχει 42 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
(h-index =17) και >70 εργασίες σε διεθνή συνέδρια. 



 

Η Τόνια Κουτσουράκη είναι αρχαιολόγος στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Έχει λάβει μέρος σε 
ανασκαφές εντός κι εκτός Ελλάδος και έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων και τη συγγραφή εντύπων, βιβλίων και 
αρχαιολογικών οδηγών. Οι φυσικές καταστροφές και η επίδρασή τους στον κόσμο της 
αρχαιότητας και της νεώτερης Ιστορίας της χώρας αποτελούν αντικείμενο 

ενασχόλησης των πρόσφατων χρόνων. 

 

Η Καλλιόπη Κράβαρη διδάσκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού (υποτροφία ΙΚΥ) και 
διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το ΑΠΘ. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής 
Νοημοσύνης και της UNESCO Έδρας Con-E-Ect. Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα ενώ έχει 
δημοσιεύσει 31 εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια, λαμβάνοντας βραβεία αριστείας και καλύτερων 
εργασιών. 

 

 

 

 

O Δημήτριος Εμμανουλούδης είναι Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης και 
Διαχείρισης Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών. Παράλληλα, είναι Διευθυντής της Έδρας 
UNESCO στην Διαχείριση των παρόχθιων και δελταϊκών Οικοσυστημάτων. Έχει συνσυγγράψει 5 
ξενόγλωσσα βιβλία, πλέον των 100 εργασιών σε περιοδικά και συνέδρια ενώ έχει συντονίσει 22 
ερευνητικά προγράμματα. 

 



Σπουδή ομφαλοσκόπισης στο φτερωτό μετέοργο του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, 
που με τις ευεργεσίες  του, άλλαξε το πολιτιστικό ρουν της Ελλάδος  και της Ευρώπης 

(poster)  

Καναβάρης Θεόδωρος 
Πτυχιούχος Π.Α Λαμίας, του εν Αθήνησι Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου, 

του Μαρασλείου Διδασκαλείου Γενικής - Ειδικής Αγωγής 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Διακόσια χρόνια μετά τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821, τα πρόσωπα, δοσμένα ολότελα στην 
απελευθέρωση της Πατρίδας μας από τον Τουρκικό Ζυγό, ως σφάγια ιερά, ασκούν Μέγιστη 
Απηχητικότητα στις ψυχές Μας! Παραμερίζοντας τις έριδες και τις διαμάχες, κατόρθωσαν με το 
Φωτερό Μετέωργό τους, όταν όλα τα ’σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους παραδίδοντάς μας , μια Ελλάδα ως Πολιτιστικό Φάρο της Ευρώπης, ως Συνειδητή 
Βούληση της Ενότητας και της Αυτοθυσίας στο πλήρωμα του Χρόνου. Εν Αρχή ην ο λόγος του Α΄ 
Κυβερνήτη της Ελλάδος Ι. Καποδίστρια. Το Άγνωστον πρόσωπο προς ημάς, το ποιητικό σύνθεμα που 
δημιουργήθηκε ως πολιτιστικό απόθεμα, ενισχύει καθολοκληρίαν τους δεσμούς μας  με την 
Αναγεννόμενη, Αναβαπτιζόμενη Ελλάδα και δημιουργεί τη Συνέχεια του Υψίστου Μεγαλείου της 
θυσίας, χάριν της πατρίδας! Μπολιαζόμαστε  από την εμβληματική προσωπικότητα στην Αυλική 
Φρονιμάδα, στην Απειλή, διαχειριζόμενοι τις αξίες που πηγάζουν απ’τη Θαλερή  του μνήμη. Έχοντας 
ως αντιστάθμισμα την Απειλή, τη δολερή έχθραν της Τουρκικής Δεσποτείας και  την επεκτατικότητά 
της, Το ψυχικό μας άλγος, Τον Άγιο της Πολιτικής, το Φιλόστοργο Υιό.Ενστερνιζόμαστε τους Αγώνες 
του, Ανυμνούντες στον Πανάγαθο το κάλεσμά του, το κάλεσμα της Ελλάδας! Δάφνη στο όνομά του, 
Γλυκύτατόν μου Έαρ της Ευνομούμενης Πολιτείας, του Φιλελεύθερου Συντάγματος, της  ισότητας 
των πολιτών της. Αξιολογώντας πως το Πολιτισμικό Παρελθόν ενδυναμώνει το Παρόν και το Μέλλον, 
το γενικό καλό υπερισχύει του Ατομικού Συμφέροντος. 

 

Λέξεις - Κλειδιά:  Φωτερό Μετέωργο, Άγνωστον πρόσωπο, Αναβαπτιζόμενη Ελλάδα, Εμβληματική       
προσωπικότητα, Άγιος της Πολιτικής, Φιλόστοργος υιός, Μειράκιον 



ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ                                            
ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                                                     

 
Πτυχιούχος Π.Α Λαμίας, του εν Αθήνησι Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου, 

του Μαρασλείου Διδασκαλείου Γενικής - Ειδικής Αγωγής 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Email : Kanavaristh@hotmail.com 
 
Τον Ιούνιο του 2014, συνταξιοδοτήθηκε από το 6ο Δ.Σ Περάματος, ως Δάσκαλος Υποστηρικτικής Αγωγής 
παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και Ιδιαιτερότητες (τμήμα ένταξης). 
 
Πρώην Ειδικός Γραμματέας του Ομίλου Πειραιώς για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Μέλος της Κριτικής Επιτροπής των Ποιητικών-Μουσικών Διαγωνισμών της Χ.Ο.Ν Π.Φαλήρου. 
 
Πολιτιστικός Εκπρόσωπος του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος για τον Πειραιά. 
 
Συμμετείχε σε Σεμινάρια 300 ωρών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είχαν σχέση με τον Αυτισμό, Τις 
Μαθησιακές Δυσκολίες και την Ψυχωσική Συμπεριφορά. 
 
Ασχολήθηκε επιμελέστερα με τη Ζωή και το Έργο προσωπικοτήτων όπως των: 
Ι. Καποδίστρια, Δ. Σολωμού, Κ. Παλαμά, Λίτσας Λεμπέση, Κούλας Κότσαπα, Νίκου Παπακωνσταντίνου, Ν. 
Αφεντάκη, Κ. Αφεντάκη, Μαρίας Παγώνη, Χρήστου Αδαμόπουλου, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα κ.α. 
 
Βραβευμένος ποιητής με δημοσιευθέντα Ποιήματα στα : Πειραϊκά Γράμματα, Φιλολογική Φωνή του 
Πειραιώς, Ανθολογία της UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, Ανθολογίες της εταιρείας 
Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιώς. 
 
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Λογοτεχνικό Συνέδριο του Πλέβεν Βουλγαρίας ως μέλος του 
προαναφερόμενου ομίλου, τον Ιούνιο του 2013 υπό τον τίτλο : Αδελφοποιημένοι Κόσμοι. Ελλάδα - Πλέβεν 
 
Έλαβε μέρος στο διεθνή Διαγωνισμό: 88Nosside Centro Studi Bosio Calabria, με θέμα τη Γλωσσική 
Κληρονομιά. 
 
Έχει ασχοληθεί με την Έρευνα της Ελευσίνιας Kληρονομιάς, ως Αλληλένδετη Συνέχεια των Προγραμμάτων 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2015. 
 
Διηνεκές Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον 
 
Με το έργο του: «Ανεμόεσσα Ψυχή μου», πιστεύει πως η ποίηση ως πρέσβειρα και ως 
Αναπλαστική,Αναγεννησιακή δύναμη, Δημιουργεί την ανατολή μιας Πνευματικής Κοινωνίας στη Θαλερότητα 
των Καιρών. 
 
Έταξε, ως Προσανατολισμό της Ζωής του, την Αναγέννηση της Παιδείας και του Πολιτισμού, μέσα από τα 
Νάματα των Ανθρωπιστικών Αξιών και οριζόντων, που πηγάζουν από το έργο του : Σπουδή Ομφαλοσκόπησης 
στο Φτερωτό Μετέωργο του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, που με τις ενέργειές του, άλλαξε το πολιτιστικό 
ρουν της Ελλάδος και της Ευρώπης. 
  



ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ (ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΑΠΟ ΤΟΝ 
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Κωνσταντίνος Β. Δημουλάς 
Ευριπίδης Κ. Δημουλάς 

 Έλλη Κ. Βέλλιου, Θεοδώρα Ευ. Παπαδημητρίου 
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Δημήτριος Δημάκας 
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 Ανθή Βαχτσεβάνου 

 Χρήστος Αυγερινίδης 
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 Όλγα Κούρτογλου 
  Χριστίνα – Χρυσάνθη Βαμβούρη – Δημάκη 

 Δημήτριος Γ. Λιόβας 
 Χρήστος Πολύζος 
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(ανοιχτή διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας  

του Οργανισμού Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης «ἐκ τῶν ὑστέρων») 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πώς πέρασε ο λαός μας, από τον έντονο αντιβυζαντινισμό του, που κορυφώθηκε στην επανάσταση 
των Ελλαδικών του Κοσμά, τον 8ου αιώνα, στον (από εκεί και μετά) βυζαντινοκεντρισμό, που, 
μετουσιωμένος, στα δάκρυα της Παναγίας, την οποία και παρηγορούσε, για το μεγάλο κακό, που έγινε, 
στην χριστιανική αυτοκρατορία, με την Άλωση, κορυφώθηκε στον επίμονο βυζαντινισμό, ως μόνιμο 
στόχο, των επαναστατημένων Ελλήνων; 
Μέχρι τα χρόνια του 8ου αιώνα, που συζητάμε, το κράτος παραμένει μια λατινική αυτοκρατορία, αλλά 
ο ελλαδικός χώρος, παρά το ότι, αιματολογικά, δεν είναι δυνατόν, καθώς, ήδη, στην αρχαία Ελλάδα, 
οι επιγαμίες, με μη ελληνικούς πληθυσμούς, ήταν καθόλου σπάνιο γεγονός, να έχει παραμείνει γνήσια 
ελληνικός, πάντα έβλεπε ρωμαιοκρατούμενη την χώρα. Οι αυτοκράτορες, με κάποια διαλείμματα, 
ήταν ξενικών των Ελλήνων, όχι, απλά, καταγωγής, αλλά ενδιαφερόντων, καθότι γενικότερης, 
πολυεθνοσυλλεκτικής  ιδεολογίας. Η Ελλάδα δεν ήταν, παρά τμήμα της πολυεθνικής αυτής τεράστιας 
επικράτειας. 
Με τον καιρό, το κέντρο του (ερειζόμενου στον χριστιανισμό) ιδεολογικού βάρους, έχοντας, από πολύ 
παλαιότερα, μετατοπιστεί, από την αιώνια Πόλη, ανατολικά, έπεσε, γεωγραφικά, όχι, όμως, ακόμα 
(όσο και αν, ήδη, η τέτοια στροφή είχε διαφανεί πραγματική), εντελώς, ιδεολογικά, στην ελληνιστική 
Ανατολή. Αυτό άρχισε να γίνεται πιο κατανοητό, ήδη, με τους Μακεδόνες αυτοκράτορες. Με τον 
καιρό, αυτό έγινε ακόμα πιο φανερό. Με την λατινοκρατία, η στροφή και του λαού, προς το Βυζάντιο, 
ως το κέντρο βάρους της ζωής του, ήταν, πλέον, βέβαιη.  
Με τους Παλαιολόγους, η αυτοκρατορία είναι, και ιδεολογικά, ελληνική, για την ακρίβεια 
ελληνοχριστιανική. Ο τελευταίος αυτοκράτορας συνόψισε την ταυτότητα αυτή σε μία, αδιαχώριστη, 
ταυτότητα. Ο λαός δεν είναι, πια, ελληνικός και χριστιανικός, αλλά ελληνικός, που δεν μπορεί να μην 
είναι χριστιανικός. Δεν εννοούνταν, με τίποτα, Έλληνας, που να μην είναι χριστιανός, για την 
ακρίβεια, με νωπά ακόμα τα παποσταυροφορικά εγκλήματα, που γονάτισαν, στην κυριολεξία, την 
αυτοκρατορία, έτσι που η Άλωση, από τους Τούρκους, ήταν, πια, νομοτελειακή, ορθόδοξος 
χριστιανός. 
Σ’ όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο λαός μας έμεινε με το όραμα της ανάκτησης της 
Κωνσταντινούπολης! Σκοπό τους οι επαναστατημένοι Έλληνες πρώτα έβαζαν την πίστη στον Χριστό 



και δευτερευόντως την ελευθερία της πατρίδας, όχι ως διαφορετικά επιλέξιμα, αλλά με την έννοια ότι 
δεν θα μπορούσες, αν δεν ήσουνα χριστιανός, να είσαι Έλληνας. 
 
Λέξεις Κλειδιά: αντιβυζαντινισμός, βυζαντινισμός, ρωμαιοκρατία, τουρκοκρατία, Εθνεγερσία  
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
 
Interreg DigiArc: Ψηφιακή Καταγραφή, Τεκμηρίωση,  Αρχειοθέτηση και Ανάδειξη της 
Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της 

Κύπρου 
 

Ιωαννίδης Μαρίνος 
 Γιώργος Τρύφωνος 
 Βασίλης Αθανασίου 
 Μάριος Κοντούρης 

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 Αναγνωστόπουλος Χρήστος – Νικόλαος 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στο έργο «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου» (με ακρωνύμιο 
DigiArc) επιχειρείται για πρώτη φορά η λεπτομερής ψηφιακή καταγραφή, τεκμηρίωση, 
μοντελοποίηση, αρχειοθέτηση, διάσωση και η προβολή της ιστορικής πορείας σημαντικών και 
μοναδικών Μεσαιωνικών μνημείων της Ρόδου, της Χάλκης και της Κύπρου, μέσω χρήσης καινοτόμων 
πολυτροπικών τεχνολογιών αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και διεπιστημονικής προσέγγισης. Η 
υλοποίηση πραγματοποιείται με τεχνολογίες αιχμής, όπως η επίγεια αποτύπωση με χρήση 3Δ σαρωτών 
laser καθώς και η εναέρια 3Δ αποτύπωση με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 
(ΣμηΕΑ/UAV) για την καταγραφή και κατόπιν τεκμηρίωση των μνημείων και του περιβάλλοντος 
χώρου τους με μεγάλη ακρίβεια και εξαιρετική πιστότητα.  
Σε συνέχεια των δράσεων ψηφιακής αποτύπωσης, το έργο DigiArc εφαρμόζει νέες καινοτόμες 
στρατηγικές ψηφιακής διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς με χρήση 
διεισδυτικών ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών με σύγχρονες μεθόδους 3Δ οπτικοποίησης και 
προβολής στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό, μέσω αποθετηρίου/πύλης, 
πλατφόρμας  εφαρμογών 3Δ Μικτής Πραγματικότητας, 360 VR βίντεο και μοντέρνων μεθοδολογιών 
HBIM (Heritage Building Information Modelling). Οι δράσεις είναι πλαισιωμένες πάντα με την 
απαραίτητη υψηλού επιπέδου επιστημονική τεκμηρίωση, τη διεπιστημονική συνεργασία και στενή 
καθοδήγηση από τους θεσμοθετημένους θεματοφύλακες του πολιτιστικού αποθέματος.  
Η από κοινού ανάπτυξη του έργου DigiArc από το εταιρικό σχήμα που περιλαμβάνει το Υπουργείο 
Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων Κύπρου και την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιτρέπει την τεκμηρίωση και σύγκριση της κοινής ιστορικής 
χρονογραμμής στις δύο περιοχές που υποβλήθηκαν σε έντονες αλλαγές και επιρροές κατά τη διάρκεια 
του Μεσαίωνα. Το έργο, με τη δημιουργία της νέας δυνατότητας περιήγησης στα μνημεία που 
επιλέχθηκαν για ψηφιοποίηση, αναμένεται να έχει άμεσα σημαντική συμβολή στην προβολή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον υπερτοπικό και 
διασυνοριακό χαρακτήρα του πολιτισμού της μεσαιωνικής περιόδου στις δύο νησιωτικές περιοχές της 
Ελλάδας και Κύπρου (Πολιτισμικός Τουρισμός).  
Η πράξη DigiArc συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω 
του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG Ελλάδας-Κύπρου. 
  



 

3D PROJECTION MAPPING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας των οπτικοακουστικών μέσων και των ψηφιακών 
εργαλείων παρουσίασης προσέφερε πολλές δυνατότητες προβολής και αξιοποίησης των ιστορικών 
κτιρίων και μνημείων με διαφορετικούς τρόπους στον ελληνικό χώρο. Η χρήση της τεχνολογίας 3d 
projection mapping κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις πολλών πολιτιστικών φορέων, 
προκειμένου  να παρέχουν μία σύντομη αλλά ιδιαίτερα έντονη εντυπωσιακή εμπειρία στο ευρύ κοινό. 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, επιθυμώντας να υιοθετήσει μια διαφορετική 
προσέγγιση παρουσίασης του ιστορικού-αρχαιολογικού παρελθόντος ενός από τους βυζαντινούς 
πύργους, ανέλαβε το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση μίας ιδιαίτερα επιτυχημένης 
επικοινωνιακής δράσης με τη χρήση της τεχνολογίας 3d projection mapping. 
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας υπήρξε η δημιουργία μιας  νέας εμπειρίας ιστορικού παρελθόντος για 
το κοινό, συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες με την ιστορική τεκμηρίωση, την προφορική παράδοση 
και το αρχειακό υλικό δημιουργώντας, έτσι, ένα σύγχρονο και εντυπωσιακό τρόπο αφήγησης των 
γεγονότων και των μύθων από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Η προβολή λειτουργεί ως ένα 
τρισδιάστατο ντοκιμαντέρ, που αφηγείται την ιστορία του τόπου και του βυζαντινού πύργου στη Νέα 
Φώκαια μέσα στην πάροδο των αιώνων. Προκειμένου να αναπτυχθεί η εικονική σκηνογραφία της 
εγκατάστασης, έχει μελετηθεί τόσο το επιλεγμένο κτίριο (Πύργος), όσο και ο χώρος που το περιβάλλει. 
Με την βοήθεια των αποτυπώσεων των όψεων του κτιρίου, έχει σχεδιαστεί στον υπολογιστή ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο του και πάνω σε αυτό, μέσω ειδικών λογισμικών, έχει δημιουργηθεί το οπτικό 
περιεχόμενο. Με βάση την επιστημονική έρευνα, την προφορική παράδοση καθώς και αρχειακό υλικό 
της νεώτερης ιστορίας του τόπου, έχει δημιουργηθεί ένα σενάριο, που περιγράφει, με τη χρήση εικόνας, 
ήχου και αφήγησης, τον τόπο και την ιστορική πορεία του μνημείου μέσα στο χρόνο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: 3d projection mapping, ψηφιακή αφήγηση, εναλλακτική εμπειρία ιστορικού 
παρελθόντος 

  



 

Η Χρυσούλα Βαλεντίνη Αδάμου είναι αρχιτέκτονας μηχανικός ΑΠΘ (2003) με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού στο διατμηματικό 
μεταπτυχιακό του ΑΠΘ (2006). Από το 2007 εργάζεται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Έχει εκπονήσει μελέτες συντήρησης 
και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων-μνημείων και μουσειογραφικές μελέτες (σχεδιασμός, 
υλοποίηση και επίβλεψη της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Χαλκιδικής, της επανέκθεσης 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου καθώς και περιοδικών εκθέσεων σε χώρους της Εφορείας).   

Η Δρ Αρχοντία Πολυζούδη είναι αρχαιολόγος. Σπούδασε αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
(Mphil) και διδακτορικές (PhD) σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Department of 
Archaeology. Εργάζεται για χρόνια στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και συνεργάζεται με Πανεπιστήμια ως 
διδάσκουσα. Tα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία της αρχαιολογικής έρευνας, 
των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσειακές εκπαιδευτικές και ψηφιακές αφηγήσεις, 
σημειωτική και πολιτιστική κληρονομιά, ερμηνευτική και θεωρίες του χώρου, υλικός πολιτισμός και 
ιστορικό περιβάλλον. 

Ο Δρ Νικόλαος Μερτζιμέκης σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο «Άγιοι Κύριλλος & 
Μεθόδιος» του V. Tŭrnovo της Βουλγαρίας, όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του. Το 
2012 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Αρχαιολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 1996 εργάζεται ως 
αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται κυρίως στη 
βυζαντινή και μεταβυζαντινή επιγραφική, μικροτεχνία, κεντητική και τα αθωνικά αρχεία. Έχει 
συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος 
της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, κλπ. 

Ο Στάθης Μήτσιος έχοντας μελετήσει το “φως” και την “κινούμενη εικόνα” έχει εξελιχθεί σε έναν 
σύγχρονο σκηνογράφο-σκηνοθέτη θεαμάτων που μέσω του 3D projection mapping ενσωματώνει το 
βίντεο στον σκηνικό χώρο δημιουργώντας εικονικά περιβάλλοντα και σύνθετες φωτιστικές συνθήκες. 
Έχει επέμβει εικαστικά σε πολυάριθμες θεατρικές αίθουσες και σε ιστορικούς χώρους όπως το Μεγάλο 
Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, το 
Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας, τη Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το κάστρο Ιωαννίνων, το Δημαρχιακό 
Μέγαρο Αθηνών καθώς και άλλα μνημεία και κτιριακές δομές ανά την Ελλάδα 

  



 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην εκτίμηση των διαφορετικών μορφών της παθολογίας των μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς, που προέρχονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, φυσικούς ή 
ανθρωπογενείς. Στα μνημεία των ιστορικών κέντρων αστικών ιστών είναι αναμενόμενη η παρουσία 
διαφόρων μορφών φθοράς στις αρχιτεκτονικές τους επιφάνειες, όπως χαλαρές αποθέσεις και μαύρες 
κρούστες, βιογενής διάβρωση, εξανθήσεις αλάτων, κυψελώσεις κ.ά.. Είναι λοιπόν επείγουσα η ανάγκη 
προώθησης και εφαρμογής Μη Καταστρεπτικών Μεθόδων μακροχρόνιας παρακολούθησης, ως μέσον 
εκτίμησης του τύπου της φθοράς που προκαλείται από το περιβάλλον των μνημείων, αλλά και του 
μεγέθους και της εξέλιξής τους στο πέρασμα του χρόνου. Οι μέθοδοι αυτές δύνανται να αποτελέσουν 
ένα εργαλείο – οδηγό στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επεμβάσεις συντήρησης και σίγουρα πριν 
από αυτές, που τις περισσότερες φορές είναι κοστοβόρες και ακατάπαυστες.  
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να προτείνει μια μεθοδολογία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στη δομημένη πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας 
(Digital Image Processing – DIP), η οποία συνδυαστικά και με άλλες μεθόδους, επίσης Μη 
Καταστρεπτικές, αλλά και αναλυτικές, θα μπορεί να προσφέρει μια ποιοτική εικόνα για τη φθορά που 
παρουσιάζουν οι αρχιτεκτονικές επιφάνειες ενός μνημείου, καθώς και μια πρώτη ποσοτικοποίησή της.  
Η μέθοδος της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας εφαρμόστηκε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, στην 
περίπτωση του Λευκού Πύργου, τοπόσημου της Θεσσαλονίκης από την οθωμανική περίοδο της πόλης. 
Εικόνες που λήφθησαν φωτογραφικά από τα πιο φορτισμένα περιβαλλοντικά τμήματα του μνημείου, 
τόσο από το μέτωπο της θάλασσας, όσο και από το κυκλοφοριακό μέτωπο, επεξεργάστηκαν ψηφιακά 
μέσω του λογισμικού Image Pro. Η έρευνα κατέδειξε τυπικές μορφές φθοράς και διάβρωσης στην 
τοιχοποιία, όπως εναποθέσεις αλάτων, προερχόμενες από τη γειτνίαση με τον Θερμαϊκό Κόλπο, 
χαλαρές αποθέσεις κυκλοφοριακών ρύπων και μεμονωμένους σχηματισμούς μαύρης κρούστας σε 
προστατευμένες από τη βροχή θέσεις της αρχιτεκτονικής επιφάνειας. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτέλεσε 
η παρατήρηση της φθοράς των νέων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις επεμβάσεις συντήρησης του 
1985, τα οποία έδειξαν πιο ευάλωτα στη διάβρωση από παλαιότερα ή και τα αρχικά δομικά υλικά. Η 
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας παρήγαγε ένα σύστημα ταξινόμησης της φθοράς βασισμένο σε 
ψευδοχρώματα, καθώς και μια προκαταρκτική ποσοτικοποίηση των διαφορετικών τύπων φθοράς που 
παρατηρήθηκαν.  

 
 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτιστική Κληρονομιά, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Μορφές Φθοράς, Ψηφιακή 
Επεξεργασία Εικόνας 
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Ευρωπαϊκό Έργο Μνημοσύνη 

Καθηγητής Κυριάκος Ευσταθίου 

Το έργο Ευρωπαϊκό Έργο Μνημοσύνη έχει σαν βασικό στόχο να προωθήσει καινοτόμες μεθόδους 
στον ερευνητικό τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη για την καταγραφή, 
την επεξεργασία, τη μοντελοποίηση, τη διαφύλαξη , τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο Κέντρο Αριστείας. Επίσης στο πλαίσιο 
του Έργου, έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενός εξ αποστάσεως προγράμματος μάστερ στην Πολιτιστική 
Πληροφορική και η ανάπτυξη ενός διατομεακού και διεπιστημονικού δικτύου συνεργατικών ενώσεων 
με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Το έργο  Μνημοσύνη, έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόσει ένα υψηλής ποιότητας «τριφασικό» 
ερευνητικό πρόγραμμα με επίκεντρο την ολιστική τεκμηρίωση του κύκλου ζωής της Ψηφιοποίησης 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την υποστήριξη των υπαρχουσών και πιθανών αναγκών των 
χρηστών. Tο Έργο ασχολείται με μια σειρά πολύπλοκων περιπτωσιολογικών μελετών τόσο κινητής 
όσο και ακίνητης κληρονομιάς. 

Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει:  

 Απόκτηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση δεδομένων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς 
(υλικών και άυλων/άγνωστες ιστορίες), 

 Επεξεργασία δεδομένων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς (εμπλουτισμός μεταδεδομένων 
- Οντολογίες) 

 Μοντελοποίηση δεδομένων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς, 
 Διαχείριση γνώσης Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς με μεθόδους τεχνικής νοημοσύνης 

 Ψηφιακή διαφύλαξη και συντήρηση δεδομένων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς, 
 Χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων/γνώσης Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι αμέτρητες επιδρομές και επιθέσεις που δέχθηκε ο ελληνικός χώρος ανά τα χρόνια οδήγησαν στην 
ανάγκη φρούρησης και άμυνας των ελληνικών οικισμών και την κατασκευή οχυρώσεων. Σε ολόκληρο 
τον ελληνικό χώρο μετρώνται διάσπαρτα περισσότερα από χίλια κάστρα, τα οποία αποτελούν 
σημαντική μαρτυρία της ιστορίας μας. Όμως, αν και η Ελλάδα κατέχει κυρίαρχη θέση στον πολιτιστικό 
χάρτη, στον ψηφιακό υστερεί. Η ψηφιακή διάσταση του πολιτισμού αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη 
για την επιβίωσή και την αποδοτικότητά του. Προσφέρει ιδιαίτερες προσεγγίσεις και παράλληλα 
αναβαθμίζει την επίσκεψη, την πολιτιστική επικοινωνία και εμπειρία. Έτσι, ολοένα και περισσότεροι 
πολιτισμικοί οργανισμοί αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 
τεχνολογίες ως εργαλείο σχεδιασμού, ανάπτυξης, λειτουργίας, προώθησης και πρόσβασης, αλλά και 
ως εργαλείο ψηφιακής επικοινωνίας, εντάσσοντας στην επικοινωνιακή τους στρατηγική το διαδίκτυο 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει, και αξιολογεί την διαθεσιμότητα ψηφιακών τεχνολογιών εντός των 
σημαντικότερων κάστρων στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον, διερευνούμε και καταγράφουμε την ύπαρξη 
και το ρόλο των ΜΚΔ και του διαδικτύου ως εργαλεία προσέλκυσης, αλλά και ως εργαλεία προβολής 
των κάστρων. Το συγκεκριμένο εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί με συγκριτική μελέτη που θα 
πραγματοποιηθεί με κάστρο του εξωτερικού όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες ανάδειξης, προβολής και 
επικοινωνίας είναι ήδη σε λειτουργία. Σε πρώτο επίπεδο επιχειρείται σύντομη θεωρητική προσέγγιση 
των εννοιών του ψηφιακού πολιτισμού, των ψηφιακών τεχνολογιών, της πολιτιστικής επικοινωνίας και 
του διαδικτύου. Η μελέτη στην συνέχεια επικεντρώνεται στην συστηματική καταγραφή και ανάλυση 
της ψηφιακής παρουσίας εντός των κάστρων, της παρουσίας τους στο διαδίκτυο, αλλά και στα ΜΚΔ. 
Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση αυτών, η οποία θα είναι βασισμένη στην ψηφιακή εικόνα 
πρότυπο ενός κάστρου του εξωτερικού. Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν τα ψηφιακά μέσα που 
χρησιμοποιεί το κάθε κάστρο, καθώς και τα ΜΚΔ και η ύπαρξη δικτυακού τόπου. Αυτό θα βοηθήσει 
ώστε να γίνει αντιληπτή η ψηφιακή εικόνα στις συγκεκριμένες πολιτιστικές μονάδες. 

Οι ελάχιστες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με το ερευνητικό ζητούμενο δημιούργησε την 
ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση, μελέτη και διεξαγωγή συμπερασμάτων, που να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες προκλήσεις. Τα αποτελέσματα θα δείξουν ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης αξιοποίησης των 
ψηφιακών τεχνολογιών στα κάστρα της Ελλάδας ως μέσο ανάδειξης, προβολής και επικοινωνίας του 
τεράστιου πολιτιστικού αυτού αποθέματος. 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακός Πολιτισμός, πολιτισμική επικοινωνία, διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, ψηφιακές τεχνολογίες 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
Δεν έχει παρουσιαστεί πρακτική μέθοδος τρισδιάστατης σάρωσης διαυγών και θολών γυάλινων 
αντικειμένων  [1-3]. Για την αναπαράσταση τέτοιου είδους αντικειμένων συνηθίζεται η χρήση 
επικαλύψεων σε μορφή σπρέι για την αλλαγή των οπτικών χαρακτηριστικών των επιφανειών και την 
μετέπειτα χρήση πρακτικών τεχνικών τρισδιάστατης σάρωσης (φωτογραμμετρία, δομημένο φως, time-
of-flight). Μετά την λήψη του τρισδιάστατου σχήματος, η όψη διαυγούς ή θολού γυάλινου 
αντικειμένου προστίθεται ψηφιακά ως χαρακτηριστικό του υλικού για να μπορεί να υπάρξει 
φωτορεαλιστική ψηφιοποίηση του αντικειμένου στον υπολογιστή. Όμως μια τέτοια προσέγγιση δεν 
μπορεί να αναπαραστήσει επακριβώς την πραγματική όψη των αντικειμένων που σαρώνονται που στον 
χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ψηφιοποίησης των 
αντικειμένων. Η σημασία του παράγοντα αυτού γίνεται πιο σημαντική για πολυφασικά και μερικώς 
βαμμένα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς αφού η σωστή αναπαράσταση των χρωμάτων και της 
υφής του αντικειμένου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής του το οποίο δεν γίνεται να 
προσομοιωθεί με εύκολο τρόπο. Η εναπόθεση υλικού στα αντικείμενα με την μορφή σπρέι επιπλέον 
προσθέτει καθυστερήσεις, αυξάνοντας τα κόστη και τον χρόνο που χρειάζεται η διαδικασία 
ψηφιοποίησης. Αντιθέτως η επίτευξη της ικανότητας τρισδιάστατης αναπαραγωγής πολυφασικών και 
μερικώς βαμμένων γυάλινων αντικειμένων χωρίς την χρήση επιπλέον σπρέι, με πιστότητα, ταχύτητα, 
και αποδοτικότητα συμβάλει στον στόχο μαζικής ψηφιοποίησης και την ικανότητα ‘μαζικής ψηφιακής 
διάσωσης’ γυάλινων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυτήν την εργασία κάνουμε μια 
ανασκόπηση και αναλύουμε τον βαθμό ικανότητας τεσσάρων μεθόδων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης 
τελευταίας τεχνολογίας, ως προς την πιστή αναπαραγωγή σχήματος, χώματος και υφής πολυφασικών 
και μερικώς βαμμένων γυάλινων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς την επιπρόσθετη 
χρήση σπρέι. Συγκρίνοντας τις τέσσερεις τεχνικές βλέπουμε ότι ορισμένες οπτικές τεχνικές 
τρισδιάστατης σάρωσης έχουν φτάσει πράγματι σε σήμείο να μπορούν να αναπαράγουν και το σχήμα 
και τα χρώματα και την υφή των επιφανειών τους με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας. Ο βαθμός 
επιτυχίας που υπολογίστηκε, συνεκτιμά την ακρίβεια του σχήματος, ομοιότητα χρωμάτων, ευκολία 
χρήσης και τέλος το εμπορικό κόστος της κάθε τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε. Έχει βρεθεί ότι καμία 
εκ των τεχνικών που ερευνήθηκε ήταν ικανή για χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές όπως αυτής της 
‘ψηφιακής διάσωσης’ αλλά κάποιες εκ των τεχνικών μπορούνε εύκολα να υποστηρίξουν λιγότερο 
απαιτητικές εφαρμογές ψηφιοποίησης όπως αυτή των ψηφιακών ξεναγήσεων, χρήσης σε εφαρμογές 
επαυξημένης πραγματικότητας και για τρισδιάστατη εκτύπωση. 
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 ABSTRACT 
For stained and non-stained clear glass artefacts, no practical 3D reconstruction technique exists [1-3]. 
The use of spray coatings is normally used to extract the geometry of non-stained clear glass artefacts 
using 3D measurement approaches (photogrammetry, structured light, time-of-flight). Using this 
geometry, the appearance of clear glass is then simulated, in graphics, for visual renderings of the 
object. However, this prevents the reconstruction of the true appearance of the artefact, which for 
cultural heritage items is an important factor. This factor is more pronounced in the case of  multiphase 
and partially-painted glassworks, as the resultant colors and texture are components of its aesthetic 
content which cannot be easily reproduced. Spray-coating the artefacts additionally slows down the 
digitization procedure, providing an overhead in cost and time for each reconstruction. The ability to 
provide accurate, rapid and cost-efficient 3D reconstruction of multiphase and partially-painted 
artefacts contributes greatly to the goal of mass ‘digital preservation’ of heritage glassworks. In this 
work, therefore, we revisit and analyse the level of readiness of four state-of-the-art optical 3D 
measurement techniques, with regards to their ability to capture both texture and geometry of 
multiphase and partially-painted glass objects, without the use of spray coatings. We also compare their 
reconstruction accuracy on textured and coated glassworks. By comparing the four techniques, it is 
shown that optical measurement technology has progressed to the point where it is possible to rapidly 
preserve both geometry and color of highly textured/painted cultural heritage items with varying 
degrees of success. The level of success was evaluated as to geometric accuracy, likeness (in terms of 
color and pattern resemblance), ease of data acquisition, and equipment cost. It was found that none of 
the techniques evaluated was suitable for accurate reconstruction of both geometry and color, however, 
some of them were considered more than adequate for less demanding applications, such as virtual 
tours, Augmented Reality, and 3D printing. 

Keywords: 3D reconstruction, semi-transparent objects, Cultural Heritage 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το 1862, ο Τήνιος ζωγράφος Νικόλαος Γύζης, με τη σύσταση του φίλου του και επίσης μεγάλου 
ζωγράφου Νικηφόρου Λύτρα, γνώρισε τον πλούσιο Τήνιο και φιλότεχνο  Νικόλαο Νάζο, ο οποίος 
φιλοξένησε τους δύο ζωγράφους στον ξενώνα του στον Πύργο Παλατάκι στο κτήμα Χαϊδάρι. Μερικά 
χρόνια αργότερα, ο Ν. Νάζος θα τον βοηθήσει να πάρει υποτροφία για σπουδές στο Μόναχο και 
αργότερα θα γίνει πεθερός του. Στα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, ο Ν. Γύζης ζωγραφίζει πορτρέτα 
των μελών της οικογένειας Νάζου, ενώ στη συνέχεια του ανατίθεται να ζωγραφίσει το εσωτερικό της 
τραπεζαρίας του ξενώνα στο κτήμα Νάζου. Σε κάθε τοίχο του δωματίου, ο Ν. Γύζης απεικόνισε το 
θέμα της προσωποποίησης των τεσσάρων εποχών με τη μορφή νεαρών κοριτσιών τα οποία 
πλαισιώνονταν από όμορφα τοπία (Misirli, 1990). 
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην τοιχογραφία του Νικολάου Γύζη «Τέσσερις Εποχές», η οποία 
χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα και βρίσκεται στο κτίριο «Νικόλαος Γύζης», στο Παλατάκι 
Χαϊδαρίου στην Αθήνα. Για το σκοπό της μελέτης διεξήχθησαν αναλύσεις με χρήση μη 
καταστρεπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών pXRF και pRaman προκειμένου να ταυτοποιηθούν  οι 
χρωστικές που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης και να πραγματοποιηθεί ανασύνθεση της παλέτας των 
χρωμάτων. Τα αποτελέσματα έχουν μεγάλη σημασία για τον προσδιορισμό της χρωματικής παλέτας 
και των χρωστικών  που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι στα μέσα του 19ου αιώνα γενικότερα. 

  
Λέξεις Κλειδιά: Γύζης,  χρωστικές, Raman, XRF, τοιχογραφία 
 
 
Αναφορές 
 

1. PIGMENT IDENTIFICATION OF TWO POST-BYZANTINE ICONS OF THEODOROS 
POULAKIS BY PXRF AND RAMAN SPECTROSCOPY: CASE STUDY, Christopoulou, E., 
Laskaris, N. and Ganetsos, T., SCIENTIFIC CULTURE, Vol. 6, No. 2, (2020), pp. 65-72 

2. Γύζης, Μισιρλί Νέλλη, 1995  
3. G. I. Katsigras Museum: In-Situ Measurements in Paintings by G. Gounaro, T. Romantzi, T. 

Ganetsos, D. Giakoumi, Archaeology, 2021; 9(1): 47-53 
 
 
 
 



 

 
Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος, Καθηγητής ΠΑΔΑ – 
Διευθυντής Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μη-
καταστροφικών ελέγχων και μεθοδολογιών διάγνωσης 
συστημάτων. Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ. 
Διδακτορικό στην μελέτη εστιασμένων ιοντικών δεσμών 
(Dresden – Germany 2001), Μεταδιδακτορική έρευνα με 
Υποτροφία ΙΚΥ (2002), Μεταδιδακτορική έρευνα στο 
ΒΧΜ (2011) Πάνω από 200 δημοσιεύσεις και Διεθνή 

Επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Διοργανωτής του 7th BSA στο ΠΑΔΑ 
(2020). Επιβλέπων 5 Διδακτορικών Διατριβών. Συνεργάτης και διεξαγωγή ερευνητικών 
προγραμμάτων Museum – Galleries (Ghent Belgium, Shinshu Japan, WITS Johannesburg South 
Africa, Ljubljana Slovenia, Beograd Servia, Florence Italy, Charles University Prague Czech 
Republic, Heilbronn Germany, Cyprus Institute Cyprus, Osijek Croatia). Συνεργάτης και 
ερευνητικές εργασίες με 24 ΕΦΑ όλης της Ελλάδας. Διεξαγωγή σεμιναρίων με χρηματοδότηση του 
Υπ. Πολιτισμού σε Αρχαιολογικά Μουσεία και Κέντρα Τέχνης 
 
 
 

 Χριστοπούλου Ειρήνη , Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΑΔΑ -    
Αρχαιολόγος . Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  
ΕΚΠΑ. Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΄΄Εφαρμοσμένες 
Αρχαιολογικές Επιστήμες΄΄ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υποψήφια 
Διδάκτωρ  ΠΑΔΑ με θέμα την  «Μελέτη με χρήση μη καταστρεπτικών 
τεχνικών σε έργα των ζωγράφων Νικολάου Γύζη και Νικηφόρου 
Λύτρα με σκοπό την ταυτοποίηση των χρωστικών και την ανασύνθεση 
της παλέτας των ζωγράφων».  Δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά. Συμμετοχή ως ομιλήτρια στο  
       7th BSA στο ΠΑΔΑ(2020). 

 
 
 
 

Ο Νικόλαος Λάσκαρης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με 
κατεύθυνση Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά. Περαιτέρω έχει ειδικευθεί 
(διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα) στις τεχνικές μη-
καταστροφικών αναλύσεων και στην εφαρμογή τους για την μελέτη 
έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και υλικών και 
διατάξεων που χρησιμοποιούνται σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. 
Σημαντικό ερευνητικό αποτέλεσμα της διδακτορικής διατριβής του 

είναι ο επαναπροσδιορισμός της έναρξης της πρώιμης (προϊστορικής) ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο. Ως 
μεταδιδακτορικός ερευνητής έχει εργασθεί σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα όπως ο 
χαρακτηρισμός της δομής ατελειών σε μονοκρυσταλλικές δομές CdTe/CdZnTe και η μελέτη και 
τεκμηρίωση με χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
εκκλησιαστικής μεταλλοτεχνίας της Θεσσαλίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Αρχαιομετρικής 
Εταιρίας και του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών 
(ICOMOS). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο Θεόφιλος Κεφαλάς Χατζημιχαήλ ανήκει στους καλλιτέχνες της Γενιάς του ’30. Γεννήθηκε στη 
Μυτιλήνη το 1873. Η ταπεινή του καταγωγή τον οδήγησε στην αναζήτηση νέων ευκαιριών και στην 
εγκατάστασή του στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο Βόλο και στα χωριά του Πηλίου όπου με έργα 
του διακόσμησε καφενεία, καταστήματα, πανδοχεία, χωρίς όμως να καταφέρει να γίνει αποδεκτός από 
την κοινότητα λόγω της εκκεντρικής του συμπεριφοράς και της εμφάνισής του. Απογοητευμένος το 
1927 θα επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του όπου θα συνεχίσει να ζωγραφίζει τοιχογραφίες σε 
χωριά έναντι ευτελούς αμοιβής, ως το θάνατό του το 1934. 
Ο Θεόφιλος θεωρείται ο κατεξοχήν ‘Έλληνας λαϊκός ζωγράφος της Νεοελληνικής τέχνης. Κυρίαρχο 
στοιχείο της τέχνης του είναι η ελληνικότητα του και η εικονογράφηση της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης και ιστορίας. Στα έργα του, τοιχογραφίες και ζωγραφική πάνω σε πανιά και αντικείμενα, ο 
Θεόφιλος αποτυπώνει με αφέλεια, φρεσκάδα και αθωότητα ένα κόσμο γεμάτο από θεούς, ήρωες και 
καθημερινούς ανθρώπους όπου κυριαρχούν στοιχεία και τοπία από την καθημερινή πραγματικότητα. 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται σύγκριση της τοιχογραφίας του ζωγράφου που φιλοτέχνησε στο 
εσωτερικό  του γνωστού καφενείου ‘Θεόφιλος’ στη Μακρινίτσα του Πηλίου κατά την περίοδο 1910-
1911, με δύο ενυπόγραφα έργα του Θεόφιλου που χρονολογούνται το 1931 και 1932 και αναλύθηκαν 
συνδυαστικά με τις μη καταστρεπτικές μεθόδους Raman και XRF. Η ανάλυση πραγματοποιείται με 
την χρήση της μη καταστροφικής τεχνικής X-Ray Fluorescence Spectroscopy, με σχετική άδεια της 
ΕΦΑ Μαγνησίας, προκειμένου να ανασυσταθεί η χρωματική παλέτα του ζωγράφου. 
Η τοιχογραφία έχει ως θέμα της τον ήρωα Κατσαντώνη, που διετέλεσε καταλυτικό ρόλο κατά τη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας και υπήρξε αγαπημένος ήρωας του λαϊκού ζωγράφου. Η σύνθεση είναι 
αφηγηματική και ξεδιπλώνεται σε πολλά επίπεδα. Θεματικός της πυρήνας η εικόνα της 
στρατοπέδευσης και του γλεντιού της ομάδας του Κατσαντώνη μέσα σε ένα πλούσιο και φυσικό 
περιβάλλον. 
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Διευθυντής Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μη-
καταστροφικών ελέγχων και μεθοδολογιών διάγνωσης 
συστημάτων. Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ. 
Διδακτορικό στην μελέτη εστιασμένων ιοντικών δεσμών 
(Dresden – Germany 2001), Μεταδιδακτορική έρευνα με 
Υποτροφία ΙΚΥ (2002), Μεταδιδακτορική έρευνα στο ΒΧΜ 
(2011) Πάνω από 200 δημοσιεύσεις και Διεθνή 

Επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Διοργανωτής του 7th BSA στο ΠΑΔΑ 
(2020). Επιβλέπων 5 Διδακτορικών Διατριβών. Συνεργάτης και διεξαγωγή ερευνητικών 
προγραμμάτων Museum – Galleries (Ghent Belgium, Shinshu Japan, WITS Johannesburg South 
Africa, Ljubljana Slovenia, Beograd Servia, Florence Italy, Charles University Prague Czech 
Republic, Heilbronn Germany, Cyprus Institute Cyprus, Osijek Croatia). Συνεργάτης και 
ερευνητικές εργασίες με 24 ΕΦΑ όλης της Ελλάδας. Διεξαγωγή σεμιναρίων με χρηματοδότηση του 
Υπ. Πολιτισμού σε Αρχαιολογικά Μουσεία και Κέντρα Τέχνης 

 
 
Ρωμαντζή Κωνσταντίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΑΔΑ- 
Υπότροφος ΕΛΚΕ 2020, Απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακό στις Εφαρμοσμένες 
Αρχαιολογικές Επιστήμες 2017, στο Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θέμα Διδακτορικού: 
“Κοινωνικοπολιτική ανάλυση και συγκριτική μελέτη της Γενιάς 
του ’30. Η περίπτωση των Φώτη Κόντογλου και Γεώργιου 
Γουναρόπουλου. Ανάλυση και Μελέτη του χρώματος στο έργο τους 
με Αρχαιομετρικές προσεγγίσεις.” Ερευνητικό Έργο: 2 
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και 4 παρουσιάσεις σε Επιστημονικά 
Συνέδρια. Ερευνητικές Συνεργασίες: University of Florence, 

University of Beograd, University of Ljubljana. 
 

 
 
Δρ. Στυλιανή Μουζακιώτου, Μέλος Σ.Ε.Π. στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ). 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (PhD) (2008) (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΕΧΝΗΣ). Θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι: «Η Μνημειακή 
ζωγραφική και ξυλογλυπτική τέχνη στον Ταΰγετο Μεσσηνίας». Σελίδες 
440. Διερευνά το γνωστικό πεδίο της Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής (18ος 

blob:https://outlook.office.com/393e7635-27bb-496b-8ac5-
58e955045cab- 19Ος αι.) και Ξυλογλυπτικής Τέχνης ρυθμού Μπαρόκ σε 
σύνολο μνημείων του Ταϋγέτου Μεσσηνίας.  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών ΕΚΠΑ (2001). Σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά 
(Journals) 25 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων. Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό 
ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και μέλος επιστημονικής επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων. 
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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, 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 αλλά και με μεθόδους φωτογραμμετρίας. Το 
αντικείμενο της εργασίας αφορά την ψηφιακή αποτύπωση του καθολικού της Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής Πάρου, του εφαπτόμενου σε αυτή ναού του Αγίου Νικολάου καθώς και του 
Βαπτιστηρίου, ώστε να υπάρξει μια πλήρης αποτύπωση και καταγραφή του κτιριακού αποθέματος, της 
αγιογράφησης και των κειμηλίων εντός των μοναδικών αυτών χώρων. Η εργασίες αποτύπωσης έγιναν 
στα πλαίσια της Πράξης RECULT INTERREG GR-CY.  
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αποτύπωσης, αποδεικνύοντας ότι η τρισδιάστατη σάρωση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία ακριβής και πολύ γρήγορη διαδικασία για πολύ μεγάλο και ακριβές 
μέγεθος πληροφοριών, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με μεθόδους φωτογραμμετρίας, όπου αυτό 
απαιτείται. Επιπλέον, το υλικό αποτελεί βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη ποικίλων εφαρμογών για 
την ιστορική τεκμηρίωση και ανάδειξη του Μνημείου με μεθόδους Μικτής Πραγματικότητας.  
Συγκεκριμένα, επιχειρείται η αρχιτεκτονική ανάλυση αυτών των τριών μνημείων που αλληλο-
καλύπτουν το ένα το άλλο και η ανάδειξη των επιμέρους στοιχείων τους με ψηφιακά σχεδιαστικά μέσα 
και 3Δ οπτικοποίηση. Προτείνεται ψηφιακή προβολή τους, σε προηγούμενες περιόδους (π.χ. από την 
αρχή της οικοδόμησής τους τον 4ο αιώνα) μέσω 3Δ οπτικοποίησης και εφαρμογών εικονικής 
περιήγησης AR/VR, η οποίες τεκμηριώνουν ιστορικά το μνημείο με εύληπτο και μοντέρνο τρόπο στον 
απλό επισκέπτη, αλλά και προσφέροντας μια ολιστική ιστορική τεκμηρίωση στις διάφορες ιστορικές 
περιόδους και τα τμήματά του. Παράλληλα, τα 3Δ μοντέλα αυξάνουν ταυτόχρονα και το βαθμό 
προσβασιμότητας των Μνημείων, είτε λόγω δυνατότητας απομακρυσμένης επίσκεψης μέσω εικονικής 
περιήγησης, είτε λόγω εν δυνάμει εκτύπωσής τους σε ψηφιακά αντίγραφα 3Δ διαφορετικών μεγεθών 
και αναλύσεων (Level of Details- LoD) για χρήση από ΑμεΑ.  
 
Λέξεις Κλειδιά: 3Δ σάρωση, φωτογραμμετρία, περιήγηση VR/AR, θρησκευτική κληρονομιά.  
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ΖΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
Είναι Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων. Ασχολείται 
επαγγελματικά την τελευταία δεκαετία στην τεκμηρίωση μνημείων με σύγχρονες 
μεθόδους, όπως οι αποτυπώσεις με laser σαρωτές 3Δ και φωτογραμμετρία. Έχει 
συνεργαστεί με διάφορες Μητροπόλεις και Αρχαιολογικές Υπηρεσίες για την 
αποτύπωση και τεκμηρίωση σημαντικών μνημείων θρησκευτικής κληρονομιάς, 
όπως το Μεγάλο Μετέωρο, η Ι.Μ. Βαρλαάαμ, και η Παναγία της Τήνου. Έχει 
συνεργασία επίσης με την εταιρεία ING/Βίντερτουρ/Ελβετίας, σε εργασίες 
σχετικές με αποτυπώσεις με 3Δ σαρωτές. Το τρέχον διάστημα είναι 
Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, αλλά και εξωτερικός 
συνεργάτης του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνουν επεξεργασία εικόνας, γραφικά υπολογιστών, πολιτιστική 
πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 180 
εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στα παραπάνω θέματα καθώς 
και σε άλλους σχετικούς τομείς στην Πληροφορική. Είναι Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων (i-Lab) και του ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής» στο Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Η φωτογραμμετρία αποτελεί σπουδαία επιλογή για την ψηφιοποίηση των αντικειμένων του 
πραγματικού κόσμου. Για την επιστήμη της Αρχαιολογίας, η ψηφιακή τρισδιάστατη αναπαράσταση 
και η δημιουργία ρεαλιστικών μοντέλων από εικόνες δυο διαστάσεων, είναι τις τελευταίες δεκαετίες 
πρώτη επιλογή για πληθώρα επιστημονικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα πεδία των 
ανασκαφών και στα εργαστήρια συντήρησης και αποκατάστασης. Η ιδέα ότι, μια ολόκληρη ανασκαφή, 
ένα κτήριο ή ένα αντικείμενο, που απλά θα φωτογραφηθεί από πολλές και διαφορετικές γωνίες μπορεί 
να μοντελοποιηθεί, συναρπάζει, αλλά η ακρίβεια και ο ρεαλισμός των ψηφιακών μοντέλων είναι 
βασικό ζητούμενο. Το εύρος εφαρμογής των τεχνικών φωτογραμμετρίας απασχολούσε αρχικά τα 
αντικείμενα της μεγάλης (large-scale) ή της μεσαίας κλίμακας (medium-scale), όμως πρόσφατα το 
ενδιαφέρον αφορά έντονα την μοντελοποίηση αντικειμένων μικρής κλίμακας (micro-scale). Μικρά 
κεραμικά θραύσματα από εργαστήρια συντήρησης, υλικά από αρχαία ναυάγια, δόντια, οστά, 
νομίσματα και κοσμήματα από ταφές, εγχάρακτα σύμβολα από αναθηματικές επιγραφές, είναι μερικά 
από τα μικρά πολύτιμα αντικείμενα που απαιτούν ακρίβεια σε επίπεδο χιλιοστών ή ακόμα και σε 
επίπεδο εκατοστών του χιλιοστού. Για όλα αυτά τα μικρά αντικείμενα, κλίμακας μερικών δεκάδων 
εκατοστών ή και λίγων μόνο εκατοστών, είναι βασικό ερώτημα, εάν η φωτογραμμετρία μπορεί να 
αναπαράγει μοντέλα υψηλής ακρίβειας. Στην συγκεκριμένη επιστημονική εργασία, ένα μικρό 
κεραμικό όστρακο από ένα χειροποίητο αντίγραφο ενός μεγάλου ερυθρόμορφου αμφορέα που 
κατασκευάστηκε και κατακερματίστηκε εργαστηριακά, μοντελοποιείται σε μια επαναλαμβανόμενη 
διαδικασία όπου δημιουργούνται 10 διαφορετικά ψηφιακά μοντέλα με φωτογραμμετρία και 
μακροφωτογράφηση (close-range photogrammetry). Από τα 10 πανομοιότυπα ψηφιακά μοντέλα, 
εξάγονται από τα ίδια ακριβώς σημεία μετρήσεις πάχους, οι οποίες συγκρίνονται μεταξύ τους ώστε να 
υπολογιστεί η αβεβαιότητα των μετρήσεων. Από την διασπορά των μετρήσεων γύρω από τη μέση τιμή 
(τυπική απόκλιση) εκτιμάται, η πραγματική τιμή των μεγεθών, το αντίστοιχο σφάλμα των μετρήσεών 
και ορίζεται η ακρίβεια με την οποία αναγνωρίζονται τα μεγέθη με την φωτογραμμετρία. Ακολούθως 
το ίδιο μικρό κεραμικό όστρακο μετράται 10 επαναλαμβανόμενες φορές με ένα παχύμετρο (caliper) 
στα ίδια ακριβώς σημεία και οι μετρήσεις πάχους συγκρίνονται ώστε να υπολογιστεί και η αβεβαιότητα 
των μετρήσεων από το παχύμετρο. Στην συνέχεια και καθώς έχουν υπολογιστεί τα δυο μεγέθη και τα 
αντίστοιχα σφάλματα (α±δα) και (β±δβ), είναι δυνατό να καθοριστεί το πιθανό σφάλμα της 
φωτογραμμετρίας. 
  
Λέξεις Κλειδιά: Thickness profile, Φωτογραμμετρία, Αβεβαιότητα μετρήσεων, 3D Μοντελοποίηση.  
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Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνουν επεξεργασία εικόνας, γραφικά υπολογιστών, πολιτιστική 
πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 180 
εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στα παραπάνω θέματα καθώς 
και σε άλλους σχετικούς τομείς στην Πληροφορική. Είναι Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων (i-Lab) και του ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής» στο Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ  
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Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ε.Α.Π., Πατρών. Κατέχει παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια στην εκπαίδευση της Πληροφορικής και έχει μεταπτυχιακή 
επιμόρφωση, σαν εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής όπως επίσης και σαν 
εκπαιδευτής ενηλίκων, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
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λογισμικού για περισσότερα από 25 έτη και υπήρξε εκπρόσωπος στην Ελλάδα, κορυφαίων διεθνώς 
εταιρειών τεχνολογίας (FARO Technologies, CADZone, Trancite, A-T Solution). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στην Ελευσίνα, σε συνδυασμό με το αρχαιολογικό μουσείο, 
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, μια θέση με 
υπερτοπική εμβέλεια ήδη από την αρχαιότητα. Στο πλαίσιο ανάδειξης και προβολής του αρχαίου ιερού 
και των Ελευσινίων Μυστηρίων που λάμβαναν χώρα εκεί, υλοποιείται το έργο myELeusis 
(https://myeleusis.com/), δίνοντας προστιθέμενη αξία στην Ελευσίνα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης το 2023.  



 

Το myELeusis στοχεύει στη «μύηση» του επισκέπτη στην αρχαία Ελευσίνα και τα Μυστήριά της πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψή του. Η «μύηση» αυτή θα επιτυγχάνεται μέσω μιας 
ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας, που θα αφορά όχι μόνο στον φυσικό επισκέπτη στον 
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, αλλά και στον απομακρυσμένο επισκέπτη. Επίσης, το έργο 
στοχεύει στην παροχή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (ΕΦΑΔΑ) σύγχρονων ψηφιακών 
εργαλείων ως προς την τεκμηρίωση κινητών και ακίνητων μνημείων της αρχαίας Ελευσίνας και στη 
δημιουργία πλούσιου ψηφιακού υλικού για την προβολή τους. 
Για αυτόν τον σκοπό αναπτύσσεται ένα σύνολο ψηφιακών εφαρμογών που επιτρέπουν την καταγραφή, 
ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της αρχαίας Ελευσίνας και οι οποίες είναι προϊόν 
συνεργασίας της ΕΦΑΔΑ, του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», της εταιρείας πολιτισμού MENTOR 
και της εταιρείας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών CITE. Για την επίτευξη των στόχων του 
myELeusis αξιοποιούνται τεχνολογίες δημιουργίας προσωποποιημένων εμπειριών με έντονα στοιχεία 
διάδρασης, όπως διαδικτυακές εφαρμογές για χρήση κυρίως πριν και μετά την επίσκεψη 
(myELeusis.Repo, myELeusis.Map, myELeusis.Web), εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, 
ψηφιακής αφήγησης και παιγνιοποίησης για φορητές συσκευές και χρήση στον ίδιο τον χώρο 
(myELeusis.AR, myELeusis.PS, myELeusis.GA) και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και 
σοβαρών παιγνίων, που θα είναι διαθέσιμες σε σταθμό πολυμέσων της ΕΦΑΔΑ (myELeusis.VM, 
myELeusis.SG). 

 
 
 
Οι λειτουργίες των παραπάνω εφαρμογών θα αλληλοσυμπληρώνονται και θα εξυπηρετούν και την 
ΕΦΑΔΑ, αλλά και τους επισκέπτες, Έλληνες ή ξένους, ιδίως εν όψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, 
καθώς θα αποτελούν παράλληλα ένα ενιαίο σύνολο πλούσιων και ποικίλων ψηφιακών δεδομένων για 
κινητά και ακίνητα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Ελευσίνας, αλλά και 
εργαλεία διάχυσης της αρχαιολογικής γνώσης στις διάφορες ομάδες «αμύητου» κοινού με έγκυρο και 
αξιόπιστο και ταυτόχρονα ελκυστικό και παιγνιώδες τρόπο.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Ελευσίνα, myELeusis, ανάδειξη, προσωποποιημένη εμπειρία, Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι πρακτικές συλλογής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης ιστορικών/αρχαιολογικών αντικειμένων και 
χώρων πολιτισμού αντικαθίστανται σταδιακά από νέες μεθόδους, τις ψηφιακές. Tα τελευταία χρόνια 
η χρήση των νέων μεθόδων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία 
και της αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ των επισκεπτών και των χώρων πολιτισμού. 
Επιπροσθέτως, τα πλεονεκτήματα που ανακύπτουν από αυτές είναι ποικίλα καθώς οδηγούν σε 
ψηφιακές αναπαραστάσεις μνημείων, σε διαδραστικές εκθέσεις μουσείων και σε ιστορικές αφηγήσεις. 
Η χρήση νέων τεχνολογιών στα μουσεία έχει αναδειχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο επιτρέπει 
στους επισκέπτες να κατανοήσουν καλύτερα τα εκθέματα μέσα από διαδραστικές περιηγήσεις. 
Ωστόσο, την ίδια ώρα αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν σε μειονεκτική θέση λόγω της 
έλλειψης παρουσίας πληροφοριακών πινακίδων και εγκατεστημένου ψηφιακού εξοπλισμού 
πληροφόρησης για τον επισκέπτη.  
Η παρούσα εισήγηση θα εστιάσει στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας σε έναν αρχαιολογικό χώρο δίνοντας μια διαφορετική αφήγηση της ιστορίας του. Ως 
μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκαν το κάστρο, τα επιμέρους κτίρια και οι ιεροί ναοί που συγκαταλέγονται 
στην Κάτω Χώρα Μυλοποτάμου Κυθήρων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η ομώνυμη εφαρμογή 
Kato Chora Castle Kythera, η οποία λειτουργεί σε android συσκευές. Η προσέγγιση που παρουσιάζεται 
εστιάζει στην παρουσίαση ενός αρχαιολογικού χώρου χωρίς να τον αλλοιώνει φυσικά αλλά 
συμπληρώνοντας επαυξημένα τα όποια ελλείποντα στοιχεία, δημιουργώντας μια διαδραστική εμπειρία 
που παντρεύει τον πολιτισμό με την τεχνολογία.  
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ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη χρήση νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό, τις 
ταφικές πρακτικές και τις σχέσεις συναισθημάτων και μνήμης στην Αρχαιότητα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Γιώργος Γουναρόπουλος, ένας από τους πιο σημαντικούς 
εισηγητές της μοντέρνας τέχνης στην Ελλάδα, αγιογράφησε τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βόλου 
ακολουθώντας την προσωπική του τεχνοτροπία, δημιουργώντας, έτσι, το μοναδικό μοντέρνο 
εκκλησιαστικό σύνολο στον ελλαδικό χώρο. Για να επιτύχει την αιθέρια και αποπνευματοποιημένη 
απόδοση των μορφών του πάνω στον τοίχο, ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε την σπάνια τεχνική της 
ελαιώδους τοιχογραφίας με κερί. Η πρόσφατη συντήρηση των τοιχογραφιών του ναού, το 2015, 
αναδεικνύει τη χρωματική ποιότητα και την ποιητική διάθεση των παραστάσεων.  
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μία σύντομη παρουσίαση του αγιογραφικού προγράμματος καθώς και τα 
αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης. Η 
μελέτη των τοιχογραφιών πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο μη καταστροφικές μέθοδοι, η φασματοσκοπία XRF και η φασματοσκοπία 
Raman. Η συμπληρωματική χρήση αυτών των μεθόδων θα δώσει τα πιο ακριβή αποτελέσματα, ικανά 
να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό 
άλλων άγνωστων έργων ζωγραφικής του καλλιτέχνη ή για την αυθεντικότητα έργων ζωγραφικής που 
δεν φέρουν την υπογραφή του, καθώς το έργο του έχει αναλυθεί μόνο θεωρητικά μέχρι στιγμής. 
Επιπλέον, η επιτόπια μελέτη δεν θα επηρεάσει την κατάσταση των τοιχογραφιών. Οι απαραίτητες 
μετρήσεις μπορούν εύκολα να ληφθούν, δίνοντας αξιόπιστα αποτελέσματα και βοηθώντας ταυτόχρονα 
στην καλύτερη κατανόηση του έργου του ζωγράφου. 

 
 
Λέξεις Κλειδιά: Γουναρόπουλος,  χρωστικές, τοιχογραφία, Raman, XRF. 
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1. “Non-destructive analysis in paintings of the church Agia Triada Volos”, K. Romantzi Th. 
Ganetsos, D. Giakoumi and St. Mouzakiotou, 6th Symposium ARCH_RNT, Kalamata 8th – th 
October 2020.  

2. Pigments on Terracotta Figurines of the Hellenistic Period from Piraeus: Non-Destructive 
Chemical Analysis with XRF and Raman Spectroscopy, Maria Ntougka, Theodoros Ganetsos, 
Archaeology, 2021; 9(1): 34-40 

3. PIGMENT IDENTIFICATION OF TWO POST-BYZANTINE ICONS OF THEODOROS 
POULAKIS BY PXRF AND RAMAN SPECTROSCOPY: CASE STUDY  
Christopoulou, E., Laskaris, N.* and Ganetsos, T., SCIENTIFIC CULTURE, Vol. 6, No. 2, 
(2020), pp. 65-72 

4. G. I. Katsigras Museum: In-Situ Measurements in Paintings by G. Gounaro, T. Romantzi, T. 
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Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος, Καθηγητής ΠΑΔΑ – Διευθυντής Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μη-
καταστροφικών ελέγχων και μεθοδολογιών διάγνωσης συστημάτων. Απόφοιτος του Τμήματος 
Φυσικής ΕΚΠΑ. Διδακτορικό στην μελέτη εστιασμένων ιοντικών δεσμών (Dresden – Germany 
2001), Μεταδιδακτορική έρευνα με Υποτροφία ΙΚΥ (2002), Μεταδιδακτορική έρευνα στο ΒΧΜ 
(2011) Πάνω από 200 δημοσιεύσεις και Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών 
Συνεδρίων. Διοργανωτής του 7th BSA στο ΠΑΔΑ (2020). Επιβλέπων 5 Διδακτορικών Διατριβών. 
Συνεργάτης και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων Museum – Galleries (Ghent Belgium, 
Shinshu Japan, WITS Johannesburg South Africa, Ljubljana Slovenia, Beograd Servia, Florence 
Italy, Charles University Prague Czech Republic, Heilbronn Germany, Cyprus Institute Cyprus, 
Osijek Croatia). Συνεργάτης και ερευνητικές εργασίες με 24 ΕΦΑ όλης της Ελλάδας. Διεξαγωγή 
σεμιναρίων με χρηματοδότηση του Υπ. Πολιτισμού σε Αρχαιολογικά Μουσεία και Κέντρα Τέχνης. 
 
 

 
 
Ρωμαντζή Κωνσταντίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΑΔΑ- Υπότροφος ΕΛΚΕ 2020, Απόφοιτος 
του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακό στις Εφαρμοσμένες 
Αρχαιολογικές Επιστήμες 2017, στο τμήμα Μεσογειακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Θέμα Διδακτορικού: “Κοινωνικοπολιτική ανάλυση και συγκριτική μελέτη της Γενιάς του ’30. Η 
περίπτωση των Φώτη Κόντογλου και Γεώργιου Γουναρόπουλου. Ανάλυση και Μελέτη του 
χρώματος στο έργο τους με Αρχαιομετρικές προσεγγίσεις.” Ερευνητικό Έργο: 2 Επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις και 4 παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια. Ερευνητικές Συνεργασίες: University 
of Florence, University of Beograd, University of Ljubljana. 

  



 

 
 
 

 
Δρ. Διονυσία Γιακουμή, Η Διονυσία Γιακουμή είναι ιστορικός της τέχνης, απόφοιτος του 
τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι 
μεταπτυχιακές της σπουδές (D.E.A. Histoire de l’art) στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne 
και το Διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αφορούν στην ιστορία της 
χαρακτικής. Από το 1994 έως το 2000 εργάστηκε σε διάφορες επιμελητικές θέσεις στην Εθνική 
Πινακοθήκη του Queensland (Queensland Art Gallery) στο Brisbane της Αυστραλίας, από το 2001 
έως το 2009 δίδαξε ιστορία της τέχνης στη Σχολή κινηματογράφου και τηλεόρασης «Λυκούργος 
Σταυράκος» και από το 2009 εργάζεται ως επιμελήτρια στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ζωγράφου Μουσείο 
Γουναρόπουλου. Από τις θέσεις της αυτές έχει επιμεληθεί εκθέσεις Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών, έχει πραγματοποιήσει σειρές διαλέξεων και έχει οργανώσει πλήθος καλλιτεχνικών 
και εκπαιδευτικών δράσεων. Ασχολείται με την έρευνα και τη συγγραφή στο πεδίο της ιστορίας της 
τέχνης. Είναι μέλος του ICOM, της AICA και της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης. 

 
 
Δρ. Στυλιανή Μουζακιώτου, Μέλος Σ.Ε.Π. στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ). 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (PhD) (2008) (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ). Θέμα της 
διδακτορικής διατριβής είναι: «Η Μνημειακή ζωγραφική και ξυλογλυπτική τέχνη στον Ταΰγετο 
Μεσσηνίας». Σελίδες 440. Διερευνά το γνωστικό πεδίο της Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής (18ος - 
19Ος αι.) και Ξυλογλυπτικής Τέχνης ρυθμού Μπαρόκ σε σύνολο μνημείων του Ταϋγέτου 
Μεσσηνίας.  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΕΚΠΑ (2001). Σημαντικός αριθμός 
δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά (Journals) 25 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά 
Επιστημονικών Συνεδρίων. Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και 
μέλος επιστημονικής επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων. 
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ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  
 

Επαυξημένη πραγματικότητα και μουσειακή εμπειρία: Νέες κατευθύνσεις και 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality-AR), μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται ήδη 
σε πλήθος τομέων, όπως στην ιατρική και την εμπορική βιομηχανία για την ενίσχυση της εμπειρίας 
των καταναλωτών, δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από πολιτιστικούς οργανισμούς και 
συγκεκριμένα από τα μουσεία τα οποία ομολογουμένως διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη ενός κράτους. Πρόκειται για μια τεχνολογία 
ιδιαίτερα φιλική προς τον χρήστη, που περιλαμβάνει διαδραστικό περιεχόμενο και αξιοποιεί βίντεο, 
γραφικά 3D, αφήγηση (storytelling) και διαδραστικά παιχνίδια. 
Τα μουσεία καλούνται τον 21ο αιώνα να επαναπροσδιορίσουν την ύπαρξή τους μέσα στον ορυμαγδό 
της άφθονης πληροφόρησης του Διαδικτύου, των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, οφείλουν να εξεύρουν τα απαιτούμενα κεφάλαια, δημόσια ή 
ιδιωτικά, ούτως ώστε να καταστούν περισσότερο ελκυστικά στους επισκέπτες και να τους προσφέρουν 
μοναδικές εμπειρίες, που δύσκολα θα μπορέσουν να αναπαραχθούν. Ένας τρόπος για να επιτευχθούν 
τα ανωτέρω είναι η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας ως συμπλήρωμα άλλων ψηφιακών 
λύσεων, καθώς η τεχνολογία αυτή συμβάλλει τα μέγιστα ως προς τη βιωματική αξία, την εικονική 
παρουσία, το αίσθημα της απόλαυσης και την ευχαρίστηση που αυτή προσφέρει βάσει ερευνών.  
Η παρούσα εργασία θα αναδείξει αξιοπρόσεκτες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας σε 
πολιτιστικούς οργανισμούς. Επί παραδείγματι, το μοντέλο SARIM, ένα σύστημα που ανήκει στην 
κατηγορία της ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας (Audio Augmented Reality) και δοκιμάστηκε 
στο μουσείο ΜΑΜ (Musée des Arts et Métiers) του Παρισιού, η εικονική ξενάγηση Svevo, μέσω 
εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα, που αφορά τα έργα του Ιταλού συγγραφέα Ιτάλο Σβέβο που 
φιλοξενούνται στο ομώνυμο μουσείο στην Τριέστη της Ιταλίας και τέλος τον οδηγό επαυξημένης 
πραγματικότητας για έξυπνα κινητά τηλέφωνα για το μουσείο Casa Batlló (Βαρκελώνη, Ισπανία) που 
βασίζεται σε συνδυασμό παραδοσιακών και έμμεσων τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας.  
Εν κατακλείδι, επιχειρείται μια συστηματική ανασκόπηση των δεδομένων της βιβλιογραφίας, με 
έμφαση στις τρέχουσες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ μέσα από τις μελέτες 
περιπτώσεων της χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας στα μουσεία,  θα επισημανθούν ζητήματα 
τεχνολογίας και διεπαφής, τα είδη της εμπειρίας που αναπαριστώνται, οι σκοποί που επιτελούνται, 
καθώς και πιθανά εμπόδια. Τέλος, θα διατυπωθούν ερευνητικές προκλήσεις και μελλοντικές 
ερευνητικές κατευθύνσεις ανάλογα με τα κενά που θα διαπιστωθούν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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Η Αμαλία Κατερέλου είναι αρχαιολόγος (ΕΦΑ Ευβοίας) και συντηρήτρια έργων 
τέχνης, κάτοχος του ΜΑ Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.  
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Ο Ευστράτιος-Χαράλαμπος Λαδόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση στην Ιστορία της 
Επιστήμης. 

 

 

 

 

Η Ισμήνη Παπαγιαννοπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και     
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση 
στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης.  

                  

 

Ο Βασίλειος Παπαντωνίου είναι ιστορικός, απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση στην Ιστορία. 

 

   

 



 

 

Η Αποστολία Χείλαρη είναι συμβασιούχος αρχαιολόγος (ΕΦΑ  Ευβοίας), 
απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση 
στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης. 

 

 

Όλοι οι ανωτέρω συγγραφείς είναι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος 
«Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» με 
ειδίκευση στον Ψηφιακό Πολιτισμό, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, του τμήματος 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι μετασχηματιστικές τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού, 
καθορίζοντας τον τρόπο ζωής της εποχής εφαρμογής τους. Οι τεχνολογίες της προσθετικής 
κατασκευής, ή τρισδιάστατης εκτύπωσης, αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, συνεισφέροντας 
στην βελτίωση της σχεδίασης και της παραγωγικής δραστηριότητας και αλλάζοντας τα γεωπολιτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά και περιβαλλοντικά δεδομένα παγκοσμίως. Όσον αφορά τον 
πολιτισμό, εκτός από την εξέλιξη στην ανακατασκευή και τη διατήρηση αντικειμένων, την έρευνα, την 
τεκμηρίωση και την εκπαίδευση μεμονωμένα, η τρισδιάστατη εκτύπωση συμβάλει στην ανάδειξη της 
πολιτισμικής κληρονομιάς με προσιτό και ολοκληρωμένο τρόπο. Με την επανένταξη της αφής, και 
συνεπώς, την αλλαγή της πολιτισμικής εμπειρίας,  αλλάζει η έννοια του μουσείου. Μέσω της 
διάδρασης του επισκέπτη με τα εκθέματα, η πολιτιστική κληρονομιά καθίσταται περισσότερο προσιτή 
και προσβάσιμη, ειδικά για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά, ηλικιωμένους και τυφλούς ή 
άτομα με προβλήματα όρασης. 
Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζονται οι δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης με χρήση 
ρομποτικού βραχίονα, η συμβολή της προσθετικής κατασκευής στην πολιτιστική κληρονομιά και 
διάφορες εφαρμογές της σε χώρους πολιτισμού, ενώ παράλληλα εξετάζεται η έννοια ενός σύγχρονου 
μοντέλου μουσείου. Ορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η τρισδιάστατη εκτύπωση αναδεικνύει την 
αλληλεπίδραση και τη δημιουργία, μελετάται η ιδέα επιμέλειας εναλλακτικών μουσειακών εκθέσεων, 
όπου ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με τα εκθέματα, καθώς και να ανακαλύψει τα 
«παρασκήνια» της έκθεσης, συμμετέχοντας σε εργαστήρια σε χώρους δημιουργίας που συνοδεύουν 
τις εκθέσεις. Σύμφωνα με έρευνες και ήδη εφαρμοσμένες εναλλακτικές εκθέσεις και χώρους 
δημιουργίας, προτείνονται θέματα προς μελλοντική μελέτη, καθώς μία νέα μορφή μουσείου 
προϋποθέτει και τον (επανα)προσδιορισμό των εννοιών και των ρόλων. Τέλος, παρατίθενται τα 
συμπεράσματα και οι προτάσεις για τη ρομποτική προσθετική κατασκευή και τα μουσεία στην 
πολιτιστική κληρονομιά. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτικοί βραχίονες, μουσειακές εκθέσεις, χώροι 
δημιουργίας 
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Η I. Λεοντή είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Έχει 
ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης 
Σχεδίασης Καινοτόμων Προϊόντων του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και έχει επαγγελματική εμπειρία σε τομείς της ναυτιλίας 
και της δόμησης. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι υποψήφια 
διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων, με βασικό θέμα διδακτορικής διατριβής την 
«Προσθετική κατασκευή αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς». Στο πλαίσιο της διατριβής της πραγματοποιείται 
ερευνητικό έργο για τη μελέτη της συμβολής της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης στην πολιτιστική κληρονομιά και την προσθετική κατασκευή με τεχνικές τρισδιάστατης 
εκτύπωσης με χρήση ρομποτικού βραχίονα αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Ο Β. Μουλιανίτης υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση 
Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων». Η ερευνητική του 
δραστηριότητα εκτείνεται στις περιοχές του μηχανοτρονικού 
σχεδιασμού και της ρομποτικής εστιασμένη στο σχεδιασμό, στην 
κινηματική και στη βελτιστοποίηση ρομποτικών βραχιόνων. Έχει 
δημοσιεύσει περισσότερες από 65 εργασίες σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά 
επιστημονικών συνεδρίων. To δημοσιευμένο έργο του έχει 

προσελκύσει περισσότερες από 100 ετερο-αναφορές. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία 
μαθημάτων, έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής προγράμματος πολλών επιστημονικών 
συνεδρίων και έχει συμμετέχει ως ερευνητής σε πλήθος έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

 



 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (ΨΒ) ως μέρος του ψηφιακού κόσμου παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς [7-8]. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των 
ψηφιακών πολιτισμικών δεδομένων καθώς και η προσπάθεια αποτελεσματικής παρουσίασης και 
κατανόησης τους, οδήγησαν τις ΨΒ στην αναζήτηση λύσεων για τη διευκόλυνση της ανθρώπινης 
αντίληψης [1]. Στο πλαίσιο αυτό, η οπτικοποίηση, δηλ. η εφαρμογή τεχνικών οπτικής 
αναπαράστασης αποτελεί μια διαδεδομένη λύση καθώς η οπτική πληροφορία αφομοιώνεται πιο 
αποτελεσματικά από αυτήν που παρουσιάζεται σε αλφαριθμητική ή άλλη μορφή. Ιδιαίτερα, η γεω-
οπτικοποίηση είναι μια δημοφιλής μέθοδος παρουσίασης των πολιτισμικών δεδομένων καθώς αυτά 
περιλαμβάνουν γεωγραφικές αναφορές [5].  
Παρατηρούμε όμως ότι οι ΨΒ που γεω-οπτικοποιούν πολιτισμική πληροφορία δεν ακολουθούν μια 
τυποποιημένη μεθοδολογία όσον αφορά στην περιγραφή, ερμηνεία και οπτικοποίηση του 
περιεχομένου τους. Επιπλέον, δεν γεω-οπτικοποιούν τη διαχρονική εξέλιξη του πολιτισμού για ένα 
δεδομένο σημείο στο χάρτη. Συνήθως απεικονίζεται και διασυνδέεται με άλλα, μόνο ένα 
στιγμιότυπο της πολιτισμικής εξέλιξης ενός σημείου. Ονομάζουμε αυτό το φαινόμενο “πολιτισμικό 
στιγμιότυπο”. Αυτό παράγει ελλιπείς γεω-οπτικοποιήσεις σε ΨΒ [6], αφού δε λαμβάνουν υπόψιν 
τους τη διαφοροποίηση που υφίσταται ένα στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πέρασμα του 
χρόνου. Συνεπώς, δημιουργούν ελλιπείς διασυνδέσεις μεταξύ σημείων, μειώνοντας την δυνατότητα 
ερμηνείας των δεδομένων.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τα αποτελέσματα προηγουμένης έρευνας [2], 
εισάγουμε την έννοια της Βιβλιοθήκης Πολιτισμικής Χαρτογράφησης (ΒΠΧ) ως μια ξεχωριστή 
κατηγορία ΨΒ που χρησιμοποιούν διαδραστικό χάρτη ως βασικό μέσο και κύριο στοιχείο διεπαφής 
χρήστη για γεω-οπτικοποίηση και ερμηνεία πολιτιστικών δεδομένων. Ο ορισμός των ΒΠΧ 
βασίζεται στο μοντέλο αναφοράς ψηφιακών βιβλιοθηκών DLRM [3]. Υποστηρίζουμε πως οι ΒΠΧ 
ως κατηγορία, μπορούν να εισάγουν μια κοινή λύση στο πρόβλημα του “πολιτισμικού 
στιγμιότυπου”, χρησιμοποιώντας τις αρχές του Σημασιολογικού Ιστού, για τη διασύνδεση των 
πολιτισμικών δεδομένων που σχετίζονται με κάποιο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
συγκεκριμένο σημείο. Ειδικότερα, για τη σημασιολογική διασύνδεση των πολιτιστικών δεδομένων 
προτείνεται το εννοιολογικό μοντέλο CIDOC-CRM [4], το οποίο βασίζει την περιγραφή των 
πολιτισμικών πληροφοριών στην έννοια του χρονικού γεγονότoς (event). Με τον τρόπο αυτό τα 
σημεία στον χάρτη μετατρέπονται σε σκηνικά εξέλιξής του πολιτισμού στο χρόνο, με βάση τα 
γεγονότα που συνέβησαν εκεί.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Digital Libraries, Semantic Web, Geovisualization, Cultural Informatics  
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Σπυρίδων Μουσούρης - Βιογραφικό  
Είμαι υποψήφιος διδακτορικός στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η έρευνά μου επικεντρώνεται στον 
ορισμό και την μελέτη των Cultural Mapping Libraries. Αυτός ο όρος ορίζει μια 
νέα κατηγορία ψηφιακών βιβλιοθηκών που γεω-οπτικοποιούν πολιτιστικά 
δεδομένα με βάση τις αρχές του Σημασιολογικού Ιστού. Τα ερευνητικά μου 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επίσης cultural informatics, digital humanities, 
Linked Data, CIDOC-CRM και interoperability. Έχω πραγματοποιήσει έρευνα στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών, στον τομέα του Cultural Informatics με θέμα τους 
πολιτισμικούς χάρτες και έχω εργαστεί για μια startup στην Αθήνα, υλοποιώντας 

το front-end. Ήμουν Full Stack Web Developer στην Propulsion Analytics, συν-αναπτύσσοντας το 
σύστημα QUAD.  
 

Ευαγγελία Καβακλή - Βιογραφικό  
Η Δρ. Ευαγγελία Καβακλή είναι Καθηγήτρια Πληροφορικής στο Τμήμα 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πολιτισμικών Πληροφορικών Συστημάτων. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εννοιολογική μοντελοποίηση, 
την ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και θέματα που 
αφορούν στην τεκμηρίωση και διαχείριση πολιτισμικών δεδομένων. Έχει συν-
επιμεληθεί την ελληνική έκδοση του βιβλίου «Βάσεις Δεδομένων: Σύγχρονη 
Διαχείριση» και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε πρακτικά 

διεθνών συνεδρίων καθώς και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι επιμελήτρια ενότητας του 
διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Requirements Engineering και μέλος της οργανωτικής επιτροπής 
σημαντικού αριθμού διεθνών συνεδρίων στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με συνδυασμό δράσεων, δημιούργησε σε δύο (2) διακριτούς χώρους, στην 
Ελασσόνα και στην Καλαμπάκα, την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για την προβολή των 
αντίστοιχων περιοχών με σύγχρονα μέσα (3D). 
Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν:  
Α. το έργο «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου – 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας»,  με χρηματοδότηση από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», που απέσπασε το χρυσό βραβείο BEST 
CITY AWARDS 2017 στην κατηγορία A6.4. και το βραβείο της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη 
Ελλάδα του Αύριο «Bravo Sustainability Awards 2018»,  
Β. τα έργα κτιριακής ανακαίνισης των δύο μουσείων, βάσει των οπτικοακουστικών μελετών και 
Γ. την εγκατάσταση ειδικών ηχείων χαμηλών συχνοτήτων, για αύξηση της εμπειρίας του θεατή, με 
προσθήκη αίσθησης δόνησης στο χώρο.  
Επιπροσθέτως, προέβη στη δημιουργία πρωτότυπου υλικού για τις 2 περιοχές: 
- ένα μυθολογικό σποτ, που παράχθηκε με computer animation και χρήση κατάλληλων τεχνικών, (για 
την παραγωγή του ψηφιακού 3D μοντέλου των περιοχών, χρησιμοποήθηκε φωτογραμμετρική 
τρισδιάστατη επεξεργασία των πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων και εικόνων από drone 
στερεοσκοπικής λήψης κατάλληλης επικάλυψης), κι  
- ένα σποτ πτήσης, που παράχθηκε με στερεοσκοπικές λήψεις σε κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες 
υψηλής ορατότητας. 
Οι βασικοί στόχοι ήταν: 
- η αύξηση της συμβολής των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή, με διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης σε πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες 
των περιοχών και, κυρίως, σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις δύσβατες μονές των 
Μετεώρων και αντίστοιχα στον Όλυμπο (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ),      
- η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και την υποστήριξη της 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης και 
- η δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τη διαχείριση όλων των τουριστικών τεκμηρίων (βίντεο, 
φωτογραφίες, κείμενα), των σημείων ενδιαφέροντος της Θεσσαλίας, καθώς και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. 
Συνολικά, πρόκειται για καινοτόμο ενέργεια, που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους 
επισκέπτες, απομακρυσμένα και κυρίως κατά τη φυσική παρουσία τους στους χώρους υλοποίησης και  
αποτελεί σημαντική τεχνολογική παρακαταθήκη για τους 2 Δήμους (Ελασσόνας και Μετεώρων), με 
τα μουσεία ψηφιακής προβολής να δίνουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό απόθεμα των δύο αυτών 
πόλων έλξης της Θεσσαλίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Η πολιτιστική κληρονομιά ως βασική συνιστώσα της συλλογικής μνήμης και της κοινωνικής συνοχής, 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των 
ατόμων της τοπικής, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, υποστηρίζοντας την κοινωνική ένταξη και 
ενισχύοντας, παράλληλα, την οικονομική αναγέννηση.  
Η κρίση της πανδημίας Covid-19 έχοντας τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία, 
οδήγησε στην προφανή ανάγκη επανεφεύρεσης των κοινών αξιών που συνδέουν τους ανθρώπους σε 
παγκόσμια κλίμακα, καθιστώντας έτσι, τελικώς, το φαινόμενο της πανδημίας, καταλύτη για θετικές 
αλλαγές.  
Η «νέα κανονικότητα» όπως έχει πια διαμορφωθεί στις μέρες μας, έχει καταστήσει σαφές ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες υποδεικνύουν τη διέξοδο, δημιουργώντας νέα μοντέλα επιστημονικής 
συνεργασίας, αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνικές για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και, 
επίσης, προτείνοντας υβριδικές μεθοδολογίες κοινωνικής συμμετοχής.  
Αποτέλεσμα, τα μουσεία, προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις νέες, πρωτόγνωρες συνθήκες, 
υιοθετώντας σε εκτεταμένο, πλέον, βαθμό τις νέες τεχνολογίες, κυρίως της εικονικής πραγματικότητας 
και των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων, επαναπροσδιόρισαν, τελικώς, τη μεθοδολογία της 
μουσειολογίας και μουσειογραφίας, δεδομένου ότι, υπό τα εν εξελίξει δεδομένα, οι πολιτιστικές 
υποδομές, μουσεία και άλλες πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αποδεικνύεται ότι λειτουργούν πλέον ως 
εικονικοί χώροι πολιτικού διαλόγου και κοινωνικής ένταξης, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή.  
Ωστόσο, το προαναφερθέν πλαίσιο χαρακτηρίζεται τόσο από νέες δυνατότητες, αλλά και από 
περιορισμούς: η κοινότητα των ανθρώπων έχει αποκτήσει απεριόριστη, σχεδόν, πρόσβαση στο άυλο, 
το ψηφιακό. Αντιθέτως, η κοινωνία στερήθηκε σε μεγάλο βαθμό το υλικό, το απτό.  
Η παρούσα ανακοίνωση διερευνά τις διαφορετικές εκφάνσεις των διαφαινόμενων ψηφιακών 
μουσειολογικών προσεγγίσεων όπως αναδύονται υπό τη συνιστώσα της εφαρμογής των νέων 
τεχνολογιών, καθώς και το βαθμό επιτυχούς διάδρασής τους με τους ψηφιακούς επισκέπτες των 
εικονικών μουσείων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το Εικονικό Μουσείο Τήνου (ΕΜΤ) ιδρύθηκε το 2015 από την ΑΜΚΕ “Κέντρο Μελετών Αιγαίου”, 
κύριος σκοπός της οποίας είναι η Έρευνα και Προβολή Θεμάτων του Αιγαίου και η λειτουργία του 
ΕΜΤ. Το Εικονικό Μουσείο Τήνου διερευνά και αναδεικνύει τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και το 
τοπίο της Τήνου. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ψηφιακές εφαρμογές αφηγείται την Ιστορία, τη 
Γεωλογία, την Αρχιτεκτονική, τη Ναοδομία, τη Λαογραφία και εμβαθύνει στις κοινωνικές δομές, τις 
πολυποίκιλες τοπικές παραδόσεις και έθιμα. Εστιάζει στις συνθήκες που διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη 
Καλλιτεχνία που αναπτύχθηκε στο νησί, στην μαρμαροτεχνία, τη σιδηρουργία, την καλαθοπλεκτική 
και άλλα τοπικά επαγγέλματα, που εξελίχθηκαν τόσο μέσα από ανώνυμους λαϊκούς τεχνίτες και όσο 
και από καλλιτέχνες διεθνούς 
εμβέλειας όπως ο Γύζης. Η δημιουργία λοιπόν ενός μουσείου με ψηφιακό περιεχόμενο, που θα 
κοινοποιεί και θα εκθέτει τον πλούτο του τόπου, τις ιδιαιτερότητες και τις παραδόσεις του, με σκοπό 
την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία του επισκέπτη είναι, κρίνουμε, καίρια. Πρώτον λόγω του κίνδυνου, 
να χαθεί με τις αλλαγές που έχουν επέλθει λόγω της τεχνολογίας στον τρόπο ζωής των ντόπιων το 
συνδετικό νήμα του τόπου με την ιστορία του, και δεύτερον και κυριότερον να γνωρίσουν το νησί οι 
τουρίστες, Έλληνες και μη. 
Η πρόταση παρουσίασης μας εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού μουσείου όπως έχει 
ενσωματωθεί στο ΕΜΤ. Αποτελεί μια συλλογή αντικειμένων σε ψηφιακή μορφή με λογική συνέχεια 
και σχέση μεταξύ τους, συνοδευόμενα από πολυμέσα. Μια τέτοιου είδους συλλογή έχει τη δυνατότητα 
να ξεπεράσει παραδοσιακά προβλήματα επικοινωνίας και να «αλληλεπιδράσει» με τους επισκέπτες 
ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, καθώς μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε 
αυτή (Schweibenz W., 2004). 
 
Λέξεις Κλειδιά: εικονικό μουσείο, ψηφιακές κοινότητες, τοπική κοινωνία 
 
Αναφορές 
1. Schweibenz, W. (2004). The Development of Virtual Museums. ICOM News No: 3. 
2. Simon, Nina. (2010). The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0. 
3. Thomas Borén & Peter Schmitt (2021) Knowledge and place-based development – towards 
networks of deep learning, European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2021.1928042 
 
  



 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
 
Η ΜΑΡΙΑ ΓΡΥΠΑΡΗ είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ. Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτου των 
Ελληνικών Μύλων. Είναι Συνιδρύτρια και Νόμιμη εκπρόσωπος Εικονικού Μουσείου Τήνου. Έχει 
εργαστεί επί σειρά ετών σε αναστηλώσεις μνημείων ανά την ελληνική επικράτεια (Επικούρειος 
Απόλλων στις Βάσσες Αρκαδίας, Μηχανουργείο Γαλλικής Εταιρείας στην Καμάριζα Λαυρεωτικής-
Μουσείο Serpieri, Ιστορικό αρχείο Οργανισμού Κωπαϊδας, Ανεμόμυλοι Κυκλάδων (Σίφνος, Θήρα, 
Κύθνος), 2 παραδοσιακοί ξενώνες στη Σύμη, τριώροφο κτίριο στο ιστορικό κέντρο Ρεθύμνου κ.ά. 
Συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για θέματα αναστηλώσεων 
κτιρίων και προστασίας μύλων. 
https://www.tinosvirtualmuseum.gr/ 
 
Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΡΗ είναι αρχιτέκτων - υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ (M.Α. “Ψηφιακές Μορφές 
Τέχνης”ΑΣΚΤ), με εξειδίκευση στα Δίκτυα Εδαφικής Πολιτιστικής Διαχείρισης σε συνεργασία με τις 
τοπικές κοινωνίες. Έχει εξειδικευτεί στην ψηφιακή διαχείριση μουσείων. Επιμελείται τις 
Μικρογεωγραφίες (2011) και είναι συνιδρύτρια του μουσειακού πρότζεκτ SOMA (Διάσπαρτο Ανοιχτό 
Μουσείο Αττικής)(2015). Είναι επιστημονικός συνεργάτης σε πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς 
φορείς όπως το Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.), και μέλος του Δικτύου Μουσείων και 
Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών και του Δικτύου Βαλκανικών Μουσείων (BMN). Από το 2021 
διευθύνει το Εικονικό Μουσείο Τήνου. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το υποχρεωτικό κλείσιμο των μουσείων σε όλη τη χώρα και τα δεδομένα των περιορισμών που έχει 
επιβάλλει η πανδημία του COVID-19 οδήγησε πολλούς πολιτιστικούς οργανισμούς στο να 
επιταχύνουν τη μετάβαση τους στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα για να διατηρήσουν τη σχέση με το 
κοινό τους. Ανάμεσα στα ελληνικά κρατικά μουσεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
συνέχισε απρόσκοπτα το επιστημονικό και εκπαιδευτικό του έργο με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ποικίλων ψηφιακών δράσεων και παρέμεινε ανοιχτό ηλεκτρονικά. Η χρήση του διαδικτύου αποτέλεσε 
πολύτιμο εργαλείο για την αμφίδρομη αλληλεπίδραση του μουσείου με το κοινό του και την επίτευξη 
της επικοινωνίας, μέσω της παραγωγής και της δημοσιοποίησης μηνυμάτων για τη μεταβίβαση 
πληροφοριών και κοινωνικών αξιών.  
Ο όρος υλικές-αισθητικές δραστηριότητες προσδιορίζει τις δραστηριότητες προσωπικής δημιουργίας 
και έκφρασης που αξιοποιούνται για τη βιωματική προσέγγιση μουσειακών εκθεμάτων ή θεματικών, 
με στόχο την ενεργοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των επισκεπτών και τη μεταφορά αυτής της 
προσέγγισης σε δημιουργική πράξη, ενώ ταυτόχρονα υπηρετούν τη μουσειακή μάθηση, αλλά και την 
αισθητική αγωγή. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις ψηφιακές υλικές δραστηριότητες του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης που υλοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και τον Ιανουάριο του 
2021 και καλούσαν το κοινό, κάθε ηλικίας, να συμμετέχει από το σπίτι του με μία δημιουργική 
κατασκευή που σχετίζεται με επιλεγμένα αρχαία έργα της συλλογής. Παράλληλα, επιχειρείται η 
αξιολόγηση του σχεδιασμού και της επίδρασης των δράσεων στο κοινό, με σκοπό τον βέλτιστο 
σχεδιασμό μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων.  
 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτισμός,  μουσειακή εκπαίδευση,  αισθητική αγωγή, πολυμέσα 
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Απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
ΑΠΘ, και του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων της Σχολής Γραφικών και 
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ- Αθήνας. 

Από το 1992 εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ως συντηρήτρια αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης και από τον Μάρτιο του 2020 ως εικαστικός- ζωγράφος, στο Τμήμα 
Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη χρήση νέων 
τεχνολογιών, ειδικότερα στην τρισδιάστατη τεχνολογία, την οποία εφάρμοσε στη συντήρηση και την 
έκθεση αρχαίων αντικειμένων και στα πολυμέσα που χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών αισθητικών δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 
Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας με ταυτόχρονη δημιουργία αισθητικών ενεργημάτων 

από την διατήρηση της Συλλογικής αεροναυτικής μας Κληρονομιάς  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι οραματιζόταν στην κατάκτηση των ουρανών. με πρώτους, στον 
ελληνικό μύθο, τον Ίκαρο και τον Δαίδαλο, που απέδειξαν, ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει σαν 
πουλί. 
Η δυνατότητα μιας ελεγχόμενης και ασφαλούς πτήσης, ήταν μια επίπονη και συνεχώς εξελισσόμενη 
προσπάθεια, που απαιτούσε την υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων και βαρύ φόρο αίματος. Με την 
εμφάνιση του αεροπλάνου, η ελληνική αεροναυτική ιστορία των εκατό τελευταίων χρόνων και όχι 
μόνο, έχει διανύσει μια άκρως ενδιαφέρουσα και εν πολλοίς άγνωστη πορεία, αλλά ανέδειξε αρκετούς 
Έλληνες, πρωτοπόρους ήρωες-εξερευνητές, που έγραψαν συναρπαστικές σελίδες αεροναυτικής και 
αεραθλητικής ιστορίας και που οφείλουμε να διατηρήσουμε στην εθνική μας μνήμη.  
Συγχρόνως το διάστημα, γίνεται εξαιρετικά ελκυστικό πεδίο της ανθρώπινης εξέλιξης και οι 
τεχνολογικές επιτεύξεις το φέρνουν περισσότερο κοντά στο ανθρώπινο μέτρο.  
Στατιστικά τα μουσεία τεχνολογίας, αεροναυτικής και διαστήματος, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και 
την μεγαλύτερη προσέλευση κοινού ενώ η λειτουργία τους τους παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα 
(τοπικά- εθνικά) στους εμπλεκόμενους. Στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα υπάρξει οργανωμένη και 
δυναμική διαδικασία για την δημιουργία αντίστοιχου σχεδίου, παρά μικροί ψίθυροι. Στο πλαίσιο 
διατήρησης της Συλλογικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, προτείνεται η ίδρυση «Εθνικού Μουσείου 
Αεροναυτικής και Διαστήματος Ελλάδος» το οποίο θα κάνει εφικτή την αδιάλειπτη πρόσβαση, σε 
πραγματικό χρόνο από κάθε σημείο της υφηλίου, σε όλους τους ανθρώπους διαφορετικής ταυτότητας, 
κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου, την ελληνική αεροναυτική ιστορία. Προτεινόμενες δράσεις 
είναι:  
- Συγκέντρωση του αρχειακού υλικού καθώς βρίσκεται διασκορπισμένο πανελλαδικά στον 
προτεινόμενο χώρο-έδρα του μουσείου για τεκμηρίωση, μελέτη, ταξινόμηση, συντήρηση, 
αποθήκευση, φύλαξη και δημιουργία αεροναυτικών και αεραθλητικών φυσικών και ψηφιοποιημένων 
συλλογών.  
- Δημιουργία ιστοσελίδας του Εθνικού Μουσείου Αεροναυτικής και Διαστήματος Ελλάδος, 
σχεδιασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα πολιτιστικών ιστοσελίδων με τις σύγχρονες ψηφιακές 
εφαρμογές (eMuseumPlus), προσβάσιμες μέσω της τεχνολογίας.   
- Δημιουργία διαδικτυακών μουσειο-παιδαγωγικών δράσεων και προγραμμάτων για σχολικές 
ομάδες οικογένειες και ατομικά.  
Τέλος, προτείνεται η προσπάθεια για την καθιέρωση τέλεσης της τελετής έναρξης των Παγκόσμιων 
Αεραθλητικών Αγώνων (WAG) σε συνδυασμό με πραγματικά και εικονικά δεδομένα, από τον βωμό 
αφής της Ικάριας φλόγας στην Ικαρία, βάσει προτύπων των Ολυμπιακών Αγώνων.  
Τώρα έφτασε η στιγμή να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να προχωρήσει δυναμικά 
η ψηφιοποίηση του υπάρχοντος, διασκορπισμένου και αναξιοποίητου υλικού της ελληνικής 
αεροναυτικής ιστορίας και εύχομαι σύντομα να φιλοξενηθεί και στο «Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής 
και Διαστήματος Ελλάδος.» 
 
Λέξεις Κλειδιά: Μουσείο, Διάστημα, Αεροναυτική, Αεραθλητισμός, Αεροπορία 
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Ομοσπονδία)», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Αθήνα, διαθέσιμο στο: 
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Η κα Ευγενία Αρβανίτη Πρεβεζάνου, έχει διεθνείς σπουδές επικοινωνίας, κοινωνιολογίας και 
ανθρωπολογίας, ενδιαφέρεται για την διατήρηση της πολιτισμικής μνήμης και κληρονομιάς. Έχει 
συγγράψει μονογραφίες, μελέτες και ποικίλη αρθρογραφία σε έντυπο και διαδικτυακό τύπο κυρίως για 
θέματα στρατηγικής, επικοινωνιακής πολιτικής, εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανάπτυξης.  
Αν και αξιωματικός-πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού, ασχολείται περισσότερο από 30 χρόνια με 
αεροπορικά θέματα και προωθεί το όραμα της, προτείνοντας αποτελεσματικές στρατηγικές για να 
ιδρυθεί το «Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος Ελλάδος». Δυναμική ακτιβίστρια και 
πολιτικός, διετέλεσε Βουλευτής Αττικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι μέλος της Ένωσης 
τ.Βουλευτών-Ευρωβουλευτών Ελλάδος.  

  



 

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών / Covid & Μετά-Covid εποχή 

Ψηφιακή Επανάσταση & εργαλεία για βελτιστοποίηση της μουσειακής εμπειρίας 

Νικολέττα Λιακοσταύρου, Μουσείο ΟΤΕ 

nliak@ote.gr 

 
H πανδημία του Covid-19  έχει επηρεάσει τους πολιτιστικούς χώρους όπως και κάθε έκφανση της ζωής 
μας. Η διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών συγχρονικά με την πανδημία επιδεικνύει τάσεις, 
προτάσεις και βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Πως θα διαμορφωθεί, όμως, η επόμενη μέρα για τα 
Μουσεία, ποια θα είναι η Meta-Covid  εποχή των Μουσείων και του κοινού τους; 
 
Από την αρχή της πανδημίας, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αντιδράσαμε γρήγορα.  «Ντύσαμε» 
μουσειολογικά  τις δυνατότητες που προσφέρουν τα τεχνολογικά μέσα και οι πολυμεσικές εφαρμογές 
για να στηρίξουμε την επικοινωνία μας  με το κοινό, με στόχο να είμαστε  μαζί, όπου και αν βρίσκεται. 
 

 Ξεκινήσαμε νέα διαδραστική ενότητα στο otegroupmuseum.gr το οποίο έγινε ένα μικρό 
brand #StayConnected,StayCurious, πιστεύοντας ότι η σύνδεση και η περιέργεια θα 
κρατήσει τη σχέση μας ζωντανή. Παιχνίδια, εικαστικά, προγράμματα stem, κατασκευές, κουίζ, 
digital ξεναγήσεις, φέρνουν τις συλλογές και το κλίμα των τηλεπικοινωνίων κοντά σε όλους 
εστιάζοντας στη γνώση, τη χαρά, την ψυχολογική εκτόνωση, την Επικοινωνία. 

 Digital Έκθεση με τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου μας να ξετυλίγεται σε 5 διαφορετικές 
ενότητες με κείμενο και εικόνα (προηλεκτρική περίοδος, ηλεκτρισμός και μεγάλοι εφευρέτες, 
τηλεγραφία, τηλεφωνία & ένα από τα πρώτα  τηλεοπτικά στούντιο της δεκαετίας του 1960)  

 Eνα πρωτότυπο μουσικό performance με τίτλο "Infinite Connections" που σχεδιάσαμε και 
παρουσιάσαμε σε Live Stream μετάδοση από το κανάλι You- Tube της Cosmote στις 18 
Μαΐου, τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. 

  Εικονική περιήγηση (Virtual Tour) στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό, όπως κείμενα, videos, ηχητικά αποσπάσματα, δημιουργικές 
δραστηριότητες 

 Story telling/ Video ξενάγηση 30 λεπτών  

 Εμπλουτισμό και νέα κατηγοριοποίηση των συλλογών μας. 7πλασιάσαμε τα τεκμήρια που 
είναι διαθέσιμα στον ψηφιακό επισκέπτη  

 Είμαστε έτοιμοι να  προβάλουμε πλέον και διεθνώς τις συλλογές μας εντάσσοντάς τις στις 
ψηφιακές πλατφόρμες Search Culture & Europeana με σκοπό την ανοικτή διάθεση των 
συλλογών μας σε ένα ακόμα πιο ευρύ κοινό 

Στην εποχή των προκλήσεων & των ανατροπών,  ο ρόλος των Μουσείων και η συμβολή τους στο 
κοινωνία είναι  καθοριστική. Τα Μουσεία, ανεξάρτητα από τις συνθήκες,  οφείλουν να στέκονται 
πλάι στο κοινό, διότι οι άνθρωποι είναι ο λόγος ύπαρξης τους. Οι έννοιες της συμπερίληψης, της 
επικοινωνίας και της συνδημιουργίας είναι επίκαιρες και καθοριστικές για το αύριο των μουσείων. 



 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΠΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα νομίσματα αποτελούσαν ανέκαθεν σύμβολα ευημερίας, οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής 
δύναμης, τα οποία διαχρονικά παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες, μεταφέροντας μηνύματα και 
θεμελιώνοντας την εξουσία της εκάστοτε εκδίδουσας αρχής. Από τα αρχαία χρόνια ως τη σύγχρονη 
εποχή ισχυρά νομίσματα, όπως η αθηναϊκή δραχμή, το μακεδονικό τετράδραχμο, ο ρωμαϊκός aureus, 
ο βυζαντινός solidus, η βρετανική λίρα, το δολάριο των ΗΠΑ ή το πιθανό μελλοντικό παγκόσμιο 
νόμισμα, το κινέζικο Yuan, αποτελούν αντανακλάσεις της δύναμης των αυτοκρατοριών και των 
κρατών.  
Οι ιδιαίτεροι συμβολισμοί που ενέχουν, αλλά και η πραγματική αξία τους ως έργων τέχνης, καθιστούν 
τα νομίσματα σημαντικά εκθέματα σε ένα μουσείο. Σίγουρα, ένας βασικός παράγοντας για τη γοητεία 
ενός μουσείου είναι να περιλαμβάνει «αυθεντικά» αντικείμενα, τα οποία προκαλούν τον θεατή να 
βιώσει την οντότητα του αντικειμένου, να το προσεγγίσει και να το ερμηνεύσει ανάλογα. Ωστόσο, η 
προσβασιμότητα των μουσείων δεν είναι δυνατή για όλους και ιδιαίτερα στις μέρες μας, εξαιτίας της 
πρόσφατης σοβαρής κρίσης στην υγεία που προκλήθηκε από την COVID-19. Τώρα περισσότερο από 
ποτέ, η έμφαση στην αναπαράσταση αρχαίων νομισμάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα είναι 
απαραίτητη, όχι μόνο για τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και για όλους όσοι αναζητούν 
ακόμη και ψηφιακά την εμπειρία της «αυθεντικότητας».  
Αυτό το εναλλακτικό ψηφιακό context ή «ψηφιακό μουσείο», είναι ένας νέος τρόπος διαχείρισης των 
πολιτιστικών πληροφοριών του παρελθόντος. Εδώ, τα νομίσματα θα εκτεθούν σε ένα ψηφιακό, 
τρισδιάστατο χώρο, ως ψηφιακές οντότητες (digital assets), που μπορεί κανείς να τα αναζητήσει και 
να τα εξετάσει ποικιλοτρόπως, ενώ παράλληλα θα έχει πρόσβαση σε εποπτικό υλικό, το οποίο 
προκύπτει από τα «μεταδεδομένα» (metadata), που τα συνοδεύουν. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, τα 
νομίσματα δεν νοούνται μόνο ως αρχαιολογικά ευρήματα ή έργα τέχνης, αλλά μπορεί κανείς να τα 
βιώσει καλύτερα, αψηφώντας την υλική τους ύπαρξη, ως ιδέες του παρελθόντος που προβάλλονται 
στο παρόν, έννοιες της οικονομικής ζωής, της μνήμης, της κοινής ταυτότητας, του πολιτισμού, σε όλες 
τις εποχές και τις γεωγραφικές περιοχές. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η εισήγηση πραγματεύεται το ζήτημα των αλλαγών που υφίσταται η επιμελητική πρακτική ως 
απόρροια της εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών και την εφαρμογή αυτών σε ένα συγκεκριμένο 
παράδειγμα στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου.   
Η ψηφιακή πραγματικότητα μετασχηματίζει όλες σχεδόν τις πτυχές της σύγχρονης ζωής, οδηγώντας 
σε δραστικές αλλαγές τον τρόπο με τον οποίο η πολιτισμική κληρονομιά, καταγράφεται, αναλύεται, 
ανανεώνεται, δημιουργείται κι εκτίθεται. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση του επιμελητή, έρχεται αντιμέτωπη 
με περίπλοκα ζητήματα που αφορούν στην ασαφή ταυτότητα και τον υβριδικό του ρόλο στο νέο 
ψηφιακό περιβάλλον. Στο επίκεντρο αυτών των ζητημάτων είναι η και η αλλαγή που συντελείται στην 
άλλη πλευρά, στο «κοινό» που πλέον διεκδικεί την ενεργή συμμετοχή του στη συν-δημιουργία και από 
κοινού ιδιοκτησία του περιεχομένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο ενός πολιτισμού ρευστής 
επιμέλειας που εκδημοκρατίζει, διεγείρει, ή ενθαρρύνει νέες μορφές δημιουργικού διαλόγου με το 
κοινό.  
Οι προοπτικές αυτές επαναπροσδιορίζουν την επιμέλεια, η οποία μετατρέπεται σε μια ροϊκή, 
συμμετοχική, δυναμική δραστηριότητα που εμπλέκει, χωρίς να διαχωρίζει ή να διακρίνει, καλλιτέχνες, 
επιμελητές και κοινό. Πλέον το κοινό δεν αποτελεί παθητικό δέκτη, αλλά ενεργό παράγοντα 
συνδιαμόρφωσης της μουσειακής εμπειρίας, με ισότιμη συμμετοχή στη δημιουργία, ερμηνεία και 
μεταπαραγωγή του ίδιου του περιεχομένου. Με τη χρήση των ψηφιακών μέσων, τα πολιτισμικά 
ιδρύματα μετατρέπονται σε ανοικτή πλατφόρμα πειραματισμού, στην οποία ο κάθε επισκέπτης έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργεί προσωποποιημένες εμπειρίες και να σχηματίσει προσωπικές αφηγήσεις και 
συσχετίσεις, σε ένα επαυξημένο ψηφιακά χωροχρονικό πλαίσιο.  
Η εισήγηση παρουσιάζει την εμπειρία από τη συμμετοχική «συνεπιμέλεια» του ανοικτού Μουσείου 
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Greece-Italy “PALIMPSEST” και 
συγκεκριμένα του «Booth». To «Booth» αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο συνδεδεμένο με την 
εφαρμογή (app) του PALIMPSEST, που επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή video σχετικού με ιστορίες 
από το παρελθόν που καταγράφει το ίδιο το κοινό. Μέσα από μία σειρά ερωταπαντήσεων, οι χρήστες 
έχουν τη δυνατότητα να δουν τις προφορικές τους ιστορίες να οπτικοποιούνται και να μετατρέπονται 
σε μικρά video animation, αποκτώντας νέα ζωή μέσω της καλλιτεχνικής ερμηνείας και των ψηφιακών 
μέσων.  
Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση και την ανάλυση του παραδείγματος, σκοπός είναι η άντληση 
συμπερασμάτων ως προς τους τρόπους με τους οποίους οι επιμελητές μπορούν να συμπεριλάβουν τη 
νέα πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής, υιοθετώντας εναλλακτικές επιμελητικές πρακτικές που 
οδηγούν σε καινοτόμες πολιτιστικές εμπειρίες. 
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ABSTRACT 
 

Historical data always constitute life circumstances, where the structures of historical thinking and 
knowledge obtained outweigh the typical significance found in any other field of knowledge and 
learning process. Significance is apparent when museums or archaeological sites visitors assimilate 
historical knowledge and are familiarized with it. On the same level, it is obvious in the influence 
exerted on them regarding their self-identity, judgment and concerned standpoint pertaining to the 
present as a form of continuity and also as a part of the past. Therefore, nations that acquire historical 
knowledge are able to discern diversified views and evaluation standards and also define their total 
evaluation as an approach among other approaches and not as an undeniable and absolutist one. 
Apart from its sheer scientific dimension, History sets practical objectives directly or indirectly at an 
extra-scientific level through its content and the way any given “negotiator” attempts to approach it. 
Just as Art is not about art only, therefore history and the culture it gives rise to, is not produced nor 
described just for the sake of history. Specifically, historical and folklore museums should be deemed 
as venues for applied cultural history, owing to the fact that each of their exhibits highlights the 
structures of historical knowledge. Time, place and people contributing to historical evolution, are 
discreetly pointed out in order for the past to pass from the mythical state to the real and tangible one, 
to becoming the present. Under this understanding, museums cease to merely constitute a preservation 
place for cultural goods and turn into the places where the civilization in question is interpreted. 
Museums no longer refer to “objects”, but to “concepts”. 
The present research presents us with a challenge that involves the investigation of means with which 
cultural management and tourism thereof, will potentially constitute the engine of reconciliation by 
providing local people with mutual feelings.  

 
 
Key Words: Peace, intercultural communication, cultural heritage, intercultural education, museum 
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Kοινωνικό κεφάλαιο, πολιτιστική κληρονομιά και δυνατότητες ψηφιακής προβολής 
μορφών αθλητικού τουρισμού 

 
Νικόλαος Βαγιονής 

Ερευνητής Α’ ΚΕΠΕ, ΣΕΠ ΕΑΠ 
 

Ο Bourdieu (1985) όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πραγματικών ή συμβολικών 
πόρων οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά δίκτυα, που διατηρούνται στο χρόνο και συσχετίζονται με εν 
πολλοίς θεσμοθετημένες σχέσεις αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης». Με άλλα λόγια, το κοινωνικό 
κεφάλαιο αντιπροσωπεύει το άθροισμα των πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν όσα άτομα ανήκουν σε 
κοινά δίκτυα ή σε ομάδες. Ο όγκος του κοινωνικού κεφαλαίου των φορέων εξαρτάται από το μέγεθος 
του δικτύου διασυνδέσεων που μπορούν να κινητοποιήσουν επιτυχώς.  
Στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα ένα σχετικά αξιόλογο κοινωνικό κεφάλαιο αθλητικών διοργανώσεων, 
και μάλιστα με παγκόσμια αναγνωρισμένη ιστορική πολιτιστική κληρονομιά (Μαραθώνιος, 
Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ). Αυτό, σε αντιδιαστολή με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς οριακά ή 
ελάχιστα συμμετέχει στη διαμόρφωση και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.  
Στην παρούσα εργασία θα δοθούν οι διαστάσεις ορισμένων τέτοιων μορφών ανοικτών στο κοινό, 
παραδοσιακών, όπως τα δρομικά αθλήματα, και νεότερων, όπως η ποδηλασία. Θα παρουσιαστούν 
παραδείγματα και καλές πρακτικές ψηφιακής προβολής τους από άλλες χώρες και διοργανώσεις και 
θα υποστηριχθεί η δυνατότητα συμβολής τους στο τουριστικό προϊόν στη χώρα μας.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι τεράστιες εξελίξεις στην τεχνολογία και την πληροφορική έχουν μεγάλη επιρροή σε όλες τις πτυχές 
της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένου και του πολιτισμού. Και, ενώ η διεπιστημονική έρευνα μεταξύ 
των τομέων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πληροφορικής παρέμεινε σε πολύ χαμηλό επίπεδο 
για αρκετά χρόνια, φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε 
συγκεκριμένους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών με τη βοήθεια και την υποστήριξη της 
πληροφορικής και της τεχνολογίας. Τα προαναφερθέντα είναι περισσότερο από προφανή την τελευταία 
δεκαετία, ειδικά σε μουσεία και χώρους πολιτισμού, όπου η χρήση της τεχνολογίας τόσο για τη 
μεγιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών, όσο και για την υποστήριξη των ίδιων των επιστημόνων 
(αρχαιολόγων, μουσειολόγων κλπ.) θεωρείται σήμερα δεδομένο. Μάλιστα οι συνθήκες οι οποίες έχουν 
επιβληθεί σε όλη την ανθρωπότητα τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της επιδημίας που προκαλεί COVID-
19 οδηγούν τις εξελίξεις ακόμα πιο γρήγορα προς την ψηφιοποίηση και τον online κόσμο. 
Το έργο «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι ελευθερίας» ήταν η αφετηρία για τη δημιουργία του πρώτου μικτού 
ψηφιακού μουσείου στην περιοχή της Πελοποννήσου, που σχετίζεται με την ιστορία της Ελλάδας 
ξεκινώντας από την επανάσταση του 1821 και τη σχέση της με την Καλαμάτα. Αυτή η εργασία αναλύει 
τη διαδικασία σχεδιασμού, προετοιμασίας και υλοποίησης των Ψηφιακών Εφαρμογών Πολυμέσων 
που είναι εγκατεστημένες στην υποδομή του ψηφιακού μουσείου. Οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για 
να μεγιστοποιούν τις πληροφορίες που μπορούν να προσληφθούν στο σύντομο χρονικό διάστημα που 
κάποιος επισκέπτεται το μουσείο, προσφέροντας παράλληλα μια διαδικασία μέσω της οποίας κάποιος 
θα μπορούσε να αποκτήσει, ορισμένες από τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν απευθείας στις 
κινητές συσκευές του. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική παράμετρο πολιτιστικής και οικονομικής προόδου, η οποία σε 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο  ενεργοποιεί άμεσα την αναπτυξιακή διαδικασία μέσα κυρίως από το πρίσμα 
του πολιτιστικού τουρισμού. Ειδικότερα, η αποκεντρωμένη δομή του εναλλακτικού τουρισμού τον καθιστά 
μία κατεξοχήν οικονομική δραστηριότητα. Με βάση την ατομική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για 
ξεκούραση, εξελίχθηκε ως κοινωνική ανάγκη, ως «δικαίωμα» για αναψυχή, φαινόμενο με πολύ μεγάλη 
σημασία, από την πλευρά τόσο της παγκόσμιας οικονομίας όσο και της ανάπτυξης ενός τόπου (Κοκκώσης, 
2011). Το μοντέλο της «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς» αποτελεί μια εν εξελίξει διαδικασία 
αλληλεπίδρασης ανθρώπων και πολιτισμικών στοιχείων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε ιστορικές 
πόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς ή πολιτιστικά τοπία εν γένει. Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης 
βρίσκεται η κοινότητα που βιώνει, δημιουργεί και εξελίσσει αυτή την κληρονομιά (Τεκμηρίωσης,2017). 
Ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές. 
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η δημιουργία μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στην Ανδρίτσαινα του 
18ου και 19ου αιώνα, μέσα από τη στοχευμένη επιλογή δέκα στάσεων  που αφορούν σε πρόσωπα, μνημεία 
και γεγονότα της χρονικής αυτής περιόδου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη, η οργάνωση και 
η προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής με την ονομασία (Brand Name): «Andritsaina 18th - 19th century» 
ως «τουριστικό προϊόν». Επί μέρους στόχοι είναι η καινοτομία καθώς και τα χωρικά & περιβαλλοντικά 
δεδομένα σε συνθήκες αειφορίας. 
Η καινοτομία της παρούσας εργασίας συνίσταται πρωτίστως στο γεγονός πως είναι μοναδική στο είδος της 
αφού ως σήμερα καμιά άλλη πολιτιστική διαδρομή δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την Ανδρίτσαινα 
και μάλιστα ως «τουριστικό προϊόν» με κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό συνεπάγεται πως η συγκεκριμένη 
μελέτη απευθύνεται δυνητικά σε μια παρθένα τοπική αγορά, προσφέροντας ισχυρά αναπτυξιακά κίνητρα 
όχι μόνο στο τοπικό αλλά και στο ευρύτερο τουριστικό περιβάλλον. Ο χωρικός σχεδιασμός έγινε κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του επί τόπου, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη και να ελαχιστοποιηθούν πιθανά 
προβλήματα (Δέλλα, 2019).  Έλαβαν χώρα επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε διάφορα σημεία 
ενδιαφέροντος μέσα στην Ανδρίτσαινα με κύριο στόχο τη στοχευμένη αναζήτηση πολιτιστικών πόρων, οι 
οποίοι θα αποτελέσουν  τις πλέον δόκιμες «Στάσεις» της συγκεκριμένης Πολιτιστικής Διαδρομής.  

Η πλειονότητα των απαραίτητων στοιχείων για τις «Στάσεις» που τελικά επελέγησαν είναι αποτέλεσμα 
διενέργειας επιτόπιας έρευνας από την ίδια τη συγγραφέα αφού κατά την ερευνητική διαδικασία 
ανακαλύφθηκε μεγάλης έκτασης ερευνητικό κενό (Μαυρογορδάτος κ.ά., 1988). Η έρευνα αφορά σε διάφορα 
στοιχεία όπως, φωτογραφικό υλικό, στοιχεία δημιουργών κυρίως γλυπτών αλλά και ημερομηνίες 
κατασκευής πολλών μνημείων οι οποίες ήταν λαξευμένες σε δυσπρόσιτα και ταλαιπωρημένα, από το χρόνο 
σημεία. Τέλος, αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές με σκοπό την άντληση σημαντικών 
ιστορικών και λοιπών θεωρητικών στοιχείων προς τεκμηρίωση της παρούσας προσπάθειας. 

Λέξεις – κλειδιά: Πολιτιστικός Τουρισμός, Πολιτιστικές Διαδρομές, Andritsaina 18th - 19th century, 
Τουριστικό προϊόν, Βιωσιμότητα, Αειφορία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών καταγραφής των εκκλησιαστικών αντικειμένων από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πρέβεζας εντοπίστηκαν αξιόλογα ξυλόγλυπτα τέμπλα, εκ των οποίων στα πλαίσια του4ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς παρουσιάζονται τέσσερα από 
αυτά, που βρίσκονται διάσπαρτα στην ΠΕ Πρέβεζας. Συγκεκριμένα τα τέμπλα προέρχονται από το 
ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας (Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους) και την ευρύτερη περιφέρειά της που 
σήμερα ανήκει στον Δήμο Πρέβεζας (Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Λούρου και Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άνω 
Ράχης), καθώς επίσης και από τη Λάκκα Σούλι (Ι. Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Γαλατά),  ευρύτερης 
περιοχής Θεσπρωτικού, σημερινού Δήμου Ζηρού. 
Τα εν λόγω τέμπλα διαθέτουν πολύτιμα στοιχεία για τη χρονολόγησή τους και σε συνδυασμό με τον 
πλούσιο ξυλόγλυπτο διάκοσμο δίνουν μια εικόνα των εκφάνσεων της ξυλογλυπτικής τέχνης αυτής της 
εποχής στην Πρέβεζα, περιοχήςπου δεν είχε ακόμη απελευθερωθεί και παρέμενε στις 
τουρκοκρατούμενες περιοχές. 
Την εποχή αυτή φαίνεται τόσο μέσα από τον πλούσιο τοιχογραφικό διάκοσμό όσο και μέσα από τις 
φορητές εικόνες, τα μεταλλικά αντικείμενα αλλά και τον ξυλόγλυπτο διάκοσμο κυρίως των τέμπλων 
ότι η εκκλησιαστική τέχνη στην περιοχή ανθεί. 
Η παρουσίασή τους αναδεικνύει και προβάλλει την ξυλογλυπτική στους ναούς της ΠΕ Πρέβεζας στην 
περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης. 
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Συνοπτικά Βιογραφικά 
 
 
Η Σαλταγιάννη Ελπίδα εργάζεται ως αρχαιολόγος με ειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία στην ΕΦΑ 
Πρέβεζας. Είναι παντρεμένη με τον Χρήστο Γούση και έχουν μια κόρη, την Ελένη. Σπούδασε στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι κάτοχος δύο 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, της Ιστορίας της πόλης και της κτιριοδομίας μετά τον 16ο αιώνα στην 
κατεύθυνση της ιστορικής τεκμηρίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Διοίκησης Πολιτισμικών 
Μονάδων του ΕΑΠ. Συμμετέχει σε ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια που σχετίζονται με τη διάσωση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη μελέτη των ευρημάτων και την ανάδειξη των μνημείων ενώ 
ασχολείται και με εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη διάσωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ασχολείται με την καταγραφή των εκκλησιαστικών αντικειμένων των ναών 
της ΠΕ Πρέβεζας από κοινού με τον κ. Δημήτρη Καρβελά, συντηρητή στην ΕΦΑ Πρέβεζας 
 
 
Ο Δημήτρης Καρβελάς εργάζεται ως συντηρητής με ειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών και 
εικόνων.Είναι παντρεμένος με την  Ευαγγελία Κατσάβαρου. Το 1986 προσλήφθηκε ως εργατοτεχνίτης 
συντήρησης στην 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους, όπου έμαθε 
συντήρηση σε τοιχογραφίες και εικόνες δίπλα σε συντηρητές της Εφορείας μας και της Δ/νσης 
Συντήρησης. Το 2001 μετατέθηκε στην 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Μακεδονίας-Θράκης  και 
ασχολήθηκε με σωστικές αποτοιχίσεις τοιχογραφιών και την συντήρησή τους . Από το 2010 εργάζεται 
στην ΕΦΑ Πρέβεζας συντηρώντας σπαράγματα τοιχογραφιών από ανασκαφές . Από το 2014 έχει 
ξεκινήσει, από κοινού με την κ. Ελπίδα Σαλταγιάννη την καταγραφή των εκκλησιαστικών 
αντικειμένων των ναών της ΠΕ Πρέβεζας ενώ ταυτόχρονα συντηρεί εικόνεςπου βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση. Παράλληλα, στο πεδίο, πραγματοποιεί άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης ενώ 
συμμετέχει  σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και αποτελεί τον 
ενοριακό ναό της περιοχής. Ο ναός χρονολογείται στις αρχές του 18ου αιώνα και χαρακτηρίζεται ως 
ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλική με την ιδιαιτερότητα του εκτός των κλιτών γυναικωνίτη του. Από τα πιο 
σημαντικά κειμήλια του ναού είναι το περίτεχνο επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο, φιλοτεχνημένο το 
1812. Επιπρόσθετα, διαθέτει μια πλούσια συλλογή από αντικείμενα λαογραφικής και εκκλησιαστικής 
αξίας τα οποία σχεδιάζεται να παρουσιαστούν με την μορφή μίας μόνιμης έκθεσης σε διαθέσιμο και 
κατάλληλο χώρο εντός του γυναικωνίτη. Η δημιουργία μιας μόνιμης έκθεσης εκκλησιαστικού και 
λαογραφικού περιεχομένου (in situ) δίνει τη δυνατότητα στο ναό να αποκτήσει και την ιδιότητα του 
αντίστοιχου μουσείου, εμπλουτίζοντας και πολιτιστικά την θρησκευτική εμπειρία. 
 Είναι καθολικά αποδεκτό, ότι κληρικοί και λαϊκοί ως λαός του Θεού στην ορθόδοξη λατρεία 
συλλειτουργούν. Οι λαϊκές συνήθειες και παραδόσεις αποτελούν ένα αξιοσέβαστο τμήμα της 
ευρύτερης πνευματικής κληρονομιάς. Αποτελούν μάλιστα το ξεχείλισμα της λατρεύουσας λαϊκής 
ψυχής, που μορφοποιείται σε ήθη και έθιμα, σαν εκείνα που τόσο παραστατικά μας διηγούνται πολλοί 
συγγραφείς, όπως ο Παπαδιαμάντης. Αυτά έχουν συγκεκριμένη ονομασία, λέγονται Ορθόδοξη 
Λειτουργική Ευσέβεια. Η κεντρική νοηματική μουσειολογική ιδέα της μόνιμης έκθεσης αποσκοπεί 
στην παρουσίαση της τοπικής ορθόδοξης λειτουργικής ευσέβειας. Παρουσιάζει δηλαδή την 
ενσωμάτωση της λαϊκής παράδοσης στην ορθόδοξη λατρευτική ζωή, μέσα από ενότητες που 
συνδυάζουν τα δύο αυτά στοιχεία υπογραμμίζοντας νοηματικά και οπτικοποιώντας την έντονη 
αλληλεπίδρασή τους.  
 Ανάμεσά τους παρουσιάζονται δύο σημαντικές συνιστώσες για τον τόπο και τον ναό. Την πρώτη 
συνιστώσα αποτελεί η συντεχνία των Κολακιωτών αγιογράφων (19ος αιώνας) που φιλοτέχνησε 
σημαντικό αριθμό από τις φορητές εικόνες που κοσμούν τον ναό, ενώ την δεύτερη συνιστώσα συνθέτει 
η παραδοσιακή ενασχόληση των ντόπιων στα λατομεία εξόρυξης ασβεστόλιθου και στην κατεργασία 
αυτού για την παραγωγή ασβέστη. 
Το στοιχείο όμως που ντύνει τα μουσειολογικά αντικείμενα με προσωπικά νοήματα είναι οι 
ηχογραφημένες διηγήσεις των ίδιων των κατοίκων του Ασβεστοχωρίου. Η ψηφιοποιημένη εκδοχή 
αυτών των διηγήσεων θα ενσωματωθεί στο μουσειολογικό σκεπτικό, ενώ παράλληλα στην ψηφιακή 
εκδοχή του μουσείου θα υπάρχει η δυνατότητα για πρόσβαση σε ολόκληρο το υλικό. Η διαδικασία 
αποτύπωσης όλων αυτών των διηγήσεων συντελεί στη διάδοση και διαχείριση της άυλης πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς που μπορεί έτσι να ταξιδέψει μακριά, να αγγίξει με την προσωπική αφηγηματική της 
ζωντάνια, να ενεργοποιήσει αναμνήσεις ή και να δώσει όψεις μιας άλλης ζωής του χθες στους 
ανθρώπους του σήμερα. Το έργο αυτό βρίσκεται στην αρχή της διαδικασίας υλοποίησης του και 
αποτελεί μία μοναδική προσπάθεια θεματικής συστέγασης και συν λειτουργίας με κύριο άξονα την 
διαδραστική παρουσίαση και την ψηφιακή αποτύπωση όπως αυτή εμφανίζεται στις μουσειολογικές 
ενότητες. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακή μουσειολογική αφήγηση, εκκλησιαστικό και 
λαογραφικό μουσείο 
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H Μελίνα Παπαδοπούλου έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Α.Π.Θ με μεταπτυχιακές σπουδές στη 

Μουσειολογία και Διαχείριση Πολιτισμού, ενώ πρόσφατα έγινε αποδεκτή ως υποψήφια διδάκτορας 
στο τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας του πανεπιστήμιου ΤΕΠΑΚ στην Κύπρο. Εργάζεται ως 
Μουσειολόγος στο τμήμα πολιτισμού του δήμου Πανοράματος, ενώ παράλληλα ετοιμάζει την διεθνή 
έκθεση για την ιστορική σχέση του δήμου Θεσσαλονίκης με την πόλη της Βενετίας. Έχει 
πραγματοποιήσει επίσης επετειακή περιοδική έκθεση για το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
ως μουσειολόγος του μουσείου κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Παράλληλα και σε συνεργασία με το 
τμήμα αρχαιολογίας του Α.Π.Θ έχει σχεδιάσει information museological tech point για την ανάδειξη 
του λιμναίου προϊστορικού οικισμού στο Δισπηλιό της Καστοριάς. Έχει εισηγηθεί για την ΕΟΣ 
Εύξεινη Πόλη με θέμα την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά και την διαχείρισή της και συμμετάσχει και 
σε άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και δρώμενα αλλά και ομαδικές εικαστικές εκθέσεις. Το έργο το 
οποίο ολοκληρώνει τώρα αφορά τη δημιουργία ενός λαογραφικού-θεολογικού μουσείου εντός του 
Ι.Ναού Αγ. Γεωργίου στο Ασβεστοχώρι, συγκεντρώνοντας παράλληλα τεκμήρια άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  
  

Παπαδοπούλου Μελίνα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός- Μουσειολόγος 
PhD Candidate ΤΕΠΑΚ 
Email: architecturaid@yahoo.gr 
Τηλ: +306973978810 
Website: https://www.archisearch.gr/melinapapadopoulou 
 



 

 

   
 

Η Γαλήνη Στεργίου είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης - 
Πρόγραμμα Διαχείρισης και Συντήρησης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και μέλος του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μουσείων του Ηνωμένου Βασιλείου (ICOM UK). Από το 2016, διατηρεί εργαστήριο 
συντήρησης στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει συντήρηση έργων από εκκλησίες και ιδιωτικές 
συλλογές. Στο portfolio της συγκαταλέγονται έργα συντήρησης τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων: τις Δεσποτικές εικόνες και ξυλόγλυπτα του τέμπλου, του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 
Μόλιστας (Ιωάννινα), τον ψηφιδωτό διάκοσμο και την τοιχογραφία που κοσμούν το Μνημείο 
Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη, και πίνακες από την ιδιωτική συλλογή τέχνης Γεώργιου Κητή. Τέλος, 
την τρέχουσα χρονική περίοδο ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα πλαίσια του 
Διατμηματικού προγράμματος «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
 

 
 
 
 
 

  

Στεργίου Γαλήνη 
Συντηρήτρια Εκκλησιαστικών Κειμηλίων  
και Έργων Τέχνης 
Email: gsconservations@hotmail.com 
Τηλ: +306988056691 
Website: https://galinistergiou.gr 



 

Ψηφιοποίηση, Διαχείριση και Καταλογογράφηση της Συλλογής Χειρόγραφων Κωδίκων της 
Ιεράς Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων 

 

Ελευθερία Τεμπλαλέξη 
Βιβλιοθηκονόμος MSc, Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο έργο «Ψηφιοποίηση, Διαχείριση και Καταλογογράφηση της 
συλλογής χειρόγραφων κωδίκων της Ιεράς Μονής Ρουσάνου», που ανέλαβε η Επιμορφωτική, 
Λογοτεχνική και Πολιτιστική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καλαμπάκας (KDK), στην οποία 
ανήκει η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, σε συνεργασία με το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του 
Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Μεταξύ των τριών φορέων υπογράφηκε μνημόνιο 
συνεργασίας, διασφαλίζοντας καλές πρακτικές και θέτοντας τις βάσεις ενός κοινού πλαισίου 
συνεργασίας.  
Κύριος σκοπός του έργου είναι η διατήρηση, ανάδειξη και διάθεση του πολιτιστικού πλούτου της Ιεράς 
Μονής και η πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στο πολιτιστικό απόθεμά της. Οι κώδικες της 
Μονής Ρουσάνου έχουν γραφεί από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα και οι περισσότεροι είναι 
εκκλησιαστικού περιεχομένου. Πρόκειται κυρίως για Λειτουργικά Βιβλία, Μηναία, Παρακλητικές, 
Συναξαριστές, Λόγους Εκκλησιαστικών Πατέρων, Δογματικά κ.ά. Στην εργασία παρουσιάζονται τα 
στάδια δημιουργίας, ανάπτυξης και προβολής στο διαδίκτυο της ψηφιακής συλλογής των χειρόγραφων 
κωδίκων της Μονής, η οποία φιλοξενείται στη βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας. Για τις 
ανάγκες του έργου πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες ψηφιακές λήψεις, ενώ το ψηφιακό υλικό αποτέθηκε 
σε δεύτερη βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, στο λογισμικό V-Smart· 
το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών της Βιβλιοθήκης (ILS). Για την τεκμηρίωση του υλικού 
εφαρμόστηκε το format Unimarc (Universal Machine Readable Cataloguing), ενώ η προβολή του στο 
διαδίκτυο έγινε μέσω του λογισμικού Iguana, που παρέχει στους χρήστες πλούσια εμπειρία 
αναζήτησης και φιλικό περιβάλλον πλοήγησης.  
Επιπρόσθετα, στο αποθετήριο έχει υλοποιηθεί μια σημαντική τεχνική καινοτομία· τα ψηφιακά 
αντικείμενα προβάλλονται μέσω του πρωτοκόλλου IIIF (International Image Interoperability 
Framework) και η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φορείς στην Ελλάδα 
που το διαθέτουν. Μέσω του πρωτοκόλλου IIIF δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές να κάνουν zoom 
σε μεγάλη ανάλυση στα ψηφιακά τεκμήρια διευκολύνοντας το έργο τους, καθώς η πρόσβαση σε 
πόρους που βασίζονται στην εικόνα είναι θεμελιώδης για την έρευνα και τη μετάδοση πολιτιστικών 
γνώσεων. 
Για την επίτευξη των στόχων και την ολοκλήρωση του έργου ήταν εξαιρετικά σημαντικός ο 
προγραμματισμός και ο έλεγχος στην διεκπεραίωση εργασιών. Κατά τη διάρκεια του έργου, 
αντιμετωπίστηκαν τεχνικές δυσκολίες στη διαχείριση των ψηφιακών αντικειμένων, καθώς πρόκειται 
για λογισμικό κλειστού κώδικα· αφενός παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αφετέρου παρατηρείται 
περιορισμένη ευελιξία. Τέλος, η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 
και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της Ιεράς Μονής ήταν κάποια από τα θέματα στα 
οποία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις ή παρερμηνείες.  
Το έργο αποτελεί ένα χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα 
δίνεται η δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως μελέτη χωρίς να φθείρεται το πρωτογενές υλικό, παρέχεται 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ανάλυση, ενώ παράλληλα δίνεται το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα 
και μελέτη. 

   
Λέξεις κλειδιά: Χειρόγραφοι κώδικες, Ιερά Μονή Ρουσάνου, Ψηφιοποίηση, Ψηφιακή συλλογή, 
Χειρόγραφα 

  



 

 

Ελευθερία Τεμπλαλέξη, Βιβλιοθηκονόμος, MSc, Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας Απόφοιτη του τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ και κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης «Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον» με κατεύθυνση 
«Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Καταθετήρια Δεδομένων» (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 
Εργάστηκε ως Βιβλιοθηκονόμος για περισσότερο από δυο χρόνια στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας στο παράρτημα της Καστοριάς, καθώς και σε Δημόσιες και Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Από το Μάιο του 2019 εργάζεται στη Βιβλιοθήκη 
Καλαμπάκας στο τμήμα Πρόσκτησης, Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Υλικού. 

Συμμετείχε στο έργο «Ψηφιοποίηση, Διαχείριση και Καταλογογράφηση της συλλογής χειρόγραφων 
κωδίκων της Ιεράς Μονής Ρουσάνου», που είχε αναλάβει η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία 
με το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης.  



 

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙΣΑΡΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

  Παναγιώτης Καίσαρης 
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Παν. Baylor Texas Η.Π.Α. 

Υποψ. Μεταπτυχ. Διοίκησης Οικονομικών Μονάδων Υγείας ΕΚΠΑ   

e-mail: kessarispanos@hotmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Περικλής Καίσαρης (1929-2006) γεννήθηκε στον Άκοβο Αρκαδίας αλλά μεγάλωσε και τελείωσε το 
εξατάξιο Λύκειο του Μελιγαλά Μεσσηνίας. Σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1957 διορίστηκε στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πύργου της Τήνου και 
για δέκα έτη δίδαξε Ιστορία της Τέχνης. Το 1965 μετεκπαιδεύτηκε με Υποτροφία του ΙΚΥ για ένα 
χρόνο στο Πανεπιστήμιο Νέου Δελχίου της Ινδίας επάνω στους πολιτισμούς της. Συνέχισε το 
λειτούργημά του στα ελληνικά σχολεία της μέσης εκπαίδευσης ως γυμνασιάρχης, λυκειάρχης και 
σχολικός σύμβουλος. Η εκπαίδευση ήταν το πάθος του. Το «να μάθουν όλα τα ελληνόπουλα γράμματα 
για να έχουν επιλογές στη ζωή τους» ήταν το όνειρό του. 
Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο σαν ένας σύγχρονος Οδυσσέας και στα 18 συγγράμματά του εύκολα 
διακρίνει κανείς το ανήσυχο πνεύμα του. Έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του εξωτερικού 
(Συμβουλίου της Ευρώπης) διοργανώνοντας και πολλά αντίστοιχα στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε με 
διάφορα περιοδικά γραμμάτων και τεχνών. 
Για το πρώτο του ταξιδιωτικό βιβλίο «Στο Αγιονόρος» ο Γ. Αναπλιώτης γράφει: «διακατέχεται από 
μια λυρική ανάσα και διεισδύει στο άδυτο της αγιορείτικης σκέψης». Για το ιστορικό του έργο «Ο 
Τελευταίος Έλληνας (Φιλοποίμενας)» ο Α. Φουριώτης σχολιάζει: «ζεις κόσμο μέσα σε αυτό το βιβλίο» 
ενώ ο Σ. Μαράντος παραδέχεται ότι «πρόσφερε κάτι σημαντικό στη σύγχρονη πεζογραφία». Για την 
«Ινδία» 0 Δ. Ζαδές λέει: «μια καυτή εμπειρία που σου κόβει την ανάσα». Ο Ε. Παπανούτσος για τη 
«Γλώσσα των Τεχνών»: «Σωστές και καίριες παρατηρήσεις σε χυμώδη δημοτική γλώσσα» ενώ για τον 
αυτοβιογραφικό του «3ο Οδυσσέα» ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος παρατηρεί: «ενδιαφέρον και 
καλογραμμένο βιβλίο … λόγος, σκέψη, γραφή κρατούν τον αναγνώστη καθηλωμένο..».  Ο Φ, 
Κακριδής για την «Ιρλανδία»: «πολύπλευρη προσέγγιση με κοφτερό μάτι, ευρυμάθεια και ιδιότυπη 
ρωμαλέα γραφή». Η εντύπωση του Η. Σιμόπουλου για τον «Πρωτομάστορα που αμφιβάλλει»: 
«διάβασα με προσοχή τα συγκλονιστικά γεγονότα που παρατίθενται αναφορικά με την Παιδεία στα 
σχολεία και σα να δυνάμωσε μέσα μου η ελπίδα πως όσο υπάρχουν φωτισμένοι πρωτοπόροι , η ελπίδα 
δε θα εγκαταλείψει ποτέ τον άνθρωπο». 
 
Λέξεις κλειδιά: ελληνική παιδεία, μέση εκπαίδευση, πολιτιστική κληρονομιά εκπαιδευτικού- 
συγγραφέα 

 

Αναφορές:  

1. Αναγνωστόπουλος Βασίλειος. (2019, σ. 259-265). Το Δημοτικό μας Τραγούδι . Έκδοση 1η . 
Ταύρος. Εύμαρος 

2. Καίσαρης Περικλής. (1982, σ. 5-8). Παγκόσμια Δημοτική Ποίηση. Έκδοση 1η. Αθήνα. Δ.Δ. 
Μπούζας. 

3. https://itsonlyarts.com/2020/08/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bb%ce%ae%
cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%82-
%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%ac%ce%bf%ce%ba%ce%bd%ce%bf%cf%82-
%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7/ 
 

 

 



 

     

   

Γέννηση: Αθήνα  (20/07/68). 

1992:-   αρχή 4ετούς ειδίκευσης στην Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο Baylor 

University  Medical  Center , Texas (1/07/92 – 30/06/96). 

Φεβρουάριος 97: Εναρξη άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και Κίνα. 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:  

 “Γναθοπροσωπική Χειρουργική” – Πανεπιστημιακό σύγγραμμα Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών Παναγιώτης Καίσαρης  2005 (Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη)        

 The passage to India  (Panos and Thanos Kessaris)  ISBN:978-618-00-1771-7 
(αυτοέκδοση) 

 The language of Arts  (Panos and Thanos Kessaris)      ISBN: 978-618-00-1920-9 
(αυτοέκδοση) 

 Advanced Placement of General Psychology (Panos and Vasilis Kessaris) ISBN: 978-618-
00-2752-5 (αυτοέκδοση) 

 

200+ ανακοινώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Δημογραφικά στοιχεία (παντρεμένος με 3 παιδιά). Ιατρείο Αθήνας:  Λεωφόρος  Κηφισίας  232,  
Κηφισιά – 14562 τηλ:  210-6231455   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 
 

email: dimelli@arch.tuc.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι 884 παραδοσιακοί οικισμοί που υπάρχουν στην Ελληνική επικράτεια αποτελούν τεκμήρια άυλης 
και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα, οι απειλές και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν αυτά τα 
οικιστικά σύνολα προέρχονται είτε από την υπερεκμετάλλευση λόγω του τουρισμού, είτε από την 
εγκατάλειψη λόγω της αστικοποίησης και της αλλαγής της παραγωγικής διάρθρωσης της Χώρας. Η 
διατήρηση και η ανάδειξη τους, αποτελεί σημαντική παράμετρο στο πλαίσιο των αρχών της 
Ολοκληρωμένης Διατήρησης των Ιστορικών συνόλων όπως αυτές υπαγορεύονται από τις Διεθνείς 
συνθήκες.  
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την πρόταση για δημιουργία Ψηφιακού Παρατηρητήριου 
Παραδοσιακών οικισμών στο οποίο διασυνδέονται δεδομένα που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά, 
δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα απασχόλησης αλλά και δεδομένα του δομημένου περιβάλλοντος. Ο 
στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό εργαλείο-ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων στο οποίο θα 
αποτυπώνονται μέσα από συνεχή τροφοδότηση τα χαρακτηριστικά αυτών των οικιστικών συνόλων 
προκειμένου να μελετηθούν τα στοιχεία που τους καθιστούν τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Επιλέγονται δεδομένα και δείκτες που διασυνδέουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 
παραμέτρους με την τέταρτη παράμετρο της ανάπτυξης, τον πολιτισμό. Η καινοτομία της πρότασης 
έγκειται στο ότι μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα δημιουργείται το πλαίσιο για την αποτύπωση 
δεδομένων που αφορούν τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία αυτού του σημαντικού πολιτιστικού 
αποθέματος.    
Βασικός στόχος είναι η συνεχής ενημέρωση με στοιχεία ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες συνεχούς 
τροφοδότησης και μέσα από ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα να αξιολογούνται οι προοπτικές και οι 
απειλές που οι παραδοσιακοί οικισμοί της Ελλάδας παρουσιάζουν. Στόχος της εισήγησης είναι η 
παρουσίαση του προτεινόμενου εργαλείου, οι θεματικές οι οποίες θα ενταχθούν και οι δείκτες που 
προτείνονται για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας των περιοχών μελέτης.   
 
 
Λέξεις κλειδιά: Παραδοσιακοί οικισμοί, ψηφιακό παρατηρητήριο, δείκτες, φέρουσα ικανότητα, φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου (τόσο της υλικής 
όσο και της άυλης) αποτελεί ένα καίριο αλλά και διαχρονικό ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει τη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών. 
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε ερευνητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο από ειδικούς 
μελετητές σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και τομείς (αρχιτεκτονική, ανθρωπολογία, 
ιστορία, λαογραφία, εθνομουσικολογία, μουσειολογία κ.λπ.). Στην παρούσα εισήγηση, υποστηρίζεται 
ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για μία ολιστική/διεπιστημονική 
προσέγγιση καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς που βασίζεται 
στην ταυτόχρονη και αμφίδρομη αποτύπωση, επικύρωση και προβολή στοιχείων του πολιτισμού από 
το πεδίο της τοπικής κουλτούρας σε ένα διεθνές ψηφιακό σύστημα αναπαράστασης. Ανθρώπινες 
ιστορίες, υλικά του χώρου, προβολές της μνήμης, εκφράσεις της μουσικής και του χορού, στοιχεία από 
τα ήθη και τα έθιμα κ.ό.κ. συνδυάζονται και παρουσιάζονται μέσω ενός δικτυακού ψηφιακού 
συστήματος για τη διεπιστημονική καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη της υλικής και άυλης 
κληρονομιάς με στόχο την καλύτερη κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, την ανάδειξή τους μέσα 
από μία σύγχρονη και παγκόσμια προοπτική και, κατά συνέπεια, στην εδραίωση βιώσιμων συνθηκών 
αειφόρου περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και ισορροπίας στις κοινότητες αναφοράς. 
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν προτάσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πιλοτική 
λειτουργία του εν λόγω υβριδικού (φυσικού και ψηφιακού) συστήματος καταγραφής, τεκμηρίωσης και 
προβολής της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, 
εφαρμογές όπως ανοιχτά μικρο-εργαστήρια (χωρικές κατασκευές καταγραφής και προβολής 
ανάδειξης), ερευνητικά κέντρα επεξεργασίας και τεκμηρίωσης, ψηφιακές βάσεις δεδομένων, καθώς 
και κινητές εφαρμογές διασύνδεσης και διάχυσης ψηφιακού περιεχομένου. Βασικό πεδίο εφαρμογής 
του συστήματος αποτελούν τα λεγόμενα «ιστορικά τοπία», δηλαδή αξιοσημείωτες γεωγραφικές 
περιοχές που διαθέτουν ξεχωριστά πολιτιστικά χαρακτηριστικά (όπως π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί και 
ιστορικά κέντρα πόλεων), ενώ απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του μοντέλου είναι η συνεργασία 
τοπικών φορέων με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, όπως επίσης και η ανοιχτού 
τύπου πρόσβαση στο τελικό πολιτισμικό περιεχόμενο, σε μία προσπάθεια μετασχηματισμού της 
εμπειρίας σε νέα προοπτική που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας στον 
ευαίσθητο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Κλείνοντας τα 200 χρόνια από τον αγώνα της απελευθέρωσης των Ελλήνων, η δημιουργία 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και της επέκτασης αυτού, με την πτώση της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της Ελλάδας. Σημαντικό ρόλο κατά την 
δημιουργία των Ελληνικών Συνόρων και της επέκτασης αυτών κατά τα έτη 1821 εως 1947 καθόρισαν 
τόσο κάστρα και τα φρούρια μέσω της ιστορικής-γεωγραφικής τους θέσης στην κυριαρχία των 
περιοχών όσο και οι διπλωματικές κινήσεις της χώρας (πρωτόκολλα/συνθήκες).  
Η επιστήμη της Γεωπληροφορικής, αξιοποιεί τη συνδυαστική χρήση τεχνολογικών συστημάτων 
αιχμής και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
τόσο ιστορικά όσο και γεωχωρικά. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), αποτελούν ένα 
δυναμικό καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για την συλλογή, επεξεργασία και δημιουργία ιστορικών 
διαδραστικών χαρτών συνδυάζοντάς την γεωχωρική με την περιγραφική  πληροφορία.   
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός δυναμικού διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη 
(Web-GIS), αναφορικά με την γεωχωρική θέση των κάστρων και των φρουρίων καθώς και την 
απεικόνιση της γεωγραφικής - χρονολογικής διαμόρφωσης των ελληνικών συνόρων κατά την την 
χρονική περίοδο 1821 - 1947. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα με πολύ εύχρηστο και φιλικό τρόπο να 
εξερευνήσει γεωχωρικά και να αντλήσει πληροφορίες για τα κάστρα και τα φρούρια όπως τα είδη, την 
αρχιτεκτονική, το μέγεθος, την υφιστάμενη κατάσταση τους και να κατανοήσουν τον ιστορικό τους 
ρόλο. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης, ταξινομημένα, των διαμορφωμένων ελληνικών 
συνόρων ανά χρονική περίοδο (1821-1832, 1864, 1881, 1913, 1920, 1923, 1947). Η ανάπτυξη 
βασίστηκε στο ανοικτού κώδικα λογισμικό QGIS και των εργαλειοθηκών του, καθώς και  σε βασικά 
χαρτογραφικά υπόβαθρα, υπηρεσίας χαρτών ελεύθερων γεωγραφικών δεδομένων OpenStreetMap και 
των δωρεάν δορυφορικών χαρτών Google Satellite.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Web-GIS, Κάστρα, Ελληνικά σύνορα, Επανάσταση του ‘21, Ανοικτού κώδικα 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, στη δυτική Λακωνία, 6χλμ ανατολικά της Σπάρτης, αποτελεί την 
καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή πόλη στην Ελλάδα (culture.gr). Ο Μυστράς ιδρύθηκε το 1249 από τον 
Φράγκο διοικητή Γουλιέλμο Β’ Βιλεαρδουίνο που έχτισε το επιβλητικό φρούριο κάστρο στην κορυφή 
του λόφου Μυζήθρα, θέση στρατηγική για τον έλεγχο της Κοιλάδας των Ευρώτα. Σύντομα ήδη από το 
1259 το Κάστρο περνάει σε Βυζαντινή κυριαρχία και επεκτείνεται εκτός της περιοχής της Ακρόπολης. 
Ο Μυστράς εξελίχθηκε σε κέντρο διοίκησης του Βυζαντίου στην Πελοπόννησο, την πρωτεύουσα του 
Δεσποτάτου του Μορέα. Η πόλη άκμασε σε σημαντικό αριθμό φάσεων, διαφορετικών ηγεμόνων και 
πληθυσμιακών αλλαγών (Σίνος, 2009). 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μέρος συνολικής μελέτης της Βυζαντινής πόλης με στόχο την 
οπτικοποίηση της ιστορίας του Μυστρά μέσω ψηφιακής απεικόνισης των διαφόρων φάσεων της πόλης. 
Η προσέγγιση αυτή εκμεταλλεύεται νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την προβολή αρχαιολογικών 
δεδομένων σε περιβάλλον διαδραστικού χάρτη και διαδικτυακής εφαρμογής συγκεκριμένα για την 
Μονή της Αγίας Σοφίας ΒΔ του συγκροτήματος των Παλατιών. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες 
γεωχωρικές τεχνολογίες, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και ένα GPS η περιοχή 
φωτογραφήθηκε ώστε με κατάλληλη γεωαναφορά να δημιουργηθεί μια πραγματική ορθοφωτογραφία 
της περιοχής μελέτης. Η ορθοφωτογραφία με τη σειρά της αποτελεί υπόβαθρο για τον βασικό χάρτη 
στην μετέπειτα ανάλυση μέσω Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών – ΣΓΠ (GIS). Ξεχωριστά 
επίπεδα στο ΣΓΠ περιλαμβάνουν πληροφορία για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του λόφου του 
Μυστρά, την αρχιτεκτονική, τον χαρακτηρισμό και κατηγοριοποίηση χώρων και κτιρίων, συνθέτοντας 
έτσι μία σημαντική βάση δεδομένων ιστορικής και αρχαιολογικής πληροφορίας (Αναγνωστάκης κ.ά. 
2014). Η μελέτη συνολικά συνεισφέρει στην κατανόηση της θέσης του μνημείου σε συνάρτηση με τα 
περιβαλλοντικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου φιλοξενίας του. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η νεότερη και σύγχρονη  ιστορία του Ελληνικού κράτους περιλαμβάνει άγνωστες πτυχές της 
Ιταλογερμανικής κατοχής (1940-1944). Γεγονότα και ιστορίες σε συγκεκριμένους τόπους,  άγνωστες, 
όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους σημερινούς κατοίκους των περιοχών που διαδραματίστηκαν. 
Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο της  κατοχής στην Ελλάδα, ξαναφέρνουν μνήμες 
φρίκης και βαρβαρότητας σε αυτούς που τα έζησαν και γι αυτό ίσως,  είτε τα αφαίρεσαν από την μνήμη 
τους, σαν να μην έγιναν ποτέ,  είτε τα άφησαν  κλειδωμένα  σε χρονοντούλαπο, αφήνοντας έτσι τις 
νεότερες γενιές να αποκωδικοποιήσουν και να ερμηνεύσουν όλα αυτά που συνέβησαν.  
Και παρόλο που τα γεγονότα αυτά συνέβησαν μόλις ογδόντα περίπου χρόνια πριν, δυστυχώς  οι μνήμες 
ξεθωριάζουν, αφού οι γενιές που τα έζησαν σιγά σιγά σβήνουν. Έτσι  εξαφανίζονται και οι μαρτυρίες 
αλλά εξαφανίζονται και τα αποτυπώματα των γεγονότων αυτών πάνω στο έδαφος.  
Ένα τέτοιο γεγονός, άγνωστο στους πολλούς,  είναι η ναυτική βάση των Ιταλών στην Πύλο, μια από 
τις πιο σημαντικές αν όχι η σημαντικότερη, Ιταλική ναυτική βάση της Πελοποννήσου, η οποία 
ονομαζόταν βάση του Ναβαρίνου και χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους Ιταλούς ως η “πρώτη 
Ιταλική προσωρινή ναυτική βάση” (prima base passeggera) μετά τον Τάραντα. 
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι, μέσα από την ιστορική έρευνα, να χαρτογραφηθούν και να αποδοθούν 
ψηφιακά οι εγκαταστάσεις των Ιταλών μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλεως της Πύλου. Η χρήση 
των παλαιών αεροφωτογραφιών σε συνδυασμό με τις νεότερες δορυφορικές εικόνες, η φωτογραφική 
τεκμηρίωση των οικημάτων που υπάρχουν ακόμα μέσα στην Πύλο και τα οποία είχαν επιταχθεί από 
τους Ιταλούς για να στεγάσουν τις  υπηρεσίες τους, ο εντοπισμός των θέσεων των κτισμάτων που έχουν 
πλέον κατεδαφιστεί και τέλος η ψηφιοποίηση τους πάνω σε χάρτες οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. 
Μια κατεύθυνση η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση της γνώσης αυτής της ιδιότυπης 
πολιτιστικής κληρονομιάς,  φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της νεότερης ιστορίας μας, για ένα θέμα και 
μια περιοχή που μέχρι τις ημέρες μας ελάχιστοι έχουν καταπιαστεί και κανένας δεν έχει μπει ποτέ στη 
διαδικασία της χαρτογράφησής του, με τον κίνδυνο της πλήρους εξαφάνισης ενισχύεται σημαντικά. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή Κληρονομιά, Αστική Ψηφιοποίηση, Κατοχική Πύλος, Βάση του Ναβαρίνου, 
GIS. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Καθώς ξεκινά να αναπτύσσεται η ιδεολογία της προστασίας και η έννοια της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αναγνωρίζεται σταδιακά κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και η σημασία της 
καταγραφής των ιστορικών κτηρίων των πόλεων. Το 1976 η γενική διάσκεψη της UNESKO εκδίδει 
σύσταση σχετική με την διατήρηση και το σύγχρονο ρόλο των ιστορικών περιοχών, στην οποία 
επισημαίνεται η ανάγκη καταγραφής και αναλυτικής τεκμηρίωσης  των ιστορικών κτηρίων, ώστε να 
μπορεί να αποφασιστεί ποια κτήρια ή σύνολα πρέπει να διατηρηθούν. Μάλιστα, το ζήτημα της 
καταγραφής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  απασχόλησε και την 11η Γενική Συνέλευση  του 
ICOMOS που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια το 1996, η οποία επικύρωσε ένα  «κείμενο αρχών για την 
καταγραφή μνημείων, συνόλων κτηρίων και τόπων», τα οποία συγκροτούν την «πολιτιστική 
κληρονομιά»  του κάθε τόπου.  
 Η παρούσα εισήγηση, η οποία εξετάζει την περίπτωση  καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης 
των κτηρίων της Αθήνας του 19ου και 20ού αιώνα από τη MONUMENTA, που έχει ως στόχο να 
συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην προστασία της νεότερης Αθηναϊκής Αρχιτεκτονικής. Είναι 
προφανές ότι η καταγραφή των κτηρίων του 19ου και 20ού αιώνα, τόσο στην Αθήνα όσο και στις 
υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, καθώς και η προβολή τους μέσω μιας βάσης δεδομένων, συμβάλλει στη 
διάσωση της ιστορικής μνήμης, στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής  του νεότερου ελληνικού κράτους  
και του ελληνικού πολιτισμού  που αυτή εκφράζει και στην ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας  του 
τόπου, η οποία προσφέρει κοινωνική αυτογνωσία και εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή.  
Ειδικότερα, μέσω της καταγραφής των κτηρίων του 19ου και 20ού αιώνα στην Αθήνα, αναδεικνύεται 
η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και η ιστορική μνήμη της κάθε γειτονιάς, η τοπική λαϊκή αρχιτεκτονική, η 
δημιουργία και η εξέλιξη του αθηναϊκού νεοκλασικισμού που αναπτύσσει έναν τοπικό χαρακτήρα και 
οι ποικίλες εκφράσεις του εκλεκτικισμού που αναζητά νέες μορφές. Κλείνοντας, η διατήρηση και 
ανάδειξη της ελληνικής αρχιτεκτονικής θα συμβάλλει στην τουριστική προβολή του τόπου και στην 
ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στις πόλεις και στην ελληνική επαρχία. Επίσης, μέσω της 
ψηφιοποίησης, είναι δυνατόν να αντληθούν από μια βάση δεδομένων πληροφορίες, φωτογραφίες, 
χάρτες και να σχεδιαστούν επισκέψεις, πολιτιστικές διαδρομές, ταξίδια. 

 
Λέξεις Κλειδιά: πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορικά 

κτήρια της Αθήνας 
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Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων  της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992), καθώς και του 
Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας (1989). 
Διεξήγαγε μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, στην επιστημονική 
περιοχή Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου (2004). Το 2014 αναγορεύτηκε Διδάκτορας 
Μηχανικός του ΕΜΠ, με ειδίκευση στην Βιομηχανική Αρχαιολογία. Από το 2017, είναι υποψήφια 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. 

Από το 1992 – 2019 εργάστηκε ως Καθηγήτρια Εφαρμογών και Επιστημονικός Συνεργάτης στα 
Τμήματα: Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου της 
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών  και Πολιτικών έργων και Υποδομής στη Σχολή Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Από τις 16/7/2019 είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και από τον Μάρτιο του 2021, στο τμήμα Μηχανικών 
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών,  με γνωστικό αντικείμενο 
Εφαρμογές Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού στη Γραφιστική Επικοινωνία. 

Είναι συγγραφέας ακαδημαϊκών βιβλίων και πολλών επιστημονικών άρθρων στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Επίσης, είναι επαγγελματίας αρχιτέκτονας-μηχανικός με δραστηριότητα 25 ετών σε 
ιδιωτικά έργα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του ΤΕΕ, του ελληνικού τμήματος της 
UIA (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
Αττικής και έχει διατελέσει μέλος Προεδρείων σε Συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
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Περίληψη 
 

Πολιτισμός, λέξη πολυδιάστατη που η ιστορία της κάθε κοινωνικής ομάδας, προσαρμόζει στο δικό της 
γίγνεσθαι.  

Γράμματα, τέχνες, φιλοσοφία, ευγένεια, αρετή, δίκαιο, επιστήμες, δημιουργήματα του νου σε 
εφευρήματα και κατασκευάσματα παντός είδους και θρησκευτικές δοξασίες, το κάθε ένα ξεχωριστά 
και όλα μαζί, ψηφίδες διακοσμητικές, στον πίνακα της Παγκόσμιας Κοινωνίας, που φωτεινά ή αχνά 
καταγράφει τις σκιές των έργων του κάθε συνόλου. 
Όλων αυτών των επιτευγμάτων αρχή, η σκέψη, που σε λόγο μεταμορφωμένη δια της γραφής, στο 
διηνεκές τον χρόνο ορίζει και καταμαρτυρεί του κάθε επινοήματος. 
Ψηφίδα πολιτισμού που έρχεται από τα βάθη του χρόνου, επτά χιλιάδες χρόνια πριν και η Σφραγίδα 
των Γιαννιτσών. 
Πέτρα χαραγμένη με τη γραφή της εποχής της. Προάγγελος αδιάψευστος, δια τα της γραφής μας και 
μαρτυρία αδιαμφισβήτητη περί των γραμμάτων με τα οποία γράφουμε από τότε μέχρι σήμερα. 
Τη γνώση των επιστημών της ιατρικής και της φαρμακευτικής του τότε μαρτυρεί και μας γνωρίζει δια 
του κειμένου της περί αυτών. 
Τα εγχάρακτα  γράμματα επί αυτής, μάρτυρες του τότε που φθάνουν στο δικό μας παράξενο σήμερα. 
Τα Μινωικά και Μυκηναϊκά κείμενα, η πινακίδα του Δισπηλιού, η Σφραγίδα των Γιαννιτσών και τα 
ανά τον Κόσμο διάσπαρτα προγονικά μας κείμενα, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας, της 
Σερβίας, των Σκοπίων, της Αιγύπτου, του  Ισραήλ, της Σουηδίας, της Δανίας, της Μικρασίας και της 
Αμερικής, ναι καλά ακούσατε της Αμερικής, ίσως ήρθε η ώρα να ανοίξουν τον διάλογο περί της 
Ελληνοευρωπαϊκής γραφής και να ανοίξουν μία νέα σελίδα για τη γραφή του Πολιτισμένου σήμερα 
Κόσμου. 
 
Λέξεις κλειδιά: πίνακας της Παγκόσμιας Κοινωνίας, ψηφίδα πολιτισμού, μαρτυρία αδιαμφισβήτητη, 
Ελληνοευρωπαϊκής γραφής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το ερευνητικό πρόγραμμα InterArch του ΕΜΠ, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ-
Δημιουργώ-Καινοτομώ. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Μεσσηνίας, την Εταιρεία 
Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και την εταιρεία ψηφιακών εφαρμογών Διάδραση. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2020 και περιλαμβάνει τη μελέτη και το σχεδιασμό 
συστημάτων ψηφιακής περιήγησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους με τη χρήση εφαρμογών Επαυξημένης 
και Εικονικής Πραγματικότητας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση των 
τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων οργάνωσης της πληροφορίας, που έχουν ως στόχο την 
ολοκληρωμένη καταγραφή και ανάδειξη των πολιτιστικών συλλογών και των υλικών και άυλων 
ιστορικών τεκμηρίων. Σε συνδυασμό με τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη των πληροφοριακών 
συστημάτων, καθίσταται πλέον σαφές, ότι η συνεχής ανάπτυξη της γνώσης και η διασύνδεσή της στον 
Παγκόσμιο Ιστό, αποτελεί αναγκαία συνθήκη δίχως άλλο ιστορικό  προηγούμενο.  
Η έρευνα αξιοποιεί ως παράδειγμα την Αρχαία Μεσσήνη. O εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος, πέρα 
από τα ιδιαίτερα φυσικά και μορφολογικά του χαρακτηριστικά, επιδεικνύει σημαντικά ανασκαφικά 
ευρήματα, εμφανή πλέον μνημειακά συγκροτήματα και παραπέμπει ευρύτερα σε σημαντικότατες 
ιστορικές αναφορές. Στόχος του προγράμματος είναι ο σημασιολογικός εμπλουτισμός των ιστορικών 
τεκμηρίων, η ταξινόμησή τους με όρους χωρικής οργάνωσης, καθώς και η συγκρότηση περιγραφών 
υλικών και άυλων νοηματικών διασυνδέσεων, οι οποίες υπερβαίνουν τα αυστηρά γεωγραφικά όρια 
του υφιστάμενου αρχαιολογικού χώρου.  
Η ανασκαφική έρευνα, από τους αρμόδιους φορείς στην Αρχαία Μεσσήνη, εξελίσσεται επί 30 συνεχή 
έτη, συγκεντρώνοντας τεράστιο όγκο πληροφορίας. Την πληροφορία αυτή επιχειρούν να καταγράψουν 
λεπτομερώς, τα πρώτα τμήματα ανάπτυξης του ερευνητικού προγράμματος, οργανώνοντάς την με 
όρους ιεραρχικών δομών ή και επιλεγμένων ομαδοποιήσεων, για την κατασκευή σχημάτων εννοιών. 
Πρόκειται για διαδικασία  η οποία, σε πρώτο στάδιο, προϋποθέτει τόσο τη συγκρότηση λεξιλογίων 
όσο και την οργάνωση όρων θησαυρού, που θα αποτελέσουν τη βάση μιας κοινής ορολογίας για τη 
δόμηση των περιγραφών της ξενάγησης. 
Πολύ σημαντικό τμήμα, αυτού του πρώτου σταδίου επεξεργασίας, αποτελεί και η σχολαστική μελέτη 
των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης. Η επεξεργασία των ανασκαφικών δεδομένων με τη χρήση των 
κατάλληλων μοντέλων αναπαράστασης της πληροφορίας και τυπικών οντολογιών, επιτρέπουν την 
διάρθρωση πιο σύνθετων και λεπτομερών καταγραφών, τη διασύνδεση των ψηφιοποιημένων 
συλλογών με τρόπο συμβατό και ομοιογενή και την ένταξή τους στο σημασιολογικό ιστό, έτσι ώστε 
τα δεδομένα να είναι επεξεργάσιμα από ανθρώπους, αλλά και από υπολογιστικά συστήματα. 
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Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.   
 
Ελένη Μαΐστρου του Γεωργίου. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ. 
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διαγωνισμούς σχετικούς με ζητήματα ανάπλασης και ανάδειξης 

δημόσιου χώρου. 

 

Η Καρολίνα Άννα-Μαρία Μωρέττη Αρχιτέκτων Μηχανικός. Yπ. 
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μορφών, με έμφαση στις άτυπες διεργασίες σχεδιασμού. Είναι μέλος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη που θα σας αποστείλουμε αποτελεί το αποτέλεσμα της σειράς επισκέψεων στην 
πόλη του Άργους   από τον  Ιούνιο του 2020 έως σήμερα. 
 Οι συνεχείς συναντήσεις με τις δημοτικές αρχές μας επέτρεψαν έχουμε μία πρώτη γνώση της 
επιθυμίας της τοπικής κοινωνίας για την τοποθέτηση γλυπτών που σχετίζονται με την καλλιτεχνική 
παράδοση της  γλυπτικής του Άργους. 
Κατά τη διάρκεια των επαφών,  αναπτύχθηκαν μια   σειρά εναλλακτικών σκέψεων  υπό μια κοινή 
βάση:  ότι  θα πρέπει να επιμείνουμε στην τοποθέτηση  πιστών αντιγράφων  του Πολυκλείτου και του 
Λυσίππου  ή άλλων γλυπτών που σχετίζονται με την ιστορία του Άργους. 
Υπό το πρίσμα αυτού του σκεπτικού διερευνήθηκε η σχετική έρευνα κατασκευής  της 
κεντρικής μυθολογικής μορφής του Ηρακλή και επιλέχθηκε για αυτόν τον σκοπό  Ηρακλής του 
Λυσίππου ,  γνωστός ως Ηρακλή των Φαρνέζε. 
Πραγματοποιήθηκε έρευνα κατασκευής σε δυο ειδικά  ρομποτικά εργαστήρια στην Ελλάδα  και στην 
Ιταλία.  Κατασκευάστηκαν για το σκοπό αυτό και δείγματα .  Ωστόσο το μεγάλο κόστος κατασκευής 
του έργου σε μάρμαρο  λόγω του ύψους (περίπου 3.10 μ), μας οδήγησε  στην οικονομικότερη και 
αισθητικά ενδιαφέρουσα  λύση της κατασκευής του έργου σε ορείχαλκο.   
Καθώς το έργο βρίσκεται στη  καλλιτεχνική συλλογή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
προχωρήσαμε στην διαδικασία αποτύπωσης αντιγράφου από αυτό,  ώστε να διασφαλίσουμε την 
απαιτούμενη ακρίβεια του αποτελέσματος. σε σύγκριση με  τρισδιάστατες απεικονίσεις του 
αγάλματος. Η όλη διαδικασία της αποτύπωσης σε λάστιχο του καλουπώματος, της χύτευσης σε κερί 
και κατόπιν σε μέταλλο, όπως και η διαδικασία ρετουσαρίσματος  αποτέλεσε  μία εξαιρετική ευκαιρία 
για τους φοιτητές της Καλών Τεχνών να παρακολουθήσουν τη σύνθετη διαδικασία σε μεγάλη κλίμακα. 
Η εργασία αυτή έρχεται εις πέρας σε στάδια,  έως και την τοποθέτηση του  γλυπτού στο φυσικό του 
χώρο. 
Η διαδικασία έχει καταγραφεί και συνεχίζεται να καταγράφεται. 
Περιλαμβάνονται επίσης διαφορετικές σύγχρονες προσεγγίσεις παρουσίασης του αγάλματος του 
Ηρακλή Φαρνέζε και  έργων του Πολυκλείτου, οι οποίες οδήγησαν στην μορφή την οποία 
επεξεργαζόμαστε μέχρι σήμερα. 
Η ομάδα μας,  αποτελούμενη από τους φοιτητές Κατερίνα Οικονόμου, Christina Pancess, Μαρία 
Γαβριήλ, Πέτρο και Δημήτρη Αγγελακόπουλο, Αχιλλέα Μανταίο, Αικατερίνη Γώτη, Βούλα 
Καραμπατσάκη, Βιλελμίνη Ανδριώτη, Ρένα Κακλαμάνη, Φιλίτσα Ντουρούπη,  με αφορμή την 
ανάθεση αυτή, εργάζεται σε μιά σύνθεση τεχνικών που περιλαμβάνει χρήση ψηφιακών σαρωτών, 
φωτογραμμετρία Αgisoft και Zephyr, googlearth 3D Studio, Blender την οποία αιτούμεθα να 
παρουσιάσουμε στο συνέδριό σας. 
 

 
 
 



 

Λέξεις Κλειδιά: γλυπτική, φωτογραμμετρία, σκανάρισμα, σάρωση, 3D, εκμαγείο, πολιτιστική 
κληρονομιά. 
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-Stewart, Andrew F. Skopas in Malibu: The Head of Achilles from Tegea and Other Sculptures by 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Επιμορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κρηνίτσας 
 

email: mapostol59@yahoo.com 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Κατά τον 8ο π. Χ. αιώνα εμφανίζεται η ελληνική γραφή, η οποία συνέβαλε σε κάθε πολιτική, 
θρησκευτική, οικονομική, πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Τα γραπτά κείμενα της εποχής 
αυτής αποδεικνύουν, πως ο πολιτισμός πανελληνίως είχε αρκετές ομοιότητες παρόλο που κατά τόπους 
υπήρχαν κάποιες διαφορές. Οι αποικίες που δημιουργήθηκαν έφεραν τους Έλληνες σε επαφή με νέα 
πολιτιστικά στοιχεία, καινοτόμα, αυτά των «βαρβάρων», η δε επαφή με τον πολιτισμό της Ανατολής 
γοήτευσε τους Έλληνες τόσο λόγω πολυχρωμίας, όσο και λόγω πολυτέλειας. Οι καινοτόμες τεχνικές 
θα βοηθήσουν τον ελληνικό πολιτισμό να αποκτήσει μια δυναμική ανάπτυξη στην αρχιτεκτονική και 
τη γλυπτική τέχνη. Έτσι στον ελλαδικό χώρο παρατηρούνται τεχνικές όπως: α) η λιτή δωρική γραμμή 
της Πελοποννήσου, β) η χαρούμενη ιωνική γραμμή του Αιγαίου και γ) η κλασική τέχνη, η οποία από 
τον 6ο αιώνα εμφανίζεται στην Αττική και εκφράζει το ιδεώδες του μέτρου και της αρμονίας. 
Κατά τον 5ο αιώνα Κυριαρχεί ένας έντονος ανταγωνισμός για ανώτερη ποιότητα, αλλά το 
ουσιαστικότερο όλων είναι η νοητή ιδέα που υπάρχει και εκφράζει τον πόθο για ένα ενιαίο ελληνικό 
κράτος. Σπουδαίο ρόλο σε αυτό έπαιξαν τα πανελλήνια ιερά τα οποία υπήρξαν εθνικοί, θρησκευτικοί 
αλλά και καλλιτεχνικοί χώροι έκφρασης και δημιουργίας. Τα έργα κάθε μορφής τέχνης που υπήρχαν 
στα Πανελλήνια Ιερά των Δελφών, της Ολυμπίας, της Αθήνας παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές 
τόσο στην τεχνοτροπία, όσο και στην εικονογραφία. Εμείς θα αναφερθούμε στο γλυπτό διάκοσμο του 
Παρθενώνα και του ναού του Ολυμπίου Διός. 
Τα έργα που χτίστηκαν στην Αθήνα από τον Περικλή είναι έργα μεγάλων καλλιτεχνών και αποτελούν 
σημείο αναφοράς για τα υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν και την καλλιτεχνική τους δυναμική. Τα 
περισσότερα γλυπτά που κοσμούσαν τον Παρθενώνα και τον ναό του Ολυμπίου Διός 
κατασκευάστηκαν τον 5ο αιώνα π. Χ.. Τότε μια νέα καλλιτεχνική τεχνοτροπία διαμορφώθηκε που 
έδωσε νέα αισθητική στις τέχνες. Τα αγάλματα του Διός στην Ολυμπία και της Αθηνάς στον 
Παρθενώνα ήταν χρυσελεφάντινα και αποτελούσαν πολύπλοκες κατασκευές. Ουσιαστική διαφορά 
ανάμεσα στα δυο αγάλματα στην Ολυμπία χρησιμοποιείται λάδι για να μην φθείρεται από την υγρασία 
το άγαλμα του Ολυμπίου Διός, ενώ στην Αθήνα η ξηρασία απαιτεί νερό για τη διατήρηση του 
ελεφαντόδοντου . 
 
Λέξεις Κλειδιά: αρχιτεκτονική, γλυπτική, μέτρο και αρμονία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το 2022 θα συμπληρωθούν 100 χρόνια από την μεγαλύτερη προσφυγική μετακίνηση που σημειώθηκε 
στην ελληνική ιστορία. Η ήττα του ελληνικού στρατού, η υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης και η 
επακόλουθη ανταλλαγή των πληθυσμών είναι εμβληματικές στιγμές σε μια μακρά περίοδο 
πληθυσμιακών μετακινήσεων που εκκίνησαν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Η άφιξη και 
εγκατάσταση στην Ελλάδα σχεδόν ενός εκατομμυρίου προσφύγων σημάδεψε πολλαπλά την ελληνική 
κοινωνία, που γνώρισε στη συνέχεια επαναλαμβανόμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Η 
προσφυγική εμπειρία της δεκαετίας του 1920 αποτελεί θεμελιακό στοιχείο της κοινωνικής και 
πολιτικής ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας, που αποτυπώνεται στη συλλογική μνήμη, την 
ιστοριογραφία, τον αστικό χώρο αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών.  
Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην παρουσίαση του σκεπτικού και της μεθοδολογίας του 
ερευνητικού έργου «100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και 
προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης». Το έργο επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική 
έρευνα για την προσφυγική εγκατάσταση και τις μεταναστευτικές ροές που ακολούθησαν τα επόμενα 
100 χρόνια, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων και εργαλείων με στόχο την τεκμηρίωση, 
διάδοση και αναπαράσταση όχι μόνο της ιστορικής μνήμης γύρω από τον προσφυγικό-μεταναστευτικό 
πληθυσμό, αλλά τον τρόπο που σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 
συνυφαίνεται με την προσφυγική άφιξη και εγκατάσταση του 1922 και τα μεταναστευτικά ρεύματα –
από και προς την Ελλάδα– που ακολούθησαν. Το έργο εστιάζει σε τέσσερις κομβικές για την 
προσφυγική και μεταναστευτική εμπειρία πόλεις-λιμάνια (Πειραιάς, Βόλος, Θεσσαλονίκη και Χανιά) 
και απευθύνεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες των παραπάνω πόλεων μέσα από τις φυσικές 
δράσεις που θα υλοποιηθούν στις πόλεις αυτές.  

 
Αναγνώριση υποστήριξης 
 
Το ερευνητικό έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών με τη σύμπραξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων Sociality (με αντικείμενο την 
τεχνολογία) και Commonspace (με αντικείμενο τον συμμετοχικό σχεδιασμό) στο πλαίσιο της δράσης 
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους μέσω 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: 
Τ2ΕΔΚ-04827). 
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Βιογραφικά 
 
Η Δρ. Ελένη Κυραμαργιού είναι Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. Είναι επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του ερευνητικού έργου: 
«100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της 
μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης». Τον Οκτώβριο του 2015 υποστήριξε τη διδακτορική της 
διατριβή στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μεταξύ 
άλλων, έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας. Η ερευνά της 
εστιάζει σε θέματα προσφυγικής εγκατάστασης και βιομηχανικής ιστορίας στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά. 
 
Η Δρ. Όλγα Λαφαζάνη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. Το 2014 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Γεωγραφίας, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με θέμα: «Δια-εθνικές Γεωγραφίες της Μετανάστευσης». Είναι 
συντονίστρια φυσικών και ψηφιακών ερευνητικών δράσεων στον αστικό χώρο του ερευνητικού έργου: 
«100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της 
μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης». Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με ζητήματα του 
αστικού χώρου, της μετανάστευσης, των ορίων και των συνόρων με έμφαση στην εθνογραφία της 
καθημερινής ζωής.  
 
Ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. Είναι συντονιστής ψηφιακής επιμέλειας και διάχυσης έρευνας του ερευνητικού 
έργου: «100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της 
μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ψηφιακή 
και δημόσια ιστορία και ευρύτερα τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.  
 
 
  



 

Εξόρυξη πληροφορίας περί την Κύπρο & τον Κυπριακό πληθυσμό από αρχειακό υλικό 
της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία αφορά σε έρευνα με αντικείμενο την εύρεση, πρόσβαση και ψηφιοποίηση 
κλειστών και μη μελετημένων αρχείων της ελληνικής γλώσσας, από το πάγιο εκπαιδευτικό υλικό των 
Ελληνικών Σχολείων της Ελληνικής Παροικίας της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου (Kitroeff 2019), 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 εργασία 
επικεντρώνεται στις αναφορές σχετικά με την Κύπρο και τον εκείθεν ορμώμενο πληθυσμό. 
Συγκεκριμένα, στην επαγγελματική παρουσία Κυπρίων εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία της 
Αλεξάνδρειας, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, στις απηχήσεις του Κυπριακού 
Αγώνα Ανεξαρτησίας στην Αλεξανδρινή πολιτεία (δεδομένου ότι και η Αίγυπτος είχε αποκτήσει την 
Ανεξαρτησία της από τη Βρετανική Αυτοκρατορία) κ.α., χώρος έρευνας και ανάπτυξης 
προσδοκώμενος να αποδώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως ήδη διερευνάται και ανακοινώνεται 
από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες του αντικειμένου (Egypt Migrations 2021). 
Το διαθέσιμο ψηφιοποιημένο υλικό καλύπτει, σήμερα, τα σχολικά έτη 1915-1924, 1925-1928 καθώς 
και το διάστημα 1959-1985 και αποτελεί το γλωσσικό υλικό για την κατασκευή σώματος κειμένων 
ειδικού προσανατολισμού περί τα εκπαιδευτικά και την Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας σε 
ιστορικά σημαντικό μέρος του 20ου αιώνα. Η μεθοδολογία σωμάτων κειμένων χρησιμοποιείται για 
την κατασκευή και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού. Το σώμα κειμένων είναι δυναμικό, και 
σχεδιάζεται, με το πέρας των ειδικών συνθηκών που περιορίζουν τη μετακίνηση και πρόσβαση στις 
πρωτογενείς πηγές μέσω επιτόπιας έρευνας -όπως υλοποιήθηκε και η πρόσβαση στο ήδη υπάρχον 
υλικό- να εμπλουτιστεί με επιπλέον σχετικό γλωσσικό υλικό, εφ’ όσον αυτό εντοπισθεί (Bailey etal, 
2016). 
Η ποσοτική επεξεργασία, πραγματοποιείται με τη χρήση εργαλείων της μεθοδολογίας σωμάτων 
κειμένων για την εξόρυξη πληροφορίας που αφορά τη συχνότητα συγκεκριμένων λέξεων σχετικά με 
την Κύπρο, την κατανομή της εμφάνισης αυτών, τη «διάθεση» χρήσης τους, αλλά και τη σύγκριση στη 
χρήση σε σχέση με άλλα νησιά και κράτη της περιοχής. (Heather Froehlich, 2015).  
Όσο αφορά σχετική μελλοντική εργασία, αυτή περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό του σώματος κειμένων 
με νέο υλικό, αποτέλεσμα επιτόπιας έρευνας καθώς και την ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία του 
για την μελέτη των ανωτέρω θεμάτων σε άλλους χρόνους. 
 
Αναφορές 

Heather Froehlich, 2015, Corpus Analysis with Antconc, The Programming Historian 4, 
https://doi.org/10.46430/phen0043 



 

Kitroeff,  Al. 2019, The Greeks & the making of modern Egypt, The American University of Cairo 
press, Cairo 

Bailey, Al. Blackstock-Bernstein, Anne Ryan, Eve Goral, Despina, 2016, DATA MINING WITH 
NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND CORPUS LINGUISTICS: Applications in 
Educational Research. 10.1002/9781118998205.ch15 

Egypt Migrations 2021, Interview with Dr. Alexander Kitroeff: Greeks in Egypt 18/6/21, Egypt 
Migrations, επισκόπηση 5/7/21, https://egyptmigrations.com/2021/06/18/interview-with-dr-
alexander-kitroeff 
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Ο Μιχαήλ Κυριακάκης είναι Καθηγητής Πληροφορικής Β’θμιας Εκπαίδευσης, έχοντας 
διατελέσει θητείες σε θέσεις ευθύνης στο ΚΕΕ & ως Διευθυντής Σχολικής Μονάδας. 
Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α, 
εξειδικεύθηκε στη Υπολογιστική Γλωσσολογία μέσω του ΜΠΣ «Τεχνογλωσσία» των 
Ε.Μ.Π. & Ε.Κ.Π.Α ως υπότροφός τους και ενίσχυσε την παιδαγωγική κατάρτισή του με 
το πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εκπονεί τη Διδακτορική 

Διατριβή του στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αντικείμενο τη 
Ψηφιοποίηση & την Υπολογιστική Επεξεργασία πάγιων σχολικών αρχείων των Ελληνικών Σχολείων 
της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. 

Η Κατερίνα Θ. Φραντζή είναι Καθηγήτρια Πληροφορικής-Επεξεργασίας 
Σωμάτων Κειμένων και Διευθύντρια  του Εργαστηρίου Πληροφορικής στο 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πτυχιούχος του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. Έλαβε το 
διδακτορικό της δίπλωμα με υποτροφία από το Computing and Mathematics 
Department, Manchester Metropolitan University,σε συνεργασία με το Centre for 
Computational Linguistics, University of Manchester Institute of Science and 

Technology, Μεγάλη Βρετανία, για το οποίο βραβεύτηκε από το INTERNATIONAL INFORMATION 

CENTRE FOR TERMINOLOGY,  INFOTERM, με το «CERTIΕΙFICATE FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN 

APPLIED RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE FIELD OF TERMINOLOGY». Διετέλεσε Επισκέπτρια 
Επιστημονική Ερευνήτρια στο Nippon Telegraph and Telephone Corporation (ΝΤΤ), Communication 
Science Department, Research and Development και στο Department of Information Science, Faculty 
of Science, University of Tokyo, Ιαπωνία. Είναι η δημιουργός της C-value μεθόδου για την αυτόματη 
αναγνώριση όρων, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς και εφαρμοστεί σε ποικιλία γλωσσών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Ελλάδα και η Κύπρος διαθέτουν έναν από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς στον κόσμο. Εδώ και 
χρόνια τώρα ο πολιτισμός αυτός έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την παγκόσμια προσφορά του στην 
εξέλιξη των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πλούτος, όπως και η ποικιλία των 
αντικειμένων, που πρέπει να καταγραφούν και να διατηρηθούν, είναι όντως σημαντικός και αυξάνεται 
διαρκώς. Οι χώρες μας, είναι δύο μικρές χώρες με περιορισμένους σχετικά πόρους και για αρκετές 
δεκαετίες δεν διέθεταν ούτε τον εξοπλισμό ούτε τα απαραίτητα κονδύλια που θα εξασφάλιζαν τη 
διατήρηση ακόμα και των πιο σημαντικών μνημείων της.  
Τα ένυλα και άυλα τεκμήρια της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτά εκφράζονται μέσω των 
μνημείων, πρεσβεύουν αξίες, δοξασίες, ιδεολογίες, τεχνικά επιτεύγματα, καλλιτεχνικές αναζητήσεις, 
εκφράσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Η πολιτιστική διαχείρισή τους επιδιώκει την προστασία τους, τη 
διατήρηση και την ανάδειξη των αξιών τους προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, 
μέσω ποικίλων δράσεων.  
Η προστασία της Πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβάνει μία σειρά διαδικασιών (επιστημονικού, 
τεχνικού, διοικητικού και νομικού χαρακτήρα), που περιλαμβάνει:  
 

• τον εντοπισμό, την επιφανειακή έρευνα και την ανασκαφή όπου είναι απαραίτητο  
• την καταγραφή και την αρχειοθέτηση  
• τη μελέτη και την τεκμηρίωση  
• τη διασφάλιση από καταστροφή, φθορά, αλλοίωση, κλοπή, παράνομη εξαγωγή κτλ  
• τη συντήρηση και την αποκατάσταση  
• την αναβάθμιση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού  

 
Στόχος της παρουσίασης, είναι η αναφορά των απειλών που δέχεται σήμερα η πολιτιστική κληρονομιά 
καθώς και η ανάδειξη των λύσεων που επιτρέπουν τον περιορισμό των κινδύνων αποψίλωσης της 
εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων για τη διάδοση και τον 
εμπλουτισμό της μέσα από περιπτώσεις μελέτης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Στην 
προσπάθειά μου να παρουσιάσω το θέμα αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα θα χρησιμοποιήσω την 
ανάλογη βιβλιογραφία σε σχέση πάντα με τα παραδείγματα που θα αναφερθούν. 
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ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης - ΤΕΠΑΚ 
Γεννήθηκε στην Κύπρο στην επαρχία Πάφου. Το 2008 πέρασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με παγκύπριες εξετάσεις. Μετά την 
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, το 2008-2013, δούλεψε για ένα χρόνο σαν πολιτικός 
μηχανικός και εξασφάλισε την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ το 2014. Παράλληλα 
πέρασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το 2014-2020 
μετακόμισε στο Βόλο. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές στην Αρχιτεκτονική επέστρεψε στην Κύπρο το 
2020 και άρχισε να εργάζεται ως αρχιτέκτονας μηχανικός, το 2021 πήρε την άδεια εξάσκησης 
επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ για τον κλάδο της αρχιτεκτονικής. Παράλληλα με την δουλειά το 2020 
ξεκίνησε μεταπτυχιακό στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα Καλών Τεχνών, Ιστορία 
και Θεωρία της Τέχνης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
H λέξη Κληρονομία με την ευρύτερη έννοια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία -υλικά και άυλα- 
που μεταφέρονται από τη μία γενιά στην άλλη (McArthur 1993) . Είναι η μεταφορά των ιστορικών, 
πολιτιστικών και παραδοσιακών αξιών στο παρόν. Η Kirshenblatt-Gimblett (1981) καλεί την 
κληρονομιά ως “βιομηχανία προστιθέμενης αξίας” υπό την έννοια ότι η κληρονομιά παράγεται σε 
έναν τόπο μέσα από το παρελθόν του, και η σύγχρονη έκθεση του στο κοινό είναι αυτή που 
δημιουργεί την προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου 
καλλιεργείται και διαχέεται περισσότερο όταν αυτός μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό παρά 
όταν παραμένει απλά ένας «τόπος», εφόσον η εμπορευματοποίηση που θα επέλθει μέσω του 
τουρισμού θα επικοινωνήσει τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περισσότερους θεατές 
(Wilson. 1994) 
Στη σχετική βιβλιογραφία, η σχέση μεταξύ της κληρονομίας και του τουρισμού συγκροτεί μία 
συζήτηση ανάμεσα στην παράδοση και τον νεωτερισμό/μετα-νεωτερισμό (Bauman, 1993), 
οδηγώντας συχνά σε αντιφατικές και εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες, καθώς πολλοί ερευνητές 
θεωρούν ότι η έννοια της παράδοσης εμπεριέχει μέσα της την σταθερότητα και την παγίωση, ενώ 
αυτή του τουρισμού την αλλαγή και το συνεχή μετασχηματισμό (McArthur 1993,Hewison 1987, 
Boniface & Fowler 1989). Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις στοχεύουν στην εξέταση των 
διαρθρωτικών δεσμών μεταξύ της παραγωγής του πολιτισμού και της κατανάλωσης του τουρισμού 
(Cohen 1988, MacCannell 1976, Urry 1990, Waston και Kopachevsky (1994). 
Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα ο 
μετασχηματισμός που υπέστη, υπό το πρίσμα της νεωτερικότητας και της μετα-νεωτερικότητας 
μέσα από την τουριστική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, αφού αποσαφηνιστούν οι όροι και οι 
θεωρητικές αρχές της έννοιας της μετανεωτερικότητας, και της πολιτιστικής αυθεντικότητας, όπως 
προκύπτουν από την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία ,θα μελετηθεί το παράδειγμα της ρεμπέτικης 
μουσικής (Πετρόπουλος,1989) ως ένα «αυθεντικό» άυλο πολιτιστικό προϊόν της Ελλάδος και 
συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης, και ο τρόπος συγκρότησης του σε ένα νέο, διακριτό, αυθεντικό, 
πολιτιστικό, τουριστικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα με 
εργαλεία τις συνεντεύξεις σε βάθος και τη συμμετοχική παρατήρηση για την εξόρυξη των 
πρωτογενών δεδομένων και τη διεξαγωγή άρτιων επιστημονικά συμπερασμάτων. 

 
 
Λέξεις Κλειδιά: cultural heritage, modernity-postmodernity, tourism industry, cultural tourism.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ 

Θωμαή Μπαλτζή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Α.Π.Θ 
Η Θωμαή Μπαλτζή σπούδασε Πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Δ.Π.Μ.Σ “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη” Α.Π.Θ με 
ειδίκευση στην “Πολιτιστική- Θρησκευτική κληρονομιά”. 

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών εστίασε σε θέματα που άπτονται της 
κοινωνιολογίας του τουρισμού και ειδικότερα της διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, διερευνώντας υπό το πρίσμα διαφόρων θεωρητικών/ ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων τη σχέση υλικού-άυλου πολιτιστικού προϊόντος και αυθεντικότητας. Στη 
μεταπτυχιακή της διατριβή ασχολήθηκε με την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς στα πλαίσια των θεωριών της νεωτερικότητας, μετανεωτερικότητας. 

Έχει συμμετάσχει σε δυο ερευνητικά έργα, ένα εκ των οποίων εντάσσεται στο ευρύτερο 
πλαίσιο των προσεγγίσεων για τη βιωσιμότητα των κοινωνικών, -οικονομικών, και 
πολιτιστικών περιβαλλόντων. 

 
Σμαράγδα Ζαγκότση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 
Η Σμαράγδα Ζαγκότση σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων, κατέχει μεταπτυχιακό στο 

«Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» και διδακτορικό στην 
επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα στον τουρισμό, από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. 

Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μέλος ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων», καθώς και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τουρισμός και Τοπική 
Ανάπτυξη». 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην απασχόληση στον τουριστικό 
τομέα, στην επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα, στην ανάπτυξη των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην κοινωνιολογία του τουρισμού. 

Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συγγραφή ερευνητικών μονογραφιών διεθνών 
και ελληνικών συλλογικών τόμων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σωστή προετοιμασία του πρωτότυπου προς ψηφιοποίηση υλικού προσφέρει τη δυνατότητα 
παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων βέλτιστης ποιότητας και ευκρίνειας και ταυτόχρονα 
διασφαλίζει τη διατήρηση του φυσικού αντικειμένου ακέραιου και χωρίς φθορές. 
Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού κατάλληλες για ευαίσθητα και πολύτιμα υλικά με 
εξοπλισμό που δεν επιβαρύνει την κατάσταση των αντικειμένων, κατηγοριοποίηση των 
αντικειμένων με βάση την κατάσταση διατήρησής τους και αν αυτά μπορούν να μετακινηθούν 
από το χώρο τους ή όχι,  συμβουλές για τον σωστό χειρισμό τους, την ασφαλή μεταφορά τους 
στο χώρο των εργασιών ψηφιοποίησης και την ορθή επανατοποθέτησή τους στο χώρο έκθεσης 
ή φύλαξής τους καθώς και απομάκρυνση φθοροποιών παραγόντων (ρύποι, έντομα, βλαβερά 
υλικά) από τους χώρους αυτούς. Όλα τα παραπάνω αποτελούν πρακτικές προληπτικής 
συντήρησης του υλικού και σε συνδυασμό με τη δημιουργία του σωστού μικροκλίματος στον 
χώρο επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της δομής του ώστε να μειώνονται οι πιθανές 
μελλοντικές εργασίες επεμβατικής συντήρησης. Με γνώμονα τις καλές πρακτικές 
ψηφιοποίησης αλλά και της αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος του διαχειριστή 
εκκλησιαστικών κειμηλίων, η ομάδα της ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ εργάστηκε στα πλαίσια 
του προγράμματος «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» στον καθαρισμό και την προετοιμασία 3.000 
παλαιτύπων, 100.000 εγγράφων, 6.000 φορητών εικόνων και 6.000 αντικειμένων 
μεταλλοτεχνίας-λαογραφίας σε Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Με την τεχνογνωσία που 
διαθέτει η ομάδα, την εξειδίκευσή της στη διαχείριση κειμηλίων της θρησκευτικής 
κληρονομιάς, την συναίσθηση που τη διακατέχει ως προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
αντικειμένων αυτών και με την άριστη συνεργασία με τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου, 
επιτεύχθηκε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  

Λέξεις κλειδιά: προληπτική συντήρηση, προετοιμασία υλικού, καθαρισμός 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην ψηφιακή εποχή μας, που κατακλύζεται από την ομογενοποίηση της  παγκοσμιοποίησης 
και του μηχανικού εμπορευματοποιημένου πολιτισμού, η διατήρηση και ανάδειξη της λαϊκής 
μας παράδοσης  προβάλλει  ως η μόνη γόνιμη δυνατότητα διατήρησης της πολιτισμικής μας 
ταυτότητας. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συγκροτεί γι’ αυτό  υπόστρωμα πρωταρχικής 
σημασίας, κυρίως μέσα από εκπαίδευση διαθεματικής προσέγγισης. 
Το έργο του Θεοφίλου Χατζημιχαήλ, εκφράζει την ελληνικότητα και συνδέεται  με τη λαϊκή 
παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό. Η αφήγηση και ιδιαίτερα η προφορική, της λαϊκής 
παράδοσης, συνδέεται με τη ζωή και τον πολιτισμό του ανθρώπου από τα πανάρχαια χρόνια. 
Η ψηφιακή αφήγηση ως συνδυασμός της παραδοσιακής αφήγησης με πολυμεσικό υλικό 
αποτελεί θεμελιακό τρόπο εκπαίδευσης για τους μαθητές-τριες του 21ου αιώνα. 
Η δυνατότητα διδακτικών παρεμβάσεων στους μαθητές-τριες της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού με 
ψηφιακή αφήγηση και διαθεματική προσέγγιση της Ιστορίας, των Εικαστικών της Αισθητικής 
Αγωγής και των Τ.Π.Ε, με αφορμή το έργο του Θεοφίλου Χατζημιχαήλ, συνιστά μια σύγχρονη 
ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία. Εφαρμόζουμε πειραματικά ένα σενάριο, για την 
εξέταση της αποτελεσματικότητάς του, μέσα από την κρίση των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και την 
ανάπτυξη διαφόρων μορφών εγγραμματισμού και δεξιοτήτων από τους μαθητές-τριες, Τα 
συμπεράσματα μπορεί να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της επιστημονικής μελέτης της 
λαϊκής μας παράδοσης από τις μικρές ηλικίες, με σφυρηλάτηση της πολιτισμικής ταυτότητας 
των παιδιών και κατανόηση ζητημάτων αυτοπροσδιορισμού και ετεροκαθορισμού, για την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.  
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το εργαστήριο μελετάει τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
στη δημιουργία τρισδιάστατων χώρων, όγκων και γραφικών που σχετίζονται με τη γλυπτική 
όπως και στην  στερεολιθογραφική τους εκτύπωση. Στη μεθοδολογία του μαθήματος αρχικά 
επιχειρείται η σύνδεση μεταξύ των γνώσεων της κλασικής γλυπτικής και του σχεδίου που 
αποκτούν οι φοιτητές στα εργαστήριά τους με τις νέες τεχνολογίες. Οι υλοποιήσεις στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή  πραγματοποιούνται εκκινώντας από ένα πρόπλασμα που προέκυψε 
μέσω χειρωνακτικής μοντελοποίησης  το οποίο μεταφέρεται σε ψηφιακή μορφή μετά την 
ολοκλήρωσή του, μέσω σάρωσης σένσορα ή με φωτογραμμετρία. Εναλλακτικά, τα 
τρισδιάστατα μοντέλα κατασκευάζονται με απευθείας σχεδίαση στον υπολογιστή σε ειδικό 
λογισμικό. Οι μέθοδοι αυτοί καταλήγουν στην  παραγωγή του εκάστοτε μοντέλου μέσω του 
εκτυπωτή τρισδιάστατων αντικειμένων (3d printer). Επιπροσθέτως, σεμιναριακές αναλύσεις 
πάνω στα εξειδικευμένα θέματα του εργαστηρίου, βοηθούν στην εμπέδωση του πλαισίου 
εργασίας και στην σύνδεση με την προϋπάρχουσα εμπειρία. Oι φοιτητές ενθαρρύνονται σε 
πειραματισμό και σε ερευνητική μεθοδολογία για την εργασία τους. Στην πορεία μελέτης, 
παρουσιάζονται οι γενικές αρχές-εισαγωγή στη χρήση υπολογιστή σε  σχέση με τη γλυπτική 
με την ιστορική της αναδρομή και σχετικά παραδείγματα. 
H  διάρθρωση του υλικού έχει ως εισαγωγή την έννοια του σημείου ως πληροφοριακή μονάδα, 
την έννοια της πληροφορίας και τους τρόπους χρήσης της στη γλυπτική μέσω υπολογιστή. 
(ΣΗΜΕΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ) Ακολούθως επιχειρείται η σύνδεση της πληροφορίας 
με την μεθοδολογία των κλασικών μετρήσεων στη γλυπτική. Η γλυπτική εξετάζεται ως 
παράγωγο της κίνησης των σημείων.  (Σημείο- Γραμμή- Επίπεδο- Όγκος). Αναλύονται 
βασικά  προοπτικά συστήματα και η γεωμετρία του χώρου στη γλυπτική. Κατόπιν, εξετάζεται 
ο  χειρισμός προοπτικών συστημάτων  στον υπολογιστή σε σύνδεση με το μάθημα Σχέδιο στη 
Γλυπτική. Στην τεχνική κατάρτιση, μελετώνται φυσικά και τεχνητά προπλάσματα σε 
αντιδιαστολή και ερευνώνται συγκριτικά παραδείγματα μεταξύ υλοποιήσεων σε πλαστελίνη 
και  τρισδιάστατων γραφικών. (μοντέλα σε μικρή κλίμακα). Εισαγωγή γίνεται αρχικώς στο 
λογισμικό Meshlab. Ανασχηματισμοί/μετασχηματισμοί τρισδιάστατων γραφικών από έτοιμα 
μοντελοποιημένα  αρχεία γίνονται με εμβάθυνση στα λογισμικά Maya, Zbrush, Sculptris. 
Τέλος, πραγματοποιείται εισαγωγή στo λογισμικό Meshmixer για την διόρθωση του ψηφιακού 
αρχείου ώστε να είναι εκτελέσιμο από τον εκτυπωτή (λειτουργία make solid). 

Σε μια αντίστροφη διαδικασία, πραγματοποιείται μετατροπή σειράς φωτογραφιών φυσικού 
προτύπου γλυπτού, νεκρής φύσης ή ανθρώπινου μοντέλου σε τρισδιάστατο μοντέλο 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (αρχείο στερεολιθογραφίας stl) και εκτύπωση του σε 
θερμοπλαστικά υλικά PLA. 
Εκτός των υπό κλίμακα υλοποιήσεων πραγματοποιούνται ασκήσεις σε τρισδιάστατες 
προσομοιώσεις φυσικών ή τεχνητών χώρων. (Εισαγωγή στο λογισμικό Keyshot ). Επίσης 
γίνεται εκμάθηση σάρωσης με σένσορα εκ του φυσικού (ΚΙΝΕΚΤ κ. α ) στο πρόγραμμα 
SKANECT, όπου τo ψηφιοποιημένο αρχείο εξάγεται από ως αρχείο obj ή stl. Κατόπιν, τo 
αρχείο obj ή stl εισάγεται στον υπολογιστή  σε πρόγραμμα Cura για προετοιμασία προς 
τρισδιάστατη εκτύπωση. Σε άλλες υλοποιήσεις, τo αρχείο obj ή stl εισάγεται στον 



 

υπολογιστή  σε πρόγραμμα Keyshot για δημιουργία τρισδιάστατου περιβάλλοντος χώρου. 
Γενική μοντελοποίηση-σχεδίαση τρισδιάστατων γραφικών και βασικές αρχές γίνονται στο 
Blender ή και Maya, Zbrush). Σε σύνδεση με το εργαστήριο της Χαλκοχυτικής, τα 
τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν με τρόπο ώστε να χυτευθούν σε μέταλλο. 
 Εμβάθυνση διδασκαλίας γίνεται με την εισαγωγή στη Γλυπτική της Πληροφορίας (data to 3d 
visualization) και εισαγωγή δεδομένων data στον υπολογιστή . Ακολουθούν μετασχηματισμοί 
των μορφών αυτών σε τρισδιάστατες απεικονίσεις και απόδοση σε γλυπτική μορφή. 
Παραδείγματα είναι η 3d Γλυπτική του Ήχου με κωδικοποίηση, η μορφοποίηση κυματομορφής 
του ήχου σε γλυπτική μορφή κλπ. Γενικότερα, διδάσκεται η μετατροπή οποιασδήποτε μορφής 
πληροφορία που μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή, σε γλυπτική μορφή. Επίσης 
ενθαρρύνονται οι γλυπτικές υλοποιήσεις που δεν μπορούν να δημιουργηθούν με κλασικά μέσα 
ώστε να χρησιμοποιηθούν οι νέες δυνατότητες ψηφιακής σχεδίασης στον υπολογιστή ως 
μέθοδος κατασκευής γλυπτικής που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναλογική σχεδίαση. 
Για παράδειγμα, τα ειδικά σχήματα στη γεωμετρία, οι φρακταλικές και μαθηματικές δομές που 
λόγω πολυπλοκότητας απαιτούν κατασκευή αποκλειστικά σε υπολογιστή. 

Λέξεις Κλειδιά: τέχνη, τρισδιάστατες υλοποιήσεις, υπολογιστές, στερεολιθογραφία, 3d, 
φωτογραμμετρία, Γλυπτική 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Ο Μυστράς αποτελεί από το 1989 μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της 
UNESCO λόγω της αρχαιολογικής, ιστορικής και θρησκευτικής του σημασίας. Ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος των εκκλησιών του Μυστρά σχεδόν στο σύνολό τους ανάγονται στον 
κύκλο των τοιχογραφιών της Παλαιολόγειας ή Υστεροβυζαντινής περιόδου (1204-1453) που 
χαρακτηρίστηκε ως «Παλαιολόγειος Αναγέννηση» με κύρια χαρακτηριστικά τον ρεαλισμό, 
την ελευθερία στην κίνηση και τα πλούσια χρώματα στα πρόσωπα και στα ενδύματα των 
μορφών.  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Γνωρίζω τις Βυζαντινές Τοιχογραφίες του Μυστρά» 
δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε το 2019-2020 αρχικά από τη Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας 
«Φώτης Κόντογλου» λόγω του γνωστικού της αντικειμένου, σε συνεργασία με το Γραφείο 
Νεότητος υπό την σκέπη της Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης και την άδεια της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου, 
Π/θμιας (όλων των τάξεων του Δημοτικού) και Δ/θμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων του 
Γυμνασίου). Προβλεπόταν να εφαρμοστεί στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, με την 
παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου, των κατηχητών και των συνοδών των 
μαθητών/τριών.  
Ο κύριος σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι 
μαθητές/τριες μέσω της δια ζώσης βιωματικής, τις τοιχογραφίες των βυζαντινών εκκλησιών 
του Μυστρά και ειδικότερα των Ναών του Αγ. Δημητρίου, της Οδηγήτριας, της Περιβλέπτου 
και της Παντάνασσας, να γίνουν αποδέκτες των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
συγκεκριμένης ιδιαίτερης ζωγραφικής περιόδου μέσα στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία 
όπως είναι η Παλαιολόγεια τέχνη και να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, 
ιστορικά και εικαστικά οφέλη.  
Οι δραστηριότητες όπου σχεδιάστηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών τεχνικών, μέσω 
διαφόρων υλικών (ζωγραφική, κατασκευές, παζλ, κ.α.) ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ιδιαιτερότητες των ηλικιακών ομάδων μαθητών/τριών του Δημοτικού και του Γυμνασίου, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εξοικειωθούν με τη συγκεκριμένη ζωγραφική 
περίοδο μέσα στην βυζαντινή ιστορία, κατανοώντας τη σημασία της, βιώνοντας την ως ένα 
λειτουργικό μέσο έκφρασης που δίνει πλαίσιο και αφορμές για προσωπική δημιουργία.  
Λόγω της πανδημίας COVID-19 πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα δεν μπόρεσαν να 
παρουσιαστούν στο μαθητικό κοινό. Κύριος στόχος πλέον του εν λόγω προγράμματος είναι η 
ψηφιοποίηση του υλικού και η παρουσίαση του μέσω διαφόρων τεχνικών (video, χρήση drone, 



 

πολυμεσικό περιβάλλον, κα) όπου θα αποτυπωθούν αρχικά τα μνημεία και μετά ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος για να παρουσιαστεί κατάλληλα στους μαθητές/τριες.  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Μυστράς, Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτη, τοιχογραφίες, Βυζάντιο, Σχολή 
Αγιογραφίας ‘Φώτης Κόντογλου’ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Το καινοτόμο σύστημα SPHINX, αποτέλεσμα της διδακτορικής διατριβής της ερευνήτριας, 
συνιστά ένα μεθοδολογικό πρόταγμα [“SPHINX”: System for the Protection of Heritage 
(Intangible and Natural resources) ενώ το Χ, ως μαθηματικός όρος δηλώνει το εκάστοτε πεδίο 
εφαρμογής του συστήματος], που αποσκοπεί στη διαχείριση του υλικού και άυλου πολιτισμού 
οποιασδήποτε περιοχής, με πεδίο εφαρμογής την περιοχή της Βοιωτίας. Στο πλαίσιο της 
μεταδιδακτορικής έρευνας η ερευνήτρια επιχειρεί να δημιουργήσει μια καινοτόμα ψηφιακή 
τράπεζα δεδομένων η οποία θα λειτουργεί ως υποδοχέας πληροφοριών, στοιχείων και 
δεδομένων (κατόπιν της αναγκαίας συλλογής/ τεκμηρίωσης) προκειμένου για την προβολή των 
συνεχόμενων πολλαπλών δικτύων και αναγνώσεων της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου, 
του ίδιου του τόπου.  
Όσον αφορά στο πιο πρακτικό μέρος για την προώθηση και ανάδειξη της πολιτισμικής 
ταυτότητας, η σύγχρονη τεχνολογία συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία, που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων/χρηστών/ενδιαφερομένων για το 
πεδίο έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, τα -υφιστάμενα και τεκμηριωμένα- δίκτυα του συστήματος 
SPHINX θα συνδέονται με ένα άυλο διαδικτυακό δίκτυο, το οποίο θα είναι ενεργοποιημένο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του ατόμου στην περιοχή. Την πιο σημαντική προϋπόθεση 
για τη λειτουργία του άυλου διαδικτυακού δικτύου συνιστά η μεταφορά της χαρτογράφησης 
του συστήματος SPHINX σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να μπορεί να επεξεργαστεί και 
να διαχειριστεί σε άυλο επίπεδο.  
Επισημαίνεται ότι κυρίαρχη καινοτόμα ιδέα του προτεινόμενου θέματος έρευνας συνιστά η 
ανάδειξη της μοναδικότητας του συστήματος που θα λειτουργεί ως πυκνωτής των υλικών και 
άυλων στοιχείων μιας περιοχής με σκοπό την προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής της 
ταυτότητας, καθόσον το εκάστοτε πεδίο έρευνας διεκδικεί τη δική του, προς ανάδειξη, 
μοναδικότητα και το σύστημα SPHINX θα προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης 
ανάδειξης κάθε περιοχής με την άμεση εφαρμογή και υλοποίησή του. Με την ως άνω 
καινοτομία θα δημιουργηθεί μια καινοτόμα, αξιόλογη και πλήρως αξιοποιήσιμη βάση 
δεδομένων για οποιαδήποτε περιοχή (σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, δηλαδή σε επίπεδο πόλης, 
Δήμου, Περιφέρειας, Χώρας) όπου θα εμπεριέχονται όλα τα υλικά και άυλα στοιχεία ενός 
τόπου. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το διαδικτυακό σύστημα SPHINX καλείται να 
απαντήσει στην επιστημονική/τεχνολογική αιχμή της διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενός τόπου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Πολιτιστική κληρονομιά, Διαχείριση, Βοιωτία, Υλικά/άυλα στοιχεία, Δίκτυα  
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Βιογραφικό  
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης έχοντας 
εκπονήσει τη Διδακτορική διατριβή στο ΕΜΠ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη 
“Διαχείριση μνημείων. Αρχαιολογία, Πόλη & Αρχιτεκτονική” του ΕΚΠΑ και υπότροφος 
Ιδρυμάτων (ΙΚΥ, Προποντίς, Ζωσιμά, Δεληγεώργη) καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών. 
Διακρίσεις/Βραβεύσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, συμμετοχές σε πλήθος 
συνεδρίων/σεμιναρίων και δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/πρακτικά 
συνεδρίων. Κύρια μελετήτρια Αρχιτεκτονικών Μελετών -Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων- και 
πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΟΠΠΕΠ με διδασκαλία σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ). Μέλος Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και εγγεγραμμένη στα μητρώα των 
Ελεγκτών Δόμησης, των Ενεργειακών Επιθεωρητών και των Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Η ραγδαία αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε στη χώρα μας, από τα μέσα περίπου της 
δεκαετίας του 1970, οδήγησε στην απαξίωση και εγκατάλειψη αξιόλογων βιομηχανικών 
χώρων και συγκροτημάτων ή και μεμονωμένων παρεμφερών κατασκευών. Τα βιομηχανικά 
αυτά κατάλοιπα, κηρυγμένα ως διατηρητέα μνημεία ή μη, αποτελούν τις περισσότερες φορές 
τοπόσημα των περιοχών που βρίσκονται και συμβάλλουν δυναμικά στην εικόνα τους. Ο 
αφανισμός τους, καθώς πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο, θα συντελέσει στην 
απώλεια της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε τόπου και απαιτεί 
άμεσες σωστικές ενέργειες.  
Βασικό εργαλείο για την κατανόηση, τη διάσωση και την προστασία της βιομηχανικής μας 
κληρονομιάς, αποτελεί η ολοκληρωμένη αναγνώρισή της. Θέματα διατήρησης, επανάχρησης 
και επανένταξης των βιομηχανικών μνημείων ως ενεργών στοιχείων στον αστικό ιστό, 
οφείλουν να βασίζονται σε ένα υπόβαθρο συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης, που θα 
επιτρέψει την αξιολόγηση και την περαιτέρω διαχείριση και ανάδειξη του βιομηχανικού μας 
πολιτισμού.  
Διαπιστώνοντας την έλλειψη ενός ενιαίου και ελεύθερα προσβάσιμου μητρώου για το ελληνικό 
βιομηχανικό απόθεμα, οργανώθηκε η ομάδα «Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής» (ΒΙΔΑ), 
αρχικά σε εθελοντική άτυπη μορφή και πρόσφατα με τη δημιουργία αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας, με σκοπό τη συλλογική καταγραφή των κινητών και των ακίνητων βιομηχανικών 
μνημείων της χώρας. 
Για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της ΒΙ.Δ.Α δημιουργήθηκε ιστότοπος που 
εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πανελλαδική βάση δεδομένων, που συγκροτήθηκε συλλογικά. Στο 
συνέδριο θα παρουσιαστεί ο νέος αναδομημένος και ανασχεδιασμένος ιστότοπος 
(www.vidarchives.gr) που περιλαμβάνει, εκτός από το γνωστό του διαδραστικό χάρτη όπου 
αποτυπώνονται τα βιομηχανικά μνημεία της χώρας, νέες δυνατότητες καταγραφής και 
συμμετοχής από πολλαπλές πλατφόρμες (υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο). 
Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός αυτής της αξιόλογης βάσης δεδομένων, η οποία επιχειρείται 
σε τέτοια έκταση και μορφή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη δυναμική που έχει αποκτήσει, 
φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και αναλυτική βάση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά 
με τη βιομηχανική αρχαιολογία και κληρονομιά στη χώρα μας, ελπίζοντας να αποτελέσει το 
εφαλτήριο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία της βιομηχανικής μας 
κληρονομιάς. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς, τεκμηρίωση, βιομηχανικά μνημεία 
 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
 
Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η. (2019) Χαρτογραφώντας 
τη Βιομηχανική Κληρονομιά της Ελλάδας με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι 
δυνατότητες και τα όρια άτυπων ομάδων εθελοντών: η εμπειρία της ομάδας ΒΙ.Δ.Α. 
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Ζητήματα συμμετοχής, συνεργασίας και συν-διαχείρισης», Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2019. 
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ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ: Πολιτισμιολόγος με ειδίκευση στον Ελληνικό Πολιτισμό, 
απόφοιτος του ΕΑΠ. Η ειδίκευσή της έκτοτε επικεντρώθηκε στη Διαχείριση της Πολιτιστικής 
Πολιτικής και ειδικότερα στη Διαχείριση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς με σπουδές σε ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΚΠΑ. Είναι ερευνήτρια της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας και 
ιδρυτικό μέλος της ομάδας ΒΙ.Δ.Α. (Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής). Είναι επίσης ιδρυτικό 
μέλος της ομάδας ΚΡΟΝΙΣΤΕΣ όπου από το 2014 που δημιουργήθηκε, σκοπό έχει τη σωτηρία, 
αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση του ΚΡΟΝΟΥ. Εργάστηκε, επίσης, ως ερευνήτρια 
στο έργο με τίτλο «Εικονικό ταξίδι στα βιομηχανικά μονοπάτια της Νάουσας» όπου 
κατέγραψε, τεκμηρίωσε και έκανε την ιστορική έρευνα για τις ανενεργές βιομηχανίες της 
Νάουσας. Έχει καταγράψει από οπτικοακουστικό υλικό, μαρτυρίες και αφηγήσεις Ελλήνων 
μεταναστών στο Λιμβούργο του Βελγίου, όπου εργάστηκαν στα ανθρακωρυχεία, με σκοπό 
την παραγωγή ντοκιμαντέρ από την Μ. Δερμιτζάκη και τη δημοσίευσή τους σε βιβλίο-
λεύκωμα που εκδόθηκε με την υποστήριξη του βελγικού οργανισμού ErfgoedcelMijn-Erfgoed 
(Limburg) και των ελληνικών κοινοτήτων του Limburg-Belgium. 

ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός που ασχολείται συστηματικά με θέματα 
διαχείρισης της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα με την προστασία 
ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Σημαντικό τμήμα του έργου της, καταλαμβάνει η μελέτη της 
παραδοσιακής και της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της πόλης των Αθηνών. Έλαβε Δίπλωμα 
Εξειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Προστασία Μνημείων» του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ (2000). Επίσης, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, με θέμα «Το έργο της Αρχιτεκτονικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αθηναίων, 1835-1912». Από το 1990 ως στέλεχος του τμήματος Παραδοσιακών 
Κτιρίων και Μνημείων, μέχρι και σήμερα ως Προϊσταμένη της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής 
του Δήμου Αθηναίων, ασχολήθηκε συστηματικά με την ιστορία της αρχιτεκτονικής και της 
μορφολογίας της πόλης των Αθηνών. Αναφορικά σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, 
μετείχε με ανακοινώσεις σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, ενώ σχετικές δημοσιεύσεις της 
φιλοξενήθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και μονογραφίες. Έχει 
εκπονήσει πολυάριθμες μελέτες τεκμηρίωσης αποτύπωσης και αποκατάστασης 
παραδοσιακών, διατηρητέων κτιρίων καθώς και μνημείων του Α΄ Κοιμητηρίου. Έλαβε μέρος 
σε αρκετούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Την περίοδο 2006-2012 δίδαξε στη Σχολή 
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το μάθημα 
«Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων». Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της για τη 



 

διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μέλος του Δ.Σ. του ICOMOS και μέλος της 
Διεθνούς Επιτροπής των Ιστορικών πόλεων CIVVIH. Ως ιδρυτικό μέλος της Ομάδας ΒΙ.Δ.Α., 
ασχολείται με την καταγραφή και διάσωση των βιομηχανικών καταλοίπων της χώρας και 
ιδιαίτερα της Αθήνας. 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Εκπαιδευτικός με πολυετή πείρα διδασκαλίας σε σχολεία σε 
Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, με διοικητική τεχνογνωσία σε μικρομεσαίους και μεσαίους 
οργανισμούς και εμπειρία εθελοντή στον τομέα του τύπου. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε δύο προγράμματα: «Παιδαγωγικά μέσω 
καινοτόμων προσεγγίσεων, τεχνολογίες και εκπαίδευση» και «Διαχείριση Πληροφοριών σε 
Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία». Με πρόσθετη κατάρτιση στη Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική 
και Προσωποκεντρική Συμβουλευτική (Πανεπιστήμιο Πατρών), στη Μουσειακή Εκπαίδευση 
(Πανεπιστήμιο Πατρών), στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΚΠΕ Αχαΐας), στην Εκπαίδευση 
μέσω της Τέχνης (ΕΕΕΕ) και στη Μάθηση μέσω Παιχνιδιών (Erasmus+). Με μετεκπαίδευση σε 
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τeachers4Europe/ Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στην 
Ελλάδα/Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Με ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική, στην Αρχαιολογία και 
Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στη Βιομηχανική Αρχαιολογία (ΕΚΠΑ/Erasmus+). 
Μέλος της ομάδας ΚΡΟΝΙΣΤΕΣ, που ασχολείται με την έρευνα και τη διάσωση του 
εργοστασιακού συγκροτήματος «Κρόνος» στην Ελευσίνα, και της ομάδας ΒΙ.Δ.Α. Έχει 
συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια για την ελληνική βιομηχανική κληρονομιά.  

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ: Ιστορικός-βιομηχανική αρχαιολόγος, σπούδασε ιστορία στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη 
βιομηχανική αρχαιολογία στο Ινστιτούτο Ironbridge του Πανεπιστημίου Birmingham και 
εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Σχολή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (2010), με θέμα την ιστορία της ελληνικής μηχανουργίας. 
Ασχολείται συστηματικά με την έρευνα και την τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς, 
τη διάσωση και ταξινόμηση αρχείων βιομηχανικών επιχειρήσεων και την προφορική ιστορία. 
Έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια εκθέσεων με θεματικές κυρίως τη βιομηχανική 
κληρονομιά και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών βιβλίων. Είναι πρόεδρος του 
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς (TICCIH). Σήμερα είναι υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ. 

ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ: Χημικός μηχανικός, πτυχιούχος του ΑΠΘ (1991). Στέλεχος 
εταιρειών κατασκευής τεχνικών προϊόντων εδώ και 20 χρόνια, ίδρυσε εμπορική εταιρεία 
εισαγωγής και διανομής υλικών συσκευασίας. Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος 
TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για την Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς) και ενεργό 
μέλος της διαδικτυακής ομάδας "Βιομηχανική Αρχαιολογία", που ασχολείται με θέματα 
διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς. Το ενδιαφέρον του για την φωτογραφία, όπως 
και για την ανάδειξη-προστασία εγκαταλελειμμένων βιομηχανιών, τον ώθησε να ιδρύσει με 
τη συνεργασία των Μ. Βακαλοπούλου, Μ. Δανιήλ και Χ. Λαμπρόπουλου, την ομάδα 
καταγραφής της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας ΒΙ.Δ.Α.  



 

7ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Στρατηγικοί στόχοι του ΥΠΕΝ για την προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς 

 
Αυγή Βάσση 

Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Κωνσταντίνα Σιούντρη 
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 Καλλιόπη Παπαδάκη 

Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Ευθύμιος Μπακογιάννης 
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

 
Σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των «εγκαταλελειμμένων», άδειων ή 
ερειπωμένων διατηρητέων ή ιστορικών κτιρίων των ελληνικών πόλεων και οικισμών 
αυξάνεται συνεχώς. Προκειμένου να προστατευθεί και να ενισχυθεί η ελληνική υλική 
πολιτιστική κληρονομιά, είναι απαραίτητο να προωθηθούν δράσεις που δίνουν κίνητρα στους 
ιδιοκτήτες ή χρήστες ιστορικών κτιρίων για τη συντήρησή τους, παρέχοντας εργαλεία και 
οικονομική υποστήριξη στο ιδιαίτερα αυξημένο κόστος των έργων αποκατάστασης και 
εξυγίανσης των έργων τους. απαραίτητη συνεχής συντήρηση.  
Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει ένα διευρυμένο ολιστικό πλαίσιο προστασίας και 
διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος και της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 
Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζεται η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, η Μεταφορά 
Συντελεστή Δόμησης, η δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου, η ψηφιοποίηση των αρχείων των ΥΔΟΜ, η δημιουργία αποθετηρίου 
προστατευόμενων κτιρίων και περιοχών, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολεοδομικών 
μεταρρυθμίσεων κ.α.  
Επιπλέον, μέσα από τα προγράμματα Διατηρώ, Ανακαινίζω και Διαβιώ τα οποία έχουν 
προταθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027, θα καταστεί εφικτή η αποκατάσταση και ανακαίνιση των 
υφιστάμενων κτιρίων. Τα εν λόγω προγράμματα στοχεύουν στην προστασία και αναβάθμιση 
των ιστορικών ακινήτων και θα δώσουν λύση όχι μόνο σε θέματα δημόσιας ασφάλειας αλλά 
θα τονώσουν την οικονομική και τουριστική αξία των ιστορικών κέντρων.  
Επίσης, η ΓΓΧΣΑΠ έχει θέσει υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου που αφορά σε «Ρυθμίσεις για 
εγκαταλελειμμένα και κενά ακίνητα. Διαδικασίες παρέμβασης για την αποκατάσταση και 
επανάχρησή τους» μέσω του οποίου θα θεσμοθετηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα 
επιτρέπει την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
παρεμβάσεις και έργα εκσυγχρονισμού εγκαταλελειμμένων ή κενών κτηρίων με καθεστώς 
πολυ-ιδιοκτησίας, υπό συνθήκες ασφάλειας δικαίου και με ταχείες διαδικασίες.  
Παράλληλα, η ΓΓΧΣΑΠ μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία εργάζεται πάνω στην Εθνική 
Στρατηγική για την ψηφιοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος για την Εθνική Στρατηγική 
για την ψηφιοποίηση των κατασκευών μέσω του ψηφιακού εργαλείου BIM (Building 
Information Modeliling). 
Λέξεις Κλειδιά: διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση, ψηφιοποίηση, αστικός 
σχεδιασμός  
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Περίληψη 

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 
Ένωση.  
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. Η δημιουργία αφηγήσεων επιτυγχάνεται με αυτοματοποιημένο 
και ημι-αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσα από ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν στους 
επιμελητές τέχνης να επιλέξουν ψηφιακά εκθέματα και να τα συνδέσουν μεταξύ του μέσω 
αφηγηματικών συνδέσμων δημιουργώντας έτσι ένα νοηματικό, αλλά μη γραμμικό 
αφηγηματικά συνεχές.  Η εξατομίκευση γίνεται τόσο σε μεμονωμένους χρήστες όσο και για 
ομάδες χρηστών που συνεργάζονται στην δημιουργία μίας αφήγησης. 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. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζουμε την ολοκλήρωμένη πλατφόρμα ΑΦΗΓΗΣΗ μαζί με παραδείγματα επιμέλειας 
μιας έκθεσης μοντέρνων πινάκων και κειμένων στο Μουσείο Τeriade στη Λέσβο. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: αφήγηση,  επιμέλεια, πλατφόρμα, βάση γράφων δεδομένων, εικονική έκθεση 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έλευση των έξυπνων τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών στην καθημερινότητά μας, 
καθώς και η αυξημένη διαθεσιμότητα αυτών των συσκευών από το ευρύ κοινό, οδήγησε τους 
εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να προσπαθούν να εισαγάγουν τις εφαρμογές 
φορητών συσκευών ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της μάθησης. 
(Harrison et al. 2013). Πολλές είναι οι υπάρχουσες ερευνητικές εργασίες προς αυτή την 
κατεύθυνση, οι οποίες δείχνουν τη σημασία της ανάπτυξης εφαρμογών φορητών συσκευών ως 
μεθόδου διδασκαλίας (Kuparinen et al. 2013; Mtebe and Kissaka, 2015; Andrade et al. 2015).  
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της δυναμικότητας της σχέσης των φοιτητών των 
Μουσικών Σπουδών με τις νέες τεχνολογίες καθώς και την εμπειρία τους με τη χρήση των κατά 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown, λόγω 
της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 ακυρώθηκαν όλες οι μουσικές εκδηλώσεις, στις οποίες 
θα συμμετείχαν οι φοιτητές και το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά στην προώθηση του 
καλλιτεχνικού τους έργου και κατ’ επέκταση στην προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με την προώθηση του 
καλλιτεχνικού έργου των φοιτητών Μουσικών Σπουδών ήταν ένα σημαντικό εργαλείο στη 
διδακτική διαδικασία. Αυτή η νέα προοπτική έγινε απαραίτητη σε μια προσπάθεια 
βελτιστοποίησης των υπαρχουσών πρακτικών προώθησης, όπως τη χρήση ιστότοπων ή 
παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο). Στη μελέτη συμμετείχαν 25 
φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι 
οποίοι δημιούργησαν εφαρμογές που προωθούν: 1. Μουσικά είδη των πόλεων από τις οποίες 
κατάγονται, 2. Το βιογραφικό σημείωμά τους, στοχεύοντας στην προβολή του καλλιτεχνικού 
τους έργου ή στη διδακτική τους εμπειρία ως δάσκαλοι διαφόρων μουσικών οργάνων.  
Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τα 
δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. Η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας συνδέθηκε με την ενδυνάμωση και την προσέγγιση μιας 
νέας προοπτικής στην προώθηση της μουσικής ενάντια στο αίσθημα της αδράνειας, που 
προκλήθηκε από την ακύρωση μουσικών εκδηλώσεων, κατά την περίοδο του δεύτερου 
lockdown. 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Εφαρμογές φορητών συσκευών, προώθηση μουσικής, νέες μέθοδοι διδασκαλίας 
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Η Οφηλία Ψωμαδάκη είναι λέκτορας Πολιτιστικής Διαχείρισης του Τμήματος Μουσικής 
Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος 
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Γραφιστικής του Πανεπιστημίου του Central Lancashire (Master of Arts) με θέμα 
διπλωματικής εργασίας: «Οπτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία». Είναι 
διδάκτωρ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2018) και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών. Έχει πτυχίο Παιδαγωγικής Κατάρτισης για Εκπαιδευτικούς (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) από 
την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη 
(ΑΣΠΑΙΤΕ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι οι οπτικοακουστικές τεχνολογίες στα νέα 
μέσα και η  διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το TMI-Builder είναι ένα ερευνητικό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03580) στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. 
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος για την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων παροχής εξατομικευμένων τουριστικών 
υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση της δικτύωσής τους. Μια νέα τάση που παρατηρείται στις 
ώριμες τουριστικές αγορές, και την τελευταία δεκαετία και στην Ελλάδα, είναι η ζήτηση για 
εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες [1]. Καθώς όμως οι δομές των περισσοτέρων 
ταξιδιωτικών οργανισμών είναι προσανατολισμένες στον μαζικό τουρισμό, η προσφορά 
εξατομικευμένων υπηρεσιών σε έναν ταξιδιώτη ή μια μικρή ομάδα ταξιδιωτών με κοινά 
ενδιαφέροντα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα παροχής 
ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων λύσεων από την στιγμή που ο υποψήφιος ταξιδιώτης 
οργανώνει τις διακοπές του, έως και την ολοκλήρωσή τους. 
Το TMI-Builder αφορά σε ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που ενσωματώνει την 
τεχνολογία των συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource 
Planning – ERP) και των συστημάτων συστάσεων (Recommender Systems), με σκοπό να τις 
αξιοποιήσει στον κλάδο του εξατομικευμένου τουρισμού, προσφέροντας έτσι ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα στις σχετικές επιχειρήσεις. 
Βασικός στόχος είναι ο γρήγορος και αποδοτικός σχεδιασμός των εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών προγραμμάτων μέσα από την παρακολούθηση και διαχείριση των ροών 
εργασιών, καθώς και την βέλτιστη χρήση των επιχειρησιακών πόρων. 



 

Το ολοκληρωμένο σύστημα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη σύσταση εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών προγραμμάτων βάσει των προτιμήσεων των χρηστών. Ο τελικός χρήστης και 
δυνητικός ταξιδιώτης θα έχει την επιλογή να πραγματοποιήσει τα εξατομικευμένα 
προγράμματα είτε συνοδεία εξειδικευμένων συνεργατών της επιχείρησης (όπως επαγγελματία 
οδηγού, πιστοποιημένου ξεναγού, συνοδό αθλητικών/ ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων) είτε 
αυτόνομα, με τη βοήθεια της self-drive εφαρμογής. Η self-drive εφαρμογή, μέσα από το 
σύστημα γεωεντοπισμού, θα προσφέρει τη δυνατότητα πλοήγησης μεταξύ σημείων 
ενδιαφέροντος (POIs), προβολή περιεχομένου ξενάγησης και δυναμική ενημέρωση για 
συμπληρωματικές δραστηριότητες ανάλογα με τη θέση του χρήστη και τον διαθέσιμο χρόνο 
του. Η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων παιχνιδιού, όπως επίλυση γρίφων, θα προσφέρει τη 
δυνατότητα περιήγησης μεταξύ σημείων ενδιαφέροντος μέσα από χρήση τεχνικών 
παιγνιοποίησης που στόχο έχουν το εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ικανοποίηση του 
χρήστη μέσα από την αλληλεπίδραση.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Υπάρχουν στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος  που έχουν ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα ή 
αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα και χρήζουν προστασίας.  Επίσης υπάρχουν στοιχεία του 
πολιτιστικού αποθέματος τα οποία φθείρονται ή κινδυνεύουν να χαθούν με το πέρασμα του 
χρόνου καθώς χάνονται οι φορείς τους. Επιπλέον η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά  
συνδέεται άρρηκτα με το φυσικό περιβάλλον ενός τόπου και μαζί με αυτό αποτελούν στοιχεία 
της ιστορικής ταυτότητας ενός λαού. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε, από τη μια πλευρά, το 
πως μπορούν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών να συμβάλλουν καθοριστικά 
στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά 
υποστηρίζουμε ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  δεν αναιρεί την 
αξιοποίησή του και τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Εξετάζουμε τις ευκαιρίες που δίνονται αλλά και τις 
προκλήσεις που παρουσιάζονται για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
μέσα από καινοτόμες και πρωτοποριακές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Η συνάντηση του 
ψηφιακού με τον πραγματικό κόσμο στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου δίνει νέες εμπειρίες στον χρήστη επισκέπτη. 
Εστιάζουμε στο πως η χρήση εφαρμογών εικονικής αλλά και επαυξημένης πραγματικότητας 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, ιδιαίτερα δε στην αειφόρο τουριστική 
αξιοποίηση των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, ψηφιοποίηση, 
προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κατά την έρευνα ιστορικών αρχείων ή πραγματικών ιστορικών αντικειμένων, πολλοί άνθρωποι 
βρίσκουν αυτό το έργο ως πολυδιάστατο. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη πληροφοριών που σχετίζονται 
με το θέμα ενδιαφέροντος αποτελεί συχνά εμπόδιο στην κατανόηση των διαφόρων πτυχών του. Οι 
συμβατικές προσεγγίσεις έκθεσης δεν αντιπροσωπεύουν διάφορες στρατηγικές προσέγγισης της 
ποικιλομορφίας των ερμηνειών σχετικά με το κοινό μας παρελθόν. Η Πολιτιστική Κληρονομιά (CH) 
θεωρείται η κληρονομιά των φυσικών αντικειμένων και των άυλων ιδιοτήτων ενός πολιτισμού που 
κληρονομείται από τις προηγούμενες γενιές και πρέπει να το διατηρήσουμε για τα τέκνα. Ο κύριος 
σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εντοπίσει μερικές από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες διαχείρισης 
της ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, εκθεσιακούς 
χώρους ή/και ιστορικούς χώρους. Τα ψηφιακά εργαλεία αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος και ουσιαστικό 
πλεονέκτημα για την ενίσχυση αυτών των αξιών τις τελευταίες δεκαετίες και πολλά έργα έχουν 
εφαρμόσει την τεχνολογία ως έναν νέο τρόπο για τα μουσεία και τους επιμελητές τέχνης να ενισχύσουν 
τα πολιτιστικά αρχεία και να παρέχουν έναν εξατομικευμένο τρόπο για να καλύψουν τις ανάγκες γνώσης 
και ενδιαφερόντων διαφορετικών χρηστών. Αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, η υλοποίηση μιας 
σειράς ψηφιακών εργαλείων στοχεύει να δείξει μια περίπτωση καινοτομίας διεργασιών, με βάση το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ΤΠΕ που ονομάζεται “wayGoo” - μια πλατφόρμα για 
γεωγραφική τοποθέτηση και διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και περιεχόμενο με 
πολυδιάστατους εσωτερικούς υπαίθρια πλοήγηση και καθοδήγηση. Αποτελεί ένα πλήρως 
ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης χώρου και περιεχομένου 2D / 3D που δημιουργεί ένα αποθετήριο 
που αποτελείται από μια βάση δεδομένων, στοιχεία περιεχομένου και διοικητικά δεδομένα. Όχι μόνο 
αλλάζει η συνάντησή μας με την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και αναβαθμίζεται. Ενώ η πρακτική της 
ενίσχυσης του CH περιορίζει συχνά τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης, η άυλη φύση των ψηφιακών 
μέσων παρέχει ευκαιρίες να απεικονίσει τον πολιτισμό με αναστρέψιμο τρόπο που δεν παρεμβαίνει στο 
ίδιο το μνημείο. Το iGuide είναι μια νέα μέθοδος για τους χρήστες να έχουν μια συναρπαστική εμπειρία 
σχετικά με και πέρα από το μνημείο ενδιαφέροντος που ζούσε μέσω της εικονικής πραγματικότητας 
(VR), της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και της εκτεταμένης πραγματικότητας (EX) στο εγγύς 
μέλλον, ή σε συνδυασμό με το geolocative τρόπος εφαρμογήςGoo. 
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ABSTRACT 

 

When researching historical archives or actual historical artifacts, many people find this task as 
a multi-dimensional one. Meaning that the lack of information related to the theme of interest 
is often a hindrance to the understanding about the different aspects of it. The conventional 
exhibition approaches do not account for various strategies of approaching the diversity of the 
interpretations about our common past. Cultural Heritage (CH) is considered the legacy of 
physical artifacts and intangible attributes of a civilization that is inherited from past 
generations, and we need to preserve it for posterity. The main purpose of this paper is to 
identify some of the challenges and opportunities of managing cultural heritage digitization in 
various archaeological sites, exhibition areas and/or historical places. Digital tools have been 
an integral part and essential asset for enhancing those values over the past few decades and 
many projects have applied technology as a new way for museums and art curators to enhance 
cultural archives and provide a personalized way to meet the knowledge and interests needs of 
different users. Accommodating these needs the implementation of series of digital tools aim 
to show a case of process innovation, based on the design and development of an ICT platform 
named “ wayGoo ” - a platform for Geolocating and Managing indoor and outdoor spaces and 
content with multidimensional indoor and outdoor Navigation and Guidance. It constitutes a 
fully integrated 2D/3D space and content management system that creates a repository that 
consists of a database, content components and administrative data. Not only is our encounter 
with cultural heritage changing but it is upgrading as well. While the practice of enhancing CH 
often limits the potential for interaction, the intangible nature of digital media provides with 
opportunities to visualize culture in a reversible way that does not interfere with the monument 
itself. iGuide is a new modality for users to have an immersive experience about and beyond 
the monument of interest lived through virtual reality (VR), augmented reality (AR), and 
extended reality (EX) in the near future, or in combination with the geolocative application 
wayGoo. 
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Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου 
Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL), ενώ υπήρξε επίσης Διευθυντής του ιδίου Ινστιτούτου την 
περίοδο 7/1998 – 6/2003. Έχει διατελέσει καθηγητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα 
Πανεπιστήμια Penn State και Southern Illinois. Ιδρυτής της Intelnet Inc. στις ΗΠΑ, της πρώτη 
εταιρίας στις ΗΠΑ που προσέφερε ολοκληρωμένες βιομετρικές λύσεις για έλεγχο ταυτότητας και 
χρονο-παρακολούθηση στη βιομηχανία και τις ένοπλες δυνάμεις διεθνώς. O ίδιος πιστώνεται με 
πάνω από 250 δημοσιεύσεις, πάνω από 2500 αναφορές, και τη US Patent No. 5,978,495 για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Έχει 
διατελέσει κύριος σύμβουλος στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για το Πρόγραμμα Σύντηξης 
Δεδομένων για την ανίχνευση ιπτάμενων στόχων και σύμβουλος για την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό 
τομέα στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε πάνω από 47 
ερευνητικά έργα, συνολικού ύψους χρηματοδότησης άνω των 124 εκατομμυρίων ευρώ από την 
Ευρωπαϊκή, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των FP7 εμβληματικών έργων 
OptiTrans και PERSEUS. Η θεωρία της Γενικευμένης Επεξεργασίας Ένδειξης (GEP: Generalized 
Evidence Processing theory) που εισήγαγε το 1992 αναφέρεται στα πλέον πρόσφατα βιβλία για Data 
Fusion σαν μια από τις πλέον υποσχόμενες θεωρίες σύντηξης δεδομένων ενώ η θεωρία του για την 
Σύντηξη Δεδομένων από αισθητήρες ως μία από τις θεμελιώδεις θεωρίες σε δίκτυα αισθητήρων από 
το NIST (Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας, Ομάδα Τεχνολογιών Ασύρματης 
Επικοινωνίας, http://w3.antd.nist.gov/wctg/smartsensors/sensornetworks.html ).  
 
Ο Γιώργος Φαραζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 2010, ενώ από το 2017 είναι κάτοχος του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Αθήνας. Από το Δεκέμβρη του 2019 είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 
Αναστηλώσεις του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος “Προστασία Μνημείων- 
Συντήρηση κι Αποκατάσταση” στο ΕΜΠ. Εξειδικεύεται στο παραμετρικό σχεδιασμό κτιρίων και 
χώρων, στην ερμηνεία και καταγραφή δομημένου περιβάλλοντος της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 
Είναι ερευνητής - συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Ιδρύματος 
Ερευνών στην Αθήνα «Δημόκριτος» και έχει στο βιογραφικό του συστηματική έρευνα σε 
αρχαιολογικούς χώρους - χερσαία και ενάλια. 

 
Ο Χρήστος Μαρόγλου έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Science 
in Data Science από το Ο.Π.Α.  Έχει εργασθεί στους τομείς του game design και development, 
back-end services and RESTful APIs, data analysis, machine learning, και systems 
administration. Τα κυρίως ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν Augmented και Virtual Reality, 
Game Engines, Machine Learning, Artificial Intelligence και Big Data. Συνεργάζεται με το 
Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ “Δ” από το Σεπτέμβριο του 
2014 και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη διαφόρων έργων που περιλαμβάνουν VR/AR στην 
πολιτιστική κληρονομιά (iGuide Knossos), serious games με εφαρμογή σε e-health (Focus 
Locus) και NLP με χρήση τεχνικών Machine Learning/Deep Learning (Cosmos). 

Ο Χρήστος Κυριακόπουλος είναι κάτοχος Integrated Master από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2020, με εξειδίκευση στην Παράλληλη 
Επεξεργασία και τον προγραμματισμό για συστήματα υψηλών επιδόσεων και κάρτες 
γραφικών. Μήνες πριν την αποφοίτησή του, κατά την πρακτική του άσκηση στο ΕΚΕΦΕ 
“ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” ασχολήθηκε με ένα σύστημα εκτίμησης ρίσκου και εντοπισμού ανωμαλιών 



 

με χρήση τεχνολογιών βαθιάς μηχανικής μάθησης. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης, η 
συνεργασία του με το εργαστήριο ISL του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής 
συνεχίστηκε, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών Android και iOS. 
Αργότερα ανέλαβε την ανάπτυξη του προσομοιωτή iCrowd: ένα εξελιγμένο σύστημα agent-
based προσομοίωσης πλήθους σε C++14, που εκτελείται σε κατανεμημένα συστήματα υψηλών 
επιδόσεων. 

Ο Δημήτριος Ζαχαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Έλαβε το Πτυχίο του στην 
Πληροφορική από τo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα είναι ερευνητικός 
συνεργάτης στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", όπου 
είναι υπεύθυνος και συμμετέχει σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης λογισμικού από απαιτήσεις 
και σχεδιασμό μέχρι υλοποίηση και δοκιμή. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη διεπαφών λογισμικού 
που μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω μηνυμάτων. Τα ενδιαφέροντά του 
περιλαμβάνουν την διαχείριση συστημάτων, τα δίκτυα υπολογιστών, καθώς και την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων. 

Ο Κωνσταντίνος Πάνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Έλαβε το Πτυχίο του στην 
Πληροφορική και το Μεταπτυχιακό του στην Ασφάλεια Υπολογιστών και Ανθεκτικότητα από 
το Πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne. Έχει εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού back-end 
για πολλές εταιρείες και οργανισμούς όπως την Trinity Mirror. Σήμερα είναι ερευνητικός 
συνεργάτης στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", όπου 
είναι υπεύθυνος για ένα ευρύ φάσμα έργων λογισμικού και συμμετέχει σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης λογισμικού από απαιτήσεις και σχεδιασμό μέχρι υλοποίηση και δοκιμή . Τα 
ενδιαφέροντά του βρίσκονται στον τομέα της αρχιτεκτονικής επεκτάσιμων και αξιόπιστων 
συστημάτων μαζί με πολλούς άλλους τομείς, όπως τα μεγάλα δεδομένα, η ασφάλεια και οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες ιστού. 

Η Δανάη Χριστίνα Κομητοπούλου, γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, το 1985. Σπούδασε στο 
τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, απ’ όπου πήρε το πτυχίο της το 
2009. Η προπτυχιακή της εργασία ήταν στον τομέα του Data Preservation. Κατά τη εκπόνησή 
της ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο εκτελούσε 
εργασίες harvesting, curating και preserving μεταδεδομένων. Έχει εργαστεί σε διάφορες 
εταιρείες ως full stack developer, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως Angular και Java. Αυτή 
τη στιγμή εργάζεται στο Integrated Systems Lab του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και απασχολείται σε 
διάφορα έργα ως frontend developer. 

 

 

 
  



 

8ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – 
ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 

Ο ρόλος της ΤΑ στη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Παπαστεργίου Δημήτριος, Πρόεδρος ΚΕΔΕ 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) αποτελούσε ανέκαθεν τον πιο κοντινό στον πολίτη φορέα. Η 
στενή σχέση που απολαμβάνει με τις τοπικές κοινωνίες της δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει 
καλύτερα από κάθε άλλον ιδιαιτερότητες, ανάγκες αλλά και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο 
τομέας του πολιτισμού δεν θα μπορούσε φυσικά να αποτελέσει εξαίρεση. Η ΤΑ υιοθετεί 
δράσεις και πρωτοβουλίες, άμεσα συνδεδεμένες με τον τοπικό χαρακτήρα, με τους Δήμους να 
αποτελούν τους κύριους φορείς υλοποίησης τους.  
Ωστόσο, η ίδρυση πολιτιστικών φορέων και η διοργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό ρόλο της ΤΑ, όσον αφορά στην πολιτιστική 
κληρονομιά. Σημαντικός αριθμός Δήμων επιδιώκει να διαχειριστεί τα θέματα του πολιτισμού, 
σύμφωνα με την πολιτική που έχει διαμορφωθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, 
προσπαθώντας να προσδώσει στον πολιτισμό κυρίαρχη θέση, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
πολιτικής των Δήμων. 
Κύριο μέλημα της ΤΑ πρέπει να είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτιστικής 
στρατηγικής, που θα αντανακλά τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα στοχεύει στην 
ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της. 
Η ΤΑ, με επικεφαλής την ΚΕΔΕ, θα πρέπει να προχωρήσει στη διαμόρφωση Επιχειρησιακού 
Προγράμματος που θα έχει ως κύριο στόχο:  
 Να αποτυπώσει τους πολιτιστικούς πόρους κάθε Δήμου (υλικών και ανθρωπίνων). 
 Να εντοπίσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την πολιτιστική παράδοση κάθε 
τοπικής κοινωνίας. 
 Να προωθήσει και να προβάλει τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά μέσα και έξω από τα 
γεωγραφικά όρια του Δήμου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνεργασίας σε Ελλάδα και 
εξωτερικό.  
 Να προωθήσει τη δημιουργία Δικτύων ανάμεσα σε Δήμους με κοινή πολιτιστική 
παράδοση και υποδομές (αρχαία Θέατρα, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Μουσεία, πολιτιστικές 
διαδρομές, και πολιτιστικός τουρισμός).  
 Να παρέχει συνεχή ενημέρωση για εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης μέσα από 
ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. 
 Να προβάλλει καλές πρακτικές και παραδείγματα από πολιτιστικές πρωτοβουλίες.  
 Να προωθήσει την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία, ως αναπόσπαστο τμήμα της 
τοπικής ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα την συνεργασία με τους επαγγελματίες του 
πολιτιστικού τομέα. 
Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική επικοινωνία 
μεταξύ Κεντρικού Κράτους και ΤΑ. Μια ολοκληρωμένη πρόταση δεν μπορεί να σχεδιαστεί με 
την απουσία των ιδεών και των απόψεων της ΤΑ, ως εκφραστή των αναγκών και των 
ιδιαιτεροτήτων της κάθε τοπικής κοινωνίας.   



 

Η πολιτική διαχείρισης του κτιριακού δυναμικού της ελληνικής επικράτειας μέσω 
των ψηφιακών τεχνολογιών και των εργαλείων Building Information Modelling 

(BIM) 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
  
Λέξεις Κλειδιά: BIM, καινοτομία, έξυπνες τεχνολογίες, αστικός σχεδιασμός, μοντελοποίηση 
αστικού χώρου και κτηρίων.  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ο κατασκευαστικός τομέας είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, καθώς και για την Ελλάδα, 
καθώς δημιουργεί και συντηρεί όλα τα κτίρια και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για τους 
άλλους τομείς της οικονομίας και παρέχει τη βάση για όλες τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται από οικονομική και κοινωνική άποψη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αντιπροσωπεύει το 9% του ΑΕΠ και είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης. 
Περισσότεροι από 43,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από 
τον κατασκευαστικό τομέα, το 40-45% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης 
προέρχεται από κτίρια, ενώ το 5-10% χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και τη μεταφορά 
προϊόντων και εξαρτημάτων στον κατασκευαστικό τομέα. Η μελλοντική στρατηγική για την 
ανταγωνιστικότητα στον κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις στην Ε.Ε. και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή προωθούν την υιοθέτηση του 
ψηφιακού εργαλείου Building Information Modeling (BIM) και ειδικότερα μέσα από το άρθρο 
22 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.  
Η πρόκληση απαιτεί αποφασιστικότητα αλλά είναι πολλά υποσχόμενη, καθώς η χρήση του 
BIM καθιστά τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πιο αποτελεσματικές, 
αποτρέπει σημαντικά σφάλματα, υπερβάσεις κόστους και χρονοδιαγράμματος, δίνει μια σαφή 
εικόνα εκ των προτέρων για την ποιότητα του κατασκευασμένου στοιχείου καθ’ όλη τη 
διαδικασία κατασκευής και επιτρέπει την έξυπνη διαχείριση του κύκλου ζωής του συστήματος. 
Ταυτόχρονα, το γεγονός της υποχρέωσης του εργαλείου που θα προκύψει αμέσως με την 
ενσωμάτωση της οδηγίας καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση της ελληνικής 
κατασκευαστικής βιομηχανίας σε όλους τους τομείς (κτίρια, ενέργεια, μεταφορές, υποδομές 
κ.λπ.). 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ανέλαβε ήδη σημαντική πρωτοβουλία και δράση 
για να θωρακίσει τον τομέα των κατασκευών. Με στόχο την ενδυνάμωση της Ελλάδας στο 
Ευρωπαϊκό EU ΒΙΜ Task Group και τη σχετική από κοινού συντονισμένη ανάληψη δράσεων 
των συναρμόδιων φορέων, το ΥΠΕΝ συγκρότησε «Διυπουργική Ομάδα Προώθησης της 
μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών ΒΙΜ». Συντονίστρια στη Διυπουργική 
ομάδα είναι η Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ενώ μετέχουν σε αυτή 
εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη Γεν. Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τη Γεν. Γραμματεία Υποδομών, τη Γενική 



 

Γραμματεία ΕΣΠΑ, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφορικών Συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται χρηματοδοτικά εργαλεία, 
εκπόνηση μελετών περίπτωσης και πιλοτικών έργων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 climate neutral cities by 2030 by and for the 
citizens» και ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στην προετοιμασία των Ελληνικών 

Υποψήφιων Δήμων 
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Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Ευθύμιος Μπακογιάννης 

Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
H Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 climate neutral cities by 2030 by and for the citizens» στοχεύει 
να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων προς την ουδετερότητα του 
κλίματος έως το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 και των 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (SDG’s), καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
(European Green Deal) έως το 2050, για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.  
Σκοπός της Αποστολής είναι οι 100 τελικά επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους 
και να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα καινοτομίας 
και επενδύσεις πλήρους κλίμακας. Τα κύρια κριτήρια για την επιλογή των πόλεων θα είναι η 
φιλοδοξία, η δέσμευση, η ικανότητα και η συμμετοχή των πολιτών και η μια ισορροπημένη 
γεωγραφική κατανομή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διαφορές στα επίπεδα 
ετοιμότητας των πόλεων. Τα οφέλη των πόλεων που θα επιλεγούν από το Πρόγραμμα θα είναι 
πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά κ.α.). Oι επιλεγμένες πόλεις 
θα τύχουν διεθνούς προβολής και θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την 
ταυτότητα τους (city re-branding). Επιπλέον, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, θα 
υλοποιηθούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.  
Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τo EU Mission Board προετοιμάζουν τις 
ελληνικές συμμετοχές από τον Απρίλιο του 2020. Στόχος της ΓΓΧΣΑΠ του ΥΠΕΝ είναι η 
υποστήριξη και ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ελληνικών δήμων στη συμμετοχή 
στους στην Αποστολή, καθώς και η καθοδήγησή τους στο εν λόγω εγχείρημα. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Κλιματική Ουδετερότητα, Καινοτομία, Έξυπνες Τεχνολογίες, Συμμετοχική 
Διακυβέρνηση, Κυκλική Οικονομία, Ολοκληρωμένος Αστικός Σχεδιασμός  

 

  



 

Συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στους αστικούς ιστούς 

Επαμεινώνδας Βενετσάνος 
Αρχιτέκτων μηχανικός-πολεοδόμος 

 

email: epamventd@gmail.com 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Το αντικείμενο της εργασίας, δίνει βάση όχι μόνο στην εξέλιξη, αλλά και στην συμβολή της 
ψηφιακής τεχνολογίας στον αστικό ιστό. Από τα μέσα του 20ου αιώνα και εντεύθεν, υπήρξαν 
ανησυχίες από αρχιτέκτονες πολεοδόμους για την διαχείριση των πόλεων. Η αρχή της εποχής 
της  πληροφορίας είναι και η έναρξη μιας νέας εποχής, αυτής που ονομάζουμε ηλεκτρονικής. 
Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας, στο οποίο η ψηφιακή 
τεχνολογία να μην έχει έστω και μια εφαρμογή (E. Schoenherr, Steven 2004). Με αυτόν τον 
τρόπο αποκτήσαμε και την δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις έξυπνες πόλεις. Οι οποίες 
πρόκειται να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
καθώς και άλλες τεχνολογίες για να μπορέσουν να πετύχουν την βελτίωση της ζωής 
των πολιτών και την αποδοτικότητα των υποδομών, έτσι ώστε, ναι μεν να καλύπτονται οι 
ανάγκες των πολιτών, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό της 
ψηφιακής τεχνολογίας είναι ότι έχει το πλεονέκτημα της διαρκούς βελτίωσης, καθώς και ότι 
χρησιμοποιείται σε όλον τον κόσμο για ανάπτυξη καινοτομιών. Μέσα στην εργασία θα βρούμε 
τέτοια παραδείγματά έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής. Όλοι οι τομείς μιας 
πόλης εξελίσσονται και επηρεάζονται από την ψηφιακή τεχνολογία, όπως είναι οι υποδομές, 
ο τουρισμός, ο πολιτισμός κ.α. Η Ελλάδα έχει κάνει κάποια πρώτα βήματα στην διαχείριση 
και εξέλιξή των πόλεων μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας .  

 

Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακή τεχνολογία, έξυπνες πόλεις, τεχνολογία της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών 

 
  



 

 
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 

Αρκουμάνης Αθανάσιος 
Δήμος Αρταίων – Τμήμα Προγραμματισμού 

Δήμος Αρταίων – Τμήμα Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 
 

email: tpe@arta.gr / gr_tourismou@arta.gr 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο Δήμος Αρταίων θα υλοποιήσει «Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό 
και τον Τουρισμό» η οποία αφορά την ολοκληρωμένη ψηφιακή αναβάθμιση της τουριστικής 
και πολιτιστικής προβολής του Δήμου στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου. Η ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Αρταίων διαθέτει σημαντικά μνημεία πολιτισμού που αντιπροσωπεύουν σημαντικές 
ιστορικές περιόδους.  
Ο Δήμος Αρταίων επιδιώκει να διαφυλάξει, να αναδείξει και να προβάλει την σπάνια 
πολιτιστική κληρονομιά, τον φυσικό πλούτο και το τουριστικό δυναμικό του τόπου, και να 
καταγράψει μια ουσιαστική πολιτιστική παρέμβαση μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής 
αναβάθμισής του.  
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται: α) η σήμανση και τεκμηρίωση όλων των αξιοθέατων του 
Δήμου με πινακίδες (πληροφορίες και αντίστοιχο QR), β)  επέκταση δικτύου Wi-Fi στα σημεία 
για γρήγορη πρόσβαση σε στοιχεία πολιτισμού/ιστορίας κ.α. καθώς και σε μια σειρά από 
εναλλακτικές δραστηριότητες που θα προτείνονται από την εφαρμογή για κινητές συσκευές 
που θα υλοποιηθεί.  
Επίσης, θα υλοποιηθεί πολυκαναλική (multimodal) εφαρμογή περιήγησης και προβολής των 
σημείων ενδιαφέροντος, η οποία θα παρέχει επιλογή γλώσσας, και πληροφόρηση βάσει 
εντοπισμού θέσης, προτεινόμενες διαδρομές, αλλά και τον σχεδιασμό νέων, ενώ παράλληλα 
θα επιτρέπει τη χρήση χαρτών, την είσοδο σε συλλογές εικόνων, την άμεση επικοινωνία με 
άλλους χρήστες της εφαρμογής και τη διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα. 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται η ψηφιακή αποτύπωση των σημείων υψηλής πολιτισμικής αξίας 
και η ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτογραφίες και 
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ηχητικά ντοκουμέντα, ταινίες τεχνολογίας 360ο, οι οποίες θα 
στηρίζονται σε καινοτόμα τεχνολογία προσαρμοσμένης ροής σημείων ενδιαφέροντος και 
δυναμικής καταγραφής πληροφορίας σε γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, κα. Επίσης, ο 
επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει εικαστικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις με 
τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, μνημείων τα οποία δεν διασώζονται σε καλή 
κατάσταση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε βιωματική πλέον παρακολούθηση και 
αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά εκθέματα.  
Όλη η πληροφορία που θα αναπτυχθεί θα παρέχεται με τη μορφή ανοικτού ψηφιακού 
περιεχομένου (open data) σε αντίστοιχο ψηφιακό αποθετήριο. 
Τέλος, θα υλοποιηθεί καινοτόμα εφαρμογή Share & Win ώστε ο χρήστης που κοινοποιεί την 
παρουσία του στα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Αρταίων να επωφελείται από προσφορές 
τοπικών επιχειρήσεων. 
 
Λέξεις Κλειδιά: πολιτισμός, ψηφιακή αναβάθμιση, ψηφιακό αποθετήριο 



 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
Καββαδάς Νικόλαος 
Ζουριδάκης Ευτύχιος 

 
email: digitalup@lefkada.gov.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με αφορμή την ψήφιση του κανονισμού κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας, τον Ιούνιο του 
2020και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιδημάρχου κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη και του 
ΕιδικούΣυνεργάτη κ. Νίκου Καββαδά αποφασίστηκε η καταγραφή και η ανάδειξη των 
σημαντικότερωνταφικών μνημείων της Λευκάδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Στόχος 
είναι η παροχήπληροφοριών για την μακραίωνη ιστορία της Λευκάδας αλλά και της χώρας μας 
στους επισκέπτεςκαι στους κατοίκους του νησιού μέσω των ταφικών μνημείων. 
Στα πλαίσια αυτά συστήθηκε τριμελής επιτροπή η οποία ερεύνησε διεξοδικά και εν τέλει 
επέλεξετα μνημεία τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην συγκεκριμένη εργασία με κριτήρια την 
ιστορικήσημασία κάθε προσώπου αλλά και την καλλιτεχνική αξία του εκάστοτε μνημείου. Την 
ιστορικήέρευνα και την συγγραφή των απαιτούμενων κειμένων ανέλαβε η ιστορικός κ. 
ΧριστίναΠαπακώστα. 
Για τις ανάγκες του έργου δημιουργήθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία περιέχει 
αναλυτικέςπληροφορίες για κάθε επιλεγμένο ταφικό μνημείο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνίες 
γέννησης καιθανάτου, αναλυτικό βιογραφικό θανόντος, φωτογραφικό υλικό, αρχιτεκτονικά 
στοιχεία καιακριβής θέση του εκάστοτε μνημείου, κλπ). Επίσης σε κάθε μνημείο τοποθετήθηκε 
καλαίσθητηεπεξηγηματική πινακίδα η οποία αναγράφει τον α/α του μνημείου, το 
ονοματεπώνυμο και ένασύντομο βιογραφικό του θανόντος καθώς και ένα QR Code το οποίο 
οι επισκέπτες μπορούν νασαρώσουν με το κινητό τους και να ανακατευθύνουν αυτομάτως στο 
αντίστοιχο πεδίο τηςδιαδικτυακής πλατφόρμας όπου μπορούν να βρουν αναλυτικές 
πληροφορίες σε δύο γλώσσες(Ελληνικά & Αγγλικά). 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ταφικά Μνημεία, Δήμος Λευκάδας, Ανάδειξη τοπικής ιστορίας, Ανάδειξη 
ταφικών μνημείων 
 
Αναφορές 
Πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό των Αρχεία Νομού Λευκάδας: Γ.Α.Κ., της 
Χαραμογλείου Ειδικής Λευκαδιακής Βιβλιοθήκης και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος. 
 

 
Νίκος Καββαδάς 

Γεννήθηκε το 1984 στην Λευκάδα όπου και μεγάλωσε. Σε ηλικία 
19 ετών μετακόμισε την Αθήνα και για μια δεκαετία εργάστηκε 
ως επαγγελματίας μουσικός. Επέστρεψε στην γενέτειρα του το 
2009 όπου δημιούργησε το διαδικτυακό ενημερωτικό portal “My 
Lefkada” το οποίο διαχειριζόταν μέχρι το 2018. Εργάζεται ως 
ελεύθερος επαγγελματίας στον  τομέα ανάπτυξης ιστοσελίδων 
και διαδικτυακών εφαρμογών. Είναι μουσικός και εκπαιδευτής 
της σχολής κρουστών της Μπάντας της Φιλαρμονικής Εταιρίας 
Λευκάδας. Συμμετείχε με έργο του στο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας το 2015 όπου απέσπασε τιμητική 

διάκριση. Είναι ο δημιουργός του διαδικτυακού λεξικού του λευκαδίτικου γλωσσικού 
ιδιώματος. Το 2019 ανέλαβε την θέση του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Λευκάδας. 



 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΑΡΓΩ – ΙΑΣΩΝ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΚ ΒΟΛΟΥ. 
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ.  
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στα πλαίσια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού αποθέματος που 
μας δώρισαν οι πρόγονοί μας, ο Δήμος Βόλου αποφάσισε και προχώρησε στην κατασκευή ενός 
πλοίου αντίγραφο της μυθικής Αργούς. 
Αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε με ένα πρόγραμμα που ανέθεσε ο Δήμος στο Ινστιτούτο 
Ναυδόμος και σε βολιώτες καραβομαραγκούς. Αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή μιας 
ρεαλιστικής εκδοχής ενός 50κοπου (πεντηκόντορος) προϊστορικού πλοίου του 15-14ου αιώνα 
πΧ, που ανήκει στην οικογένεια των «μακρών νηών» του Ομήρου. Η ναυπήγηση της Αργούς 
διήρκεσε από το 2004 έως το 2007 και εφαρμόστηκαν ναυπηγικές τεχνικές  της αρχαιότητας 
με πιστά αντίγραφα προϊστορικών ορειχάλκινων εργαλείων, τα οποία εκτίθενται στο 
Δημαρχείο μαζί με το αρχέτυπο της Αργούς.  
Στη συνέχεια δοκιμάστηκε το πλοίο, εκπαιδεύτηκε το πλήρωμα και το 2008 πραγματοποιήθηκε 
το πειραματικό ταξίδι των 650 ν.μ., σε οχτώ εβδομάδες, που έφερε πλοίο και πλήρωμα 
αντιμέτωπα με καιρικές συνθήκες δύσκολες, επιβεβαιώνοντας την εφικτότητα ενός μεγάλου 
ναυτικού εγχειρήματος, όπως η Αργοναυτική Εκστρατεία.  Το ταξίδι ξεκίνησε από το Βόλο, 
έφτασε μέχρι τους Αγίους Σαράντα και τερμάτισε στην Ιθάκη. 
Η Αργοναυτική Εκστρατεία θεωρήθηκε το πρώτο μυθικό συλλογικό εγχείρημα όλων των 
Ελλήνων, δηλαδή μια πανελλήνια εξόρμηση, που οργανώθηκε από ένα μεγάλο Μυκηναϊκό 
κέντρο.  
Η σύγχρονη Αργώ ανήκει στο Δήμο Βόλου και βρίσκεται στην αφετηρία του μυθικού ταξιδιού 
των Αργοναυτών και του Ιάσονα. Η παρουσία της συνεχίζει να ζωντανεύει το μύθο της 
Αργοναυτικής Εκστρατείας, το μύθο, που διατηρήθηκε στο χρόνο και στην παγκόσμια 
κληρονομιά διαφορετικών πολιτισμών τόπων και εποχών και συνεχίζει να ενώνει  τους 
σταθμούς του μεγάλου ταξιδιού με την αφετηρία του. 
Η δημοτική αρχή το 2019 αποφάσισε να γίνει κατασκευή του Μουσείου της Αργούς  στο Πεδίο 
του Άρεως και παράλληλα με προσωπική μου πρωτοβουλία, το Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας, η Περιφέρεια και ο ΟΛΒ ενέκριναν την κατασκευή και τοποθέτηση αγάλματος του 
Ιάσονα, το οποίο θα τοποθετηθεί στο σημείο που δένει η Αργώ στην παραλία του Βόλου. Έτσι 
θα ολοκληρωθεί ένα όραμα ετών και θα έχουν την ευκαιρία επισκέπτες από όλο τον κόσμο να 
γνωρίσουν το μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας, (που όμως είναι πραγματικότητα κι όχι 
μύθος) και η πόλη να αναδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα τμήμα του πολιτιστικού της 
αποθέματος. 
 
  



 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ: ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

(POSTER) 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
Ιωάννης Κοντζιάς 

Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, info@dimosistiaiasaidipsou.gr 
Αμαλία Κατερέλου  

ΠΕ Αρχαιολόγος (ΕΦΑ Ευβοίας-Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού), akaterelou@gmail.com 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ POSTER 
 
Η ανάγκη για την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος είναι επιτακτική στη σημερινή εποχή 
της ψηφιακής τεχνολογίας. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, οι πρώτες δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα 
χαρακτηρίστηκαν από  την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτισμού σε βαθμό τέτοιο, ώστε να 
δίνεται πλέον σε κάθε πολίτη η πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις που παλαιότερα ήταν 
απροσπέλαστες και, εν πολλοίς, άγνωστες.  
Με δεδομένη τη σημασία του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και της προβολής του πολιτισμού της 
περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ετοιμάζει σχετική αφίσα (poster), 
σχετικά με τις δράσεις που έχει ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζει απρόσκοπτα μέχρι σήμερα, 
οι οποίες αφορούν στην ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Το poster χωρίζεται σε δύο τμήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής σημεία: 
1. Τη δημιουργία του Pocket - Digi Museum Αρτεμισίου στο παλαιό σχολείο του Αρτεμισίου. 
Πρόκειται για μια πρωτότυπη πρόταση για έναν μουσειακό χώρο που επιτρέπει τη συνύπαρξη 
πολιτισμού και ψηφιακής τεχνολογίας, μέσα από την 70λεπτη ξενάγηση των επισκεπτών. Η 
διαμόρφωση του κτιρίου σε τρεις διακριτούς χώρους εξυπηρετεί την προβολή τρισδιάστατων 
εκθεμάτων, ολογραμματικών απεικονίσεων, ιστορικών ντοκιμαντέρ, αλλά και τη βιωματική 
παρακολούθηση της αποδοσμένης μέσω της εικονικής πραγματικότητας ναυμαχίας του 
Αρτεμισίου, του 480 π.Χ. 
2. Την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Instagram) και της επίσημης 
ιστοσελίδας του Δήμου (https://dimosistiaiasaidipsou.gr/), προκειμένου να ενημερώνονται οι 
πολίτες για θέματα πολιτισμού, όπως την τοποθέτηση του πιστού αντιγράφου του χάλκινου 
αγάλματος του Δία ή Ποσειδώνα του Αρτεμισίου στο Πευκί, αλλά και για σχετικές εκδηλώσεις, 
όπως τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης (https://www.authenticmarathonswim.com/). 
Τέλος, σημειώνονται οι δράσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν: δημιουργία ψηφιακού χώρου 
που θα προσομοιώνει σημαντικούς φυσικούς χώρους του Δήμου (Λουτρά Αιδηψού, πλατεία 
που φιλοξενεί τον Ταύρο των Ωρεών στην ομώνυμη ιστορική κωμόπολη, πλατεία Πευκιού που 
φιλοξενεί το αντίγραφο του αγάλματος του Δία/Ποσειδώνα), ενίσχυση της παρουσίας του 
Δήμου στα κοινωνικά δίκτυα και προσθήκη μηνιαίας ενημερωτικής στήλης στην επίσημη 
ιστοσελίδα για θέματα πολιτισμού. 
Όλα τα παραπάνω σημεία συνοδεύονται από το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιοποίηση πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης (2021). Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
https://www.authenticmarathonswim.com/. 
 
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (2021). Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://dimosistiaiasaidipsou.gr/. 
  



 

 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ 

xylogianni@dimosbyrona.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Ο Δήμος Βύρωνα υλοποιεί Μουσείο ιστορίας της πόλης του.1 Πρόκειται για μια μοντέρνα 

προσέγγιση της ιστορίας, ένα σύγχρονο διαδραστικό και βιωματικό Μουσείο, στο οποίο ο 
επισκέπτης δρα, σκέπτεται, μαθαίνει και εκφράζεται. Πιο συγκεκριμένα τα φυσικά εκθέματα 
έχουν συμβολική και αφηγηματική αξία, καθώς το καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει 
αφετηρία για τις ιστορίες όχι μόνο του Δήμου, αλλά και των ανθρώπων του στη διάρκεια ενός 
αιώνα. Οι ψηφιακές εφαρμογές συνδυάζουν πληροφορίες από τα φυσικά εκθέματα και την 
ιστορική πραγματικότητα και δημιουργούν πολυμεσικό και διαδραστικό περιεχόμενο, το οποίο 
συνδέει ιστορικές περιόδους, περνάει από τη γενική στην τοπική και την οικογενειακή ιστορία 
και επανέρχεται στο σήμερα για να ερμηνεύσει την εικόνα μιας πόλης ενεργής και ζωντανής.  
Το Μουσείο του Βύρωνα διαμορφώνει μια άλλη αίσθηση και γνώση για την πόλη, 
φιλοδοξώντας να αποτελέσει αυτό που η Μάρλεν Μούλιου, καθηγήτρια Μουσειολογίας στο 

ΕΚΠΑ αποκαλεί «ήπια δύναμη».2 

Η χρονική διαδρομή της έκθεσης και των ψηφιακών συλλογών ξεκινά από το 1922, έτος 
σταθμό για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, καθώς η Μικρασιατική Καταστροφή δημιούργησε 

ένα από τα μεγαλύτερα προσφυγικά κύματα παγκοσμίως.3 

Το πρώτο στάδιο της αφηγηματικής ανάπτυξης του Μουσείου είναι η δημιουργία του Βύρωνα 
από τις ακτές της Ιωνίας στους πρόποδες του Υμηττού. Ο Βύρωνας αποτελεί τον πρώτο 
προσφυγικό οικισμό στην Αττική, δημιουργήθηκε το 1923 και ονομάστηκε αρχικά Νέο 
Παγκράτι πριν μετονομαστεί σε Βύρωνα, τον Απρίλιο του 1924 με αφορμή τη συμπλήρωση 
100 ετών από το θάνατο του φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα.  
Από  τα δύσκολα χρόνια της προσφυγικής εγκατάστασης, το αφήγημα του Μουσείου περνάει 
στα ακόμα δυσκολότερα του πολέμου, της κατοχής και της αντίστασης. Τόσο η σχεδόν 
καθολική συμμετοχή των Βυρωνιωτών στην αντίσταση και στον αγώνα κατά των Ναζί 
κατακτητών, όσο και οι πολεμικές επιχειρήσεις στην πόλη κατά τα Δεκεμβριανά, 
δημιούργησαν τον μύθο του Βύρωνα ως πατριωτικής και αντιστασιακής πόλης.  
Η χρονική περιήγηση συνεχίζεται με φυσικά, ψηφιακά εκθέματα και εφαρμογές τα οποία 
μεταφέρουν στον επισκέπτη το κλίμα της απελευθέρωσης και εν συνεχεία του Εμφυλίου. 
Ακολουθούν η ανασυγκρότηση και οι μεγάλες αλλαγές που έφεραν στην εικόνα της πόλης οι 
δεκαετίες του 1950 και 1960. Η έκθεση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση επιφανών 
Βυρωνιωτών, οι οποίοι διέπρεψαν στις τέχνες και τον πολιτισμό. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Μουσείο, Πολιτισμός, Ιστορία, Διάσωση, Ψηφιοποίηση. 

  



 

 

 

Αναφορές 

1. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682, Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ, τεύχος Β΄, φύλλο 2385, 26-10-2011). 

2. Βλ. Μάρλεν Μούλιου, Το μουσείο ως ποιότητα, εμπειρία, αστικό σύμβολο και ήπια δύναμη. 
Παραδείγματα από τη διεθνή και εγχώρια μουσειακή πρακτική, στο Πούλιος Ι., Αλιβιζάτου Μ., 
Αραμπατζής Γ., Γιαννακίδης Α., Καραχάλης Ν., Μάσχα Ε., Μούλιου Μ., Παπαδάκη Μ., 
Προσύλης Χ., Τουλούπα Σ., Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
[ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) 2016. 

3. Real.gr Μουσείο Ιστορίας Βύρωνα: Μια σύγχρονη παρακαταθήκη για την προσφυγιά, την 
Αντίσταση και την εξέλιξη της πόλης – άρθρο του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη. 

 

 

 

 

 

Η συγγραφέας της εργασίας, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Δημόσια Διοίκηση ενώ έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια από Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι 
Προϊσταμένη του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα ενώ έχει παράλληλα καθήκοντα ως Συντονίστρια της Ομάδας 
Διοίκησης Έργου (Υπ’ αριθμ. 19/22-01-21 Απόφαση Δημάρχου) για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης των συμβάσεων που αφορούν στη Μουσειολογική-Μουσειογραφική-
Επιχειρησιακή μελέτη του Μουσείου ιστορίας του Δήμου Βύρωνα καθώς και Συντονίστρια της 
Ομάδας Διοίκησης Έργου (Υπ’ αριθμ. 349/25-06-21 Απόφαση Δημάρχου) για την υλοποίηση 
του Μουσείου ιστορίας του Δήμου Βύρωνα.  

E-mail: xylogianni@dimosbyrona.gr 
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Το Βασικούς πυλώνες της πολιτικής του Δήμου Μυκόνου με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας του νησιού είναι ο πολιτισμός. «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 
είναι οι βασικές πτυχές ανάπτυξης. Στις προθέσεις του Δημάρχου κου Κων/νου Κουκά είναι 
να αναδειχθεί παράλληλα με τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου και η μυκονιάτικη κληρονομιά 
ως ισχυρό σημείο της τοπικής ταυτότητας. 
Ο Δήμος Μυκόνου δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση με όλους τους φορείς του 
και τη δράση τους. Πολιτιστικά γεγονότα οργανώνονται από τον ίδιο τον Δήμο, από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ), από τον 
Πολιτιστικό, Αθλητικό και Κοινωνικό Οργανισμό "Γ. Αξιώτης". Συνεργασίες με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων αλλά και με άλλους φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν 
φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
Συγκεκριμένα για το 2021 
 
1. Η συμβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας στην Ελληνική Επανάσταση και στη μετέπειτα 
αποκατάσταση του Ελληνικού Κράτους με σημείο αναφοράς το θρυλικό ιστιοφόρο 
«Ευαγγελίστρια» τύπου «πέραμα» αποτελεί κύριο σκοπό ενός νέου έργου «1821-2021, Ταξίδι 
στις θάλασσες της Εθνικής Κληρονομιάς», που πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Δήμο 
Μυκόνου με έγκριση μελέτης σκοπιμότητας από την Επιτροπή 2021 ώστε να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης». 
 
2. Στο πλαίσιο της μόνιμη και συστηματική στήριξη και συνέργειες με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές στο Κάστρο της Μυκόνου, που 
χρηματοδοτεί ο Δήμος Μυκόνου, και έφεραν στο φως προϊστορική κατοίκηση, κλασικές και 
ελληνιστικές φάσεις, βυζαντινή εγκατάσταση και ενετικά κτίρια, που δημιουργούν «ένα 
μοναδικό μνημειακό παλίμψηστο που αναδεικνύει την διαχρονική σημασία της Μυκόνου». 
Στο χώρο λοιπόν αυτόν και υπό την αιγίδα της Α.Ε. ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων, πραγματοποιείται η φωτογραφική έκθεση του ROBERT McCABE, «Το νησί που 
μάγεψε τον κόσμο», και παράλληλα η έκθεση  «Το Αρχιπέλαγος φλέγεται» στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Μυκόνου, με στοιχεία παρουσίας των Κυκλάδων κατά την προεπαναστατική και 
επαναστατική περίοδο. 
 
3. Ο Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός "Γ. Αξιώτης" ξεκίνησε το ετήσιο 
φεστιβάλ MYKONOS ART FESTIVAL με πλήθος εκδηλώσεων.  
 
4. Διοργανώθηκε από τον Δήμο Μυκόνου και το τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού το πρώτο 
Mykonos Basketball Camp για παιδιά, Φεστιβάλ νεολαίας με πλήθος εκδηλώσεων καθώς και 
επιπλέον αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα. 
 
5. Ο Δήμος Μυκόνου συνδιοργάνωσε στις 10/11 Σεπτεμβρίου 2021, την παράσταση του 
σκηνοθέτη Νίκου Διαμαντή «ΕΞΑΓΩΓΗ -ΕΞΟΔΟΣ, ένα θεατρικό ορατόριο για την ελπίδα 
και την καρτερία». Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον ιερό τόπο της Δήλου στο πλαίσιο του 
θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του ΥΠΠΟΑ, με τη σύμπραξη του Θεάτρου Σημείο. 
 



 

6. Από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Παιδείας Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ) οργανώθηκε από την 1η έως 30 Σεπτεμβρίου η έκθεση «Μαντώ 
Μαυρογένη: η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης με το βλέμμα του σήμερα", επιμέλειας 
Ειρήνη Σαββανή, στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου "Μαρία Ιγγλέση". 
με την ευκαιρία της έκθεσης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή σύντομης ταινίας με τίτλο 
«Μαντώ» του Αντώνη Θ. Κιούκα. Η θεματική δράση της Επιχείρησης για την Μαντώ 
Μαυρογένη ολοκληρώθηκε με την παράσταση «Μαντώ la Bella Greca –  αντί στεφάνου για 
όσους έζησαν τολμηροί» της Θεοδώρας Καπράλου σε διασκευή και σκηνοθεσία Λευτέρη 
Γιοβανίδη. Παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες της Μυκόνου και 
καταγράφηκε ψηφιακά. 
 
7. Από την 1-5 Οκτωβρίου 2021 διοργανώθηκε η 5η MYKONΟS BIENNALE  με θέμα “2021” 
με πλήθος εικαστικών εκθέσεων. 
 
Ενδεικτικά αυτές ήταν μερικές από τις δράσεις του Δήμου Μυκόνου στο πλαίσιο προώθησης 
του τοπικού πολιτισμού και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας 
  



 

9ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
 

Clusters στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία για την Προώθηση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Ν. Δημητριάδης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Φορείς Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Π&ΔΒ), θεωρούνται όλοι οι φορείς  
κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί,  που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά στις: εικαστικές και παραστατικές τέχνες, στις εφαρμοσμένες τέχνες, στο λιανικό 
εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, στη δημιουργία και στο εμπόριο προϊόντων λαϊκής τέχνης, στα 
οπτικοακουστικά μέσα, αλλά και σε ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγή τους όπως εκδόσεις, 
εκτυπώσεις, κατασκευές, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφήμιση κ.ά 
Ένα Cluster (Συνεργατικός Σχηματισμός) Π&ΔΒ σχηματίζεται από την τυπική ή και άτυπη 
συνεργασία είτε ομοειδών είτε συμπληρωματικών φορέων της Π&ΔΒ. Τα μέλη αυτού του 
cluster, στο πλαίσιο του αμοιβαίου συμφέροντος, συνδέονται σε μια αλυσίδα προστιθέμενης 
αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας/γνώσης/καλών πρακτικών, με 
κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, 
υποδομών και υπηρεσιών, και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο. 
Τα οφέλη για τα μέλη ενός Cluster Π&ΔΒ είναι, η άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και 
κατάρτιση, η ευκολότερη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και αγορές, η υιοθέτηση 
καινοτομιών, η Συσσώρευση συμπληρωματικών δεξιοτήτων  και η πρόσβαση σε εξειδικευμένο 
προσωπικό και δεξιότητες, η βελτίωση της διαπραγματευτικής ικανότητας, οι οικονομίες 
κλίμακας κ.ά. 
Με τον τρόπο αυτό προωθείται η συνεργασία χωρίς να εμποδίζεται ο ανταγωνισμός  και δίνεται 
η δυνατότητα να αξιοποιηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες υψηλής κερδοφορίας και 
εξωστρέφειας τις οποίες μεμονωμένα τα μέλη του Cluster δεν θα μπορούσαν να 
εκμεταλλευτούν. 
Tο έργο «InClust - Τοπικά Πολιτιστικά Clusters & Θερμοκοιτίδες Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων στους τομείς του Πολιτισμού/Τουρισμού & της Λαϊκής Παράδοσης» το οποίο 
είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020 και το οποίο 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση αναζωογόνησης των αστικών 
κέντρων και οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, κυρίως μέσω της δημιουργίας clusters Π&ΔΒ 
σε περιοχές της Ηπείρου και της Αλβανίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η διάδοση των φορητών συσκευών, της δυνατότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο και των φτηνών, 
αλλά εξαιρετικά ισχυρών παιχνιδομηχανών έχουν επιτρέψει στα ψηφιακά παιχνίδια να 
εισέλθουν δυναμικά στη ζωή μας: παίζουμε στο σπίτι, στα μέσα μεταφοράς, στους χώρους 
εργασίας, ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας με τον ψυχολόγο ή μιας προπόνησης στο 
γυμναστήριο. Και αυτό είναι λογικό: τα παιχνίδια είναι το μόνο μέσο αφήγησης που επιτρέπει 
στους καταναλωτές του περιεχομένου (τους παίκτες) να συμμετάσχουν στο πώς η αφήγηση θα 
εξελιχθεί, χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές και τους παιγνιώδεις μηχανισμούς που όρισαν 
οι σχεδιαστές του παιχνιδιού (Elson, 2014). 
Αυτός ο συνδυασμός της δημιουργίας του παιγνιώδους εικονικού κόσμου και της καθοδήγησης 
των παικτών από τους σχεδιαστές, από την μια, και της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των 
παικτών από την άλλη, επιτρέπει στα παιχνίδια να αποτυπώσουν τον συνδετικό ιστό μιας 
κοινωνίας, τα όνειρα και τους φόβους των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν, και τα μέσα με τα 
οποία τα μέλη της θα ψυχαγωγηθούν ή θα εκπαιδευτούν. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε 
στην εξέλιξη των παιχνιδιών, ειδικά από το σημείο που έγιναν ψηφιακά κατά τη δεκαετία 
του ’80 και κοινωνικά από το 2005 και μετά (Consalvo, 2011), αλλά και στα παιχνίδια που οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες φέρνουν από την πατρίδα τους στις χώρες που αποτελούν τον 
ενδιάμεσο ή τον τελικό προορισμό τους – και στις δύο περιπτώσεις, παρατηρούμε ότι τα 
παιχνίδια εξελίσσονται καθώς οι κοινωνίες αλλάζουν, έτσι ώστε να ενσωματώσουν την 
αισθητική, τους μηχανισμούς και τις αφηγήσεις από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και 
να ενώσουν παιδιά και ενηλίκους που δεν έχουν παρά ελάχιστα κοινά βιώματα εκτός ενός 
παιγνιώδους κόσμου (Karpouzis and Yannakakis, 2016). 
Σε αυτήν την εργασία, αναλύουμε τους μηχανισμούς των παιχνιδιών που αντιστοιχούν στα 
χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας και πώς αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας 
προσφέρουν επίγνωση για το πώς ο πολιτισμός εκφράζεται σε διαφορετικά μέρη και χρονικές 
περιόδους. Ειδική αναφορά γίνεται στο πώς τα στοιχεία των παιχνιδιών εξελίσσονται 
δυναμικά, πιο αργά σε περιόδους κοινωνικής ειρήνης και πιο βίαια σε περιόδους αλλαγών, 
όπως η αναγκαστική μετανάστευση, η απειλή μιας πανδημίας ή ο υποχρεωτικός εγκλεισμός 
(Karpouzis, 2020). 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: παιχνίδια, παιγνιώδεις μηχανισμοί, πολιτισμός, κοινωνία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το έργο COSMOS. Πολιτισμική Ώσμωση - Μυθολογία & Τέχνη αφορά την υλοποίηση 
εφαρμογής για την παρουσίαση της Ελληνικής Μυθολογίας και των εικαστικών αποδόσεών 
της, με έναν καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο και τη χρήση AI τεχνολογίας.  
Η εφαρμογή COSMOS υπερβαίνει τη συνήθη πρακτική της γραμμικής αφήγησης των μύθων 
και της απλής παράθεσης εικόνων σχετικών έργων τέχνης. Αναπτύσσεται σε δύο αλληλένδετα 
επίπεδα, των Μύθων και της Τέχνης, οργανωμένα σε τρία δυναμικά παράθυρα οπτικοποίησης 
της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, στα αντίστοιχα παράθυρα, το επίπεδο των Μύθων 
παρουσιάζει: α) τις ιστορίες, σε θεματικές με μία προσωποκεντρική δομή (π.χ. θεματική του 
Δία), β) τους συμμετέχοντες χαρακτήρες και γ) τους τόπους όπου εκτυλίσσονται αυτές. 
Αντιστοίχως, το επίπεδο της Τέχνης παρουσιάζει: α) τις αναπαραστάσεις των μύθων σε έργα 
της αρχαίας τέχνης, β) τους απεικονιζόμενους χαρακτήρες και γ) την τοποθεσία προέλευσης 
των έργων, εφόσον είναι γνωστή, και την παρούσα τοποθεσία τους.  
Στην εφαρμογή COSMOS, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ανακαλύψει σχέσεις που δεν 
είναι προφανείς, όπως συνδέσεις και επιρροές μεταξύ διαφορετικών ιστοριών, τις διαφορετικές 
ιστορίες που διαδραματίζονται σε έναν τόπο ή στις οποίες συμμετέχει ένας χαρακτήρας, τον 
κοινό τόπο έκθεσης έργων τέχνης κ.ά. Ο σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη υιοθετεί μια 
προσέγγιση βασισμένη σε κόμβους (node based), δίνοντας τη δυνατότητα προβολής των 
μεταξύ τους συνδέσεων βάσει κοινών στοιχείων, παρουσιάζοντας, έτσι, τις προαναφερθείσες 
σχέσεις. 
Για την υλοποίηση αναπτύχθηκαν δύο συστήματα, το Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης και το 
Σύστημα Παρουσίασης Γνώσης. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στους τομείς της 
Μηχανικής Μάθησης, της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και των Τρισδιάστατων Γραφικών, 
το COSMOS οπτικοποιεί τους μύθους, τα έργα τέχνης και τις μεταξύ τους συνδέσεις με 
ελκυστικό και κατανοητό τρόπο.  
Κατά τη διάρκεια του έργου διεξήχθη δοκιμή και αξιολόγηση ενός λειτουργικού πρωτοτύπου 
της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν, αξιοποιήθηκαν στη διαμόρφωση και 
βελτιστοποίηση της τελικής εφαρμογής, καθώς και την αξιολόγησή της εκ νέου από 
αντιπροσωπευτικό δείγμα κοινού.  



 

Το τελικό προϊόν απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και δύναται να χρησιμοποιηθεί: α) ως 
βοήθημα μελέτης και διεύρυνσης του γνωστικού πεδίου κάθε ενδιαφερόμενου, β) για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, γ) ως εργαλείο αναφοράς και αναζήτησης στο πεδίο των κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών για την παραγωγή ερευνητικού έργου, δ) ως βοήθημα σύνταξης 
και επιστημονικής τεκμηρίωσης, στην επιμέλεια εκθέσεων. 
 
«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  
 
Καθώς η ψηφιακή τεχνολογία ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις υποδομές και στις 
δραστηριότητες του πολιτισμού τόσο οι απαιτήσεις για βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό 
των αντίστοιχων υπηρεσιών αυξάνονται. Το μεγάλο πλήθος των εκθεμάτων στα μουσεία 
καθώς και ο μεγάλος όγκος πληροφορίας που συνοδεύει τα εκθέματα, δημιουργεί την ανάγκη 
μιας αποτελεσματικής μεθόδου φιλτραρίσματος των πόρων αυτών και την παρουσίασή τους 
στους επισκέπτες των μουσείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την όποια σημασιολογική ή 
χωροταξική συνοχή που μπορεί να έχουν, καθώς φυσικά και τα ενδιαφέροντα και το προφίλ 
των επισκεπτών. Η πρόκληση που δημιουργείται είναι η αποτελεσματική εκτίμηση τόσο των 
εννοιολογικών ομοιοτήτων μεταξύ των εκθεμάτων καθώς και τη συνάφειά τους με τα 
ενδιαφέροντα των χρηστών, στο σύντομο χρόνο της επίσκεψης στο μουσείο. Στο πλαίσιο αυτό 
προτείνεται μία υβριδική μορφή συστήματος συστάσεων το οποίο κάνει σύμπτυξη (α) της 
εξειδικευμένης πληροφορίας που παρέχεται από το προσωπικό του μουσείου, (β) τις 
αξιολογήσεις των επισκεπτών (αν υπάρχουν), (γ) την θεματολογία των εκθεμάτων με τη χρήση 
θεματικών ετικετών που χαρακτηρίζουν το κάθε έκθεμα, καθώς και (δ) το ιστορικό των 
περιηγήσεων των επισκεπτών στα εκθέματα (διατηρώντας φυσικά την ανωνυμία τους). Με τον 
τρόπο αυτό παρέχεται στους επισκέπτες προσωποποιημένες προτάσεις για εκθέματα 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την χωροταξική και εννοιολογική συνάφεια των εκθεμάτων αλλά και 
την εξειδικευμένη γνώση ειδικών. Επιπλέον το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την βαρύτητα 
που θα δώσει στην κάθε πηγή πληροφορίας ανάλογα με το βαθμό πληρότητας των 
αξιολογήσεων των επισκεπτών στα εκθέματα, καθώς και την μετρική ‘μέσου τετραγωνικού 
λάθους (mean squared error)’ του μοντέλου εκτίμησης των προτιμήσεων των επισκεπτών, με 
αποτέλεσμα στην περίπτωση νέων επισκεπτών το σύστημα να βασίζεται σε δημοφιλείς 
επιλογές άλλων χρηστών (αν είναι διαθέσιμοι) και στην πληροφορία των ειδικών 
εμπειρογνωμόνων του μουσείου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του συνεργατικού 
ερευνητικού έργου ΕΣΤΙΑ που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
πρόβλεψης, ανίχνευσης και διαχείρισης κρίσεων, οι οποίες σχετίζονται με τον κίνδυνο 
εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ευπαθή κτήρια και οικιστικά σύνολα που χαρακτηρίζονται ιστορικά 
ή παραδοσιακά και φέρουν ιδιαίτερα μορφολογικά, αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά 
γνωρίσματα και που αποτελούν μέρος της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκδήλωση 
πυρκαγιάς στις περιοχές αυτές μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, μη αναστρέψιμες υλικές και 
δομικές βλάβες. 
Το έργο ΕΣΤΙΑ επιδιώκει να συνεισφέρει α) στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης και στην 
προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, β) στον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης 
πυρκαγιάς στους παραδοσιακούς και προστατευόμενους οικισμούς, γ) στην εκπαίδευση, στον 
αποτελεσματικό συντονισμό και στην υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς, δ) στην προστασία και στην 
καθοδήγηση κατοίκων και επισκεπτών, ε) στον περιορισμό των υλικών καταστροφών σε 
ιστορικά κτήρια, ιστορικά οικιστικά σύνολα και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, ζ) 
στην ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας σε αρμονία με τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις προστασίας των ιστορικών οικισμών.  
Η πλατφόρμα ΕΣΤΙΑ αποτελείται από συνεργαζόμενα αυτόνομα υποσυστήματα, 
εξασφαλίζοντας μεγάλο εύρος εφαρμογής μέσω της δυνατότητας προσαρμογής της λύσης στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 



 

εκάστοτε ενδιαφερόμενων φορέων. Ενσωματώνοντας καινοτόμα εργαλεία για την 
ψηφιοποίηση του κτηριακού αποθέματος και ένα προωθημένο σύστημα πρόβλεψης της 
εξέλιξης πολύπλοκων φαινομένων (διάδοση φωτιάς και συμπεριφορά πλήθους) η πλατφόρμα 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο τόσο κατά την εκτίμηση κινδύνου, όσο και κατά την 
εκπαίδευση του προσωπικού που διαχειρίζεται το περιστατικό. Επίσης, η πλατφόρμα 
προσφέρει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης περιστατικών, που περιλαμβάνει 
δυνατότητες ανίχνευσης και υποστήριξης κατά την λήψη αποφάσεων, προσφέροντας πολύτιμη 
βοήθεια κατά την αντιμετώπιση του κινδύνου. 
Η Αξιολόγηση και Αποτίμηση της Πλατφόρμας ΕΣΤΙΑ γίνεται βάσει δοκιμών σε 4 διακριτές 
περιπτώσεις εφαρμογής: α) Ψηφιοποίηση, Ταξινόμηση και Χαρακτηρισμός, β) Εκτίμηση 
Κινδύνου και Εκπόνηση Σχεδίων Ετοιμότητας, γ) Εκπαίδευση Προσωπικού και δ) 
Παρακολούθηση, Συντονισμός και Διαχείριση καθώς και σε τρεις διακριτές Περιπτώσεις 
Μελέτης Επικύρωσης του Συστήματος: α) Εκδήλωση φωτιάς σε μεμονωμένο διατηρητέο 
κτήριο, β) Διάδοση της φωτιάς από κτήριο στην αστική περιοχή πολιτιστικής αξίας και γ) 
Ταυτόχρονη εκδήλωση πολλών εστιών πυρκαγιάς σε διαφορετικά σημεία. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ακίνητη Πολιτιστική Κληρονομιά, Φωτογραμμετρική ψηφιοποίηση, Εκτίμηση 
Κινδύνου Πυρκαγιάς, Προσομοίωση Ανθρώπινου Πλήθους, Προσομοίωση Φωτιάς. 
 
Αναφορές 
 
1. Bonazza A., Maxwell I., Drdácký M., Vintzileou E., Hanus C., Ciantelli C., De Nuntiis P., Oikonomopoulou 

E., Nikolopoulou V, Pospíšil S., Sabbioni C., Strasser P.: Safeguarding Cultural Heritage from Natural and 
Man-Made Disasters - A comparative analysis of risk management in the EU. Corporate Author(s): Directorate-
General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), 207 pp. (2018)  

 
2. Doulgerakis Α., Kanellos A., Thomopoulos S.C.A., Ioannakis G., Arnaoutoglou F., Pistofidis P., Koutsoudis 

A., Pappou T., Protopsaltis B., Gkouskos, (2021) ESTIA: Disaster Management Platform for Cultural Heritage 
Sites. In: Ioannides M., Fink E., Cantoni L., Champion E. (eds) Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: 
Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12642. 
Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73043-7_39 

 
3. Granda, S., Ferreira, T.M.: Assessing Vulnerability and Fire Risk in Old Urban Areas: Application to the 

Historical Centre of Guimarães. Fire Technol 55, 105–127 (2019).  
 
4. Giraldo M., Rodríguez-Trujillo V., Burgos C.: Numerical-Simulation Research on fire behavior of a historic 

industrial building. In 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions 
Proceedings. Jerzy Jasieńko (ed), Wrocław Poland (2012) 

 
5. Caliendo C., Ciambelli P., Del Regno R., Meo M. G., Russo P.: Modelling and numerical simulation of 

pedestrian flow evacuation from a multi-storey historical building in the event of fire applying safety 
engineering tools. Journal of Cultural Heritage 41, 88-199 (2020) 

 
6. Arborea A., Cucurachi G., Mossa G.: Performance-based fire protection of historic buildings in the Italian 

perspective: a simulative approach. In: Proceedings of the XVII Summer School "Francesco Turco". Venice 
(Italy), (2012) 

 
7. Gibril M. A., Kalantar B., Al-Ruzouq R., Ueda N., Saeidi V., Shanableh A., Mansor S., Shafri H.: Mapping 

heterogeneous urban landscapes from the fusion of digital surface model and unmanned aerial vehicle-based 
images using adaptive multiscale image segmentation and classification. Remote Sensing 12, 1081, (2020). 

 
8. Wang X., Li P., Extraction of urban building damage using spectral, height and corner information from vhr 

satellite images and airborne lidar data. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 159, 322 – 
336, (2020). 

 
9. Zanzi C., Gómez P., López J., Hernández J.: Analysis of heat and smoke propagation and oscillatory flow 

through ceiling vents in a large-Scale compartment fire. Appl. Sci. 9, 3305, (2019). 
 

10. Kanellos T., Doulgerakis A., Georgiou E., Kountouriotis V. I., Paterakis Μ., Thomopoulos S.C.A, Pappou T., 
Vrahliotis S.I., Rekouniotis T., Protopsaltis B., Rozenberg O., Livneh O.: PYRONES: Pyro-modeling and 



 

evacuation simulation system. In  Proc. SPIE 9842, Signal Processing, Sensor/Information Fusion, and Target 
Recognition XXV, 984216, (2016) 

 
Βιογραφικά Σημειώματα 
 

 
 

Ο Αδάμ Δουλγεράκης είναι αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ με MSc (UCL) Computation και τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις προηγμένες 
μεθοδολογίες χωρικής ανάλυσης. 
 
O Τάσος Κανέλλος, διπλωματούχος αρχιτέκτονας ΕΜΠ με MSc Πληροφορικής UCL, είναι 
συνεργάτης ερευνητής στο ISL/ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με εμπειρία στη διαχείριση και 
υλοποίηση ερευνητικών έργων. 
 
Ο Χρήστος Κυριακόπουλος είναι κάτοχος Integrated Master Μηχανικού Η/Υ και 
Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Παράλληλη Επεξεργασία και στον προγραμματισμό για 
συστήματα υψηλών επιδόσεων και κάρτες γραφικών. 
 
Ο Δρ. Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος είναι Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του ISL/ΙΠΤ στο 
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", έχει διατελέσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών καθώς και καθηγητής στα Πανεπιστήμια Penn State και Southern Illinois. 
 

 

  
 
Ο Δρ. Γεώργιος Ιωαννάκης είναι ερευνητής Γ' στο ΙΕΛ/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αναγνώριση προτύπων, μηχανική μάθηση, 
φωτογραμμετρία και υπολογιστική γεωμετρία. 
 
Ο Δρ. Πέτρος Πιστοφίδης είναι συνεργάτης ερευνητής στο ΙΕΛ/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα διαχείρισης μεταδεδομένων, 
σημασιολογικό εμπλουτισμό, Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων και ανάλυση κινδύνων. 
 
Ο Φώτης Αρναούτογλου είναι συνεργάτης ερευνητής στο ΙΕΛ/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 
με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή 3Δ περιεχομένου, στην ανάπτυξη λογισμικού και στον 
προγραμματισμό 3Δ γραφικών πραγματικού χρόνου. 

 
  

 
 
Η Δρ. Θεοδώρα Πάππου είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη CFD/FFD λογισμικού στην 
SOFiSTiK Hellas και έχει σημαντική εμπειρία στην έρευνα και στην τεχνική διαχείριση 
διάφορων ερευνητικών έργων.  
 



 

Ο Θρασύβουλος Ρεκουνιώτης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών ερευνητικών 
έργων. 
 
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Διακάκης είναι προγραμματιστής επιλυτών στην SOFiSTiK Hellas; τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Παράλληλη 
Επεξεργασία και τα Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων. 
 

 

 
  

Ο Στέλιος Γκούσκος είναι μαθηματικός με εξειδίκευση στην πληροφορική, είναι έμπειρος 
επιχειρηματίας, συντονιστής πλήθους έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και συνιδρυτής των 
Terracom Α.Ε. και Plan Α.Ε. 
 
Ο Κωνσταντίνος Καλαμπόκης είναι έμπειρος Business Development Manager με 
μεταπτυχιακές σπουδές Business Information Management από το Rotterdam School of 
Management και στην πληροφορική. 
 
Ο Γεράσιμος Παπαϊωάννου είναι προγραμματιστής web και mobile εφαρμογών, έχει 
σπουδάσει φυσική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχει εμπειρία στο Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων 
και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα.  
 
  



 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΠΝΕΔΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς 

 
email: trivyzadakis.publications@gmail.com 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας άσκησε καθοριστική επίδραση στον τρόπο διαχείρισης 
και προσπέλασης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα τεκμήρια της πολιτιστικής κληρονομιάς 
μετατρέπονται σε αντικείμενα ψηφιακών δράσεων, γεγονός που δυνητικά διαμορφώνει 
συνθήκες ευρύτερης και ενεργητικότερης επαφής της πολιτιστικής κληρονομιάς με το κοινό.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των ψηφιακών 
δράσεων πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ο καθορισμός του επιδιωκόμενου μέσω αυτών 
αντίκτυπου της πολιτιστικής κληρονομιάς στις συνειδήσεις των πολιτών, όπως καθορίζεται 
κυρίως από τις προτεραιότητες των βασικών κρατικών πολιτικών επί του ζητήματος. Πέρα από 
το επίπεδο των επίσημων διατυπώσεων, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας (και όχι μόνο), 
η πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με τα συμφραζόμενα κάθε 
περίστασης. Για παράδειγμα, κατά την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η πολιτιστική 
κληρονομιά αντιμετωπίζεται ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Κατά την εξέταση όμως τρόπων 
αύξησης των τουριστικών ροών μιας περιοχής, η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται «βαριά 
βιομηχανία». 
Η περιγραφείσα σύγχυση όμως επηρεάζει αναπόφευκτα και τη σκοπιμότητα των σχετικών 
ψηφιακών δράσεων, αφού κατά περίπτωση μπορεί να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν χωρίς 
ενότητα και ενιαία στόχευση και υπό το κράτος των προτιμήσεων των παραγωγών 
πολιτιστικών οργανισμών. Το γεγονός αυτό μπορεί να αλλοιώνει την πολιτιστική ταυτότητα 
μιας περιοχής – χώρας και να υποβαθμίζει τη δυναμική των ψηφιακών δράσεων να 
αποτελέσουν ταυτόχρονα επενδυτικές διαδικασίες, αφορμές διάχυσης του πολιτιστικού 
αποθέματος και κυρίως μέσα για την αειφορική προστασία των μνημείων.  
Υπό το πρίσμα των παραπάνω θεωρήσεων, γεννιούνται κρίσιμα ερωτήματα ως προς τη 
σκοπιμότητα των ψηφιακών δράσεων πολιτιστικής κληρονομιάς:  

 Ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτών των δράσεων;  
 Είναι επενδυτικά προϊόντα, που αποσκοπούν σε οικονομικό όφελος;  
 Είναι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος στην 

κοινωνία; 
 Είναι τρόποι εξασφάλισης αειφορικής προστασίας των μνημείων έτσι ώστε να 

διατηρηθούν οι ιδέες και τα νοήματα που συνεπάγονται προς όφελος των παρόντων και 
μελλοντικών γενεών; 

 Είναι ένας εύγλωττος και εντυπωσιακός τρόπος υποκατάστασης της υλικότητας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε τα μνημεία της να διατηρηθούν ως ψηφιακά τεκμήρια 
χωρίς την αναγκαιότητα συντήρησης των υλικών τους φορέων; 

Ο προβληματισμός πάνω στα ερωτήματα αυτά βρίσκεται στον πυρήνα της παρούσας μελέτης 
στη βάση του συσχετισμού της αειφορικής προστασίας και της επενδυτικής – οικονομικής 
διάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
      
Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακές δράσεις, αειφορική προστασία, επένδυση 
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Ονομάζομαι Νίκος Τριβυζαδάκης και γεννήθηκα στην πόλη της Δράμας. 
Είμαι κάτοχος πτυχίου αρχαιολογίας, θεολογίας και νομικής, 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην αρχαιολογία, τη φιλοσοφία και τη 
διοίκηση επιχειρήσεων και διδακτορικού τίτλου στην αρχαιολογία. Τα 
επιστημονικά και επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη 
μελέτη του φαινομένου του πολιτισμού και της τέχνης κατά το γενέσθαι 
και γίγνεσθαι, στην εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και στην ερμηνεία του δικαίου προστασίας των 
αρχαιοτήτων. Είμαι αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
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Ονομάζομαι  Μαρία Φαρμάκη, και γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. 
Είμαι απόφοιτος του Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ολοκλήρωσα τις Ακαδημαϊκές μου 
Σπουδές με Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο  Θεσ/νικης. Το θέμα της διατριβής μου είναι «Η 
φωτογραφική απεικόνιση των αρχαίων Μνημείων στην Ελλάδα τον 19ο 
αιώνα, Η περίπτωση της Αθήνας». Σήμερα ζω στην Θεσσαλονίκη και 
εργάζομαι ως αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα 
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος αυτού του πρωτότυπου εγχειρήματος  «ερευνητικής εξωστρέφειας» είναι η δημιουργία 
δύο ανοικτών εργαστηρίων διάγνωσης και συντήρησης του λίθου, μοναδικού στην Ελλάδα 
συνδυασμού. Η έρευνα βασίσθηκε σε ερωτηματολόγιο με σκοπό αφενός ο επισκέπτης να 
προσεγγίσει βιωματικά και να κατανοήσει το πολυσύνθετο έργο της συντήρησης και αφετέρου 
να ευαισθητοποιηθεί η διεπιστημονική κοινότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Σκοπός επίσης 
της προσπάθειας είναι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αναδύονται από τη συνάντηση 
κοινού και φορέων επιστημονικής γνώσης: τα σύγχρονα μουσεία, όπως και τα επιστημονικά 
κέντρα, αλλάζουν «πρόσωπο», τα μουσειακά εκθέματα μεταμορφώνονται από στατικά 
αντικείμενα σε ζωντανούς φορείς πληροφοριών, τα ερευνητικά εργαστήρια γίνονται πλέον 
προσβάσιμα στο κοινό και ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του επισκέπτη για καθημερινά 
επιστημονικά θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα.  
Η υλοποίηση των δύο εργαστηρίων εξελίσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτό 
Εργαστήριο Διάγνωσης, Μελέτης και Συντήρησης των κτιρίων και του ανακτόρου της 
Πέλλας». Η έρευνα εντάσσεται στα έργα «συν-ανάπτυξης» και εμπνέεται από την ιδέα συν-
δημιουργίας εργαστηρίων με το κοινό, με επίκεντρο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 
επισκέπτη. Το κοινό συμμετέχει στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου (προσφερόμενου 
διαδικτυακά), που συλλέγει πληροφορίες για τον τρόπο που ο επισκέπτης επιθυμεί να γνωρίσει 
τα υπό κατασκευή εργαστήρια και αναζητά κίνητρα για τη γνωριμία με αυτά. Τέλος, τίθενται 
επίκαιρα ερωτήματα προς διάγνωση των επιπτώσεων της πανδημίας στον πολιτισμό.  
Η μελέτη διαπιστώνει μεταξύ άλλων ελλιπή ενημέρωση του κοινού για το επιστημονικό έργο 
της Συντήρησης Αρχαιοτήτων αλλά και προθυμία γνωριμίας και συμμετοχής σε αυτό μέσα από 
πρωτότυπες συμμετοχικές δράσεις (πειράματα, διαλέξεις, οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα 
κ.α.). Αναδεικνύει επίσης ότι τα εν λόγω εργαστήρια μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης 
περισσότερων επισκεπτών, με την κατάλληλη διαμόρφωση και στήριξη της μουσειακής 
επίσκεψης σε υπόβαθρο επιστημονικό.  

 
Λέξεις Κλειδιά: Επισκέπτες μουσείων, ανοιχτά εργαστήρια συντήρησης, έρευνα επισκεπτών 
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Μαρία Μαυρομμάτη 
 

     
 
Η Μαρία Μαυρομμάτη είναι Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και εργάζεται 

ως εκπαιδευτικός στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος του Διατμηματικού ΠΜΣ, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων 
Τέχνης και Μηχανισμών» και υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Χημείας του ίδιου 
πανεπιστημίου. Έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στη συντήρηση αρχαιοτήτων ως 
διδάσκουσα και ως μελετήτρια και παράλληλα διαθέτει ερευνητικό έργο, μέρος του οποίου 
έχει παρουσιαστεί σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δημοσιευτεί σε ακαδημαϊκά 
περιοδικά. 

 
 
 
Παναγιώτης Σπαθής 
 

 
Ο Παναγιώτης Σπαθής είναι Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός 
ΕΜΠ, Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος επιστημονικών, συντακτικών, οργανωτικών και 
εκδοτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Κριτής άρθρων 
επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων. Επιβλέπων Καθηγητής εκπόνησης προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών. Επιστημονικό του 
αντικείμενο η Διάγνωση φθοράς και Συντήρηση  Δομικών Υλικών Ιστορικών Μνημείων και 
Έργων Τέχνης. 

 
  
 

 
 

  



 

ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ηλιακοπούλου Βασιλική 
Ζωγράφος, Χαράκτρια, Γραφίστας, Εκπαιδευτικός MSc in lighting designer 

 
Περίληψη 
 
Η παρούσα Εργασία μελετά το χρώμα των Γραφικών Τεχνών και την χρωματική διαχείριση με 
συνισταμένη τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Εστιάζοντας, λοιπόν, στο θέμα του 
χρώματος, προσδιορίζεται ως βασικός άξονας η αντίληψη χρώματος, ενώ βασικό ερευνητικό 
σημείο αποτελεί ο ορισμός και χαρακτηριστικά του χρώματος. Συγχρόνως, γίνεται ανάλυση 
των χρωματικών μοντέλων και χώρων καθώς και περιγραφή της πορείας του χρωματικού 
χώρου CIE στο CIElab2000. Επίσης, τονίζεται η σχέση τους αλλά και η αναγκαιότητα της 
εξέλιξής τους. Στη συνέχεια, εστιάζοντας στο θέμα, προσδιορίζεται ως βασικός άξονας η 
χρωματική διαχείριση και στα χρωματικά προφίλ. Σημαντικό ερευνητικό σημείο αποτελεί η 
σύγχρονη έρευνα των εκτυπώσεων και ιδιαίτερα στην εκτύπωση των έξι, επτά ή και οκτώ 
χρωμάτων. Η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί σε νέες συσκευές μέτρησης χρώματος 
δημιουργώντας, έτσι, μικρότερες χρωματικές διαφορές στα σύγχρονα έντυπα. 
Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι η χρωματική διαχείριση μιας ψηφιακής εικόνας 
είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας χρωματικής εκτύπωσης. 
 
Λέξεις - κλειδιά: χρώμα Γραφικών Τεχνών, χρωματικά μοντέλα, σύγχρονη έρευνα των 
εκτυπώσεων, ψηφιακή εικόνα 

  



 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Η τεκμηρίωση συντήρησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την ορθή και 
πλήρη αποκατάσταση και συντήρηση ενός έργου ζωγραφικής. Η διεξαγωγή διαγνωστικών 
εξετάσεων, η διατύπωση και καταγραφή φθορών και αλλοιώσεων, καθώς και η συλλογή 
δεδομένων για τη χρονολόγηση και την ιστορία ενός έργου αποτελούν τα βασικά στοιχεία μιας 
τεχνικής εξέτασης. Ανάλογα με τη δομή και το περιεχόμενό τους, χωρίζονται σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες και πραγματοποιούνται είτε επιφανειακά, είτε στην εσωτερική δομή του έργου. Ο 
μη καταστρεπτικός έλεγχος ειδικότερα στοχεύει κυρίως στην εξέταση υλικών και κατασκευών 
χωρίς να μεταβάλλει ή να διαφοροποιεί τη φυσική τους κατάσταση, ενώ δίνεται η δυνατότητα 
επιτόπου επιθεώρησης και συλλογής αξιόπιστων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Στη 
συγκεκριμένη εργασία, αφού επισημαίνεται η σπουδαιότητα της εξέτασης και τελικά της 
συντήρησης και αποκατάστασης ενός έργου ζωγραφικής, παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένες 
μεθοδολογίες τεκμηρίωσης. Το πρόβλημα προσεγγίζεται από τρείς διαφορετικές οπτικές 
γωνίες: τις απεικονιστικές - οπτικές, τις χημικές και τις μετρητικές. Οι πρώτες δύο αξιοποιούν 
τη χωρική και φασματική ανάλυση των αντικειμένων, ενώ η τρίτη δίνει έμφαση στη συλλογή 
μετρητικών πληροφοριών από το κυρίως σώμα των έργων. Κάθε μια από αυτές χωρίζεται σε 
υποκατηγορίες, προσφέροντας διαφορετικές πληροφορίες, με διαφορετική ακρίβεια. Ωστόσο 
όλες παρουσιάζουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία καθορίζουν και 
τη χρήση τους. Τέλος εντοπίζονται πιθανά προβλήματα ή κενά, στις δύο από τις τρείς 
κατηγορίες (απεικονιστικές και μετρητικές), ενώ διατυπώνονται και προτάσεις βελτίωσής τους 
για μελλοντική διερεύνηση. 

 
 
Λέξεις Κλειδιά: τεκμηρίωση συντήρησης, μη καταστρεπτικές μέθοδοι, έργα ζωγραφικής, 
ακρίβεια 
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Στεφανία Ιωαννίδου: Η Στεφανία Ιωαννίδου είναι Υποψήφια 
Διδάκτορας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του ΕΜΠ. Είναι 
Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ (2018), και 
απόφοιτος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
“Γεωπληροφορικής” ΕΜΠ (2020). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται σε αντικείμενα Εφαρμοσμένης Γεωδαισίας 
αλλά και Ιστορίας της τέχνης. Έχει συμμετάσχει σε 3 Ερευνητικά 

Προγράμματα και έχει δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους. 
URL: https://www.linkedin.com/in/stefaniaioannidou  
 

Γεώργιος Πανταζής: Ο Γεώργιος Πανταζής είναι Καθηγητής στο 
Εργαστήριο Γεωδαισίας, Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων 
Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του ΕΜΠ.  
Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ 
(1990), και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (2002). Τα επιστημονικά και 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε αντικείμενα 
Εφαρμοσμένης Γεωδαισίας και Γεωδαιτικής Μετρολογίας. Έχει 
συμμετάσχει σε 18 Ερευνητικά Προγράμματα, από τα οποία σε 2 ως 
Επιστημονικός Υπεύθυνος. Έχει συμμετάσχει σε 70 επιστημονικά 

συνέδρια ή ημερίδες και έχει περίπου 80 δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις εργασιών σε 
Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων. Έχει συγγράψει 
δυο βιβλία με τίτλο Εφαρμοσμένη Γεωδαισία (2010, 480 σελ., Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 978-960-
456-205-3) και Γεωδαιτικές Μέθοδοι Ελέγχου Μετακινήσεων (2020, 288 σελ., Εκδόσεις Ζήτη, 
ISBN 978-960-456-551-1), αντίστοιχα. URL: http://users.ntua.gr/gpanta/  
 

Μανόλης Μικράκης: Ο Μανόλης Μικράκης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της Αρχαιότητας και των Μέσων 
Χρόνων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΣΑΜ) του ΕΜΠ. Είναι 
πτυχιούχος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ (1995) και 
διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης 
(2006). Έχει υπηρετήσει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ελλάδας και 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου, όπου συνεργάστηκε σε πλήθος 
αρχαιολογικών ανασκαφών και στην ψηφιοποίηση αρχαιοτήτων. Οι 
έρευνές του εστιάζονται στην προκλασική Ελλάδα και στο ευρύτερο 

μεσογειακό περιβάλλον της, στη γένεση της πόλης-κράτους και στις τελετουργικές πρακτικές. 
Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία διευθύνει ως επιστημονικός υπεύθυνος, αφορούν 
στη μελέτη ταφικών συνόλων της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην ευρύτερη περιοχή της 
Κνωσού και στη διερεύνηση των απαρχών του ιωνικού κιονόκρανου και κατ’ επέκταση του 
ιωνικού ρυθμού της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Τα πορίσματα των ερευνών του έχουν 
δημοσιευτεί σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων  
URL: http://www.arch.ntua.gr/index.php/person/mikrakis-emmanoyil/   

 
  
Φορέας: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
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Ελπίδα Σαλταγιάννη 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας στην προσπάθειά της να διασώσει τη μεταβυζαντινή και 
νεοελληνική κληρονομιά προχωρά στην καταγραφή και συντήρηση (σωστικές εργασίες) των 
εκκλησιαστικών αντικειμένων στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Πρέβεζας. Τα εν λόγω 
εκκλησιαστικά αντικείμενα βρίσκονται σε ναούς που ανήκουν στην Ι. Μητρόπολη Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης (μεγαλύτερος αριθμός), στην Ι. Μητρόπολη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου 
και Πάργας (κυρίως περιοχές της Πάργας και ορισμένες του Καναλακίου), και της Ι. 
Μητρόπολης Ιωαννίνων (πλησίον γεωγραφικής εγγύτητας με Νομό Ιωαννίνων). 
Η κωδικοποιημένη και ψηφιακή καταγραφή διασφαλίζει την προστασία των αντικειμένων ενώ 
η συντήρηση τους, όσων βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση (σωστικές εργασίες), 
διασφαλίζει την παρουσία τους και στις επόμενες γενιές. Από την Υπηρεσία μας έχει 
συντηρηθεί ένας σημαντικός αριθμός φορητών εικόνων, και στα πλαίσια του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς παρουσιάζονται οι ακόλουθες 

- Άγιος Ιάκωβος, από τον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρέβεζας 
- Γέννηση του Χριστού. από τον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους  Πρέβεζας 
- Άγιος Δημήτριος, που εντοπίστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Πρέβεζας, 
- Άγιος Δονάτος, από την Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου Αβάσσου ΔΕ Λούρου 
- Κοίμηση Θεοτόκου, από την Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου Αβάσσου ΔΕ Λούρου 
- Παναγιά η Οδηγήτρια, Ι. Μ. Γεννεσίου Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα) Άσσου 
- Χριστός Παντοκράτορας, Ι. Μ. Γεννεσίου Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα) Άσσου 
Στην εν λόγω εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα καταγραφης και 
συντήρησης των ανωτέρω εικόνων καθώς επίσης και φωτογραφικό υλικό από 
διάφορα στάδια. 

 
Λέξεις Κλειδιά: καταγραφή, συντήρηση, φορητή εικόνα, υλικό, στάδια συντήρησης 
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Συνοπτικά Βιογραφικά 
 
 
Η Σαλταγιάννη Ελπίδα εργάζεται ως αρχαιολόγος με ειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία 
στην ΕΦΑ Πρέβεζας. Είναι παντρεμένη με τον Χρήστο Γούση και έχουν μια κόρη, την Ελένη. 
Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι 
κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, της Ιστορίας της πόλης και της κτιριοδομίας 
μετά τον 16ο αιώνα στην κατεύθυνση της ιστορικής τεκμηρίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου 
και της Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ. Συμμετέχει σε ημερίδες, συμπόσια και 
συνέδρια που σχετίζονται με τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη μελέτη των 
ευρημάτων και την ανάδειξη των μνημείων ενώ ασχολείται και με εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ασχολείται με την 
καταγραφή των εκκλησιαστικών αντικειμένων των ναών της ΠΕ Πρέβεζας από κοινού με τον 
κ. Δημήτρη Καρβελά, συντηρητή στην ΕΦΑ Πρέβεζας 
 
 
Ο Δημήτρης Καρβελάς εργάζεται ως συντηρητής με ειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών 
και εικόνων.Είναι παντρεμένος με την  Ευαγγελία Κατσάβαρου. Το 1986 προσλήφθηκε ως 
εργατοτεχνίτης συντήρησης στην 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου 
Όρους, όπου έμαθε συντήρηση σε τοιχογραφίες και εικόνες δίπλα σε συντηρητές της Εφορείας 
μας και της Δ/νσης Συντήρησης. Το 2001 μετατέθηκε στην 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων 
Μακεδονίας-Θράκης  και ασχολήθηκε με σωστικές αποτοιχίσεις τοιχογραφιών και την 
συντήρησή τους. Από το 2010 εργάζεται στην ΕΦΑ Πρέβεζας συντηρώντας σπαράγματα 
τοιχογραφιών από ανασκαφές. Από το 2014 έχει ξεκινήσει, από κοινού με την κ. Ελπίδα 
Σαλταγιάννη την καταγραφή των εκκλησιαστικών αντικειμένων των ναών της ΠΕ Πρέβεζας 
ενώ ταυτόχρονα συντηρεί εικόνεςπου βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Παράλληλα, στο πεδίο, 
πραγματοποιεί άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης ενώ συμμετέχει  σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την διαχείριση της ενάλιας πολιτισμικής 
κληρονομιάς, η εξέλιξη νέων ψηφιακών εργαλείων ανοίγει καινούργιες δυνατότητες για την 
ορθότερη και πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της. Η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο ειδικά 
λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τεκμηρίωσης της κατάστασης διατήρησης και των εργασιών 
συντήρησης και με δεδομένο τον όγκο του υλικού, τόσο των ανελκυσθέντων όσο και του 
υλικού που παραμένει in situ. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει τις εφαρμογές 
της ψηφιακής τεχνολογίας στο πεδίο της συντήρησης ενάλιων αρχαιοτήτων, καθώς ακόμα δεν 
υπάρχουν πρωτόκολλα για την τυποποιημένη διαχείρισή του. 
Σε αυτό το πλαίσιο από το 2016 έχει γίνει μία συστηματική προσπάθεια δημιουργίας τρόπου 
διαχείρισης και ψηφιοποίησης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας 
υπάρχοντα προγράμματα. Αρχικά δημιουργήθηκε ηλεκτρονική φόρμα δελτίου συντήρησης 
συνδεδεμένο με βάση δεδομένων για την ψηφιακή τεκμηρίωση και διαχείριση του υλικού που 
ανελκύεται. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε σύγκριση με την κλασική έντυπη μορφή των 
δελτίων είναι η προσβασιμότητα από διαφορετικές συσκευές, η καλύτερη χαρτογράφηση και 
παρακολούθηση του υλικού από τον βυθό ως την αποθήκευση, ενώ παράλληλα 
συγκεντρώνονται πληροφορίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες στους μελετητές. 
Επιπλέον με το πρόσφατο άνοιγμα των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο κοινό 
δημιουργήθηκε η ανάγκη για την επίβλεψη του χώρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
περιλαμβάνοντας την επίβλεψη της κατάστασης διατήρησης των ναυαγίων και την 
παρακολούθηση τυχών φθορών, συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας τους. Η 
συγκεκριμένη πρωτότυπη μέθοδος παρακολούθησης βασίζεται στα φωτομωσαικά των 
ναυαγίων, που αποτελούσαν την βάση για την δημιουργία σκαριφήματος, μέσω του 
σχεδιαστικού προγράμματος autoCAD, ενώ στη συνέχεια έγινε αποτύπωση της κατάστασης 
διατήρησης, στο κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, βάση των κριτηρίων που είχαν οριστεί. Πέρα 
από την πιλοτική του εφαρμογή στο ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου έχει αρχίσει η 
προκαταρτική εφαρμογή του και σε ναυάγια στους Φούρνους Ικαρίας. Το συγκεκριμένο 
εργαλείο προτείνεται για την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ναυαγίων. 
 
Λέξεις κλειδιά: ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ενάλια κληρονομιά, ναυάγια 
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Βιογραφικό:  
Η Αγγελική Μπέη, η Ειρήνη Μήτση, ο Άγγελος Τσομπανίδης, η Ελένη Μπάρδα και ο Γιώργος 
Αγκαβανάκης αποτελούν ομάδα καταδυόμενων συντηρητών αρχαιοτήτων. Η ομάδα έχει την 
ίδια σύνθεση από το 2016, όπου και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενάλιας έρευνας των 
Φούρνων Ικαρίας. Εκτός από την έρευνα των Φούρνων την οποία την υποστηρίζουν 
συστηματικά από το 2016 μέχρι και το παρόν έχουν εργαστεί, με διάφορους συνδυασμούς, 
σε πληθώρα ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών και project στηρίζοντας την συντήρηση στο 
πεδίο, με παρουσία σε έρευνες όπως η Κάσος, τα Λέβιθα, η Παλιά Επίδαυρος, το Μόδι, ο 
Νότιος Ευβοϊκός, το καταδυτικό πάρκο Αλοννήσου κ.α.. Μέσω της εργασίας τόσο σε 
ανόργανα υλικά όσο και οργανικά, αλλά και σε ολόκληρα σύνολα, όπως στην περίπτωση των 
ναυαγίων, προέκυψε η ανάγκη διεύρυνσης των τεχνικών καταγραφής και διαχείρισης. 
Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη και εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
έχουν δημιουργήσει τεχνικές διαχείρισης του υλικού, τμήμα των οποίων, καθώς και των 
αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή τους, έχουν παρουσιαστεί σε 
διεθνή συνέδρια, ημερίδες και αρθρογραφία. Μέρος της αρθρογραφίας που έχει εκδοθεί και 
είναι διαθέσιμο στις προσωπικές τους σελίδες στο Academia.edu και το researchgate.org 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας αφορά στα μαύρα στίγματα, ένα συνηθισμένο 
στοιχείο το οποίο εντοπίζεται πολύ συχνά στην επιφάνεια των κεραμικών αγγείων και 
ειδικότερα σε κεραμική των προϊστορικών χρόνων. Η παρουσία αυτών των κηλίδων, που 
πολλές φορές καταλαμβάνουν και μεγαλύτερες περιοχές, έχει παρατηρηθεί σε διάφορους 
τύπους αγγείων, σε άβαφα αλλά και σε διακοσμημένα αντικείμενα, στην εξωτερική αλλά και 
την εσωτερική επιφάνεια τους, χωρίς κάποια φαινομενική διάκριση.   
Οι συνήθης ερμηνείες από τους συντηρητές και τους αρχαιολόγους σχετικά με την εμφάνισή 
τους είναι ότι πρόκειται είτε για την αναγωγή κάποιων στοιχείων του κεραμικού, είτε για 
κάποιες βιολογικές αποθέσεις, εξαιτίας των ταφονομικών συνθηκών. Παρότι κατά καιρούς 
έχουν εφαρμοστεί από τους συντηρητές θεραπείες με βιοκτόνα υλικά για την απομάκρυνση 
αυτών των μαύρων στιγμάτων, τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. 
Στο πλαίσιο της ευρύτερης μελέτης της κεραμικής που προέρχεται από θαλαμοειδείς τάφους 
της μυκηναϊκής εποχής, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή των Γλυκών Νερών, μας δόθηκε 
η δυνατότητα να διερευνήσουμε περαιτέρω την φύση και την ταυτότητα αυτών των στιγμάτων 
με τις φασματοσκοπικές τεχνικές XRF και Raman. 
Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, καθώς κατέδειξαν πως πρόκειται για μια ομάδα 
ορυκτών που δημιουργείται στην επιφάνεια αγγείων λόγω των χαρακτηριστικών της κεραμικής 
σε συνδυασμό με τις ταφονομικές  συνθήκες.  
Τα νέα αυτά δεδομένα ανοίγουν μια συζήτηση σχετικά με την πιθανή αξιοποίησής τους στη 
διερεύνηση των ταφονομικών συνθηκών. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
Ευαγγελία Παπαθωμά 
 
Η Ευαγγελία Παπαθωμά είναι Συντηρήτρια  Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης κάτοχος 
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του προγράμματος «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές 
Επιστήμες», του τμήματος  Μεσογειακών Σπουδών της σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστήμων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Υποψήφια Διδάκτορας του τμήματος 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού του ΠΑΔΑ. 
Από το 1989 εργάζεται ως συντηρήτρια αρχαιοτήτων στο ΥΠΠΟΑ και από το 2010 
έως σήμερα εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Η 
επαγγελματική της δραστηριότητα περιλαμβάνει τη συντήρηση μετάλλινων και 
ένυδρων ξύλινων αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και το σχεδιασμό συστημάτων 
αποθήκευσης και έκθεσης αρχαιολογικών αντικειμένων. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών στην 
συντήρηση.  
 
 
 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Ειρήνη Βρεττού 
 
Η Ειρήνη Βρεττού είναι αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 1999 
και εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών του προγράμματος «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος» του Τμήματος Κλασικής 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει διενεργήσει ανασκαφές σε διάφορες περιοχές 
της Αττικής, ενώ έχει ποικίλες ανακοινώσεις σε συνέδρια. Δραστηριοποιείται ενεργά στο πεδίο 
της τεκμηρίωσης και προβολής του αρχαιολογικού έργου με τη δημιουργία ντοκιμαντέρ μικρού 
μήκους. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μελέτη των 
ταφικών εθίμων κατά τη μυκηναϊκή εποχή. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος «Νέοι 
μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι από τα Μεσόγεια Αττικής», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
INSTAP. 
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Γεώργιος Μ. Μιχαηλίδης - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής 
Μακεδονίας(ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού(ΥΠΠΟΑ) 

 
email: ecomuseumzagori@gmail.com, fablabioannina@gmail.com, gmichailid@yahoo.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
To μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα “Ακούω - Αγγίζω – Αισθάνομαι” απευθύνεται σε άτομα 
με προβλήματα όρασης, στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης στην πολιτιστική και φυσική 
κληρονομιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν ηχοπερίπατο εκπαιδευτικού χαρακτήρα στα in 
situ πολιτισμικά τοπία του Οικομουσείου Ζαγορίου. Ως αντικείμενο της έρευνας και δράσης 
του προγράμματος επιλέχθηκαν τρία πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου (Γεφύρι Κόκκορου, 
Γεφύρι Καλογερικό ή του Πλακίδα και το Γεφύρι του Μύλου στους Κήπους), εύκολα 
προσβάσιμα στα άτομα με προβλήματα όρασης. Οι 3D απεικονίσεις της γεωμορφολογίας της 
διαδρομής και των γεφυριών λειτούργησαν ενισχυτικά, δίνοντας την δυνατότητα μέσω της 
αφής, να γίνουν αντιληπτά στα άτομα με προβλήματα όρασης τα μεγάλης κλίμακας μνημεία.  
Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής 
Μακεδονίας επιμελήθηκε την Φωτογραμμετρική - Φωτορεαλιστική μοντελοποίηση και 
απεικόνιση αντιπροσωπευτικών γεφυριών προκειμένου να ακολουθήσει η τρισδιάστατη 
εκτύπωση των μακετών τους από το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας Fab-Lab Ioannina.  
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου 
Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ), η οποία αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία 
του ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος προέβη στην 3Δ/3D Φωτογραμμετρική-
Φωτορεαλιστική ψηφιακή αποτύπωση & απεικόνιση των τριών (3) Πέτρινων Γεφυριών με τη 
χρήση συνδυαστικά μη επανδρωμένων πτητικών συστημάτων ΣμηΕΑ /UAS, σύγχρονων 
μεθόδων και λογισμικών φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης Sfm (Structure from motion) και 
γεωδαιτικών/τοπογραφικών οργάνων GPS/TPS παράγοντας γεωαναφερμένα τρισδιάστατα 
μοντέλα των εν λόγω κηρυγμένων Μνημείων.  
Σε συνέχεια της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης των γεφυριών Κόκκορη, Καλογερικού και 
Μύλου από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου 
και Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας Fab Lab Ioannina προχώρησε 
στον ψηφιακό σχεδιασμό και μοντελοποίηση των αντιστοίχων αποτυπώσεων και στη 
δημιουργία προπλασμάτων με τη χρήση Μέσων Ψηφιακής Κατασκευής. Ιδιαίτερη μέριμνα 
δόθηκε στην επιλογή των υλικών των προπλασμάτων με βάση τις απτικές τους ιδιότητες ώστε 
να προσομοιάζουν κατά το δυνατό τα φυσικά υλικά τόσο των γεφυριών όσο και της εν γένει 
τοπογραφίας. Στην συνέχεια η επεξεργασία του ψηφιακού μοντέλου διηθήθηκε μέσα από τη 
χρήση Μέσων Ψηφιακής Κατασκευής και συγκεκριμένα: α)CNC Milling Machine για τη 
δημιουργία του ανάγλυφου του εδάφους με χρήση εξηλασμένης γραφιτούχας πολυστερίνης, 
β)3d Printer για τη δημιουργία της γεωμετρίας των γεφυριών με χρήση πολυμερούς PLA 
γκρίζας απόχρωσης και γ) Lasercutter για τη δημιουργία του περιβλήματος των προπλασμάτων 
σε ξύλο Συμήδα και την εκτύπωση των ενημερωτικών στοιχείων σε σύστημα Braille 
(International Code) σε ακρυλικά φύλλα.  
 
Λέξεις – Κλειδιά: Οικομουσείο Ζαγορίου, Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας Fab Lab Ioannina, 
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής 
Μακεδονίας (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ)  
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Παναγιώτα Κουτσούκου - Πολιτιστικός Διαχειριστής, Ειδικός σε θέματα Τοπικής 
Ανάπτυξης Οικομουσείο Ζαγορίου  
Η Παναγιώτα Κουτσούκου σπούδασε Συντήρηση ‘Έργων Τέχνης στην Ελλάδα και συνέχισε 
τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική του Πανεπιστήμιο “Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria” της Ιταλίας, με κατεύθυνση την Ιστορία και Συντήρηση της 
Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς. Εργάσθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού 
στον τομέα Συντήρησης ‘Έργων Τέχνης. Είναι Πρόεδρος του «Οικομουσείου Ζαγορίου», όπου 
έχει αναλάβει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Εργάζεται για την 
ΜΚΟ “Mediterranean Institute for Nature and Antropos_(MedINA)” ως Project Manager στον 
τομέα της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης είναι μέλος στην Επιτροπή 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

ΙΑΣΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ -Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Msc AAD  
Διευθυντής του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας Fab Lab Ioannina  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. (2005). Master of Science in Advanced Architectural Design, 
Columbia University (2007)/ Υπότροφος Ιδρύματος Fulbright και Ιδρύματος Γεροντέλη. 
Τechnical University of Delft, Master in Architecture / Υπότροφος Erasmus. Ιδρυτικό μέλος 
του γραφείου αρχιτεκτονικής έρευνας Topotheque Design Studio και διευθυντής του Κέντρου 
Ψηφιακής Καινοτομίας Fab Lab Ioannina.  
Έχει διδάξει Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Τεχνολογία και Αναπαραστάσεις σε προπτυχιακά 
τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου εργάζεται από την ίδρυση της Αρχιτεκτονικής Σχολής το 
2015. Έχει διατελέσει μέλος κριτικών επιτροπών αρχιτεκτονικών και New Media εργαστηρίων 
στα Πανεπιστήμια Columbia University και New York University και έχει συνδιοργανώσει 
εκπαιδευτικά εργαστήρια για τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.  
Το προσωπικό και συλλογικό του έργο εκτείνεται από την Αρχιτεκτονική και το Design έως 
τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και την Ψηφιακή Κατασκευή και έχει εκτεθεί στη Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, στο AIA New York Centre of Architecture, στο Μουσείο 
Μπενάκη και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 

 
 
 
 
  



 

Γεώργιος Μ. Μιχαηλίδης - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός  
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και 
Δυτικής Μακεδονίας(ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού(ΥΠΠΟΑ)  
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΑΤΜ/ΑΠΘ-2002) και κάτοχος 
ΜΔΕ/MSc στον τομέα Γεωπληροφορική / Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 
(ΤΑΤΜ/ΑΠΘ-2007). Μέλος του ΤΕΕ. Πτυχιούχος χειριστής ΣμηΕΑ/UAS. Υπάλληλος στον 
κλάδο Διπλ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών(ΠΕ) στην Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής 
Μακεδονίας(ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού(ΥΠΠΟΑ).  
Εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, στα δίκτυα παρακολούθησης 
μικρομετακινήσεων Τεχνικών Έργων και Μνημείων και στις Τρισδιάστατες 
Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών χώρων με τη χρήση SFM 
λογισμικών και μη επανδρωμένων συστημάτων ΣμηΕΑ/UAS. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στηv παρoύσα εργασία γίvεται µια πρoσπάθεια πρoσέγγισης της έvvoιας της εικovικής 
πραγµατικότητας µέσα από πoικίλες θεωρήσεις και oρισµoύς, πoυ έχoυv διατυπωθεί κατά 
καιρoύς, πρoκειµέvoυ vα απoδoθεί έvας γεvικός oρισµός στηv πoλυδιάστατη αυτή έvvoια. 
Επιπλέov δίvεται µια γεvική περιγραφή σε θέµατα πoυ σχετίζovται µε τα εικovικά 
περιβάλλovτα. Πιo συγκεκριµέvα, περιγράφovται oι κατηγoρίες στις oπoίες µπoρoύv vα 
διακριθoύv τα περιβάλλovτα αυτά αvάλoγα µε τηv δoµή, τα χαρακτηριστικά και τις 
δυvατότητές τoυς. Επίσης, συζητείται η καταλληλότητα τωv εικovικώv περιβαλλόvτωv και της 
εικovικής πραγµατικότητας για τηv υπoβoήθησης της µάθησης από απόσταση καθώς και oι 
εκπαιδευτικές εφαρµoγές τoυς. Eίvαι γvωστό ότι σήµερα oι διάφoρες γκαλερί και τα διάφoρα 
ψηφιακά µoυσεία δoυλεύoυv σε µικρή κλίµακα, τoπικoύ χαρακτήρα και στηρίζovται στις 
πελατειακές σχέσεις πoυ δηµιoυργoύvται τόσo σε τoπικό γεωγραφικό επίπεδo όσo και στηv 
πρoσωπική σχέση. Λαµβάvovτας υπ’ όψιv τα παραπάvω αvτιλαµβαvόµαστε ότι η κατασκευή 
µιας διαδικτυακής εφαρµoγής λoγικά vα βoηθoύσε στηv κάλυψη τωv παραπάvω αναγκώv και 
µε στόχo vα βελτιωθoύv τα ήδη εφαρµoζόµεvα και vα σχεδιασθoύv εκ vέoυ κoιvά απoδεκτά. 
Για αυτό η παρoύσα εργασία πρoσπαθεί, αφενός vα καταγράψει και v’ αξιoλoγήσει 
συστηµατικά τηv υπάρχoυσα εµπειρία στov τoµέα αυτό, αφετέρου  vα µελετήσει, αvαλύσει 
και σχεδιάσει µία εφαρµoγή πoυ θα µπoρoύσε vα καλύψει ως έvα σηµείo τηv κάλυψη της 
αvάγκης. Γινεται αναφορά στην κατασκευή της εφαρμογής και αρουσίαση αυτής. Tέλoς 
αποτιμάται δια της αξιoλoγήσης και αvαφέρόνται κέρδη και µελλovτικές επεκτάσεις  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας, Ψηφιακό Μουσείο 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό εικαστικό εργαστήριο «ΠΙΟΠ ΤΡΕΝΟ» στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό ταξίδι στα εννέα Μουσεία του Δικτύου Μουσείων του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) με μαθητές-τριες Δημοτικού σε συνεργασία 
με το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιΐας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο 
διενεργήθηκε σε δύο φάσεις: α. με ψηφιακά μέσα και με τη μορφή τηλεκπαίδευσης από 
εξωτερική συνεργάτιδα του ΠΙΟΠ, και β. με επέκταση των δραστηριοτήτων στη φυσική 
σχολική τάξη και συλλογικές εικαστικές δημιουργίες με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού.  
Στόχοι του εκπαιδευτικού εργαστηρίου ήταν: α. η εξοικείωση και απόκτηση γνώσεων των 
μαθητών-τριών σχετικά με τους χώρους και τα εκθέματα των εννέα Μουσείων ως χώρων 
βιομηχανικής και τεχνολογικής πολιτιστικής κληρονομιάς, β. η επαφή και απόκτηση 
δεξιοτήτων στις ψηφιακές τεχνολογίες και γ. η ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης των 
παιδιών μέσα από συλλογικά εικαστικά έργα.  
Στην εργασία περιγράφεται το ψηφιακό χαρτογραφικό «ταξίδι» που πραγματοποίησαν αρχικά 
οι μαθητές-τριες ξεκινώντας από την πόλη του Βόλου και το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιΐας Ν. 
& Σ. Τσαλαπάτα, η εικονική περιήγηση και η ψηφιακή έρευνα στα εννέα Μουσεία με την 
επιλογή και την αποθήκευση εικόνων από εκθέματα και χώρους, οι χειραπτικές και ψηφιακές 
εικαστικές δημιουργίες, η συγκέντρωσή τους για τη δημιουργία συλλογικής ψηφιακής 
ζωγραφικής δημιουργίας καθώς και οι εικαστικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στη συνέχεια στην τάξη. 
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο ανέδειξε τη σημασία της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών που έδωσαν τη δυνατότητα «ταξιδιού» 
στα εννέα Μουσεία μέσα σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης. Επίσης, αναδείχθηκε η  σημαντικότητα 
των συνεργατικών πρακτικών μεταξύ μουσείων, σχολείων και επαγγελματιών διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα, η συμμετοχικότητα και η συνεργασία που αναπτύχθηκε στο 
εργαστήριο αποδεικνύει ότι η τέχνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της συλλογικής 
δημιουργικότητας στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, εικαστικών και μουσειοπαιδαγωγικών 
πρακτικών, αλλά και στη διατήρηση της ενότητας και της ετοιμότητας της μαθητικής 
κοινότητας, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι η πανδημία και οι συνακόλουθες 
συνθήκες τηλεκπαίδευσης. Παρά την αναπόφευκτη –λόγω μέτρων της πανδημίας– εξ 



 

αποστάσεως συνθήκη συνεργασίας των δύο συγγραφέων, κατέστη δυνατή η (συν)δημιουργία 
με τα παιδιά στον ψηφιακό, αλλά και στο φυσικό χώρο. Σε μελλοντικές συνεργασίες 
αναμένεται να είναι εφικτή η συνύπαρξη όλων και η (συν)δημιουργία στον ίδιο φυσικό χώρο 
με ενδιαφέροντα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  
 

Λέξεις Κλειδιά: εικαστικές τέχνες, ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείο, 
σχολείο, συμμετοχικότητα 
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Η Δρ Αναστασία Ζωή Σουλιώτου είναι Εικαστικός και Διδάσκουσα Εικαστικών, Τέχνης 
στην Εκπαίδευση και Τέχνης και Τεχνολογίας σε Ελληνικά Πανεπιστήμια. Στα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η διεπιστημονικότητα των Εικαστικών Τεχνών, η 
(δια)σύνδεση της τεχνολογίας και του ψηφιακού πολιτισμού με τις Εικαστικές Τέχνες και οι 
Εικαστικές Τέχνες στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση με διαφορετικές ομάδες.  

Ο Πασχάλης Δήμου είναι γεννημένος στο Βόλο, έγγαμος πατέρας δύο παιδιών. 

Διευθυντής 30ού Δημοτικού Σχολείου Βόλου, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών & Ενηλίκων, 
Πτυχιούχος ΠΤΔΕ και Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών ΠΤΔΕ και ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Έχει διδάξει τουλάχιστον για μια πενταετία σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. 
Συνεργάτης σε προγράμματα και επισκέπτης διδάσκων σε μαθήματα των Τμημάτων ΠΤΔΕ, 
ΠΤΠΕ και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . 

Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και βιβλίων. Είναι μέλος πολιτιστικών 
συλλόγων, ταμίας στην Εστία Μικρασιατών «Ίωνες», ταμίας στο Σωματείο Απόδημων 
Μαγνήτων «Το Κοινόν των Μαγνήτων» και από το Φεβρουάριο του 2019 είναι γραμματέας 
στο Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιολόγηση του σύντομου προγράμματος σπουδών 
“Αποτυπώσεις μνημείων και συνόλων πολιτιστικής κληρονομιάς: Σύγχρονες μέθοδοι και 
τεχνολογίες” που προσφέρεται από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου 
Σχεδιασμού του ΕΑΠ από το 2021.  
Το πρόγραμμα δομήθηκε με τρόπο, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 
αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη το ποικίλο επιστημονικό υπόβαθρο των σπουδαστών. 
Στόχος είναι η θεωρητική προσέγγιση της τεκμηρίωσης των μνημείων, με έμφαση στη 
γεωμετρική τεκμηρίωση και αποτύπωση, η περιγραφή του περιεχομένου της αποτύπωσης και 
η παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για την αποτύπωσή και ανάλυσή τους. 
Εξετάζονται οι τεχνικές για την καταγραφή και χαρτογράφηση αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων, καθώς και οι μέθοδοι για την ερμηνεία και ανάλυση των δεδομένων και την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  
Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η δομή του προγράμματος βασίζονται στη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το ΕΑΠ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και στηρίζεται στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας.  

Οι πέντε Θεματικές Ενότητες(ΘΕ) του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:  
1: Πολιτιστική Κληρονομιά-Ορισμοί  
2: Εισαγωγή στον τρισδιάστατο σχεδιασμό  
3: Μεθοδολογίες αποτύπωσης  
4: Φωτογραμμετρική μέθοδος αποτύπωσης 
5: Πληροφοριακά Συστήματα για την διαχείριση μνημείων 
Οι παραπάνω θεματικές εισάγουν τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες που αφορούν στα 

μνημεία και προσφέρουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, από την αξιολόγηση και τον 
χαρακτηρισμό ενός μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς ως τέτοιου, μέχρι και την παραγωγή 
ολοκληρωμένων τρισδιάστατων αποτυπώσεων με υφή.  

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου που 
καλύπτει όλες τις Θ.Ε. και χωρίζεται σε πέντε άξονες: 

1. Αξιολόγηση διδασκόντων ως προς την επικοινωνία. 
2. Αξιολόγηση διδασκόντων ως προς την ανατροφοδότηση/βαθμολόγηση των γραπτών 

εργασιών. 
3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού. 
4. Αξιολόγηση οργάνωσης της κάθε ΘΕ 
5. Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του ΕΑΠ.  
 



 

Στόχος ήταν να αποτυπωθεί η άποψη των σπουδαστών για την οργάνωση του προγράμματος, 
τη διδακτέα ύλη και o τρόποw διδασκαλίας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση 
του προγράμματος. Η αξιολόγηση των απαντήσεων έγινε με στατιστικούς όρους και τα 
αποτελέσματα αποδόθηκαν με κατάλληλους πίνακες, διαγράμματα, ώστε με βάση τα στοιχεία 
αυτά να προταθούν αλλαγές και δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση,  Πολιτιστική Κληρονομιά, Ψηφιοποίηση, Αποτύπωση, Νέες 
τεχνολογίες 
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Βιογραφικά 
-Ο Στέλιος Ζερεφός είναι καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου 
Σχεδιασμού του ΕΑΠ. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Plymouth University, UK και στο UCLA, 
USA και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται 
εμπίπτουν στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική και στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό καθώς και στον σχεδιασμό φωτισμού. Έχει δημοσιεύσει 4 βιβλία και εργασίες σε 
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Το αρχιτεκτονικό του έργο έχει αποσπάσει 7 
βραβεία/διακρίσεις μεταξύ άλλων διάκριση στο Europa Nostra.  
 
-Η Δρ. Δωρίνα Μουλλού είναι αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
ΣΕΠ στη Σχολή ΣΕΤ του ΕΑΠ. Σπούδασε Ιστορία-Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
όπου ολοκλήρωσε με υποτροφία του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Κλασική Αρχαιολογία. Τα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη της καθημερινής ζωής και του φωτισμού στην 
αρχαιότητα, στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, στην ανάλυση μνημειακών δομών 
και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την έρευνα, διαχείριση, προβολή και προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
-O Δρ. Θάνος Μπαλαφούτης είναι αρχιτέκτων μηχανικός και ΣΕΠ στη ΣΕΤ του ΕΑΠ με 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης (ΙΤ), μεταπτυχιακό στο σχεδιασμό φωτισμού και 
διδακτορικό από το ΕΑΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάδειξη ιστορικών 
κτηρίων και στη χρήση νέων τεχνολογικών στην αρχιτεκτονική. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε 
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Πάτρα με έργα 
σε διάφορες περιοχές της χώρας. 
 
-Η Δρ. Λεμονιά Ράγια έχει δίπλωμα από το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του ΑΠΘ. Το διδακτορικό της ήταν στο Ινστιτούτο Φωτογραμμετρίας, Πανεπιστήμιο της 
Βόννης, Γερμανία. Μετά από αυτό ήταν μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο 
Ινστιτούτο Fraunhofer για αυτόνομα ευφυή συστήματα (IAIS τώρα) στην Γερμανία. Στη 
συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Άαχεν της Γερμανίας. Έχει 
συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και έχει γράψει πολλές δημοσιεύσεις στους τομείς της 
φωτογραμμετρίας, της επεξεργασίας εικόνας, της χωρικής ανάλυσης, των Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών Γης και της Γεωπληροφορικής.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η χρήση των νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική δυνατότητα μας δίνει πολλές 
δυνατότητες δημιουργίας ενός πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης που μεγιστοποιεί την 
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον 
αποκτά η εφαρμογή Google Earth για την διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών όπως η 
Γεωγραφία, η Γεωλογία και η αρχαιολογία (Liang, Gong and Li, 2018, p.101∙ Luo, Wang, Guo, 
Lasaponara, Shi, Bachagha, Li, Yao, Masini, Chen, Ji, Cao, Li  & Hu, 2018, p.1.566) και σε 
πολλές προϋπάρχουσες έρευνες τονίζονται τα πολλαπλά οφέλη της ενσωμάτωσης της στην 
μαθησιακή διαδικασία (Hsu, Tsai and Chen, 2018, p33∙ Mejía Ávila, Sánchez Agámez and  
Soto Barrera, 2020, p.128). Με την χρήση των επιμέρους δυνατοτήτων και λειτουργιών του 
γεωχωρικού εργαλείου  Google Earth όπως το Street View και η Voyatzer, δίνεται η 
δυνατότητα εικονικής περιήγησης και μια πληθώρα πληροφοριών για μικρά αρχαιολογικά 
μνημεία αλλά και για μεγάλα αρχαιολογικά τοπία και πολιτισμικά μνημεία (Luo et al., 2018, 
p.1.566), ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές αναπτύσσουν |και άλλες δεξιότητες όπως για παράδειγμα 
χωρικές και αντιληπτικές δεξιότητες (Jo, Hong and Verma, 2016, p443). 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πιλοτική αξιοποίηση της εφαρμογής Google Earth στο 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος σε μαθητές Δ δημοτικού, κατά την διάρκεια της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως της διαπολιτισμικής 
επίγνωσης και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με σημαντικά πολιτιστικά μνημεία στην 
Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Φυσικό αντικείμενο της εργασίας είναι η 
ανάδειξη πολιτιστικών, αρχαιολογικών  και ιστορικών χώρων, συλλογών, τεκμηρίων, 
εκδηλώσεων, θρησκευτικών κειμηλίων και άλλου κινητού και ακίνητου πολιτιστικού πλούτου 
με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών της εφαρμογής Google Earth.  
Οι μαθητές περιηγήθηκαν εικονικά με την βοήθεια του Google Earth και της δυνατότητας 
δημιουργίας έργων σε αρχαιολογικούς χώρους- «σταθμούς», είχαν πρόσβαση σε πολυμεσικό 
υλικό, σε πληροφορίες σχετικά με το μνημείο που επισκέπτονταν και σε διαδραστικές 
ασκήσεις. Παρουσιάζονται οι εντυπώσεις των μαθητών μέσα από ένα ερωτηματολόγιο 
ικανοποίησης και τέλος προτείνεται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο 
μπορεί να προσαρμοστεί και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την 
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η μετατροπή, λόγω της πανδημίας, της δια ζώσης διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών με τις 
εικαστικές τέχνες και τα μουσεία σε τηλεκπαίδευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτέλεσε 
σημαντική πρόκληση. Μια επιπλέον πρόκληση ήταν η μη δυνατότητα πραγματοποίησης 
επισκέψεων σε μουσεία και χώρους τέχνης για την παροχή άμεσων εμπειριών και επιτόπιων 
δραστηριοτήτων. Από την άλλη, τα μουσεία διεθνώς, κατά τη διάρκεια αναστολής της 
λειτουργίας τους για τη μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας,  αύξησαν την παροχή ψηφιακών 
δράσεων με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικούς αποδέκτες.  
Η εργασία αυτή αφορά στην αξιοποίηση μιας ψηφιακής ξενάγησης ως μέσο και εργαλείο σε 
δύο Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για τον εμπλουτισμό σχετικών 
μαθημάτων, τη γνωριμία με μουσεία τέχνης και εικαστικά έργα σπουδαίων καλλιτεχνών και 
την ενίσχυση της διαδραστικότητας και της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της 
τηλεκπαίδευσης. 
Πιο αναλυτικά, την ημέρα εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021 το Ίδρυμα Βασίλη 
& Ελίζας Γουλανδρή παρείχε ελεύθερα στο κοινό ψηφιακή ξενάγηση με τίτλο «Πόλεμος και 
Ειρήνη» με βάση επιλεγμένα έργα σπουδαίων καλλιτεχνών που διαθέτει στη συλλογή του. 
Στην εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται ζητήματα όπως: α. τα κριτήρια επιλογής της 
συγκεκριμένης ψηφιακής δράσης και ξενάγησης σε σχέση με το περιεχόμενο και τους στόχους 
των αντίστοιχων μαθημάτων β. η μεθοδολογία και ο τρόπος εργασίας των φοιτητών/τριών, και 
γ. η ανταπόκριση των φοιτητών/τριών τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του μαθήματος, όσο 
και στη συνέχεια με τη δημιουργία κειμένων και/ή εικαστικών έργων εμπνευσμένων από το 
περιεχόμενο και τα έργα της ψηφιακής ξενάγησης. 
Η συνολική αποτίμηση της δράσης, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τους φοιτητές/τριες, 
αντανακλά την παιδαγωγική «δύναμη» της πολιτιστικής κληρονομιάς, των εικαστικών έργων 
και των μουσείων, όχι μόνο με όρους αισθητικής, αλλά και για την προσέγγιση διαχρονικών 
και πανανθρώπινων αξιών και συμβόλων για τον άνθρωπο, την ειρήνη, τον πολιτισμό και την 
εκπαίδευση. Τα ψηφιακά μέσα, χωρίς να αντικαθιστούν την ίδια την άμεση φυσική εμπειρία 
του μουσειακού χώρου και των εικαστικών έργων, εμπλουτίζουν και διευρύνουν τις 
δυνατότητες συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και εμπειρίας. Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τους/τις μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να αξιοποιήσουν τα 
ψηφιακά μέσα, τις τέχνες και τα μουσεία με τους/τις μαθητές/τριές τους προετοιμάζοντας τους 
πολίτες του 21ου αιώνα. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η απαγόρευση της απτικής εξερεύνησης αποτελεί έναν από τους βασικούς περιορισμούς της 
διάδρασης ανάμεσα στους επισκέπτες και στα εκθέματα ενός μουσείου. Είναι προφανές πως ο 
συγκεκριμένος περιορισμός αποσκοπεί στην αποφυγή πρόκλησης φθορών στο πολιτιστικό 
απόθεμα, το οποίο και χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητά του. Σε περιπτώσεις όμως όπου 
οι επισκέπτες ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία 
όρασης, τότε αυτός ο περιορισμός οδηγεί σε μια ημιτελή εμπειρία καθώς η απτική εξερεύνηση 
αποτελεί βασικό υποκατάστατο της όρασης. 
Στόχος του ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου ΑΠΤΟΣ (http://aptos.athenarc.gr/) είναι η 
ανάπτυξη μίας σειράς πειραματικών συστημάτων χαμηλού κόστους που αξιοποιούν την 
ώσμωση τεχνολογιών αιχμής, όπως οι 3Δ ψηφιοποίηση και εκτύπωση, οι μικροελεγκτές και οι 
υπολογιστές μονής πλακέτας, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, κ.α., ώστε να αναπτύξουν έξυπνα 
εκθέματα τα οποία προσομοιώνουν έως ένα βαθμό τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός 
πραγματικού τεχνέργου και λειτουργούν σε ένα καθορισμένο τεχνολογικό πλαίσιο που άρει 
την απτική απαγόρευση και προσφέρει επιπρόσθετη και κατά-απαίτηση αρχαιολογική-
ιστορική πληροφορία μέσω αφηγήσεων στον επισκέπτη. 
Η εργασία εστιάζει στη διάχυση του έργου ΑΠΤΟΣ παρουσιάζοντας τη διασωλήνωση (pipeline) 
που ακολουθεί η ομάδα υλοποίησης μαζί με μία πρώτη αρχική ανάλυση των υπό ανάπτυξη 
συστημάτων. Στόχος των συστημάτων αυτων είναι να καλύψουν τις ανάγκες των ΑμεΑ όρασης 
σε σχέση με τη διάδρασή τους με το πολιτιστικό απόθεμα τόσο κατά την επίσκεψη σε ένα 
μουσείο (Aptos.Exhibit, Aptos.Map) όσο και μετά την ολοκλήρωσή της (Aptos.MyExhibit). Η 
διασωλήνωση περιλαμβάνει αρχικά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων χρηστών και 
συστημάτων για τον οποίο 40 ΑμεΑ όρασης συμπλήρωσαν αφενός ερωτηματολόγια 
προσδιορισμού προφίλ χρηστών και προτιμήσεων και αφετέρου αξιολόγησαν ένα 3Δ 
εκτυπωμένο αντικείμενο απτικής ευαισθησίας, το οποίο έφερε στην επιφάνειά του δέκα απλές 
δοκιμασίες και ήταν προσαρμοσμένο στη λειτουργικότητα των συστημάτων που θα 
αναπτυχθούν. Επιπλέον, η διασωλήνωση περιλαμβάνει διαδικασίες όπως είναι η ανάπτυξη και 
ο προγραμματισμός της υλικοτεχνικής υποδομής των έξυπνων εκθεμάτων, η 3Δ αποτύπωση 
των τεχνέργων, η επεξεργασία των 3Δ ψηφιακών αντιγράφων τους με στόχο τη φιλοξενία της 
εκάστοτε υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και η τμηματική τους 3Δ εκτύπωση που επιτρέπει 
τη δόμηση και αποδόμησή τους. Τα παραπάνω υποστηρίζονται με κάποια πρωταρχικά 
αποτελέσματα από την υλοποίησή τους.  
 
Λέξεις Κλειδιά: μουσείο, ΑμεΑ όρασης, 3Δ ψηφιοποίηση, 3Δ εκτύπωση, έξυπνα εκθέματα, 
αφήγηση κατά απαίτηση, απτική εξερεύνηση 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό Υγείας το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχουν 
από κάποιου είδους οπτική αναπηρία.  
Όλοι γνωρίζουμε ότι, η  προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους είναι αρκετά 
σημαντική και δύσκολη.  
Από την άλλη κάθε χώρα έχει την δική της πολιτιστική κληρονομιά που αποτυπώνεται μέσα 
από την κτιριακή της παρακαταθήκη, δηλαδή τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους 
χώρους λατρείας κτλ.  
Η ανάγκη λοιπόν για προσβασιμότητα και αλληλεπίδραση αυτών των ατόμων σε 
αρχαιολογικούς και δημόσιους χώρους ήταν η αιτία για την δημιουργία του Mind The Map 
Το Mind The Map είναι ένα καινοτόμο προϊόν που συνδυάζει τη μελέτη, την έρευνα, τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή τρισδιάστατων απτικών χαρτών μέσω σύγχρονων μεθόδων 
κατεργασίας. 
Σκοπός των εφαρμογών του Mind the Map είναι να φέρει τα άτομα με οπτική αναπηρία πιο 
κοντά στον πολιτισμό ώστε οι επισκέπτες να έχουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία κατα την 
επίσκεψη τους στους αρχαιολογικούς και τους δημόσιους χώρους.  
Οι χάρτες  του Mind the Map μέσω των προσθηκών τους, βοηθάνε τον οπτικά ανάπηρο 
επισκέπτη να περιηγηθεί και να αλληλεπιδράσει ευκολότερα με τον χώρο.  
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