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Οι τελευταίες δύο δεκαετίες υπήρξαν η αυγή μιας νέας εποχής, που χαρακτηρίζεται

από την εισχώρηση του ψηφιακού κόσμου στον φυσικό, σε σημείο που πλέον να

είναι ασαφή τα μεταξύ όριά τους. Ο μετασχηματισμός των αντιλήψεων και των

νοοτροπιών, οι δριμείες μεταβολές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και η

υιοθέτηση νέων τρόπων χρήσης της τεχνολογίας από τον άνθρωπο σε κάθε

επίπεδο της ζωής του, φέρνουν στην επιφάνεια πλήθος ερωτημάτων για την έλευση

της επόμενης ημέρας: κινούμενος στο πλαίσιο της ψηφιακής τεχνολογίας, ο

άνθρωπος καλείται να διαφυλάξει αξίες και ιδανικά που αντιπροσωπεύουν τη

συλλογική μνήμη που παραδίδει στις επόμενες γενιές.

Η πολιτιστική κληρονομιά, μια έννοια που αφορά την ενεργή ζύμωση του

παρόντος με το παρελθόν και ταυτόχρονα αποτελεί μέσο επικοινωνίας ιδεών,

γνώσεων και αξιών σχετικά με το υλικό, το άυλο και το εικονικό (Μικελάκης, 2016),

τίθεται σε πρώτο επίπεδο στη σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Η

διάσωση, η ανάδειξη και η προβολή της αποτελούν διακύβευμα για κάθε κοινωνία

και σε αυτόν τον δρόμο κατευθύνεται και ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού, ο οποίος

από το 2019 οργανώνει και υλοποιεί σειρά δράσεων με τελικό στόχο την

ψηφιοποίηση του πολιτιστικού του αποθέματος.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη πρόταση περί της δημιουργίας ενός μουσειακού χώρου που

επιτρέπει τη συνύπαρξη πολιτισμού και ψηφιακής τεχνολογίας. Το παλαιό Δημοτικό Σχολείο

του Αρτεμισίου ανακαινίζεται εκ βάθρων και διαμορφώνονται τρεις διακριτοί χώροι: η

αίθουσα VR, η αίθουσα με οθόνες αφής και η αίθουσα προβολής. Στόχος είναι η προβολή

τρισδιάστατων εκθεμάτων, ολογραμματικών απεικονίσεων, ιστορικών ντοκιμαντέρ, αλλά και

της βιωματικής παρακολούθησης της αποδοσμένης μέσω της εικονικής πραγματικότητας

ναυμαχίας του Αρτεμισίου, του 480 π.Χ., ανάμεσα σε Έλληνες και Πέρσες στρατιώτες. Οι

επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πλήρως ψηφιακή ξενάγηση διάρκειας

70 λεπτών.

1. Η δημιουργία του Pocket - Digi Museum Αρτεμισίου

2. Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού αξιοποιεί αδιαλείπτως τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook

και Instagram), καθώς και την επίσημη ιστοσελίδα 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/)

3. Μελλοντικές Δράσεις

• Η δημιουργία ψηφιακών χώρων προσομοίωσης σημαντικών φυσικών χώρων

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), με τη χρήση εικονικής

πραγματικότητας.

• Προσθήκη μηνιαίας ενημερωτικής στήλης στην επίσημη ιστοσελίδα για θέματα

πολιτισμού.

Βιβλιογραφία

Μικελάκης, Ε. (2016, 12 Δεκεμβρίου). Η πολιτιστική κληρονομιά και η ερμηνεία της στην ψηφιακή εποχή. Διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://www.archaiologia.gr/blog/2016/12/12/%CE%B7-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5/.

https://dimosistiaiasaidipsou.gr/

mailto:info@dimosistiaiasaidipsou.gr
mailto:akaterelou@gmail.com
https://dimosistiaiasaidipsou.gr/
https://www.authenticmarathonswim.com/
https://dimosistiaiasaidipsou.gr/

