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ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
"Πρέπει να γίνεις εσύ ήλιος για να φωτίσεις τους σβησμένους ήλιους των άλλων. Δεν 

υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές παίρνουν το 
μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει". 

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

Η Οργανωτική Επιτροπή 
Ελλάδα , Δεκέμβριος 2017 
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Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
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Υπό την Αιγίδα 

της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου 

και 
της  Αυτού Θειότητος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.  Βαρθολομαίου 

 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

 
Το Συνέδριο έχει την υποστήριξη και συνεργασία 

 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

της Ελλάδος 

 

 
 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 
του Υπουργείου Τουρισμού 

 

 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 



 

6 
 

 
 

της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα 

 

 
 

και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας και 
Γραφείο Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

 
 
 
 
 
 

Συνδιοργανωτές φορείς: 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

 

 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

 

 



 

7 
 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας, 

 
Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Europe  Direct  Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

  
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - Ιερά 

Θεολογική Σχολή Χάλκης, 
 

 
«Μαγνήτων Κιβωτός, Φορέας για τη 

διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος»  της 
Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού, 

  
 

 

 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
  

Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου  –
 Digital Champion, 

 

 
CIPA Heritage Documentation , 

 

 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης 
  

ICOMOS Ελλάδος ,ICOMOS  Κύπρου  

Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών 

 
Δίκτυο Εθελοντικών 

Οργανώσεων  Θεσσαλίας 
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Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας 

 
Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου -Άνω 

Γατζέα 

 
Πήλιον Όρος 

 
Κέντρο Πολιτισμού "Ιωλκός". 
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ -  Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

 

 
 

Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων στην 
υπηρεσία του πολιτισμού αποτελεί δείκτη καινοτομίας για μια χώρα, αφού με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η προβολή, η διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά 
και ενισχύονται έννοιες όπως η προσβασιμότητα και ο εκδημοκρατισμός ενός συλλογικού 
πλούτου ο οποίος ενώ ανήκει σε όλους, δεν είναι όμως πάντοτε προσβάσιμος σε όλους. Η 
ψηφιακή κοινωνία της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει νέα αιτήματα όπως η ανάγκη 
τεκμηρίωσης και η αξιοποίηση των μετά-δεδομένων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
εξειδικευμένων ψηφιακών βάσεων διαχείρισης συλλογών και πολυμεσικών εφαρμογών. 
Παράλληλα, θέτει στο προσκήνιο και νέες δυνατότητες, όπως η επανάχρηση του υφιστάμενου 
υλικού και ο μετασχηματισμός του σε νέες μορφές και νέα δείγματα, τα οποία τείνουν να 
διατηρούν την πολιτισμική πολυμορφία και τη διαχρονικότητα της αρχικής πηγής. Πρόκειται 
επί της ουσίας, για μια διαδικασία περαιτέρω εκδημοκρατισμού του πολιτιστικού πλούτου, 
αφού τα νέα ψηφιακά εργαλεία καλούν τους πολίτες να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι, να 
προσθέσουν πληροφορία, να γίνουν από καταναλωτές παραγωγοί γνώσης και από δέκτες 
ερεθισμάτων σε νέους πομπούς δημιουργικότητας. 
Μέσα όμως από τη ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς επιτυγχάνουμε και την  
άρση οποιουδήποτε τύπου κοινωνικού αποκλεισμού. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικού μας 
κεφαλαίου αφορά σε ένα είδος μετεγγραφής της γνώσης σε μια νέα γλώσσα, η οποία αυτή τη 
φορά μπορεί να εκφραστεί είτε μέσω του ήχου, είτε μέσω της εικόνας, είτε προβάλλοντας το 
εικονικό στο φυσικό, ενισχύοντας τις αισθήσεις του επισκέπτη και διευρύνοντας την 
παρεχόμενη εμπειρία. Για πρώτη φορά ίσως στην παγκόσμια ιστορία, στεκόμαστε όλοι ίσοι 
ενώπιον της συσσωρευμένης γνώσης. Για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε παγκοσμιοποιημένα δίκτυα που θα στηρίζονται στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, εικόνων ενός συλλογικού παρελθόντος και οραμάτων μιας μελλοντικής 
κοινωνίας η οποία θα οικοδομηθεί πάνω σε έννοιες όπως η δημιουργικότητα, η συμμετοχή, η 
έρευνα, η τεχνογνωσία και η επιχειρηματικότητα. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ   Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Λευτέρη Κρέτσου, 
 

 
Στην τρέχουσα συγκυρία, η συζήτηση για τον πολιτισμό περιστρέφεται ολοένα και 
περισσότερο γύρω από έννοιες όπως η ψηφιοποίηση, η ανάδειξη του πολιτιστικού 
αποθέματος μιας χώρας, η τεκμηρίωση, ο εμπλουτισμός και η αρχειοθέτηση τεκμηρίων με 
ψηφιακά μέσα. Η τάση αυτή υποδεικνύει μια πολύ σημαντική οικονομική, πολιτική και 
πολιτιστική διάσταση των ημερών μας: τη σύμπτυξη του ψηφιακού με το φυσικό και, 
συγχρόνως, την επιτακτική ανάγκη μετασχηματισμού των κοινωνικών πρακτικών μας μέσω 
πιο ευέλικτων, πιο προσβάσιμων και, εν τέλει, πιο λειτουργικών δομών. 
Η δικτύωση, οι νέες μορφές οικονομικής δράσης και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον έχουν 
διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο, εντός του οποίου κάθε ανθρώπινο δημιούργημα βρίσκεται σε 
μια διαδικασία συνεχούς αναδιαμόρφωσης. Στις νέες αυτές παγκοσμιοποιημένες συνθήκες, 
χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και να καλλιεργήσουμε την 
ανάλογη κουλτούρα ώστε να  συμμετάσχουμε με αξιώσεις στο ευρωπαϊκό όραμα περί 
ψηφιακής σύγκλισης, να παρακολουθούμε κριτικά τις εξελίξεις και να ορθώνουμε πολιτικό 
λόγο σε σχέση με τις μεταβολές που τελούνται στο πλαίσιο του διεθνούς ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Στη νέα ψηφιακή αγορά που δημιουργείται, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να 
διεκδικήσουμε μια αυτοτελή παρουσία, δίνοντας βαρύτητα στον εγχώριο πολιτιστικό και 
ιστορικό μας πλούτο, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα τόσο για τη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μας, όσο και για τη διάχυση ενός συλλογικού πολιτιστικού 
κεφαλαίου το οποίο οφείλει να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους.   
Η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) το 
2015, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει αφενός ως το εθνικό αποθετήριο του 
οπτικοακουστικού πλούτου της χώρας μας, αφετέρου ως πόλος έλξης επενδύσεων και 
συνεργασιών στον τομέα παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων, αποτελεί μια αναγκαία δομή 
για το μέλλον της χώρας. Ο-μέχρι πρότινος-σε παρατεταμένη ύφεση τομέας της εγχώριας 
παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων αρχίζει πια να αναδομείται ψηφιακά και να 
οργανώνεται ουσιαστικά, προάγοντας ένα κλίμα συνέργειας ανάμεσα σε όλους τους εταίρους 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο. 
Η διαφύλαξη και αξιοποίηση του ιστορικού και πολιτιστικού μας κεφαλαίου αποτελεί δημόσια 
λειτουργία, αφού επιτρέπει τη συγκράτηση της συλλογικής μνήμης και των επιμέρους 
ιστοριών που συνθέτουν το ψηφιδωτό του παρελθόντος μας και της κοινωνικής κληρονομιάς 
μας.Προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να στρέψουμε τις 
προσπάθειές μας. 
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Χαιρετισμός Πρύτανη Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Καθηγητή κ.  Λάζαρου Βρυζίδη 
 

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
Παναγιότατε, 
Σεβασμιότατε, 
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Υπουργοί, 
Αξιότιμε κύριε Πρέσβη της Κύπρου, 
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, 
Αγαπητοί Σύνεδροι, 
 
Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2017, για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να 
προσφωνήσω τους εκλεκτούς συνέδρους στην επίσημη έναρξη του Συνεδρίου. 
Όπως είναι γνωστό, το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. είναι συνδιοργανωτής του Συνεδρίου, καθώς θεωρεί 
ότι, η διατήρηση και ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μείζονος σημασίας για 
την εθνική επιβίωση και πηγή σημαντικής γνώσης για τους νέους της Πατρίδας μας. 
Το όραμα του Ιδρύματος που εκπροσωπώ συμπεριλαμβάνει δράση στον τομέα αυτόν και 
ενεργοποιεί το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας προς την κατεύθυνση αυτή. 
Το  Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. στήριξε από την αρχή την προσπάθεια του Συνεδρίου και διαθέτει όλα 
τα εξειδικευμένα εργαστήρια προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από το 
Συνέδριο. Ταυτόχρονα, συμμετέχει σε προγράμματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 
περιεχόμενο σχετικό με  αυτό του Συνεδρίου. 
Επιπλέον, το Ίδρυμά μας διοργανώνει ειδικά σεμινάρια, που απευθύνονται σε όσους 
επιθυμούν να ενημερωθούν για την τεχνολογία συντήρησης – ανάδειξης και ψηφιοποίησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Από το 1ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
αναδείχθηκε η επιθυμία επιστημόνων, εθελοντών και ιδρυμάτων για την εκπόνηση σχεδίου 
εθνικής δράσης με τη συμβολή επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. 
Με το παρόν Συνέδριο δίνεται η ευκαιρία συστηματικής οργάνωσης της προσπάθειας αυτής. 
Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η τιμητική παρουσία των Υπουργών Ελλάδας και 
Κύπρου καθώς και η σκέπη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εθνική αυτή προσπάθεια. 
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Ο Πρύτανης Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. 
Λάζαρος Βρυζίδης, Καθηγητής 
 

 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-EUROMED 2017 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, EΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό Συγκρότημα "Παπαστράτου" 

1-3 Δεκεμβρίου  2017 
 
Αξιότιμοι  κ.κ. εκπρόσωποι της Επιστήμης και της Έρευνας 
 
Έχουμε  την τιμή να σας υποδεχόμαστε   στο 2o  Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής  Κληρονομιάς - 2017 "("2nd Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural 
Heritage-EuroMed 2017"), που διοργανώνεται στην όμορφη πόλη του Βόλου, κατά το χρονικό 
διάστημα από την Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017  . 
 
Το 2ο Συνέδριο για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017 ,είναι  αποτέλεσμα 
μιας μεγάλης συνεργασίας  Πανεπιστημιακών Φορέων, Πολιτείας  και Οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών, Ελλάδας και Κύπρου  εδώ και πολλά χρόνια , συνδυάζεται με τα 
παγκόσμια Συνέδρια EuroMed που διοργανώνει το ΤΕ.ΠΑ.Κ. στην Κύπρο κάθε δύο χρόνια,   
και   συνδιοργανώνεται από τους : 
 

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου -Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) , 

 ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.-  Eργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Εργαστήριο Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

  Παγκόσμιο   Δίκτυο "Περραιβία"-Δευτεροβάθμιος Φορέας  Πολιτισμού και 
Επιστημών , 

 
Ένα  Συνέδριο Εθνικής σημασίας 

 
Το Συνέδριο, το οποίο λόγω της θεματολογίας του χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας , 

τελεί υπό την Αιγίδα 
της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου 

και 
της Α.Θ. του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.  

Βαρθολομαίου 
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ενώ έχει την υποστήριξη και συνεργασία 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος, 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , 
του Υπουργείου Τουρισμού , 

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

της Περιφέρειας Θεσσαλίας . 
 
Συνδιοργανωτές φορείς: 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - 
Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού 
αποθέματος»  της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού, Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe  Direct  Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου  – Digital Champion, CIPA Heritage Documentation ,Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΤΕΚΑ, ICOMOS Ελλάδος ,ICOMOS  Κύπρου 
,Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων  Θεσσαλίας, Σύλλογος 
Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας, Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου -Άνω Γατζέα , Πήλιον Όρος 

και  Κέντρο Πολιτισμού "Ιωλκός". 
 
 
 Στο τριήμερο του Συνεδρίου θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες να επιτευχθεί ανταλλαγή 
γνώσης και εμπειριών για τα αποτελέσματα της έρευνας στην πολιτιστική κληρονομιά και τις 
ψηφιακές τεχνολογίες ,να συζητηθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές εξελίξεις στον 
τομέα  αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο και να δημιουργήσουμε  τις απαραίτητες συνέργειες 
μεταξύ Φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου για την καλύτερη αξιοποίηση των ίσων 
ευκαιριών μέσα στην Ευρώπη και πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για 
τον Πολιτισμό, ιδιαίτερα εν όψει του Ευρωπαϊκού έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. 
 
Επίσης , στο Συνέδριο αυτό θα συμμετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι Ελληνικών και 
Κυπριακών Υπουργείων  , Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων , ερευνητικών κέντρων 
,αλλά και σημαντικότατοι ανεξάρτητοι επιστήμονες και ερευνητές απ' όλο τον κόσμο ,που 
εμπλέκονται με κάθε τρόπο στο μεγάλο θέμα της μελέτης ,έρευνας και διάσωσης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς , παρουσιάζοντας ,μάλιστα ,τις τελευταίες  εξελίξεις στο θέμα 
των τεχνολογιών αιχμής και έξυπνων συστημάτων , τα χρηματοδοτικά εργαλεία μεγάλων 
ερευνητικών προγραμμάτων και διακρατικών συνεργασιών στο μεγάλο θέμα της 
Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς  . 
 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί , στο Βόλο από την 

Παρασκευή 1 έως και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 , 
στους φιλόξενους χώρους του Παραλιακού Συγκροτήματος "Παπαστράτου" του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα αμφιθέατρα «Γ. Κορδάτος» και «Δ. Σαράτσης», που 
διαθέτουν σύγχρονα μέσα βιντεοπροβολών και τηλεπικοινωνίας (Wi-Fi κτλ.), ενώ θα 
μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο , όπως συνέβη και στο 1ο Συνέδριο το έτος 2015, 
ταξιδεύοντας εικόνες του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλη την Υφήλιο . 
 
Φιλοδοξία του συνεδρίου είναι η συνάντηση και η αλληλογνωριμία επιστημόνων και 
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επαγγελματιών που εργάζονται στον πολιτισμό, την παιδεία, την έρευνα, τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και τον τουρισμό, τομείς που αποτελούν ζητήματα αιχμής για την Ελλάδα και την 
Ευρώπη στην παρούσα συγκυρία. 
 
Ο ρόλος της έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά στο σύγχρονο κόσμο της διάχυσης της 
πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντικός. 
Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία, την αποκατάσταση, τη συντήρηση 
και την ψηφιακή τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι πηγές της 
χρηματοδότησης της έρευνας αυτής μπορούν και πρέπει να αποτιμηθούν ως προς τη συμβολή 
τους στη δημιουργία νέας γνώσης και νέων θέσεων εργασίας ,μέσα από την αξιοποίηση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πόρων και  είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από το Συνέδριο θα 
προκύψουν μεγάλες συνέργειες ,έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το μέλλον 
από καλύτερες θέσεις . 
 
Η αξιολόγηση των υπαρχόντων ερευνητικών υποδομών και των αποτελεσμάτων τους, η 
παρουσίαση ιδεών και οραμάτων για νέες ψηφιακές μεθόδους, η συζήτηση για την καθιέρωση 
μοντέλων και προτύπων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η εξέταση του σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτισμική διαχείριση 
και τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, η διερεύνηση του ρόλου των τρεχόντων 
εξελίξεων στις διεθνείς δραστηριότητες, τις συμφωνίες και τις συνεργασίες σε θέματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιοποίησής της, η αναζήτηση των ηθικών διαστάσεων 
του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι ορισμένοι 
μόνον από τους τομείς στους οποίους σκοπεύει να επικεντρωθεί το συνέδριο. 

Οι ενδεικτικοί θεματικοί άξονες προβληματισμού του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι: 

1. Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

2. Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό  

3. Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της 

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

5. Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας (συμβάσεις, 
προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα) 

6. Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της 
Πολιτιστικής Κληρονομίας. 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, παρακαλούμε να επισκέπτεστε  την πλατφόρμα  του 
συνεδρίου: 

www.euromed2017.eu , 
μέσα από τον οποίο θα λαμβάνετε όλη την ενημέρωση  για κάθε τι νεώτερο που θα  αφορά τη 
Διοργάνωση του συνεδρίου και τους συνέδρους . ( θα λειτουργήσει πολύ σύντομα  και θα 
υποστηρίζει μηχανογραφικά όλο το Συνέδριο ) . Αγαπητοί μας, 
Είμαστε βέβαιοι ότι και το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένο ,όπως 
συνέβη με το  1ο Συνέδριο , στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 400 σύνεδροι  όλων των 
ειδικοτήτων και των Επιστημών ,που είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους 
σημαντικότατοι  επιστήμονες  της Ψηφιοποίησης  , να ανταλλάξουν απόψεις και να 
σχεδιάσουν το μέλλον τους μέσα στην έρευνα και στην επιστήμη. Τα αποτελέσματα του 1ου 
Συνεδρίου στον τομέα των συνεργασιών ήταν εντυπωσιακά. 
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Τον ίδιο σημαντικό ρόλο θα επιτελέσει και το 2ο Συνέδριο , που καθιερώνεται  ,πλέον, ως  
θεσμός για την Ελλάδα και θα αποτελεί κάθε δύο (2) χρόνια το μεγάλο ραντεβού όλων των 

Ελλήνων και Κυπρίων  επιστημόνων απ' όλο τον κόσμο ,με σκοπό την μελέτη, έρευνα, 
διάσωση ,προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. 

 
Με Εκτίμηση 

 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟ 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ' 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 
 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  -ΚΥΠΡΟΣ 

 ΘΕΟΔ.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ , ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ -ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ -ΤΕ.ΠΑ.Κ. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με Νόμο το Δεκέμβρη του 2003 και δέχθηκε 
τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβρη του 2007. Είναι ένα νέο, δημόσιο και αυτόνομο 
Πανεπιστήμιο, ισότιμο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με αντίστοιχες αρχές ως προς τον 

ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, την οργανωτική και διοικητική δομή, τα υψηλά 
επίπεδα στην επιλογή προσωπικού, και τις σχέσεις του με την πολιτεία. Έδρα του 

Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός όπου λειτουργούν και οι έξι Σχολές του. Ο συναγωνισμός για 
εξασφάλιση θέσης στο ΤΕΠΑΚ είναι ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του πολύ έντονος: 

η αναλογία υποψηφίων – εισαγομένων είναι περίπου 10 προς 1. Το ΤΕΠΑΚ φιλοδοξεί να 
εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και 
έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική 

και επιστημονική απόδοση. Με τον προσανατολισμό του στην εφαρμοσμένη έρευνα, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της πολιτείας 
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και της κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους 
τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό. 

(  http://www.cut.ac.cy/university/vision ) 
 
 

 
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Τα μέλη 
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα είναι δημόσιοι 
λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και 
ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό 
έργο, δικαιώματα και λοιπές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι.  Η 
διοίκησή του λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρική Διοίκηση) και σε αποκεντρωμένο 
επίπεδο ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Οι διοικητικές του υπηρεσίες είναι δομημένες και 
λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, που ισχύει κάθε φορά. Η 
υλικοτεχνική υποδομή και η λειτουργία του επιχορηγούνται από το κράτος, του οποίου η 
εποπτεία  στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
1. Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός της κείμενης 
νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή και 
τους στόχους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, το σεβασμό στην αξιοκρατία και την ελευθερία της 
σκέψης.  Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι ακόλουθες: 
 α) Η λειτουργία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα έχει ως κύριο σκοπό, αφενός 
την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και 
παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή 
άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική, εφαρμοσμένη και 
τεχνολογική έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως 
κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή συμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της 
ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, 
τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα και την 
ομαλή λειτουργία του. Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και τη μέγιστη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η 
δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην 
πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. 

http://www.cut.ac.cy/university/vision
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 β) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με 
άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του 
ιδρυτικού του νόμου και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος. 
 γ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς 
θεσμούς και πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι δραστηριότητες 
της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. 
 δ) Η δραστηριότητα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα προσανατολίζεται, ακόμη 
στην κοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών τους 
και ιδιαίτερα, στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των φοιτητών του. 
  ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί μη αποδεκτή οποιαδήποτε διάκριση, όπως, 
ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την 
ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία. 
Ακόμη, θεωρεί ανεπίτρεπτες την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και κάθε εκτροπή από 
την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος . 
 στ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της 
ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
 ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από τα 
θεσμικά όργανα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονται 
στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση και στοχεύουν στην εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας και 
δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
 η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να μη 
δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής 
συμπεριφοράς, λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών, επαγγελματικών ή άλλων 
σκοπιμοτήτων. 
 θ) Στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση 
του έργου του σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., της 
εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών 
του σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγηση των παρεχομένων 
υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
 ι) Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν και 
να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερα τους πόρους και 
την περιουσία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ώστε να μην υπονομεύεται η παροχή του έργου του και 
να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος 
της κοινότητας. 
 ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα και 
προάγει τη χρήση της στους τεχνολογικούς κλάδους που θεραπεύει το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα αποτελείται από α) τη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Ε.Φ) και β) τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο), σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του ν.1404/1983 και το άρθρο 5 του πδ 69/2013,  οι οποίες συγκροτούνται από 
τα εξής Τμήματα: 
 Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
 2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 
 3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. 
 4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 
 5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. 
 6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
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 7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: 
Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. 
 Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
  1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό 
εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας,  β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κατευθύνσεις 
προχωρημένου εξαμήνου: β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων,  β.β) Μάρκετινγκ. 
 2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 
Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύματος, τον Πειραιά. 
Οι εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα καλύπτουν συνολική έκταση 
100.000 τ.μ. ελαιώνα, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. Εκτός των 
διδακτηρίων υπάρχει η Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο 380 θέσεων και το Συνεδριακό Κέντρο με 
κύρια αίθουσα 500 θέσεων. 
( www.teipir.gr ) 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 

 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 
και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Σύμφωνα με το 
ιδρυτικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιελάμβανε τα ακόλουθα τμήματα: 
 Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής 
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
 Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Με την τροποποίηση του πρώτου διατάγματος (του 1985) ιδρύθηκαν: η Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών (με τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα και το Γενικό Τμήμα), η Σχολή Επιστημών 
Παραγωγής (με το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας). 
Επιπλέον, ιδρύθηκαν ως ανεξάρτητα τμήματα το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η αρχική λοιπόν φάση της οργάνωσης και λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιελάμβανε οκτώ συνολικά τμήματα, με έδρα το Βόλο, εκτός από 
το Τμήμα Ιατρικής, που είχε έδρα τη Λάρισα. Από τα τμήματα αυτά, τα δύο Παιδαγωγικά και 
το Τμήμα Γεωπονίας άρχισαν να δέχονται τους πρώτους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 
1988-89. Από το επόμενο έτος 1989-90 άρχισε να λειτουργία του Τμήματος Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 άρχισαν να λειτουργούν τα 
Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας και το Τμήμα Ιατρικής. Το Γενικό Τμήμα 
επίσης, το οποίο δεν είχε δικούς του φοιτητές, άρχισε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα 
άλλα Τμήματα. 

http://www.teipir.gr/
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Mε το Π.Δ. 177/1993 αποφασίστηκε η μετονομασία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών σε 
«Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου» και της Σχολής Επιστημών Παραγωγής σε «Σχολή 
Τεχνολογικών Επιστημών». Με το ίδιο διάταγμα ιδρύθηκαν τα ακόλουθα νέα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου: 
 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
 Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας 
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
 Τμήμα Κτηνιατρικής 
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (επανίδρυση) 
 Τμήμα Οδοντιατρικής 
 Τμήμα Μαθηματικών & Πληροφορικής 
Από τα νέα τμήματα άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών στο Βόλο, το Τμήμα Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, και το Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 1998-99 
άρχισαν να λειτουργούν το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και το Τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας-Λαογραφίας στο Βόλο. Τα Τμήματα Οδοντιατρικής και Μαθηματικών & 
Πληροφορικής δεν λειτουργούν και είναι υπό κατάργηση. 
Επίσης από το 1998 άρχισαν να λειτουργούν και 3 Προγράμματα Σπουδών Επιλογής τα 
οποία ήταν το ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης και το ΠΣΕ Διαχείρισης Αγροτικού 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Βόλο και το ΠΣΕ Ιατρικής Βιοχημείας στη Λάρισα. Η 
λειτουργία των Προγραμμάτων αυτών έληξε το 2004. 
Με το Προεδρικό Διάταγμα 211/3-9-99 ιδρύθηκε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο, 
το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το ίδιο ακαδημαϊκό έτος 
άρχισε να λειτουργεί και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Βόλο, το οποίο ιδρύθηκε με 
το Προεδρικό Διάταγμα 201/3-9-99. Τέλος, το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 αρχίσαν να 
λειτουργούν τα νέα τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, και 
Δικτύων στο Βόλο και Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα, τα οποία ιδρύθηκαν με το 
Προεδρικό Διάταγμα 82/2000. 
Εντός του ακαδημαϊκού έτους 2000-01 η Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών μετονομάζεται σε 
Πολυτεχνική Σχολή, ενώ ιδρύεται και Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στην οποία θα ανήκουν 
δύο Τμήματα τα οποία θα είναι το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος. 
Επίσης το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας μετονομάζεται σε Τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 
Η ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμορφώνεται εντός του 
ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ως εξής: 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής 
Αγωγής • Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας • Οικονομικών 
Επιστημών 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών • Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος • Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
Πολυτεχνική Σχολή • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Σχολή Επιστημών Υγείας • Ιατρικής • Κτηνιατρικής • Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 
Σχολή Θετικών Επιστημών • Πληροφορικής • Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 
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Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού 
( http://www.uth.gr/ ) 

 
 

ΔΙΚΤΥΟ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" -ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ) 

 
Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό 

Ιστοσελίδα: www.perrevia.net.gr 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι ένας πολυβραβευμένος Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και 
Επιστημών-Ομοσπονδία  (με νομική μορφή Σωματείου)  , έχει έδρα την πανέμορφή πόλη της 
Ελασσόνας στους πρόποδες του μυθικού Ολύμπου με  σημεία διασύνδεσης  σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδος και εκπροσωπεί  Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρ. επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την 
Ελλάδα και από όλο τον κόσμο . Οι πρωτοβουλίες του και οι δράσεις του έχουν ξεπεράσει προ πολλού 
τα όρια της Θεσσαλίας και της Ελλάδας και εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο . 

Το  Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συμβάλλει τα μέγιστα στην πολιτιστική πρόοδο και στην ανάδειξη της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου , θέματα τα οποία  το Δ.Σ. προσεγγίζει με πολύ μεγάλη 
σοβαρότητα , με αποκορύφωμα τη διοργάνωση και τη θεσμοθέτηση για την Ελλάδα , σε συνεργασία 
με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
,των  Πανελλήνιων  Συνεδρίων  Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που ,πλέον , τελούν υπό της 
Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ. του 
Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.  Βαρθολομαίου ,ενώ έχουν  την 
υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ,του Υπουργείου Τουρισμού ,του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας . 

Σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι η έρευνα , η μελέτη, η ψηφιοποίηση 
, η προστασία, η διάσωση, η τουριστική προβολή της Ελλάδας  και η ανάδειξη του Ελληνικού 
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο , δημιουργώντας ρεύματα Πολιτιστικού Τουρισμού , με απώτερο στόχο 
την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ,ως απάντηση στην τεράστια οικονομική κρίση που 
μαστίζει τη χώρα. 

Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι ο Πολιτισμός ,το Περιβάλλον ,η Κοινωνική 
Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία ,η Βιώσιμη Ανάπτυξη , η Τουριστική Προβολή και η 
δημιουργία Branding  ,οι Επιστήμες , οι Τέχνες και τα Γράμματα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , η 
Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών λαών 
,αλλά και όλου του κόσμου . 

Σχεδιάζει και  υλοποιεί :Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ,Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες 
,Σεμινάρια ,Εργαστήρια Κοινωνικής Οικονομίας ,περιβαλλοντικές δράσεις (σεμινάρια, βιωματικά 
εργαστήρια ,συμβουλευτική κ.ά.),πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , προετοιμάζει και 
παρουσιάζει τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ,συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση σε 
επίπεδο Δήμων ,Περιφέρειας και κεντρικής Διοίκησης ,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια, 

http://www.uth.gr/
http://euromed2017.eu/management-team-euromed2017/www.perrevia.net.gr
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Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών σε όλο τον κόσμο  και υλοποιεί συλλογικές 
δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του . 

Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται  με την Ελληνική Κυβέρνηση, με  Υπουργεία ,με την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας , με τους Δήμους σε όλη τη Θεσσαλία, με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια ,Ινστιτούτα 
και  Ερευνητικά Κέντρα ,άλλα Δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδος , με ανεξάρτητους Επιστήμονες , με 
Ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών ,με επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού και της 
παραγωγής, με άλλες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών  κ.ά. 

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,υπηρετώντας τη διαφάνεια , την αξιοκρατία και την ορθολογική διαχείριση 
των πόρων έχει υλοποιήσει , με απόλυτη επιτυχία , μεγάλα προγράμματα σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εργασίας , το Υπουργείο Πολιτισμού , με Ελληνικά και Ξένα πανεπιστήμια , με πολλούς 
Δήμους και Εφορείες Αρχαιοτήτων, με το Πράσινο Ταμείο και με οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών από όλη την Ευρώπη ( Erasmus+ ) ,δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους επιστήμονες 
στην εργασία ,στην έρευνα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην Επιστήμη . 

Ήδη, έχει μετεξελιχθεί  σε ένα  «εργαστήριο» γνώσης, μελέτης ,επιστημονικής προσέγγισης και 
γόνιμου προβληματισμού , όπου  συναντώνται όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος , των Τεχνών, του 
Πολιτισμού ,της έρευνας , της διανόησης   και των Επιστημών , του παραγωγικού δυναμικού και της 
επιχειρηματικότητας , προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις , να οραματιστούν ,αλλά κυρίως να 
καθορίσουν δράσεις και πρωτοβουλίες ,τις οποίες ,μάλιστα ,υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο. 

Διαθέτει Επιστημονικές Επιτροπές ,με διακεκριμένους επιστήμονες , οι οποίες 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, τις Επιστήμες και τα Γράμματα, την τουριστική 
προβολή ,την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την Κοινωνική Οικονομία κλπ. 

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

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

τον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό ,το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη ,την Κοινωνική Αλληλέγγυα 
Οικονομία , τις Επιστήμες ,τις Τέχνες ,τη Νέα Γενιά ,την πρόοδο ,την αειφορία ,τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
τη δικαιοσύνη ,την ισοπολιτεία , την αξιοπρέπεια και την ευπρέπεια. 

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

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

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

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0030-6974881944 -Πρόεδρος Δικτύου Κων. Σκριάπας , 

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

SITES:  www.perrevia.net.gr  , www.diktioelassonas.gr, 

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/ 

http://euromed2017.eu/management-team-euromed2017/www.perrevia.net.gr
http://euromed2017.eu/management-team-euromed2017/www.diktioelassonas.gr
https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 Ονοματεπώνυμο Φορέας Στοιχεία Επικοινωνίας 
 ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
Dr Μαρίνος Ιωαννίδης 

Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου - ΤΕΠΑΚ (Λεμεσός - 

ΚΥΠΡΟΣ) 

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

 ΕΛΛΑΔΑ 

 

Dr Θεόδωρος Γκανέτσος 

Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.-
Eργαστήριο Μη Καταστροφικών 
Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμοφών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Τεχνολογικού Τομέα - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 

ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail:  
ganetsos@puas.gr 

 

 

Dr Ιωάννης Βαραλής 

Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας 
- Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας - ΒΟΛΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail: iovaralis@uth.gr 

 Ηλίας Νομπιλάκης τ. Αν. Καθηγητής Συντήρησης Λίθου 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ E-Mail: elnobil@hotmail.com 

 

Κων/νος Σκριάπας 

Οικονομολόγος -Σύμβουλος 
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας- 

Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου 
'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"- Δευτεροβάθμιος 

Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών  
- ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail: skriapask@gmail.com, 
Mobile:++30-6974-881944 

 
 



 

28 
 

 

 

 
Dr Μαρίνος Ιωαννίδης 

Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου - ΤΕΠΑΚ (Λεμεσός - ΚΥΠΡΟΣ) 

 
Ο Μαρίνος Ιωαννίδης σπούδασε πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στην 
Γερμανία όπου τελείωσε το μεταπτυχιακό του στο κεντρικό Ευρωπαϊκό ερευνητικό εργαστήριο 
της Hewlett-Packard στην ασφάλεια πολύπλοκων τραπεζών πληροφοριών. Συνέχισε τις 
σπουδές του στον κλάδο Μηχανολογίας και Αυτοματοποίησης και ολοκλήρωσε την 
διδακτορική του διατριβή με άριστα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Το τελικό λογισμικό που 
αναπτύχτηκε κατά την διάρκεια της διατριβής του ευρίσκεται με 148 άδειες χρήσης 
(softwarelicenses) σε δημοφιλή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στις πέντε ηπείρους. Έχει 
εργαστεί τόσο στο ακαδημαϊκό τομέα όσο και σε διευθυντικές θέσεις στην βιομηχανία για 
περισσότερο από 20 χρόνια με αποκορύφωμα την βράβευση του από την IBM το 1993 σαν 
τον καλύτερο νέο ερευνητή στην Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 για τον 
επαναπατρισμό του στην Κύπρο με το πενταετές πρόγραμμα ΚΙΤ-204 Surfmod με το πόσο των 
75 ΚECU. Από το 1994 μέχρι και της ολοκλήρωσης των εργασιών του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του κλάδου πληροφορικής και 
υπεύθυνος για όλο το ερευνητικό έργο του κλάδου του. Από το 2012 συγκαταλέγεται στο 
ακαδημαϊκό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λεμεσό. To 2010 ο 
Ευρωπαϊκός και Ισπανικός σύνδεσμος Virtual Archaeology του απένειμαν το βραβείο Tartezos 
για το έργο και την συνδρομή του στο τομέα της Ψηφιοποίησης και Προστασίας της 
Πολιτιστικής Κληρονομίας. Ο διεθνής οργανισμός ΟΥΝΕΣΚΟ επιβραβεύεσαι τον Ιωαννίδη το 
2017 με την Έδρατης Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας η οποία αποτελεί και την μέγιστη 
τιμητική διάκριση στο τομεααυτο. Στο ενεργό έργο του Μαρίνου Ιωαννίδη ανήκουν τα πρώτα 
προγράμματα ψηφιοποίησης στην Κύπρο, όπως η ψηφιακή επανακατασκευή του ναού της 
Αφροδίτης στην αρχαία Αμαθούντα το 1997, του αγάλματος της Αφροδίτης, του μεγαλυτέρου 
βάζου/πιθαριού στο κόσμου (το βάζο της Αμαθούντας που βρίσκεται στο Λούβρο) και την 
ακριβή τρισδιάστατη εικονική ανακατασκευή του μνημείου της Ασίνου (UNESCOWHL) που 
αποτελεί και το πρώτο 3Δ αντικείμενο στη ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 
Europeana. Από το 2002 αντιπροσωπεύει επίσης την Κύπρο στην διεθνή επιτροπή για την 
καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομίας (CIPA: 
InternationalCommitteefortheDigitalPreservationofCulturalHeritage και από το 2009 είναι μέλος 
του Δ. Συμβουλίου της Επιτροπής). 



 

29 
 

Από το 2006 είναι ο κύριος οργανωτής και προεδρεύων του 2ουμεγαλύτερου επιστημονικού 
συνεδρίου στην Πολιτιστική Κληρονομία EuroMed (DigitalHeritage) που διοργανώνεται κάθε 
δυο χρόνια στη Κύπρο με περισσότερους από 400 επιστήμονες από όλο το κόσμο 

(www.cipavast2006.eu,www.euromed2012.eu,www.euromed2014.eu, 

www.euromed2016). Το 2015 έχει πρωτοστατήσει στην οργάνωση του Πανελλήνιου 
συνέδριου ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομίας (EuroMed2015 και EuroMed2017). Από τον 
Ιανουάριο του 2012 έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της ίδρυσης και διοίκησης του κέντρου 
ερευνών στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (www.digitalheritagelab.eu).Είναι συντονιστής του μεγαλυτέρου Ευρωπαϊκού 
ερευνητικού προγράμματος στο ΤΕΠΑΚ και στην ΕΕ 

(MarieCurieInitialTrainingNetworkonDigitalCulturalHeritage: www.itn-dch.eu)με θέμα την 

Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία. Το πρόγραμμα έχει σαν απώτερο στόχο του την 
εκπαίδευση 20 νέων ερευνητών  σε μοντέρνες καινοτόμες μεθόδους τεκμηρίωσης και 
προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομίας. Η ενεργητική χρηματοδότηση του εργαστηρίου 
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ ανέρχεται (από 
το 2013) μέχρι σήμερα σε περίπου 3,5 εκατομμύρια Ευρώ. Με αυτό το τρόπο το Ερευνητικό 
Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομίας είναι χρηματοοικονομικά εντελώς ανεξάρτητο από τις 
χρηματοδοτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει στο ενεργητικό του ένδεκα  Ευρωπαϊκά 
Ερευνητικά Προγράμματα με δέκα συνολικά ερευνητές που εργάζονται στο ΤΕΠΑΚ. Το 
Εργαστήριο έχει αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μεγάλο δίκτυο από συνεργάτες 
σε όλο το κόσμο και έχει υπογράψει περισσότερα από 50 μνημόνια συνεργασίας με 
διάφορους φορείς από την Κύπρο, Ασία, ΗΠΑ και ΕΕ. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος 

Καθηγητής 
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΤΤ 

 
Διευθυντής εργαστηρίου Μη-καταστροφικών 

τεχνικών 
Email: ganetsos@puas.gr 

 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  το 1989, στη συνέχεια κύκλος 
μεταπτυχιακών μαθημάτων (Master) στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ 1996 και το Διδακτορικό μου στις 
«Εστιασμένες Ιοντικές Δέσμες» το Σεπτέμβρη του 2001, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ολοκληρώνοντας το σύνολο των πειραματικών μου δεδομένων στη Δρέσδη – Γερμανία, στο 
Εργαστήριο Ιοντικών Δεσμών για την Ανάλυσης Υλικών. 
Το 2002 έλαβα από το ΙΚΥ υποτροφία Μεταδιδακτορικής Έρευνας για τη συνέχεια των 
πειραμάτων μου στο Εργαστήριο Ιοντικών Δεσμών στη Δρέσδη. 
Από το 2004 εργαζόμουν ως μόνιμος Αναπλ. Καθηγητής στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και στη 
συνέχεια από το 2014 εργάζομαι ως Τακτικός Καθηγητής στο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, ως Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Μη-καταστροφικών τεχνικών. 

http://www.cipavast2006.eu/
http://www.euromed2012.eu/
http://www.euromed2014.eu/
http://www.euromed2016/
http://www.euromed2016/
http://www.euromed2016/
http://www.euromed2016/
http://www.digitalheritagelab.eu/
http://www.digitalheritagelab.eu/
http://www.digitalheritagelab.eu/
http://www.digitalheritagelab.eu/
http://www.digitalheritagelab.eu/
http://www.itn-dch.eu/
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Έχω επίσης Μεταδιδακτορική έρευνα, στο Παν.μιο Αιγαίου (χρονολόγηση οψιανού με ιοντικές 
δέσμες), στο Βυζαντινό Μουσείο (identificationandprovenanceinsemi-preciousstones) και 
συνεργασία με Αρχαιολογικά Μουσεία και Εφ. Αρχαιοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Επίσης 
συνεργάστηκα με το Μουσείο του Mainz - Germany, με τη Βιβλιοθήκη, το Αρχαιολογικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου του Ghent - Belgium και το Κέντρο Τέχνης του OsijekCroatia. 
Έχω επιβλέψει 8 Μεταπτυχιακές εργασίες (Masterthesis) ενώ βρίσκονται στο επίπεδο της 
συγγραφής άλλες 8 εργασίες. Επίσης ήμουν στην τριμελή επιτροπή 2 διδακτορικών διατριβών. 
Είμαι μέλος της Ελληνικής Αρχαιομετρικής εταιρίας και μέλος της Διοικούσας επιτροπής του 
Βαλκανικού Συμποσίου Αρχαιομετρίας.Επιπρόσθετα οργανώνω Σεμινάρια εφαρμογής 
φορητών μη-καταστροφικών τεχνικών σε όλη την Ελλάδα, Πειραιάς, Λάρισα, Βόλος, Ζάκυνθος, 
Κεφαλλονιά κλπ 
Συμμετέχω σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, είμαι επισκέπτης Καθηγητής σε 4 Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια, ενώ έχω μιλήσει σε περισότερα από 90 Συνέδρια στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Οι δημοσιεύσεις μου σε επιστημονικά περιοδικά είναι 58 με 340 ετεροναφορές 
στην διεθνή βιβλιογραφία. 

 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΗΛΙΑ Β. ΝΟΜΠΙΛΑΚΗ 

 
  Ηλίας Νομπιλάκη

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

ΕΛΛΑΔΑ 
E-Mail: 

elnobil@hotmail.com 
 
Γεννήθηκε το 1952 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και από το 1965 ζει και εργάστηκε στην 
Ελλάδα. 
Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στην ΑΣΠΑΙΤΕ, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Συντήρηση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στην Βενετία και έχει εξειδίκευση στην Συντήρηση 
Πέτρας. 
Συνταξιοδοτήθηκε πριν από 3 χρόνια  στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή από το  Τ.Ε.Ι.  
Αθήνας, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης . 
 
Έχει ασχοληθεί με έρευνα στον τομέα του στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Γαλλία, την Ιταλία, 
την Σουηδία και την Κίνα, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες αποστολές προστασίας πολιτιστικής 
κληρονομιάς ανά τον κόσμο  και διαθέτει μεγάλη πείρα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά 
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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 
Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας - ΒΟΛΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ 

E-Mail: iovaralis@uth.gr 
 

 
 
Επίκουρος 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 
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Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001). Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, ως έκτακτος αρχαιολόγος, στο Άργος, την Παντάνασσα της Φιλιππιάδας και τη 
Νάξο. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει μελέτες με θέματα που αφορούν στην 
παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική, τη βυζαντινή εικονογραφία και γλυπτική και τη 
μεταβυζαντινή ζωγραφική 
 

 

Κωνσταντίνος Σκριάπας 
  

 Οικονομολόγος -ΝΟΕ-Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών   

 Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας   
 Πρόεδρος Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» 
 Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων 

Θεσσαλίας 
 Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας 

Θεσσαλίας - RIS3   
 Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών 

Θεσσαλίας 
 Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής 

Οικονομίας 
  Μobile:6974-881944  FAX: 24210-71200 
  FaceBook: Skriapas Konstantinos, e-MAIL: 

skriapask@gmail.com, WEBsites: 

www.perrevia.net.gr, www.diktioelassonas.gr. 
 

 
 

Ο Κώστας Σκριάπας γεννήθηκε στην Ελασσόνα, αποφοίτησε από το Λύκειο Ελασσόνας 
το 1976 με άριστα, ενώ προσλήφθηκε στον ΟΤΕ ως αριστούχος ,όπου και εργάστηκε 
επί 33 χρόνια. Ήταν επί σειρά ετών Εκπαιδευτής Στελεχών στις Σχολές ΟΤΕ, υψηλόβαθμο 
Στέλεχος και έχει κάνει μελέτες σε μείζονα οργανωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα. Είναι 
Οικονομολόγος, Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έχει εκπαιδευτεί επί σειρά ετών 
σε θέματα Μακροοικονομίας, Πληροφορικής, Marketing και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
Είναι Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας. 
Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες εντός και εκτός Ελλάδος, 
ως εισηγητής. 
  Ήταν και είναι εισηγητής σε Συνέδρια, Ημερίδες και Σεμινάρια που αφορούν το 
Περιβάλλον ,τον Πολιτισμό, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Οικονομία, την 
Ανάπτυξη και τον Εθελοντισμό. 
Είναι ο εμπνευστής, πρωτεργάτης και Πρόεδρος, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, του 
πολυβραβευμένου Δικτύου Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», 
που αριθμεί 70 Μέλη - Συλλόγους από όλο τον κόσμο, ένα σπουδαίο και σύγχρονο Δίκτυο 
Συλλόγων που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο για τις πρωτοβουλίες του, τις 
Καλές του Πρακτικές και για την τεράστια προσφορά στον τόπο. 
Εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος του Δικτύου από όλα τα Μέλη του. 
 Είναι πρωτεργάτης και Πρόεδρος, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, του Δικτύου των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου για τα Ελληνικά 

file:///E:/Skriapas%20Konstantinos
file:///E:/www.perrevia.net.gr
file:///E:/www.diktioelassonas.gr
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δεδομένα θεσμού, που αγκαλιάζει εκατοντάδες Συλλόγους και φορείς από όλη τη Θεσσαλία 
και το οποίο, ήδη, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε μείζονα θέματα της Θεσσαλίας που 
αφορούν τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Οικονομία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη 
και την αναπτυξιακή της προοπτική. 
Εκλέγεται παμψηφεί από όλα τα Μέλη του. Συμμετέχει σε πολλές εθελοντικές Οργανώσεις 
και Επιτροπές Κοινωνικής Διαβούλευσης. Διοργανώνει πολλές δράσεις που αφορούν το 
περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Οικονομία, τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. 
Συνεργάζεται με ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη και αναπτύσσει δράσεις για μια Ευρώπη των λαών, 
την ανάπτυξης, της αλληλεγγύης και της προόδου. Παρεμβαίνει σε κεντρικό εθνικό επίπεδο, 
αλλά και ευρωπαϊκό, πάνω σε θέματα ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων για την Ελλάδα 
και την Κοινωνία των Πολιτών, διαφάνειας, αξιοκρατίας και ανάπτυξης. Συμμετέχει σε πολλές 
Επιτροπές Διαβούλευσης, Ομάδες Έργου και συνεργάζεται με πολλά Ελληνικά και Ξένα 
Πανεπιστήμια. 
 
Καλείται ως Μέντορας, σε όλη την Ελλάδα, πάνω σε θέματα Εθελοντισμού, Δικτύωσης, 
Κοινωνικής Οικονομίας και Συνεργατισμού και είναι Ιδρυτικό Μέλος του Πανελλήνιου 
Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι οργανωτικός 
υπεύθυνος πολλών 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 ΜΚΟ, με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια. 
 
Συμμετείχε σε Ομάδες έργου διαμόρφωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι συντονιστής 
όλων των Ομάδων Έργου και Επιστημονικών Επιτροπών του Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" και 
του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας. Είναι Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας 
Θεσσαλίας -RIS3 Έξυπνη Εξειδίκευση , για την υλοποίηση του ΠΕΠ 2014-2020 στη Θεσσαλία, 
Μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας -ΠΕΣΚΟ κ.ά.   
 
Διοργανώνει Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Φεστιβάλ, πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την 
Ελλάδα, οργανώνει Τηλεοπτικές Εκπομπές, Εργαστήρια, Συμβουλευτική, στηρίζει ευπαθείς 
ομάδες που πλήττονται από τη φτώχεια, την απομόνωση και τον αποκλεισμό, διοργανώνει 
διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση, συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα, 
Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί 
Συλλογικές δράσεις για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του.   
 
Βασικοί πυλώνες δράσης του είναι: ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον ,η Κοινωνική Αλληλεγγύη, Η 
Κοινωνική Οικονομία, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Τουριστική Προβολή της Θεσσαλίας, οι Τέχνες 
και τα Γράμματα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η 
συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών λαών, αλλά και όλου του κόσμου. 
 
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα Διαφύλαξης, Ανάδειξης και 
Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς  και θεωρείται ως ειδικός εμπειρογνώμονας 
,αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση μεγάλων συνεδρίων που αφορούν τον Πολιτισμό, ενώ 
έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία Εθνικών Επιτροπών ,αλλά και Διακρατικής Επιτροπής 
για τη δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη διάσωση ,ανάδειξη και 
Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς . 
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Για τα θέματα Διαφύλαξης, Ανάδειξης και Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
συνεργάζεται με πολλά ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια ,την Περιφέρεια Θεσσαλίας , 
πολλούς Δήμους στην  Ελλάδα, πολλές αναπτυξιακές εταιρίες, το Υπουργείο 
Πολιτισμού ,τον ΕΟΤ, με διεθνούς εμβέλειας  ΜΚΟ , με τους απόδημους Έλληνες σε όλο 
τον κόσμο, με επιμελητήρια , με Ιδρύματα και πολλούς ανεξάρτητους επιστήμονες και 
ερευνητές 

. 
Έχει συστήσει Επιστημονικές Επιτροπές, με διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίες 
ασχολούνται με τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την τουριστική προβολή, την 
ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την Κοινωνική Οικονομία κλπ.  Θεωρείται, από τους πιο 
αξιόπιστους Μέντορες σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας μέσα σε πανελλαδικής εμβέλειας 
Δίκτυα Εθελοντικών Οργανώσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, είναι Μέλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας της Θεσσαλίας, συμμετέχει σε πολλές Επιτροπές 
Διαβούλευσης, καλείται για διαλέξεις σε πολλά μέρη της Ελλάδος, συμβουλεύει Οργανώσεις 
της Κοινωνίας των Πολιτών και γενικά χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού στο χώρο όχι 
μόνο της κοινωνίας, αλλά κυρίως στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τον τρόπο και 
τη φιλοσοφία της δράσης του.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς - 

EuroMed 2017 (Αλφαβητικά) 
Άγγλος Δημήτρης,   
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ 
Αργυρίου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kingston, Ηνωμένο Βασίλειο 

Βασιλάκη Μαρία – Καθηγήτρια στην Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Βασιλάκης Κώστας, Καθηγητής,Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

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

Βουλόδημος Αθανάσιος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο- 
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Σχολή Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Γεωργόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής ΕΜΠ 

Γεωργούλα Όλγα, Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας-ΑΠΘ 

Γουάλλες Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

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

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Δημητρόπουλος Κοσμάς, Δρ.,Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη 

Ευσταθίου Κυριάκος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας, 

Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ζουρούδης Δημήτριος, Αναπληρωτής καθηγητής Ζωγραφικής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ 

Θεοδώρου Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παλαιοντολογίας 

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου,Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Καβακλή Ευαγγελία, Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια 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 Αλέξανδρος, Δρ ,Διδάσκων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Καραπαναγιώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,Διευθυντής του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 

Κατσαρός Θ.-Αρχαιομέτρης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

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

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

Λάσκαρης Ν, Επίκ. Καθηγητής (Υποτροφ.) ,ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

Λεπούρας Γεώργιος, Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Λιανός Νικόλαος, Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Αρχιτεκτονικής,Τομέας Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv 

Λυριντζής Ιωάννης, Καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 
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Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος – Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν θρωπολογίας 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 

Μοροπούλου Αντωνία, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ 

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

Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 

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

Μουρελάτος Διονύσιος, Σύμβουλος Καθηγητής ΕΑΠ,Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 

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

Διδάσκων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

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

Νταλιάνης Κλήμης, Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ντέρ Μάρτιν, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ 

Παγούνης Βασίλειος, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 

Παπαγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης,Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και ΡομποτικήςΙνστιτούτο Πληροφορικής,Ίδρυμα Τεχνολογίας 

 & Έρευνας (ΙΤΕ) 

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

Πολυμέρης Γ.,  Ankara University, Turkey 

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

Πρωτοπαπαδάκης ε. Ευθύμιος, Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ραγκούση Μαρία -Καθηγήτρια, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., Μέλος Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών 
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Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμός- Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σαρρής Απόστολος, Διευθυντής Ερευνών ,Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ΙΤΕ 

Σεχίδης Λάζαρος, ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ -Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 

Σπαθής Παναγιώτης, Καθηγητής,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  

Τμήμα Χημείας,Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Χημικών και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών 

Σπύρος Συρόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων, 

Αναπληρωτής 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 

Σύρος Παπαδόπουλος – Καθηγητής Αρχιτεκτονικής με έμφαση στην πλαστική σύνθεση και τις οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις- 

 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπογραφίας Lab Top,   

Καθηγητής του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Τσελές Δημήτρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ,Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού 

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

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

Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής 

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

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 54006 Θεσσαλονίκη 
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ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Κων. Σκριάπας -Πρόεδρος Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
Υπεύθυνος Διαμόρφωσης Προγράμματος : Ηλίας Νομπιλάκης , Μέλος Οργανωτικής 
Επιτροπής 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -ΙΤ MANAGER:  Δεμεσλής Ευάγγελος , Δεμεσλής 
Αθανάσιος 
Live Streaming-Βιντεοσκόπηση Συνεδρίου (live.uth.gr) :  Οικονομίδης Κώστας -Κέντρο 
Δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
  Αστερίου Θωμάς - Σύλλογος Ελασσονιτών Μονάχου -Aντιπρόεδρος  Α’ Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Φουρκιώτης Κων/νος -Σύλλογος "Παλαίστρα" Ελασσόνας Ταμίας και  Αντιπρόεδρος Β' Δικτύου 
"ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Βαρυτιμίδου Βασιλική -  Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας Γεν. Γραμματέας  Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Φαρμάκη Αποστολία  -Σύλλογος Πυθιωτών Λάρισας Μέλος ΔΣ Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Γκουντρουμπή Αποστολία - Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Λάρισας Μέλος ΔΣ Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Γκανάτσιος Ανδρέας -ΧΟΣ Σπαρμού ΜΕΛΟΣ ΔΣ Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Αγλαϊα Καϊμακάμη - Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων ,Αναπλ. Γεν. Γραμματέας  ΔΣ Δικτύου 
"ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Μπουζούκη Ελισσάβετ- Πολιτιστικό Προξενείο Ελασσόνας Μέλος ΔΣ Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 Νίκου Βίκυ  , Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας , ΧΟΣ Σπαρμού 
 Μοράρος Κων/νος , Σύμβουλος Ανάπτυξης ,Σύμβουλος Εθνικών και Ευρωπακών Προγραμμάτων , 
Πρόεδρος Μουσείου Λαδιού και Ελιάς 
 Παπαθανασίου Ελένη- Μουσικός, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης 
 Γκανέτσος Κωνσταντίνος  Συνεργάτης ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 
 Καρατζούνη Γρηγρία – Συνεργάτης ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 

 Θεοφανοπούλου Χαρά  - Συνεργάτης ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 

 Παπαϊωάννου Λευτέρης- Συνεργάτης ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 

 Σμουλιώτη Μιράντα -Δημοσιογράφος 
 Γραββάνης Δημήτρης -Τεχνικός Σύμβουλος, οπερατέρ, Βιντεολήψεις ,επεξεργασία βίντεο, μοντάζ , 
drone 
 Ζάχος Αριστείδης - Τεχνολόγος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων,Επιστημονικός 
Συνεργάτης Δικτύου ¨ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ΄", υπεύθυνος Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
 Δήμου Αθανάσιος , Τοπογράφος Μηχανικός ,Επιστημονικός Συνεργάτης Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ' 
 Νομπιλάκης Βασίλης , Ψυχολόγος, Σκηνοθέτης 
 Παπαθανασίου Νίκος , Μουσικός , Εκπαιδευτικός 
 Τακτικός Σπύρος , Βιβλιοθηκονόμος 
 Ευαγγελία Λέφα ,Φοιτήτρια Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 
 Νικηφόρος Μπατής ,Φοιτητής  Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 
 Νίκολαος Σιαπέρας ,  Φοιτητής  Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : Ξενάκη Ειρήνη 
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

 

 
HIID Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και 
Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν 
να μετατρέψουν το συμβατικό αρχείο που διαθέτουν, σε ηλεκτρονική μορφή και να εκμεταλλευθούν πλήρως όλα 
τα πλεονεκτήματα μιας Ολοκληρωμένης Λύσης Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης. 
Γιατί είναι σημαντική η ψηφιοποίηση; 

 Μειώνει το υλικό σε έντυπη μορφή, καθώς και το λειτουργικό χώρο που καταλαμβάνει 
 Βοηθά στην ταχύτερη ανεύρεση των αναζητούμενων πληροφοριών 
 Δίνει δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών στα έγγραφα μέσω Η/Υ 
 Μεγιστοποιεί την ασφάλεια του αρχείου 
 Είναι φιλική προς το περιβάλλον 

 

Συνεργασίες 
Η IID Α.Ε., έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Ειδικότερα, συνεργάζεται με τους παρακάτω οίκους: 
 

 

 ABBYY SOLUTIONS LTD 

Αποτελούμε πιστοποιημένο συνεργάτη της εταιρείας ABBYY και 

διανομέα των λύσεων Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) και 

Χειρογράφων (ICR). Παράλληλα, είμαστε εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος εξειδικευμένων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού 

(SDKs), τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία ΟCR. Μία σειρά από 

προϊόντα τεχνολογικής αιχμής, ικανά να υποστηρίξουν και τα πιο 

απαιτητικά έργα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, είναι διαθέσιμα στην 

ελληνική αγορά μέσω του Τομέα DSA. 
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IMAGE ACCESS COMPUTER GMBH 

Αποτελούμε πιστοποιημένο συνεργάτη της εταιρείας ImageAccess 

Computer και επίσημο αντιπρόσωπο στην ελληνική αγορά των 

σαρωτών Bookeye και WideTEK. Οι σαρωτές Bookeye είναι 

εξειδικευμένοι σαρωτές βιβλίων και ιστορικών τεκμηρίων μεγέθους έως 

Α1, ενώ οι σαρωτές WideTEK μπορούν να ψηφιοποιήσουν μία μεγάλη 

γκάμα εγγράφων, όπως λυτά και δεμένα βιβλία μεγέθους έως Α2 και 

έγγραφα μεγέθους Α0. 
 

  

 

TREVENTUS MECHATRONICS GMBH 

Αποτελούμε επίσημο συνεργάτη και διανομέα των σαρωτών ScanRobot 

στην ελληνική αγορά. Οι σαρωτές ScanRobot αποτελούν την 

προηγμένη τεχνολογικά λύση για την σάρωση παλαιών βιβλίων 

(16ου αιώνα κ.ε.). Εκμεταλλευόμενοι πλήρως την ρομποτική τεχνολογία, 

οι σαρωτές ScanRobot επιτρέπουν στους χρήστες την διάσωση 

σημαντικών τεκμηρίων και μάλιστα χωρίς να επεμβαίνουν σε αυτά 

χειρωνακτικά. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
 
 

 
 
 
 

Η Uni Systems, ιδρυθείσα το 1964 και σήμερα μέλος του Ομίλου Quest, συγκαταλέγεται στις πλέον 
αξιόπιστες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών της Ευρώπης, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων, οργανισμών Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επιχειρήσεων. 

Με περισσότερα από 550 εξειδικευμένα στελέχη και θυγατρικές εταιρείες στο Βέλγιο, στο 
Λουξεμβούργο και στη Ρουμανία, επενδύει έμπρακτα στη διεθνή προοπτική της, επιδεικνύοντας 
εξαιρετική αξιοπιστία και ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχιών και βέλτιστων πρακτικών. 

H Uni Systems επενδύει στις Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών, 
Ιστορικών Αρχείων και Μουσείων από το 1997 και σήμερα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες 
εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Τουρκίας. 
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Η εταιρεία ELiDOC Systems & Services έχει 20 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης 
δραστηριότητας στο χώρο της Αυτοματοποίησης και Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης. 
Από τις αρχές του 2010 η ELiDOC αντιλαμβανόμενη την εξέλιξη της Τεχνολογίας και τις 
τάσεις της Ελληνικής Αγοράς έχει επενδύσει συστηματικά στον τομέα των Λογισμικών 
Open Source με έμφαση σ‘αυτά που απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 
Διερεύνησε, εντόπισε, εγκατέστησε, αξιολόγησε και απέκτησε εμπειρία, μέσω 
πιλοτικών εφαρμογών, σε μια σειρά Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα τα οποία 
καταγράφονται στη σελίδα των προϊόντων που προσφέρει και υποστηρίζει η εταιρεία. 
 Η εταιρεία ELiDOC Systems & Services είναι μία υψηλά εξειδικευμένη εταιρεία η οποία 
δραστηριοποιείται: 
 Στην εκπόνηση Μελετών εισαγωγής αυτοματοποίησης σε Επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς. 
 Στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών και Κέντρων 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, με αξιοποίηση state-of-the-art προϊόντων λογισμικού 
διεθνώς αναγνωρισμένων και καταξιωμένων (Library Management Systems, Inter Library 
Loan, Library Portal, κλπ.). 
 Στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Αυτοματοποίησης Μουσείων, Ιστορικών 
Αρχείων και Συλλογών Πολιτιστικού περιεχομένου, με αξιοποίηση αναγνωρισμένων διεθνώς 
προϊόντων (Digital Collection Management System). 
 Στη μελέτη, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών που αφορούν σε τομείς της 
αυτόματης διαχείρισης και επεξεργασίας εγγραφών (Document Management, Multimedia 
Development and Management), της Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης. 
 Στην αναδρομική καταλογογράφηση συλλογών βιβλιοθηκών και τη μετατροπή 
καταλόγων (χειρόγραφων ή ψηφιοποιημένων) σε υλοποίηση της διάταξης Marc (Unimarc), 
Marc21. 
 Στην ψηφιακή επεξεργασία υλικού (όλος ο κύκλος ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και 
περιγραφής) με αξιοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού και τεκμηρίωση των στοιχείων σε 
καθιερωμένες διατάξεις (Dublin Core, EAD, Marc και Marc21). 
 Στη σήμανση συλλογών (βιβλιοθηκών, αρχείων) μέσω τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων 
(RFiD) και την εγκατάσταση ολοκληρωμένων εφαρμογών αξιοποίησης της τεχνολογίας αυτής 
σε βιβλιοθήκες για την κάλυψη των αναγκών αυτοεξυπηρέτησης των χρηστών και ασφάλειας 
του υλικού. 
 Στην ολοκληρωμένη επίβλεψη εφαρμογής μεθόδων της Πληροφορικής. 
 Στη διάθεση και υποστήριξη Λογισμικού Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-
Learning Management System) που καλύπτει όλες τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών φορέων 
(ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΕ, ΙΕΚ, Ιδιωτικές Σχολές, κλπ.) παρέχοντας δυνατότητα σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης (Virtual Classroom) καθώς και δυνατότητα, μέσω συμπληρωματικών 
προϊόντων (Wimba, Horizon Live) αμφίδρομης διαχείρισης ήχου και video. 
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 Στην ανάπτυξη Πυλών (Portal) προβολής των υπηρεσιών ενός πολιτιστικού φορέα με 
διαφοροποιήσεις σε Discovery Portal, Statistical Portal, Collaboration, Learning κλπ. 
Οι υπηρεσίες που παρέχει βασίζονται σε διεθνή standards, σε αναγνωρισμένα προϊόντα και 
σε στελέχη υψηλού επιπέδου εμπειρίας και εξειδίκευσης, τα οποία αποτελούν εγγύηση για την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 
  
Η εταιρεία ELiDOC Systems & Services απευθύνεται σε: 
 Βιβλιοθήκες, Αρχεία (Ιστορικά και ενεργά), Μουσεία, Κέντρα Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης και γενικά πολιτιστικούς φορείς. 
 Σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, κυρίως Ανωτάτης Εκπαίδευσης. 
 Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 
 Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Νοσοκομεία 
 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 

Οι 3D εκτυπωτές και 3D σαρωτές προσφέρουν σήμερα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής σε τομείς 
όπως: 
 Τέχνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Αγαλματίδια, τεχνουργήματα, αγγεία) 
 Αρχαιολογίας και Παλαιοντολογίας (Αντίγραφα ευρημάτων και απολιθωμάτων) 
 Αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού (μακέτες, οικήματα, συγκροτήματα, περιοχές) 
 Γεωπληροφορικής (Περιοχές μεγάλης κλίμακας, terrains, μνημεία φυσικής 
κληρονομιάς) 
 Μηχανολογίας & Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Πρωτότυπα προϊόντων, εξαρτημάτων, 
κατασκευών) 
 Ιατρικής και Βιοϊατρικής (Προεγχειρητικά και ανατομικά μοντέλα, Σχεδιασμός 
Εμφυτεύσεων, Προεγχειρητική προετοιμασία) 
 Εκπαίδευσης και Έρευνας 
Η εταιρεία NeoMech στελεχωμένη με ειδικευμένους Διπλωματούχους Μηχανολόγους 
Μηχανικούς κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η Προσθετική 
Κατασκευή (Additive Manufacturing), έχει τη χαρά και την τιμή να προσφέρει στην Ελλάδα 
κάποιους από τους καλύτερους οίκους διεθνώς στον τομέα του 3D printing & scanning 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και απαιτήσεων. 
Ειδικότερα, η NeoMech είναι επίσημος αντιπρόσωπος των: 
 Sindoh, Ο Νο1 κατασκευαστής μηχανών γραφείου της Κορέας, για όλη τη γκάμα των 
προϊόντων που αφορούν την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printers). 
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 Ultimaker, No1 παγκοσμίως στο επίπεδο των ποιοτικών, υψηλών προδιαγραφών 3D 
εκτυπωτών τεχνολογίας νήματος. 
 Mcor Technologies, ταχέως αναπτυσσομένου οίκου με βραβευμένους, πλήρως 
έγχρωμους και οικολογικούς 3D εκτυπωτές με πρώτη ύλη το χαρτί. 
 Thor3D, υψηλών απαιτήσεων, πολυχρηστικοί έγχρωμοι 3D scanners. Για 
αποτύπωση με αυτόνομη ανεξάρτητη λειτουργία, υψηλή φορητότητα και ευχρηστία και μεγάλη 
ακρίβεια – ευελιξία, με δυνατότητα ψηφιοποίησης αντικειμένων διαστάσεων από λίγα 
εκατοστά έως και λίγα μέτρα. 
Στο ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας μας στην 
διεύθυνση: www.shop3d.gr μπορείτε να βρείτε όλο τον προαναφερόμενο εξοπλισμό καθώς και 
σχετικές πληροφορίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shop3d.gr/


 

44 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ- KEY NOTE SPEAKERS 
 

 
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ 

Διευθυντής του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας & Τηλεπισκόπησης 
του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων μηχανικών του ΑΠΘ, 
υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων 
Μηχανικών ΑΠΘ (2003-2007), Μέλος προσωρινής ΓΣ του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ (2004- 2012), 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής. 

Ο καθ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης 
του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων μηχανικών του ΑΠΘ, ενώ υπήρξεΠρόεδρος του Τμήματος 
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ (2003-2007), Μέλος προσωρινής ΓΣ του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ (2004-2012), Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας (2010-2015). 1992-1996: Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (ΕΕΦΤ). 

Επίσης υπήρξε: Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας 
Ελλάδας (XEEE) (1993-1995), Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής 
Φωτογραμμετρίας (CIPA) (1998-2010), Πρόεδρος της CIPA (2003-2007), Επίτιμος Πρόεδρος της CIPA 
(2003-ισοβίως), Fellow της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης  (ISPRS) (2016-
ισοβίως). 

Κριτής  σε 46 επιστημονικά περιοδικά και εκδότης του  e-Journal “South-Eastern European Journal of 

Earth Observationand Geomatics” (http://ejournals.lib.auth.gr/seejeog). 

Επιστημονικός Υπεύθυνος ή μέλος Ερευνητικών Ομάδων σε 80 Ερευνητικά Προγράμματα, 
χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς Φορείς. 

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 3 Διατριβέ ς- Μονογραφίες, 6 Επιστημονικά Βιβλία, 9 
Κεφάλαια σε αντίστοιχα Ξενόγλωσσα Επιστημονικά βιβλία, 9 Διδακτικές Πανεπιστημιακές 
Σημειώσεις, 225 Δημοσιευμένες Επιστημονικές Εργασίες και 6 Εκδόσεις με Ηλεκτρονικά Μέσα. 

 
 

 
 

Χαράλαμπος Χάιτας ¨-Μουσειολόγος 

 

 

Ο Χαράλαμπος Χάιτας είναι μουσειολόγος, Διευθυντής για το Operational Management 
Consultancy  το Grand Egyptian Museum με την Hill International από το Μάιο του 2013 μέχρι σήμερα. 

http://ejournals.lib.auth.gr/seejeog
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Παράλληλα, είναι μέλος του ΔΣ και Ταμίας της Διεθνούς Επιτροπής του ICOM για την Αρχιτεκτονική 
και τις Μουσειακές Τεχνικές (ICAMT) για την περίοδο 2013-2019. Η εικοσαετής εμπειρία του 
περιλαμβάνει συνεργασίες με μουσεία στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο και σε χώρες 
της Μέσης Ανατολής. Ενδεικτικά αναφέρονται: το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Εβραϊκό Μουσείο 
στην Αθήνα, το Πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, το Μουσείο Reina Sofia στη Μαδρίτη, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Λιβάνου. 

Από το 2003 ως το 2010 κατείχε τη θέση του επιμελητή στον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου 
Αθηναίων. Από το 2010 έως το 2013 (οπόταν και ανέλαβε τα σημερινά του καθήκοντα) εργάσθηκε ως 
μουσειολόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία του Σπιτιού της Ιστορίας της Ευρώπης. 

Είναι μέλος σε επιλεγμένα think tank groups και επαγγελματικά φόρουμ. Δίνει διαλέξεις σε 
πανεπιστήμια και συντονίζει βιωματικά εργαστήρια για νέους επαγγελματίες μουσείων και φοιτητές. 
Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην οργάνωση και διοίκηση μουσείων, στην εξέλιξη της 
μουσειακής πρακτικής, στην κοινωνιολογική προσέγγιση των επισκεπτών και στην πολιτιστική 
διπλωματία. 
 

Αναστασία Ρουσάκη 
Υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου της Γάνδης 

Η Αναστασία Ρουσάκη είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου της 
Γάνδης, Βέλγιο (Ghent University, Belgium) στο πεδίο της ανάλυσης υλικών έργων πολιτιστικής 
κληρονομιάς εφαρμόζοντας την μέθοδο της Φασματοσκοπίας Raman. Είναι διπλωματούχος του 
τμήματος Φυσικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές πάνω 
στη Φυσική & Tεχνολογία Υλικών του ιδίου τμήματος. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον συνδιαστικό φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και 
την ταυτοποίηση οργανικών και ανόργανων υλικών, τα οποία συναντώνται σε Έργα Τέχνης. Το 
κυριότερο μέρος της δουλειάς της αποτελεί η εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Raman με εργαστηριακά 
και φορητά όργανα, σε εικόνες, πολύπτυχα, προϊστορικές βραχογραφίες, γυάλινες διακοσμητικές 
χάντρες κ.α, καθώς και η μελέτη νέων τεχνικών και μεθόδων για την ανάδειξη της συγκεκριμένης 
Φασματοσκοπίας. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε καμπάνιες μετρήσεων Έργων Τέχνης με 
φορητά όργανα σε εξωτερικούς χώρους και σε μουσεία στην Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. 

Το συγγραφικό της έργο, μέχρι τώρα, περιλαμβάνει 38 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ενώ συμμετέχει σε 
διεθνή ερευνητικά προγράμματα με κύριο σκοπό την μελέτη και τεκμηρίωση Έργων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Εμβέλειας. Άλλες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν συμμετοχές σε ημερίδες. 
Συνεπικουρεί στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων αναγνώρισης και ταυτοποίησης υλικών με 
τη χρήση Φασματοσκοπίας Raman, Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτίνων Χ και 2D/3D Ψηφιακής 
Μικροσκοπίας, ενώ συνεπιβλέπει ερευνητικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες οι οποίες 
επικεντρώνονται στη μελέτη διαφορετικών υλικών που συναντώνται σε Έργα Τέχνης και στην 
ανάπτυξη νέων μεθόδων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Ζωντανή Μετάδοση σε όλο τον κόσμο: 

Live Streaming: http://live.uth.gr 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017 
ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
7.45’ – 9.15’ Εγγραφή – υποδοχή συνέδρων – Διαπιστεύσεις – Εγγραφές 
9.30’ – 11.00’ Τελετή έναρξης Συνεδρίου – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
11.00’ – 11.30’ Ανακοίνωση Καθηγητού Α.Π.Θ. κ. Πέτρου Πατιά – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - 
Ισόγειο 
11.30’ – 12.00’ Διάλλειμα – καφές 
12.00’ – 14.00’ 1η παράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
12.00’ – 14.00’ 2η παράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Δ. Σαράτσης» - 3ος όροφος 
14.00’ – 15.00’ Γεύμα 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
15.00’ – 16.00’ Παρουσίαση των Αναρτημένων ανακοινώσεων αρ. 1 -11 
 – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
16.00’ – 16.30’ Διάλλειμα – καφές 
16.30’ – 18.30’ 3η παράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
16.30’ – 18.30’ 4η παράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Δ. Σαράτσης» - 3ος όροφος 
18.30’ – 20.00’ Καλωσόρισμα συνέδρων 
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ΣΑΒΒΑΤΟ  2/12/2017 
ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
9.00’ – 9.30’ Ανακοίνωση κ. Χαράλαμπου Χάϊτα, Μουσειολόγου, Δ/ντή για την Λειτουργία και 
την Διοίκηση του GrandEgyptianMuseum με την Hill International 
9.30’ – 9.40’ Διάλειμμα για να πάνε οι σύνεδροι στα αμφιθέατρα 
9.40’ – 12.10’ 5ηπαράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
9.40’ – 12.10’ 6ηπαράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Δ. Σαράτσης» - 3ος όροφος 
12.10’ – 12.40’Διάλλειμα – καφές 
12.40’ – 13.45’Παρουσίαση των Αναρτημένων ανακοινώσεων αρ. 12 -25  – Αμφιθέατρο «Ι. 
Κορδάτος» - Ισόγειο 
13.45’ – 13.55’Διάλειμμα για να πάνε οι σύνεδροι στα αμφιθέατρα 
13.55’ – 15.40’ 7η παράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
13.55’ – 15.40’ 8ηπαράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Δ. Σαράτσης» - 3ος όροφος 
15.40’ – 16.40’ Γεύμα 
21.00’                Επίσημο Δείπνο 
ΚΥΡΙΑΚΗ  3/12/2017 
ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
9.30’ – 10.00’ Ανακοίνωση κας Αναστασίας Ρουσάκη, Επιστημονικό προσωπικό 
Πανεπιστημίου Ghent – Βέλγιο– Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
10.00’ – 10.10’Διάλειμμα για να πάνε οι σύνεδροι στα αμφιθέατρα 
10.10’ – 12.55’ 9ηπαράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
10.10’ – 12.55’ 10ηπαράλληλη συνεδρία – Αμφιθέατρο «Δ. Σαράτσης» - 3ος όροφος 
12.55’ – 13.30’Διάλλειμα – καφές 
13.30’ -  14.00’Βραβεύσεις των τριών καλύτερων εργασιών, Σύσταση Ομάδων Έργου, 
Κλείσιμο Συνεδρίου Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος» - Ισόγειο 
 
14.00’ – 15.00’ : Αποχαιρετιστήριο γεύμα 

 
 
 
 

 
 

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
- EUROMED 2017 
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Πολιτισμός, Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Τουρισμός 
 

Βόλος, 1-3 Δεκεμβρίου, 2017 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό Συγκρότημα "Παπαστράτου" 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα εισηγήσεων και ανακοινώσεων 

Ζωντανή Μετάδοση σε όλο τον κόσμο: 

Live Streaming: http://live.uth.gr 

 
 
Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017 
7.45’ – 9.15’ Εγγραφή συνέδρων 
9.30’ -11.00’ Τελετή έναρξης του Συνεδρίου και χαιρετισμοί επισήμων 
Προεδρείο:  Οργανωτική Επιτροπή 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
κ.κ. Μαρίνος Ιωαννίδης- Καθηγητής  ΤΕΠΑΚ-Κύπρος ,Θεόδ. Γκανέτσος - Καθηγητής  ΑΕΙ 

Πειραιά Τ.Τ., Ιωάννης  Βαραλής -Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας , Ηλίας Νομπιλάκης  -τ. Αν.  Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών ,  
Κων/νος Σκριάπας  -Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης ΕΛΛΑΔΑ 

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

·         Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης κ. Ν. Παππάς 
·                 Εκπρόσωπος  της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 

Πανοσιολογιότατος  Αρχιμανδρίτης κ.  Καισάριος Χρόνης, Διευθυντής 
Βιβλιοθήκης Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης 

·                            Εκπρόσωπος Υπουργού Παιδείας & Πολιτισμού Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Κ. Καδή 

·                            Εκπρόσωπος  Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου 
·                            Εκπρόσωπος Υπουργού Τουρισμού κ. Έλενας  Κουντουρά 
·                            Γ.Γ. Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 

κ. Ελ. Κρέτσος 
·                           Εκπρόσωπος  Γ.Γ. Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κ. Κ. 

Τσέγα 
·                           Εκπρόσωπος  Πρέσβη Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κ. 

Κενεβέζου 
·                           Ψηφιακός Πρωταθλητής και Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας , Τουρισμού και Ενέργειας της Κύπρου Dr κ. Στέλιος 
Χειμώνας 

·                            Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιος 
·                            Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός 
·                            Αναπλ. Πρύτανης ΑΕΙ Πειραιώς Τ.Τ. κ. Δ. Τσελές 
·                            Εκπρόσωπος Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου Dr 

κ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους 
·                           Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γ. Πετράκος 
 
11.00’ – 11.30’ Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, 

Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας [ID:172] 
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«Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά : Ερευνητικές προτεραιότητες, Πολιτικές 
και ευκαιρίες» 

11.30’ – 12.00’ Διάλειμμα – καφές 
 
12.00’ – 14.15’ 1η συνεδρία Θεματικό πεδίο 6 : «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές 

για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 

Προεδρείο : Μαρίνος Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Σκριάπας 
12.00’-12.15’ Αγγελική Αντωνίου, Κώστας Βασιλάκης, Μανόλης Γουάλλες, Γιώργος 

Λέπουρας, Βασίλης Πουλόπουλος [ID:82] «Εμπειρίες από την ανάπτυξη 
θεματικών διαδρομών σε τρία Ελληνικά μουσεία» 

12.15’-12.30’  Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Αλεξάνδρα Νικηφορίδου, Ασημίνα 
Καρατζά, Βασιλική Ψαθά, Ελισάβετ (Μπέττυ) Χατζηνικολάου, Πρόδρομος 
Τσιαβός, Αλεξάνδρα Μπούνια, Ευθύμιος Μαυρίκας, Ηρακλής 
Αγιοβλασίτης  [ID:145] «Ψηφιακή στρατηγική για τον πολιτισμό» 

12.30’-12.45’ Παναγιώτης Ηλίας, Ζωή Γεωργιάδου [ID:83] «Ψηφιακή μνήμη και ιδιωτική 
πολιτιστική κληρονομιά: Η περίπτωση του σπιτιού του Ροδάκη στην Αίγινα» 

12.45’-13.00’ Αγγελική Ράλλη, Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Χρήστος Παπαναγιώτου, 
Τάσος Αναστασιάδης, Σάκης Γκέκας, Παναγιώτης Παππάς, [ID:98] «Η 
ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Μουσείου για την ελληνική μετανάστευση στον 
Καναδά» 

13.00’-13.15’ Αθηνά Κρικέλη [ID:156] «Διεθνή Μέσα και Μέσα Διασποράς» 
13.15’-13.30’ Νικόλαος Πολίτης [ID:76] «Η εικονική πραγματικότητα ως εργαλείο αιχμής στην 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τουρισμού: Οι δυναμικές των σύγχρονων ΤΠΕ 
στην υπηρεσία της τουριστικής αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων» 

13.30’-13.45’ Μυρτώ Μιχαλά, Δημήτριος Τσώλης [ID:105] «Αξιοποίηση των τεχνολογιών 
ψηφιοποίησης και παιχνιδοποίησης στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού προγράμματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την τέχνη και 
τον πολιτισμό» 

13.45’-14.00’ Συζήτηση 
12.00’  – 14.00’  2η συνεδρία Θεματικό πεδίο 4 : «Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο 
(Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Δ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ» 3ος όροφος 

Προεδρείο : Δημήτριος Τσελές, Αλέξανδρος Καπανιάρης 
12.00’-12.15’ Μαρία Τασσοπούλου, Μαρία Μπέκα, Πέτρος Πατιάς, Θεόδωρος Μακρίδης 

[ID:75] «Τεκμηρίωση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε πλήρως ανεπτυγμένο 
αστικό περιβάλλον. Η περίπτωση του "Βοσπόριου Μεγάρου" στη 
Θεσσαλονίκη» 

12.15’-12.30’ Ελένη Λινάκη, Αρχοντούλα Βασιλαρά, Ιωσήφ Στεφάνου [ID:69] «Η άϋλη και 
υλική πολιτιστική κληρονομιά της Άνω Σύρου. Μια διαφορετική 
χαρτογράφηση» 

12.30’-12.45’  Ιωαννίδης Μ., Σίμος Γεωργίου, Καραδήμας Δ., Σωμάκος Λ., Χασαπίδη Ε., 
Μποβέρος Α., Καραδήμας Γ. [ID:173] “Κατανόηση και πρόβλεψη των 
προκλήσεων του Σημασιολογικού Ιστού στην Πολιτιστική Κληρονομιά (CH). Η 
περίπτωση Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτιρίων Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (H-BIM) και εφαρμογών Επαυξημένης και Εικονικής 
Πραγματικότητας (AR/VR App).” 
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12.45’-13.00’ Αλέξανδρος Τσιώκος,, Αλέξανδρος Μόλχο,  [ID:171] «H σημασιολογική 
αναζήτηση πολιτιστικών δεδομένων μέσω internet» 

13.00’-13.15’ Σταμάτιος Πολύδωρας, Χριστόφορος Προβατίδης, Λυδία Παλαιοκρασσά-
Κόπιτσα [ID:135] «’Πρόπυλο’: Δημιουργία υψηλής πιστότητας αρχιτεκτονικής 
μακέτας αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με χαμηλού κόστους επιτραπέζιους 3D 
εκτυπωτές» 

13.15’-13.30’ Κωνσταντίνος Πατσέας [ID:174] «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» 
13.30’-13.45’ Αθανάσιος Μπίμπας, Χρήστος Φείδας [ID:118] «Προκλήσεις πολιτισμικής 

εκπαίδευσης την μετάδοση των πολιτισμικών αγαθών στις νέες γενιές μέσω 
των νέων τεχνολογιών» 

13.45’-14.00’ Συζήτηση 
14.00’ – 15.00’ Γεύμα 
15.00’ – 16.00’ : Παρουσίαση των Αναρτημένων ανακοινώσεων αρ. 1-10 στο 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 
Προεδρείο :      Κωνσταντίνος Σκριάπας, Νομπιλάκης Ηλίας 

Παντελεήμων Πετμεζάς, Daniel Brandão [ID:67] «Experimental Sound 
Editing as an Enabler of Acoustic and Phonetic Elements of Perception in Field 
Recordings»    
Χρήστος Χρυσανθόπουλος [ID:101] «Αrchive Αlert: Διαδικτυακή πλατφόρμα 
διάσωσης αρχειακού και άλλου πολιτιστικού υλικού»                  
Θεόδωρος Καναβάρης [ID:89] «Οι ποικίλες πτυχώσεις και εκφάνσεις μιας 
Διαβίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελευσίνας ως ψηφιοποιημένο 
εργαλείο διαχείρισής της από πλευράς της εκπαιδευτικής κοινότητας» 
Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου [ID:100] «Ανάλυση χρωστικών με τη μέθοδο 
φασματοσκοπίας Raman στις τοιχογραφίες του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας στην Άνω 
Πόλη Μονεμβασίας» 
Ιωάννα Κανελλοπούλου, Ιωάννης Ντιντάκης [ID:92] «Ψηφιοποίηση και 
ανασχεδιασμός αντικειμένων και επίπλων από το Λαογραφικό Μουσείο 
Καρδίτσας» 
Δημήτρης Τσαλκάνης [ID:110] «Φωτογραμμετρική αποτύπωση 
παραδοσιακού γεφυριού πριν την αλλοίωση της ιστορικής του όψης και 
αξιοποίηση του τρισδιάστατου μοντέλου» 
Χρυσάνθη Χαρίσκου [ID:73] «Τοπική ανάπτυξη στον Δήμο Δράμας: 
Πολιτιστική διαχείριση της αναβίωσης ιστορικών περιοχών» 
Ιορδάνης Σιναμίδης, Παρασκευή Νάτση, Λεωνίδας Τσομπόλης [ID:111] 
«Ψηφιακή αποτύπωση και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση κωδωνοστασίου της Ι. Μ. 
Πανορμίτη, στη Σύμη» 
Αθηνά Χρόνη , [ID:175] «Επιστολική Δελτάρια : Η συμβολή τους στη 
διερεύνηση του πολιτισμικού παρελθόντος. Περιοχή μελέτης : Ιωάννινα» 
Ιωάννα Παπαγιάννη, Βασιλική Πάχτα  [ID:169] «Εφαρμογή ψηφιακής 
τεχνολογίας για την τεκμηρίωση των βλαβών των ιστορικών φάρων και την 
υπόδειξη υλικών και μεθοδολογιών συμβατής και επιτελεστικής επέμβασης» 

16.00’ – 16.30’ Διάλειμμα – καφές 
16.30’ – 18.30’ 3η συνεδρία Θεματικό πεδίο 6 : «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές 

για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 

Προεδρείο :  Ιωάννα  Λαλιώτου , Διονύσιος  Μουρελάτος 
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16.30’ – 16.45’ Γρηγόριος Παπαγιάννης, Νικόλαος Σικλαφίδης [ID:106] «Το DIALG σήμερα: 
δυνατότητες και προοπτικές» 

16.45’ – 17.00’ Ελένη Μαΐστρου, Δημήτρης Ψυχογυιός [ID:112] «Παγκόσμιο τοπικό, 
δικτυακό σύστημα διεπιστημονικής καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης 
άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» 

17.00’ – 17.15’ Γεωργία Χειρχαντέρη [ID:130] «Αναζήτηση μεθόδων για την αναγνώριση της 
νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς με ψηφιακά εργαλεία» 

17.15’  – 17.30’ Κωνσταντίνος Ελευθεράκης, Γεώργιος Ασημακόπουλος, Αγγελική 
Κίτσιου [ID:117] «Σκιαγραφώντας τη λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών 
πρακτικών πολιτιστικής επικοινωνίας στο πλαίσιο των προκλήσεων της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Πιλοτική Έρευνα στο Μέγαρο Μουσικής» 

17.30’ – 17.45’ Ελένη Γαλιώτου, Νικήτας Καρανικόλας, Αγγελική Ράλλη [ID:119] 
«Αρχειοθέτηση και διαχείριση ψηφιοποιημένων πηγών ελληνικών διαλέκτων» 

17.45’ – 18.00’ Παναγιώτης Γκικόπουλος, Γεώργιος Ράπτης, Χριστίνα Κατσίνη, Χρήστος 
Φείδας, Νικόλαος Αβούρης [ID:131] «Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση 
φυσικού χειριστηρίου για την αλληλεπίδραση με αντικείμενα πολιτισμού σε 
περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας» 

18.00’ – 18.15’ Γεώργιος Αδαμίδης, Βάλια Αμοιρίδου, Γιώργος Ρίζος , Θωμάς Τσουκαλάς, 
Γιώργος Κεχαγιάς, Νίκος Κουκουρούζης [ID:99] «Μύλος Ματσόπουλου 
Τρικάλων: ένας αλευρόμυλος αφηγείται… Αποκατάσταση και μουσειολογική 
ανάδειξη ενός βιομηχανικού συγκροτήματος» 

18.15’ – 18.30’  Συζήτηση 
16.30’ – 18.30’ 4η συνεδρία Θεματικό πεδίο 4 : «Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο 
(Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ»  και Θεματικό πεδίο 3 : «Ψηφιακή Πολιτιστική 
κληρονομιά και η διαχείρισή της» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Δ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ» 3ος 
όροφος 

Προεδρείο : Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάνας, Ιωάννης Βαραλής 
16.30’ – 16.45’ Στυλιανή Μπάρτζου [ID:148] «Διδάσκοντας Ιστορία της τέχνης σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα» 
16.45’ – 17.00’ Βασιλική Πάχτα , Ιωάννα Παπαγιάννη [ID:168] «Δημιουργία συστήματος 

καταγραφής και αξιολόγησης των χαρακτηριστικών  των ιστορικών φάρων ως 
μνημείων πολιτισμού» 

17.00’ – 17.15’ Μάρκος Κωνσταντάκης, Γεώργιος Καρυδάκης, Ιωάννης Αλιπράντης, 
Κωνσταντίνος Μιχαλάκης, Ειρήνη Καλαθά, Ευθυμία Μωραΐτου [ID:95] 
«Από τα δεδομένα στον χρήστη: Τεχνολογίες αναπαράστασης και τεχνικές 
ανάδειξης της ψηφιακής πολιτισμικής κληρονομιάς και προσεγγίσεις 
μοντελοποίησης, επαύξησης, βελτιστοποίησης και αξιολόγησης της 
πολιτισμικής κληρονομιάς» 

17.15’ – 17.30’ Παντελεήμων Μαράκος [ID:78] «Η οπτικοακουστική διαφήμιση στα μουσεία» 
17.30’ – 17.45’ Κατερίνα Καμπάση, Ιωάννης Δραγώνας [ID:102] «Σχεδιασμός πειραμάτων 

αξιολόγησης για ιστοσελίδες μουσείων» 
17.45’ – 18.00’ Ελένη Βουλιγέα, Γεώργιος Παπαϊωάννου [ID:80] «Ανάπτυξη ψηφιακής 

εφαρμογής για το μουσείο Mon Repos στην Κέρκυρα» 
18.00’ – 18.15’ Δημήτριος Χριστόπουλος, Ευσταθία Χατζή, Γεώργιος Σοφιανόπουλος, 

Δημήτριος Εφραίμογλου  [ID:97] «Χρησιμοποιώντας την εικονική 
αναπαράσταση πραγματικού χρόνου και την κατάλληλη ιστορική αφήγηση για 
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την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Η Μελέτη περίπτωσης 
«Αγία Σοφία: 1500 χρόνια ιστορίας» 

18.15’ – 18.30’  Συζήτηση 
19.00 μ.μ.  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ- 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥ 
Γιορτή καλωσορίσματος για όλους τους Συνέδρους το απόγευμα της Παρασκευής 1 

Δεκεμβρίου 2017  και  ώρα 19.00 μ.μ., αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της 
1ης μέρας του Συνεδρίου ,  στον θόλο του κτιρίου "ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ" του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  , με κεράσματα και τοπικές γεύσεις του 
Πηλίου ,τοπικά κρασιά , μουσικές και την εμφάνιση Χορευτικής Ομάδας του 
περίφημου Λυκείου Ελληνίδων Βόλου με Πηλιορείτικες Φορεσιές και Χορούς 
του "Βουνού των Κενταύρων " 

(Μια διοργάνωση του Φορέα  για τη διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος "Μαγνήτων 
Κιβωτός", " της Ι.Μ. Δημητριάδος , στα πλαίσια του Συνεδρίου). 
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Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017 
9.00’ – 9.30’ Χαράλαμπος  Χάϊτας, Μουσειολόγος, Δ/ντης για την Λειτουργία και την Διοίκηση 

του Grand Egyptian Museum με την Hill International [ID:  ] «Η διάχυση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσο ενδυνάμωσης των διεθνών σχέσεων, 
τουρισμού και αναψυχής» 

9.30΄- 9.40΄ Διάλειμμα για να πάνε οι σύνεδροι στα αμφιθέατρα   
9.40’ – 12.10’ 5η συνεδρία Θεματικό πεδίο 2 : «Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον 

Τουρισμό» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 
Προεδρείο: Ιωάννης Δ. Βαραλής, Στέλλα Μουζακιώτου 
9.40’ – 9.55’  Νάνου Μαρία [ID:  ] «Θρησκευτικά μνημεία της Μαγνησίας» 
9.55’ – 10.10’ Ελένη Ζγουλέτα, Mohamed Atwa [ID:84] «Τεκμηρίωση και διαχείριση 

μουσειακών συλλογών με συστήματα διαχείρισης πληροφοριών: 
Προδιαγραφές, κριτήρια, πρωτόκολλα και περιεχόμενα πεδία. Η εμπειρία του 
Grand Egyptian Museum» 

10.10’ – 10.25’ Ελπίδα Σαλταγιάννη, Χρήστος Γούσης [ID:65] «Θρησκευτικός τουρισμός 
μέσα από τα μνημεία-ναούς της ΠΕ Πρέβεζας» 

10.25’ – 10.40’ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνα Φλούγκου [ID:77]«Δημιουργία 
ψηφιακής βάσης δεδομένων των διατηρητέων μνημείων της Υπηρεσίας 
Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 
και Νοτίου Ιονίου (ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ) με τη χρήση του προγράμματος Google 
Earth» 

10.40’ – 10.55’ Βίκυ Ασκητή, Μαρία Γενιτσαρίου [ID:79] «Αρχείο διοικητή Ξενοφώντος 
Ζολώτα: Ηλεκτρονική ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση τεκμηρίων και αξιοποίησή 
του» 

10.55’ – 11.10’ Γ. Αγγέλης, Ι. Κολοκοτρώνης , Ν. Λιανός, Α. Σταμνάς [ID:170] «3D Ψηφιακή 
καταγραφή, διαχείριση και προβολή μουσείων και εκθεσιακών χώρων» 

11.10’ – 11.25’ Ελένη Γαλιώτου [ID:129] «Ψηφιοποίηση και πρόσβαση στο περιεχόμενο 
βιβλίων και χειρογράφων Ι. Μ. Ευαγγελιστρίας Σκιάθου» 

11.25’ – 11.40’   Λεωνίδας Καραμπίνης, Μελίνα-Αικατερίνη Βλάχου, Γιάννης Σκαλτσάς, 
Εμμανουήλ Μαραβελάκης, Δημήτριος Μακρής [ID:115] «Ψηφιακή 
χρωματική αποκατάσταση τοιχογραφιών βανδαλισμένου μνημείου και 
δυνατότητα μορφολογικής αποκατάστασης» 

 11.40’ – 11.55’ Σταμάτιος Πολύδωρας, Βασιλική Μητσοπούλου, Χριστόφορος 
Προβατίδης, Γεώργιος Θεοδώρου [ID:136] «Ο τελευταίος ευρωπαίος 
ελέφαντας: Πλήρης σκελετική 3D ψηφιακή ανασύσταση και φυσική 
αναπαράσταση, αποτελέσματα, οφέλη και προοπτικές» 

11.55’ – 12.10’ Συζήτηση 
9.40’ – 12.10’ 6η συνεδρία Θεματικό πεδίο 6 : «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για 

την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και Θεματικό πεδίο 5 
«Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συμβάσεις, 
προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Δ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ» 
3ος όροφος 

Προεδρείο: Ανδρέας Γεωργόπουλος, Χριστόδουλος  Χαμζάς 
9.40’ – 9.55’ Ανδρέαs Γεωργόπουλος [ΙD :162] «Η συμβολή της CIPA στην ψηφιακή 

τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς» 
9.55’ – 10.10’ Νικόλαος Μπολανάκης, Εργίνα Καβαλλιεράτου, Αικατερίνη Κλωνάρη, 

Εμμανουήλ Μαραβελάκης [ID:147] «Σύγχρονες τεχνικές 3D μοντελοποίησης 
για την ενίσχυση της εκπαίδευσης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς» 



 

54 
 

10.10’ – 10.25’ Βασίλης Μπόκολας, Αλέξης Ντάσιος, Δημήτρης Ντάσιος, Λάμπρος 
Τζανέτος [ID:151] «Ιστορία, πολιτισμός και video games. Τα ψηφιακά 
παιχνίδια εμπορικού σκοπού ως φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς» 

10.25’ – 10.40’ Βασιλική Μακρή [ID:154] «Η Οδύσσεια των ελληνικών ηχητικών αρχείων του 
Γκέρλιτς. Πρόταση για μία ψηφιακή έκδοσή τους» 

10.40’ – 10.55’ Αλέξανδρος Καπανιάρης [ID:146] «Ο πολιτισμός της αγροτικής παραγωγής 
μέσα από το ιστορικό αρχείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς (1916-
2017): Εργασίες και πρακτικές για τη διαχείριση, τεκμηρίωση και ανάδειξη 
των πολύτιμων τεκμηρίων» 

10.55’ – 11.10’ Αρχιμανδρίτης Καισάριος Χρόνης [ID:153] «Αναδιοργάνωση και 
ψηφιοποίηση της  Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης»   

11.10’ – 11.25’ Αντώνης Γλιούμπας, Γεώργιος-Αλέξης Ιωαννάκης, Κωνσταντίνος 
Σταυρόγλου, Ανέστης Κουτσούδης, Χριστόδουλος Χαμζάς [ID:159] «Μη-
επανδρωμένα αεροσκάφη και ψηφιοποίηση μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς» 

11.25’ – 11.40’  Παναγιώτης Σπαθής, Παναγιώτης Τζουμέρκας, Μαρίνος Ιωαννίδης, 
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Γρηγόριος 
Λιαντάς [ID: 108] «Μελέτη, συντήρηση και ψηφιοποίηση των παλαιτύπων και 
χειρογράφων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής» 

11.40’ – 11.55’ Μαρίνα Μαρκέλλου, Φωτεινή Σαλμούκα [ID:87] «Ψηφιακή ανάδειξη των 
σύγχρονων ελληνικών μουσειακών συλλογών: Πολιτισμικές και νομικές 
προεκτάσεις» 

11.55 ‘ – 12.10’ Συζήτηση 
12.10’ – 12.40’ Διάλειμμα – καφές 
12.40’ – 13.45’ Παρουσίαση των Αναρτημένων ανακοινώσεων αρ. 11-24 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. 

ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 
Προεδρείο :  Χαράλαμπος Χάϊτας, Βασιλική Πάχτα 

Αθανάσιος-Φοίβος Μπέρδος[ID:113] «Ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω ψηφιοποίησης. Μελέτη περιπτώσεων, εμπόδια και 
προοπτικές» 
Αθανάσιος Δήμου, Δημήτριος Τζιουμακλής, Θωμάς Λάζιος, Ειρήνη 
Σουμπρί, Βασίλειος Δημητρίου [ID:116] «Αποτύπωση Ι. Μ. Σπαρμού 
Ελασσόνας και δημιουργία 3D μοντέλου με χρήση UAV και 360o κάμερα» 
Αριστοτέλης Γεώργιος Σακελλαρίου, Ιωάννης Σπανός, Marc Pelletreau 
[ID:123] «Ενίσχυση φωτογράφησης με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας: 
μία οικονομική και πρακτική μέθοδος» 
Ελένη Αρβανίτη, Παναγιώτης Παπαδάτος, Ευάγγελος Παπαδάκης [ID:126] 
«Συνεργατική Ψηφιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» 
Αναστασία Ζωή Σουλιώτου [ID:139] «Εικαστικές αποτυπώσεις της 
ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς» 
Μαρία Στιβακτάκη [ID:141]«’Αντικείμενα παλιά, που δεν υπάρχουν πια…’: 
Δημιουργώντας με τους μαθητές ένα ψηφιακό μουσείο παραδοσιακών 
αντικειμένων στον διαδραστικό πίνακα» 
Ελένη Μουστάκα [ID:150] «Αναζητώντας το παρελθόν μέσα από την 
τριδιάστατη πραγματικότητα» 
Ελευθέριος Φατές, Παναγιώτης Μανέτος [ID:157] «Διαδικτυακή 
χαρτογραφική εφαρμογή για την καταγραφή ιστορικών γεγονότων και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω crowdsourcing» 
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Γιώργος Μικρού [ID:163] «Τρισδιάστατα εκτυπωμένοι απτικοί χάρτες για την 
καθοδήγηση ατόμων με μερική ή ολική τύφλωση σε αρχαιολογικούς και 
δημόσιους χώρους και μουσεία» 
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, [ID:165] «Πρακτικές για την παρακολούθηση 
περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς από γεωλογικούς κινδύνους» 
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, [ID:166] «Εφαρμογές παρατήρησης γης και 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την πολιτιστική κληρονομιά: Τρέχουσες 
δυνατότητες και μελλοντικές προοπτικές» 
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, [ID:167] «Παρακολούθηση μετακινήσεων    
εδάφους με τεχνικές In-SAR στην Κύπρο στο πλαίσιο του έργου «CLIMA» - 
Αναγνώριση, διαχείριση και αξιολόγηση κινδύνων σε πολιτιστικά τοπία» 
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, [ID:164] «Οφέλη που προκύπτουν από το 
πρόγραμμα "ATHENA" Horizon 2020 Twinning στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς με την χρήση της τηλεπισκόπησης και της παρατήρησης γης» 

13.45΄- 13.55΄ Διάλειμμα για να πάνε οι σύνεδροι στα αμφιθέατρα   
13.55’ – 15.45’ 7η συνεδρία Θεματικό πεδίο 2 : «Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές 

για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομίας» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. 
ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 

Προεδρείο: Σπυρίδων Συρόπουλος, Νικόλαος Λιανός 
13.55’ – 14.10’ Ιωάννης Δεληγιάννης, Σοφία-Μαρία Πουλημένου, Πολυξένη Καϊμάρα 

[ID:144] «Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 
διαδραστικών διαδρομών αφήγησης» 

14.10’ – 14.25’ Μαρία Βίγλη, Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Αναστασία Αβραμοπούλου , 
Παναγιώτα Μιχαλοπούλου [ID:149] «Διαδίκτυο και πολιτιστική κληρονομιά: 
The TIME MAPS Project» 

14.25’ – 14.40’ 
14.40’ – 14.55’ Carmela Crescenzi, Φωτεινή Στριγγάρη [ID:142] «Ψηφιακή αποτύπωση και 

αναπαράσταση μέρους του αρχαιολογικού χώρου της Καππαδοκίας» 
14.55’ – 15.10’ Γιάννης Αναστασίου [ID:66] «Τουρισμός κρουαζιέρας :  δυνατότητες και 

προοπτικές του Βόλου. «Αργοναυτική Εκστρατεία»: Η επώνυμη θεματική 
κρουαζιέρα» 

15.10’ – 15.25’ π. Ιωάννης-Γεώργιος Περιστερίδης, Παναγιώτης Μανέτος, Γεώργιος 
Φώτης [ID:158] «Διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή για την καταγραφή και 
ανάδειξη της ιστορίας των Ιερών Ναών και ιστορίας της Ι. Μητροπόλεως 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως» 

15.25’ - 15.40’ Συζήτηση 
13.50’ – 15.50’ 8η συνεδρία Θεματικό πεδίο 3 : «Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και η 

διαχείρισή της» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Δ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ» 3ος όροφος 
Προεδρείο: Γεώργιος Θεοδώρου, Βασίλειος Παγούνης 
13.55’ – 14.10’ Κωνσταντίνος Δημουλάς, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Ευριπίδης 

Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Στεφανία Δαουκοπούλου, Μαρία Βουβούση, 
Βασιλική Εξάρχου, Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη, Ευθύμιος 
Γεωργούσης, Γεώργιος Ζαμπέτογλου, Ανθή Παύλου, Αντώνιος 
Αποστολίδης, Δημήτριος Κιοσέογλου, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, 
Δημήτριος Λιόβας, Χρήστος Πολύζος, Ιωάννα Αετοπούλου [ID:124] «Η 
ψυχολογία του ζωτικού προσωπικού χώρου στην εικονική διαμόρφωση ως 
φυσικών των χώρων ενός μουσείου» 
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14.10’ – 14.25’  Αριστείδης Ζάχος, Αθανάσιος Δήμου [ID:120] «Ψηφιακή τεκμηρίωση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δολίχης Ελασσόνας» 

14.25’ – 14.40’  Ευθυμία Σουζάνα Γαβριήλ [ID:70] «Η προβολή του θρησκευτικού τουρισμού 
μέσα από τους ψηφιακούς οδηγούς του ΕΟΤ. Η περίπτωση των Επτανήσων» 

14.40’ – 14.55’ Αθανασία Αλεξανδρή, Ευάγγελος Δρόσος, Δημήτριος Τσώλης, Χρήστος 
Αλεξάκος [ID:107] «Τρισδιάστατα Serious Games στην πολιτισμική 
εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης για τον ‘EL GREGO’» 

14.55’ – 15.10’ Αθανάσιος Δήμου, Δημήτριος Χριστοδούλου, Ιωάννης Φαρασλής [ID:109] 
«Ψηφιακή απεικόνιση και προβολή πολιτιστικών μνημείων μέσω UAV, 3D 
κάμερας και εφαρμογής για κινητά: Μελέτες περίπτωσης» 

15.10’ – 15.25’ Νίκος Γραμμαλίδης, Σταμάτιος Γιαννουλάκης, Νικόλαος Τσαπατσούλης, 
Στέφανος Καμαρινόπουλος, Παναγιώτης Μπαρμπούτης, Κοσμάς 
Δημητρόπουλος, Αναστάσιος Δουλάμης [ID:114] «Ένα ολιστικό σχήμα 
περιγραφής δεδομένων καταγραφής παραδοσιακών χορών για την προστασία, 
μετάδοση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών» 

15.25’ – 15.40’ Συζήτηση 
15. 40’ – 16.40’ Γεύμα 
 
21.00’    Διοργάνωση Επίσημου Δείπνου (Social Dinner) για όλους τους Συνέδρους 
Δηλώσεις συμμετοχής στο Επίσημο Δείπνο (Social Dinner ) του Συνεδρίου  στη Γραμματεία 

του Συνεδρίου στη συμβολική τιμή των 20 ευρώ ( περιλαμβάνει πλούσιο και 
εκλεκτό μενού με τοπικές πηλιορείτικες γεύσεις , τοπικό οίνο, εξαιρετική 
ζωντανή μουσική και εκπλήξεις ) . 

Στο τραγούδι η εξαίρετη Έρρικα Πατρικίου και στο πιάνο ο Ηλίας Χατζόγλου σε ένα μοναδικό 
αφιέρωμα στα ομορφότερα τραγούδια  της Ελληνικής και παγκόσμιας 
μουσικής Σκηνής. 

Μέρα Επίσημου Δείπνου-Δεξίωσης : Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 21.00 μ.μ. 
Χώρος επίσημης Δεξίωσης: ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ ΒΟΛΟΥ  (Ι. Καρτάλη 1- ΒΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦ. 

ΣΥΝΕΝΝ. 24210-36511,ένα από τα ομορφότερα  νεοκλασικά κτίρια στο Βόλο, 
παραλία Βόλου, σε απόσταση 100 μέτρων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) . 
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Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017 
9.30’ – 10.00’ Αναστασία Ρουσάκη,  Επιστημονικό προσωπικό Πανεπιστημίου Ghent – 

Βέλγιο,  [ID:176] «Η ΦασματοσκοπΙα Raman στην Yπηρεσία της 
Αρχαιομετρικής Έρευνας» 

10.00’ – 10.10’ Διάλειμμα για να πάνε οι σύνεδροι στα αμφιθέατρα 
10.10’ -12.55’ 9η συνεδρία Θεματικό πεδίο 1 : «Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 
Προεδρείο : Θεόδωρος Γκανέτσος, Νικόλαος Λάσκαρης 
10.10’ -10.25’ Δάφνη Μπίκα [ID:85] «Ο ρόλος του ψηφιοποιημένου ελέγχου κατάστασης 

διατήρησης μιας μουσειακής συλλογής στην κατάρτιση του διαχειριστικού 
πλάνου στον τομέα συντήρησης» 

10.25’ -10.40’  Μαρία Αθανασέκου [ID:68] «Επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της 
θρησκευτικής τέχνης της Αναγέννησης – Μια εκπαιδευτική προσέγγιση των 
μουσειακών συλλογών μέσω των νέων τεχνολογιών» 

10.40’ -10.55’ Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, [ID:]   «Δυνατότητες συνεργασίας ΑΕΙ,  
Πολιτιστικών -Δημιουργικών φορέων ,στα πλαίσια εθνικών- διασυνοριακών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων» 

10.55’ -11.10’ Mερόπη Κατσαντώνη, Θεόδωρος Γκανέτσος, Μαντώ Παναγοπούλου [ID:72] 
«Μελέτη των χρωστικών στις τοιχογραφίες της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών 
Αιγιαλείας με χρήση της φασματοσκοπίας Raman» 

11.10’ -11.25’ Κατερίνα Κουτλιάνη, Θεόδωρος Γκανέτσος, Χριστίνα Μερκούρη, Μαρία 
Περράκη [ID:125] «Tαυτοποίηση χρωστικών σε ζωγραφικά έργα τέχνης του 
Νικολάου Κουτούζη από το Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου με τη 
χρήση μη-καταστροφικών – φασματοσκοπικών τεχνικών» 

11.25’ -11.40’ Κωνσταντίνα Ρωμαντζή, Θεόδωρος Γκανέτσος, Ευαγγελία Κατούνια, 
Χρύσα Δραντάκη [ID:71] «Μελέτη και ανάλυση χρωστικών σε πίνακες από το 
Κέντρο Τέχνης “Giorgio de Kiriko” με χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών» 

11.40’ -11.55’ Πέτρος Σταυρουλάκης, Richard Leach  [ID:88] «Ψηφιοποίηση παραδοσιακών 
μουσικών οργάνων» 

11.55’ -12.10’ Ιωάννης Ντιντάκης, Μιχαήλ Σκαρβέλης, Περικλής Μιχαηλίδης, Νικόλας 
Ερωτόκριτου [ID:94] «Σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης, σχεδίασης και 
αναπαραγωγής εκκλησιαστικών ξυλογλύπτων» 

12.10 ‘  - 12.25 ‘Ευαγγελία Παπαθωμά, Θεόδωρος Γκανέτσος, Βασιλική Κανταρέλου 
[ID:122] «Μια κυρία 2.500 χρόνων μας αποκαλύπτει ...» 

12.25 ’-12.40’  Δέσποινα Πετρίδη, Θεόδωρος Γκανέτσος, Παναγιώτα Αυγερινού, Χριστίνα 
Καζαζάκη [ID:128] «Εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών για τη μελέτη 
επιχρυσωμένων κοσμημάτων από ταφικά σύνολα στην πόλη των Μεγάρων» 

12.40’ – 12.55’   Συζήτηση 
10.10’ -12.55’ 10η συνεδρία Θεματικό πεδίο 2 : «Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον 

Τουρισμό» και Θεματικό πεδίο 3 : «Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και η 
διαχείρισή της» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Δ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ» 3ος όροφος 

Προεδρείο : Μαρίνος Ιωαννίδης ,  Αναστασία Ρουσάκη 
10.10’ -10.25’ Αγγελική Ράλλη, Βασιλεία Αλεξέλλη, Χαράλαμπος Τσιμπούρης [ID:96] «Ο 

ηλεκτρονικός διαλεκτικός άτλαντας της Λέσβου» 
10.25’ -10.40’ Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης, Αθανάσιος Βουλόδημος, Αναστάσιος 

Δουλάμης, Νικόλαος Δουλάμης [ID:137] «Αυτόματη τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση από πολυμεσικό περιεχόμενο δημοσιευμένο σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης» 
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10.40’ -10.55’ Ελένη Μελισσά, Nίκος Γραμμαλίδης [ID:127] «H άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
και η σημασία των νέων τεχνολογιών Ι-Treasures για την διαφύλαξή της. Ο 
ιδιαίτερος χορός του Ζάμαντα στην Πεντάπολη Σερρών ως μελέτη 
περίπτωσης και οι προοπτικές μιας τοπικής τουριστικής πολιτικής» 

10.55’ -11.10’ Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Αποστολία Γαλάνη, Ρέα Κακάμπουρα [ID:132] 
«Πολιτιστική κληρονομιά, ευρωπαϊκή ταυτότητα, νέες τεχνολογίες: 
ανιχνεύοντας τις πολλαπλές διαστάσεις της πλατείας Κοτζιά μέσα από το 
CoHERE» 

11.10’ -11.25’ Μαρία Σινανίδου [ID:81] «Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακές 
απεικονίσεις και προβολές αρχαιολογικών χώρων και μουσείων» 

11.25’ -11.40’ Στέλλα Μουζακιώτου [ID:160] «Πολιτισμική διάδραση Ελλάδας-Αυστρίας μέσα 
από την τέχνη της προσωπογραφίας» 

11.40΄ - 11.55΄  Κωνσταντίνα Σιούντρη, Δημήτριος Βέργαδος, Χρήστος-Νικόλαος 
Αναγνωστόπουλος [ID:138] «Διάκριση τυπολογίας των βυζαντινών ναών 
μέσω αναγνώρισης προτύπων» 

11.55’ -  12.10’  Σάββας Μακρίδης, Βασιλική Παπαγεωργίου [ID:155] «Η οπτικοακουστική 
πολιτιστική κληρονομιά: προσεγγίσεις στο ραδιοτηλεοπτικό αρχείο της ΕΡΤ» 

12.10’-12.25΄    Βασιλική Παπαγεωργίου [ID:133] «Πολιτιστικοί οργανισμοί και μουσεία στον 
κυβερνοχώρο: Μορφές κυβερνοπολιτισμού και όψεις των μετασχηματισμών 
τους στη σύγχρονη Ελλάδα» 

12.25’ – 12.40’  Αφροδίτη Καμάρα, Δέσποινα Λαμπαδά, Γεώργιος Τζεδόπουλος, 
Κλεοπάτρα Φέρλα [ID:104] «Ψηφιακό περιεχόμενο, επικοινωνία και 
πολιτιστική κληρονομιά: Προς μια σφαιρική αντίληψη του πολιτιστικού 
αποθέματος στην ψηφιακή εποχή» 

12.40’ – 12.55’  Συζήτηση 
12.55’ – 13.30’ Διάλειμμα – καφές 
13.30’ – 14.00’ Ιωάννης Βαραλής, Θεόδωρος Γκανέτσος, Μαρίνος Ιωαννίδης, Ηλίας 

Νομπιλάκης, Κωνσταντίνος Σκριάπας, Συμπεράσματα του Συνεδρίου 
Βραβεύσεις των τριών καλύτερων εργασιών, Σύσταση Ομάδων Έργου, Κλείσιμο Συνεδρίου 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ» ισόγειο 
 
14.00’ – 15.00’ : Αποχαιρετιστήριο γεύμα στον θόλο του κτιρίου 'ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ" και 

ανανέωση του ραντεβού για το έτος 2018 στην Κύπρο στο EuroMed 2018 
( ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ) και το έτος 2019 στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς -EuroMed 2019. 

   
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

19.00 μ.μ.  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ- 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥ 

Γιορτή καλωσορίσματος για όλους τους Συνέδρους το απόγευμα της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου 2017  και  ώρα 
19.00 μ.μ., αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της 1ης μέρας του Συνεδρίου ,  στον θόλο του κτιρίου 

"ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  , με κεράσματα και τοπικές γεύσεις του Πηλίου ,τοπικά κρασιά 
, μουσικές και την εμφάνιση Χορευτικής Ομάδας του περίφημου Λυκείου Ελληνίδων Βόλου με Πηλιορείτικες 

Φορεσιές και Χορούς του "Βουνού των Κενταύρων " 
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(Μια διοργάνωση του Φορέα  για τη διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος "Μαγνήτων Κιβωτός", " της Ι.Μ. 
Δημητριάδος , στα πλαίσια του Συνεδρίου). 

 
 

 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -ώρα 21.00 μ.μ. 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  -SOCIAL DINNER 
 
21.00 μ.μ.  Διοργάνωση Επίσημου Δείπνου (Social Dinner) για όλους τους Συνέδρους 
Δηλώσεις συμμετοχής στο Επίσημο Δείπνο (Social Dinner ) του Συνεδρίου  στη Γραμματεία του Συνεδρίου 
στη συμβολική τιμή των 20 ευρώ ( περιλαμβάνει πλούσιο και εκλεκτό μενού με τοπικές πηλιορείτικες γεύσεις , 
τοπικό οίνο, εξαιρετική ζωντανή μουσική και εκπλήξεις ) . 
Στο τραγούδι η εξαίρετη Έρρικα Πατρικίου και στο πιάνο ο Ηλίας Χατζόγλου σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στα 
ομορφότερα τραγούδια  της Ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής Σκηνής. 
Μέρα Επίσημου Δείπνου-Δεξίωσης : Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 21.00 μ.μ. 
Χώρος επίσημης Δεξίωσης: ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ ΒΟΛΟΥ  (Ι. Καρτάλη 1- ΒΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝΕΝΝ. 
24210-36511,ένα από τα ομορφότερα  νεοκλασικά κτίρια στο Βόλο, παραλία Βόλου, σε απόσταση 100 μέτρων 
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) . 
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

σε Μουσεία και αξιοθέατα της πόλης του Βόλου 
Είχαν προγραμματιστεί στα πλαίσια του Συνεδρίου και οργανωμένες επισκέψεις στα σημαντικότερα 
σημεία της πόλης του Βόλου ,κατά το Σάββατο το απόγευμα 2 Δεκεμβρίου 2017 ,αλλά λόγω του μεγάλης 
έκτασης συνεδριακού χρόνου, οι επισκέψιμοι χώροι κλείνουν και δεν κατέστη δυνατό, παρά τις 
προσπάθειές μας ,  να παραταθεί το ωράριό τους . Ως εκ τούτου , σας δίνουμε παρακάτω σχετικές 
πληροφορίες, έτσι ώστε όποιος ενδιαφέρεται ειδικά για τους χώρους αυτούς , να τους επισκεφτεί όποια 
ώρα επιθυμεί , τις ώρες που οι χώροι αυτοί είναι ανοικτοί. Βρίσκονται κοντά στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και μπορεί κάποιος, με λίγα λεπτά πεζοπορίας,  να τους προσεγγίσει. 

 
"ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ" ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

 
Το Μουσείο ανεγέρθηκε το 1909 με δωρεά του Αλεξίου Αθανασάκη. Είναι ένα από τα 
σημαντικότερα ελληνικά μουσεία με πρωτότυπη χωροθέτηση. Στις αίθουσές του εκτίθενται 
αντικείμενα από τους νεολιθικούς οικισμούς του Σέσκλου και του Διμηνίου, πήλινα ειδώλια και 
σκεύη της γεωμετρικής εποχής από το κάστρο του Βόλου, τα Πευκάκια, τη Νεάπολη αλλά και 
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από περιοχές του ευρύτερου θεσσαλικού χώρου, γλυπτά της κλασικής εποχής καθώς και 
σπάνια αρθρωτά ειδώλια, ανάγλυφα της αλεξανδρινής εποχής από τη Δημητριάδα. Ιδιαίτερα 
σημαντικό έκθεμα αποτελούν φυσικά οι σπάνιες γραπτές στήλες του 3ου π.Χ. αι., που 
διασώζουν στοιχεία ζωγραφικής των αρχαίων Ελλήνων σε μαρμάρινα έργα τέχνης. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 24210-25285 και 24210-24134. 
 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ "ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ" 

Νότια Πύλη, ΒΟΛΟΣ    ΤΗΛΕΦ.2421 029844 
 
 
Το Μουσείο στεγάζεται στο παλιό Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας Νικολάου  & 
Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα, στον Βόλο. Παρουσιάζει την καθημερινή ζωή στο εργοστάσιο, 
καθώς και όλα τα στάδια της παραγωγής διαφορετικών τύπων τούβλων και κεραμιδιών. 
Στόχος του είναι αναδείξει την ιστορική ταυτότητα της πόλης του Βόλου και να συμβάλει στη 
διάσωση και την προβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς της. 
Τι θα δείτε ; 
Το Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.  & Σ. Τσαλαπάτα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα του 
είδους του. Τα εργαστήρια και οι βιομηχανικοί χώροι έχουν αναστηλωθεί και αποτελούν 
σήμερα σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο. 
Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, η παραγωγική διαδικασία έχει ανασυντεθεί βήμα 
προς βήμα:  βαγονέτα, δεξαμενές αργίλου, τριβεία, πρέσες, κοπτήρες, ξηραντήρια, η 
επιβλητική κάμινος Hoffmann,  καθώς και τελικά προϊόντα, τούβλα και κεραμίδια διαφόρων 
τύπων. Έτσι, το Εργοστάσιο Τσαλαπάτα «λειτουργεί» ξανά, ζωντανεύοντας: 

 Όλα τα στάδια της παραγωγής πλίνθων και κεράμων 

 Την καθημερινή ζωή των εργατών που δούλευαν στο εργοστάσιο  
Η γνωριμία σας με την πλινθοκεραμοποιία γίνεται πιο άμεση με τις μακέτες και το πλούσιο 
εποπτικό υλικό που διαθέτει το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.  & Σ. Τσαλαπάτα. 
Ενδιαφέροντα για τα παιδιά  
Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν κινούμενες και σταθερές μακέτες, που 
εξηγούν πώς φτιάχνονταν τα τούβλα και τα κεραμίδια. 
Μπορούν να μπουν μέσα στην κάμινο Hoffmann, εντυπωσιακό φούρνο 24ωρης καύσης για 
το ψήσιμο των τούβλων και των κεραμιδιών, μοναδικόν στο είδος του στην Ελλάδα. 
Το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.  & Σ. Τσαλαπάτα οργανώνει εκπαιδευτικά 
προγράμματα με παιχνίδια και δραστηριότητες, για σχολεία και ομαδικές επισκέψεις, όπως 
το πρόγραμμα «Χτίζοντας τούβλα και κεραμίδια», όπου τα παιδιά παίζουν με μικρογραφίες 
των μηχανημάτων του εργοστασίου. 
 
 

 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
Είναι το μοναδικό σύγχρονης αντίληψης Μουσείο Πόλης στην Ελλάδα. Φιλοδοξεί να γίνει ένας χώρος 
όπου θα εκτίθενται οι ιστορίες ζωής των ανθρώπων της πόλης μαζί με τα υλικά τεκμήρια της 
δραστηριότητάς τους. Επιδιώκει να γίνει μουσείο για τους ανθρώπους και με τους ανθρώπους της 
πόλης προσβλέποντας στη συγκρότηση του κοινού παρόντος, αλλά και σε δημιουργικές διεξόδους για 
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το μέλλον. Βρίσκεται στην οδό Φέρων 17 στη συνοικία των Παλιών.  
 
Στεγάζεται στην πρώην καπναποθήκη Παπάντου, η οποία κτίστηκε περί το 1920 και παραδόθηκε 
ανακαινισμένη το 2014. Η πρώτη μεγάλη έκθεση του με τίτλο «Βόλος – Νέα Ιωνία: τόσο μακριά τόσο 
κοντά» εγκαινιάζεται στις 22 Δεκεμβρίου 2014 και είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την ίδρυση του 
προσφυγικού Συνοικισμού στη Νέα Ιωνία, καθώς στις επιπτώσεις από τη μαζική εγκατάσταση των 
μικρασιατών προσφύγων στο Βόλο. Η έκθεση καταλαμβάνει έκταση 1500 περίπου τ.μ και περιέχει 
περίπου 765 τ.μ. εκθετικών επιφανειών, 360 φωτογραφίες, 110 αντικείμενα και 200 λεπτά ηχητικού (75 
μαρτυρίες) και οπτικοακουστικού υλικού.  

 

Παράλληλα, στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, η περιοδική έκθεση «Το λιθογραφείο 
Ματσάγγου» παρουσιάζει αφίσες, μακέτες πακέτων, πακέτα και σχέδια χαρτιού περιτυλίγματος 
τσιγάρων της «Καπνοβιομηχανίας Αδερφών Ματσάγγου». Πρόκειται για μια σπάνια συλλογή με 
πολλά ανεκτέλεστα σχέδια ή πακέτα που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ και είναι η πρώτη συλλογή που 
απέκτησε για το Μουσείο της Πόλης το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας (ΔΗ.Κ.Ι.), από τον Κώστα Αβτζή, το 
1994.  
 
Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου διαθέτει, επίσης, χώρους εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων. 
Στον αύλειο χώρο του σώζεται τμήμα του κάστρου, το οποίο αποκαταστάθηκε από την 7η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

  
Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Φερών 17 
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη -Κυριακή 10:30 - 13:30, Τετάρτη & Παρασκευή 18:00-21:00 
Τιμή Εισιτηρίων: Δωρεάν 
Ε-mail: museums@doepap.gr 
Τηλέφωνο:  2421029878 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
Κατά το Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 

θα υπάρχει στο χώρο του Συνεδρίου έκθεση τοπικών προϊόντων ,έτσι ώστε όλοι να 
γνωρίσουν τις γεύσεις του Πηλίου και γιατί  όχι να προμηθευτούν, σε συμβολικές τιμές,  

γνήσια πεντανόστιμα γλυκά από την ΚοινΣεπ "ΕΥ ΣΥΝ" 

mailto:museums@doepap.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Κινητό για παραγγελίες : 698 060 8709 

 
E-MAIL: bous.vasiliki@gmail.com 

 
Πληροφορίες 

Στο εργαστήρι  της ΚοινΣεπ 'ΕΥ ΣΥΝ"  θα βρε;iτε,Γλυκά του κουταλιού,Λικέρ,Μαρμελάδες 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 
 

Hotel Alexandros 

 Hotel Alexandros 
Τοπάλη 3, 

Βόλος, 
Τηλ: +30 24210 31221-2-3 

Fax: +30 24210 31224 

email: alex1@otenet.gr 

WEB: http://hotelalexandros.webnode.com/ 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗ 3* 
Αγ.Νικολαου 1, 

Βόλος, Μαγνησια 

Θεσσαλία 

Tηλ: +30 24210 24420 

Φαξ: +30 24210 26020email: info@hotelkipseli.gr 

WEB: http://www.hotelkipseli.gr/ 
 

 

 

Νεφέλη Hotel 

Κουμουνδούρου 1, 

Βόλος, 

τηλ: +30 24210 30211-2-3 

Fax:+30 24210 35616 

email: info@nefelivolos.gr 

WEB: http://www.nefelivolos.gr/ 

 

mailto:bous.vasiliki@gmail.com?__xt__=33.%7b%22logging_data%22%3A%7b%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%22347f8001e74039ea466b80ad88d64a60%22%7d%7d
mailto:alex1@otenet.gr
http://hotelalexandros.webnode.com/
mailto:info@hotelkipseli.gr
http://www.hotelkipseli.gr/
http://www.nefelivolos.gr/
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DOMOTEL XENIA VOLOS 

Πλαστήρα 1, 

Βόλος, 

Τηλ: +30 24210 92700 

Fax: +30 24210 92800 

email: rasaxenia@domotel.gr 

WEB: http://www.domotel.gr/hotel/4/Xenia-Volos 

 

Park Hotel 

Δεληγιώργη 2,  

Βόλος,  

Τηλ: +30 24210 36511-13 

Fax: +30 24210 28645 

email: parkhotelvolos@amhotels.gr 

WEB: amhotels.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rasaxenia@domotel.gr
http://www.domotel.gr/hotel/4/Xenia-Volos
http://www.domotel.gr/hotel/4/Xenia-Volos
mailto:parkhotelvolos@amhotels.gr
http://amhotels.gr/
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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    ΟΜΙΛΙΕΣ  
 

 

 

Θ.Ε.2  Αρ. Υποβολής Εργασίας 65  
Ελπίδα Σαλταγιάννη, Χρήστος Γούσης  
 
Τίτλος εργασίας : Θρησκευτικός τουρισμός μέσα από τα μνημεία-ναούς της ΠΕ Πρέβεζας 

Περίληψη εργασίας: Η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται σε ιδιαίτερα σημαντική γεωγραφική 

θέση όχι μόνο σήμερα αλλά και στο παρελθόν. Στην περιοχή της εντοπίζονται πολλές αρχαιότητες από 

τον προϊστορικό άνθρωπο και μάλιστα από την παλαιολιθική εποχή. Η ευρύτερη περιοχή έγινε τόπος 

κατοίκησης Ηλείων αποίκων και άκμασε ιδιαίτερα την ύστερη κλασική και ελληνιστική περίοδο. 

Κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι έκτισαν την πόλη της νίκης, τη Νικόπολη. Σε αυτή την πόλη 

ήρθε ο Απόστολος Παύλος και δίδαξε τον χριστιανισμό. Η Νικόπολη εκτός από πόλη της Νίκης είναι η 

πόλη που έγιναν τα πρώτα βήματα  για την εδραίωση της νέας θρησκείας στην περιοχή. Οι βασιλικές 

της Νικόπολης και η μετατροπή της σε βυζαντινή πόλη δείχνει τη διαχρονική αξία της περιοχής λόγω 

γεωφυσικού περιβάλλοντος και αξιοποίησης της στρατηγικής της θέσης. 
Ωστόσο, δεν έχει δημιουργηθεί έως τώρα ένα δίκτυο θρησκευτικού τουρισμού ενώ η Νικόπολη 

είναι γνωστή ως η πόλη της νίκης του Οκταβιανού. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν η έδρα της νέας 

θρησκείας στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιάς Ηπείρου (που γεωγραφικά περιλάμβανε τμήμα της 

σημερινής Αλβανίας, της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας. Πολλά κατάλοιπα της νέας θρησκείας 

(χριστιανισμός) εντοπίζονται στον ευρύτερο χώρο της Πρέβεζας και κυρίως γύρω από τη Νικόπολη. Η 

νέα θρησκεία εδραιώθηκε και ακολούθησε προφανώς τους ρυθμούς της εποχής. 

Στα χρόνια του λεγόμενου «Δεσποτάτου της Ηπείρου», ένα ανεξάρτητο στην πραγματικότητα 

κρατίδιο, που δημιουργήθηκε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Λατίνων, άφησε 

δύο μνημεία στην περιοχή: τη Μονή Παντάνασσα, έξω από τη Φιλιππιάδα και τη Μονή Αγίου Δημητρίου 

Κυψέλης στο Δήμο Πάργας.   

Στα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης η περιοχή, ειδικά από τα μέσα του 18
ου

 αιώνα, 

αναπτύχθηκε οικονομικά και έδωσε πλήθος θρησκευτικών μνημείων τα οποία, στην πλειοψηφία τους, 

ακόμη και σήμερα επιτελούν το λειτουργικό τους ρόλο. 
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και κυρίως με τη ψηφιοποίηση τα μνημεία-ναοί μπορούν να 

αποτελέσουν ένα δίκτυο θρησκευτικού τουρισμού. 

Σκοπός της εργασίας είναι αυτό ακριβώς: η καταγραφή τους και η παρουσίασή τους με βάση το 

χρονολογικό και το γεωγραφικό προσδιορισμό με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου επισκέψιμων 

μνημείων-ναών στην Περιφέρεια Πρέβεζας της ΠΕ Ηπείρου. 
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Γιάννης Αναστασίου 
 
Τίτλος εργασίας : Τουρισμός Κρουαζιέρας: Δυνατότητες & Προοπτικές του Βόλου.«Αργοναυτική 

Εκστρατεία»: Η Επώνυμη Θεματική Κρουαζιέρα.  
Περίληψη εργασίας: Η εργασία πραγματεύεται την προοπτική και τις δυνατότητες μετεξέλιξης του 

λιμένα του Βόλου σε λιμάνι εκκίνησης Κρουαζιερόπλοιων. Προσεγγίζει θεωρητικά τον Θαλάσσιο 
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τουρισμό, την ιστορική εξέλιξη της κρουαζιέρας και τις επιδράσεις της, στην οικονομία της Ευρώπης, 

της Ελλάδας και δυνητικά τα οικονομικά οφέλη της πόλης του Βόλου.  

Παρουσιάζει διεξοδικά τα δεδομένα, τις προοπτικές και τις αδυναμίες υλοποίησης με τα βάση τον 

υφιστάμενο σχεδιασμό (master plan του 2013) που έχει εκπονηθεί, την υλοποίηση ανάπτυξης και 

μετεξέλιξης του λιμένα του Βόλου σε home port λιμάνι, συνδέοντας τις σημαντικές χωρικές αλλαγές 

στη λειτουργία του λιμένα που προτείνει η εργασία, με την γενικότερη τουριστική ανάπτυξη του 

Βόλου, την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας, την ενδυνάμωση μέσω αυτού του αεροδρομίου 

της Νέας Αγχιάλου και την ενίσχυση της ξενοδοχειακής υποδομής της πόλης.  
 

 

 

Προτείνει στους υποψήφιους επιβάτες κρουαζιέρας και τις εταιρείες διοργάνωσης κρουαζιέρων, ως 

τουριστικό προϊόν -πακέτο, την αγορά μίας Επώνυμης Θεματικής Κρουαζιέρας με λιμάνι εκκίνησης 

τον Βόλο, ζητώντας τους να ζήσουν ως «σύγχρονοι αργοναύτες», μία διαφορετική δια-δραστική 

βιωματική εμπειρία κρουαζιέρας στη ρότα της μυθικής Αργούς, στο Αιγαίο, τον Βόσπορο και τον 

Εύξεινο Πόντο, προσεγγίζοντας λιμάνια και ιστορικούς τόπους, όπου ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες 

του βρέθηκαν στην αναζήτηση του Χρυσόμαλλου δέρατος .  

Η πρόταση κρουαζιέρας που αποτελεί και μοναδική πολιτιστική θαλάσσια διαδρομή, επενδύει στο 

δυναμικό στοιχείο της μοναδικότητας του marketing του περιεχομένου της, δηλ στη πολιτιστική 

διάσταση μίας επώνυμης κρουαζιέρας με το παγκοσμίου φήμης μοναδικό μυθολογικό brand του 

Βόλου, δηλ, τη «Αργοναυτική Εκστρατεία» και την «Αργώ». Η «Αργοναυτική Εκστρατεία» και η 

«Αργώ» αποτελούν άλλωστε και την πρόταση της εργασίας για τον τίτλο της Επώνυμης Θεματικής 

Κρουαζιέρας και το όνομα του κρουαζιερόπλοιου αντίστοιχα, ταυτόχρονα με την μουσειακή έκθεση 

στο λιμένα του Βόλου του αντιγράφου της Αργούς που υπάρχει στη πόλη. 

Τέλος η εργασία προτείνει ως εναλλακτική διαδρομή κρουαζιέρας εξαιτίας της ευαισθησίας του 

προϊόντος της κρουαζιέρας στα ζητήματα ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής, τη πώληση πακέτου 

τριήμερης κρουαζιέρας με εκκίνηση το λιμάνι του Βόλου με μεσαίου τύπου κρουαζιερόπλοια -επίσης 

με το όνομα «Αργώ»- και με λιμάνια σταθμούς τη Σκόπελο, τη Λήμνο, τον περίπλου του Αγίου 

Όρους , τη Θεσσαλονίκη και τη Σκιάθο.  
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Μαρία Αθανασέκου 

 
Τίτλος εργασίας: Επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της θρησκευτικής τέχνης της 

Αναγέννησης – Μια εκπαιδευτική προσέγγιση των μουσειακών συλλογών μέσω των νέων 

τεχνολογιών 
Περίληψη εργασίας: Η ανακοίνωση εστιάζει στη θρησκευτική τέχνη της Αναγέννησης, ως μιας 

ιδιαιτέρως προσφερόμενης περιοχής για μελέτη και ανάδειξη, μέσω της εικονικής πραγματικότητας. 
Σκοπός της είναι να διερευνήσει και να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μια 
επίσκεψη σε μουσείο να μετατραπεί σε αισθητική και αισθητηριακή εμπειρία και τις τεχνικές ή 
μηχανισμούς με τους οποίους μπορούν οι πίνακες να επικοινωνήσουν στο θεατή την ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα της εποχής, μεταφέροντάς τον με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας ‘μέσα’ στο 
περιβάλλον της ζωγραφικής επιφάνειας. Τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες έχουν τη 
δυνατότητα να του χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία, μια εμπειρία βιωματική, όπου, σχεδόν 
συναισθητικά, με τη συμμετοχή και λειτουργία όλων των αισθήσεων του, θα μπορεί να ‘ζήσει’ το 
έργο και όχι απλώς να το κοιτάξει. Η ανακοίνωση, επίσης, εστιάζει στον εκπαιδευτικό ρόλο των 
μουσείων και τους τρόπους αξιοποίησης της τεχνολογίας για την ανάδειξη των συλλογών, αλλά και 
του εκπαιδευτικού τους ρόλου. Μέσα από εικονογραφικά παραδείγματα συζητείται η εικονική 
πραγματικότητα των έργων και η αξιοποίησή τους στο σύγχρονο περιβάλλον του μουσείου μέσω 
της τεχνολογίας. 
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Θ.Ε.4  Αρ. Υποβολής    Εργασίας 69                 

Ελένη Λινάκη, Αρχοντούλα Βασιλαρά, Ιωσήφ Στεφάνου 
 
Τίτλος εργασίας : Η ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ. Μια 

διαφορετική χαρτογράφηση   
Περίληψη εργασίας: Η αρχιτεκτονική κληρονομιά  αναφέρεται στη μορφή εκείνη του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος που συνδέεται με τον χώρο, αποτελώντας την μαρτυρία μιας ατομικής και 
συλλογικής ύπαρξης, αλλά και δραστηριότητας του ανθρώπου, μέσα από την έκφραση της 
πνευματικής και καλλιτεχνικής του εξέλιξης. Η εργασία επιχειρεί να μελετήσει τον άυλο και υλικό 
πολιτισμό της Άνω Σύρου, όπως αυτός καταγράφεται σε χάρτες και συνδυαστικά στοιχεία, με στόχο 
τη δημιουργία ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αποκομμένου από τις συνήθεις χαρτογραφήσεις. 
Η Άνω Σύρος, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο ιστορικό παρελθόν αποτελεί ένα διαχρονικό κέντρο 
αναφοράς στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, συγκροτούμενη από τα ιδιαίτερα μοναδιαία χαρακτηριστικά 
της. Μέσα από την αναλυτική περιγραφή των αρχιτεκτονικών, φυσιογνωμικών, μορφολογικών, 
δημογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων της Άνω Σύρου, ενός κηρυγμένου παραδοσιακού 
οικισμού, επιχειρείται ο εντοπισμός των μοναδιαίων αυτών χαρακτηριστικών της, δηλαδή της 
φυσιογνωμίας της.  
 
 
 
 
 
Η ιδιαίτερη συσπείρωση intra-muros της κοινωνικοθρησκευτικής της δομής, τα δαιδαλώδη σοκάκια 
με αμέτρητα σκαλιά, οι διακοσμητικές φαλτσογωνιές στους τοίχους για το εύκολο πέρασμα των 
φορτωμένων ζώων, τα πέτρινα γείσα, τα σαρδελωτά επιχρίσματα αφορούν άμεσα, ορατά 
φυσιογνωμικά στοιχεία. Με την χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε απεικονίστηκαν και στοιχεία 
όπως υφές, διαδρομές, ροές, θέες που αφορούν, όσα δεν είναι ορατά με το μάτι, αλλά με τις 
αισθήσεις, τις μνήμες και τον τόπο. 
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Ευθυμία Σουζάνα Γαβριήλ 
 
Τίτλος εργασίας: Η προβολή του θρησκευτικού τουρισμού μέσα από τους ψηφιακούς οδηγούς του 

ΕΟΤ. Η περίπτωση των Επτανήσων. 
Περίληψη εργασίας: Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί μία ειδική μορφή τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων που ξεκινάει από την ανάγκη (ατομική ή μαζική) των ατόμων να ταξιδέψουν και να 
γνωρίσουν θρησκευτικά μνημεία και παραδόσεις θρησκευτικού χαρακτήρα. Εκφράζει την επιθυμία 
των ατόμων να μεταβούν σε έναν τόπο, τον οποίο θεωρούν ιερό (ναοί, μοναστήρια, κ.ά.) 
επιλέγοντας κυρίως μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την μετάβασή τους σε αυτόν 
(Χριστούγεννα, Μεγάλη Εβδομάδα, Δεκαπενταύγουστος, κ.ά.). Στην Ελλάδα, τα θρησκευτικά 
μνημεία αποτελούν σημαντικό κομμάτι τόσο της εθνικής, όσο και της θρησκευτικής κληρονομίας με 
αποτέλεσμα να προσελκύουν πολλούς επισκέπτες. Ας σκεφτούμε, τα παραδείγματα από τη 
μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και τα Μετέωρα. Η μορφή του θρησκευτικού τουρισμού είναι 
περιορισμένης διάρκειας (συνήθως 2-3 ημερών) και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη 
μνημείων και πολιτιστικών παραδόσεων (Σφακιανάκης, 2000).  
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθεί κοινωνιοσημειωτικά (Boklund-Λαγοπούλου, 1982 & 
Σβαλίγκου, 2011) ο επίσημος ψηφιακός τουριστικός οδηγός που εκδίδεται από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και αφορά στα Επτάνησα. Μέσα από τη σημειωτική ανάλυση του 
φυλλαδίου θα αναζητηθεί ο τρόπος προβολής και δόμησης της θρησκευτικότητας στα Επτάνησα. Το 
παρόν τουριστικό φυλλάδιο αποτελεί επίσημη έκδοση του Υπουργείου Τουρισμού και είναι 
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του. 
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Κωνσταντίνα Ρωμαντζή,   Θεόδωρος Γκανέτσος,   Ευαγγελία Κατούνια,                             

Χρύσα Δραντάκη 

 

Τίτλος εργασίας : Μελέτη και ανάλυση χρωστικών σε πίνακες από το Κέντρο Τέχνης “Giorgio de Kiriko” 

με      χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών. 
Περίληψη εργασίας : Στην παρούσα εργασία μελετώνται και αναλύονται οι χρωστικές σε 

πίνακα του Γεώργιου Γουναρόπουλου από τη Δημοτική Συλλογή Βόλου, που πραγματοποιήθηκαν στο 
Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο ντε Κίρικο του» τμήματος εικαστικών τεχνών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του 
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, με την χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών. Η ανάλυση και 
ταυτοποίηση των χρωστικών στο έργο του ζωγράφου έγινε με την τεχνική της φασματοσκοπίας Raman 
και η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που εμπεριέχουν τις χρωστικές αυτές, με την τεχνική 
XRF. Οι τεχνικές αυτές μας επέτρεψαν την πρόσβαση στο υπόστρωμα του έργου, μέσα από το οποίο 
μπορέσαμε να εξάγουμε γόνιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα υλικά που χρησιμοποίησε ο Έλληνας 
ζωγράφος, την πορεία του πίνακα ν﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ν﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽και τυχόν αλλαγές που προέκυψαν κατά τη φιλοτέχνησή του, καθώς 

και τη σχέση του ζωγράφου με το χρώμα, κατεξοχήν χαρακτηριστικό του έργου του. Δεδομένου πως ως 
τώρα μόνο θεωρητικά είχε αναλυθεί το ζήτημα του χρώματος και ποια χρώματα απαρτίζουν την παλέτα 
του ζωγράφου, μέσα από τη διεπιστημονική αυτή προσέγγιση μας δόθηκε η δυνατότητα να 
κατανοήσουμε καλύτερα τους πίνακές του και να τεκμηριώσουμε τα θεωρητικά κείμενα που έχουν 
γραφτεί γύρω από το έργο του έως σήμερα. Μετά την χρήση των μη καταστρεπτικών τεχνικών Raman 
και XRF παρατηρήσαμε πως υπάρχει απόλυτη ταύτιση στα αποτελέσματα των χρωστικών.Κίτρινη 
χρωστική: Yellow cadmium και Yellow ochre ,Μπλε χρωστική: Cobalt blue και Ultra marine blue, Κόκκινη 
χρωστική: Red camdium, Μαύρη χρωστική: Carbon Black – Ivory Black Η επιλογή των συγκεκριμένων 
χρωστικών συμβάλλει στο ιμπρεσιονιστικό αποτέλεσμα που επιδιώκει ο ζωγράφος να προσδώσει στα 
έργα του με την χρήση του ιδιότυπου φωτισμό, κάτι που χαρακτηρίζει τους πίνακές του.  
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Μερόπη Κατσαντώνη,  Θεόδωρος Γκανέτσος,  Μαντώ Παναγοπούλου 

 
Τίτλος εργασίας : Μελέτη των χρωστικών στις τοιχογραφίες της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας 

με χρήση της Φασματοσκοπίας Raman. 
Περίληψη εργασίας: Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ταυτοποίηση των χρωστικών της 

Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας με τη χρήση της φασματοσκοπίας Raman.  
Η Παλαιά Μονή Ταξιαρχών χρονολογείται στα τέλη του 14

ου
 με αρχές του 15

ου
  αιώνα και βρίσκεται στο 

όρος Κλωκός στο Αίγιο. Η μελέτη των χρωστικών των τοιχογραφιών πραγματοποιήθηκε και στους 
τέσσερις ναΐσκους της Μονής, δηλαδή, στο Καθολικό, το βόρειο παρεκκλήσι, το νότιο παρεκκλήσι και 
την Ανάσταση. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 83 μετρήσεις σε 20 περιοχές των τοιχογραφιών της 
Μονής.  
Οι μετρήσεις των χρωστικών έγιναν επί τόπου στη Μονή με το φορητό φασματόμετρο Raman, το οποίο 
χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ανόργανων και οργανικών υλικών. Στη συνέχεια ακολούθησε 
επεξεργασία των μετρήσεων και μελέτη των φασμάτων προκειμένου να εξαχθούν τα συμπεράσματα για 
τον ποιοτικό προσδιορισμό των χρωστικών. 
Οι χρωστικές, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν κατά την εξέταση των τοιχογραφιών είναι οι εξής: λευκό του 
μολύβδου, λευκό του ασβεστίου, γύψος, κίτρινη ώχρα, κίτρινο του μολύβδου-κασσίτερου, κόκκινη ώχρα, 
κόκκινο του μολύβδου, κόκκινη σανδαράχη, μαύρο του άνθρακα, αζουρίτης και λαζουρίτης.  
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Μαρία Τασσοπούλου,  Μαρία Μπέκα,  Πέτρος Πατιάς, Θεόδωρος Μακρίδης 

 

Τίτλος εργασίας : Τεκμηρίωση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε πλήρως ανεπτυγμένο αστικό περιβάλλον. 

Η περίπτωση του "Βοσπόριου Μεγάρου" στη Θεσσαλονίκη. 
Περίληψη εργασίας : Οι σύγχρονες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές και φωτογραμμετρικές μέθοδοι 

αποτύπωσης αποτελούν τα πλέον διαδεδομένα και χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την καταγραφή και 
διάσωση του πολιτιστικού μας πλούτου. Η εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων είναι μία πολύπλοκη 
διαδικασία όταν πρόκειται για νεότερα μνημεία που βρίσκονται σε πυκνοδομημένο αστικό ιστό και 
φιλοξενούν σύγχρονες χρήσεις. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το διατηρητέο κτίριο επί της οδού 
Αριστοτέλους 8 στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που είναι ευρύτερα γνωστό ως «Βοσπόριον 
Μέγαρον». Το κτίριο ανεγέρθη την περίοδο 1921-1922 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ζακ Μωσσέ που 
σχεδίασε και το επιβλητικό κτίριο του κινηματογράφου Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Το 1983 
χαρακτηρίστηκε διατηρητέο στο σύνολό του με σχετική απόφαση του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν εποπτείας 
ΥΜΑΘ) και σήμερα βρίσκεται στην κυριότητα ιδιωτών αποτελώντας ένα κτίριο – ορόσημο για την πόλη 
της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας πλήθος εμπορικών και επαγγελματικών χρήσεων. Το οικόπεδο που 
αναπτύσσεται το κτίσμα είναι μία πλήρως διαμορφωμένη έκταση με πρόσωπο στον ιστορικό άξονα της 
Αριστοτέλους και περιβάλλεται από όμορα διατηρητέα κτίρια, αλλά και σύγχρονες κατασκευές. Η 
εργασία παρουσιάζει τα αναλυτικά βήματα για την τεκμηρίωση του μνημείου τόσο ως προς την 
αποτύπωσή του, όσο και ως προς την εν γένει διαχείρισή του με σκοπό την σύνταξη ενός πλήρους 
αρχείου καταγραφής του μνημείου (νομικός και πολεοδομικός έλεγχος, καταγραφή οικοδομικών φάσεων 
κλπ). Παράλληλα, τίθεται μία προβληματική όσον αφορά τη διαχείριση αντίστοιχων νεότερων μνημείων 
που παρουσιάζουν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες τεκμηρίωσης εξαιτίας της θέσης τους σε ένα 
πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον. Τέλος, καταγράφονται όλες οι απαιτούμενες διεργασίες με τους 
αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του μνημείου.  
 
 

 

 

Θ.Ε.6 Αρ. Υποβολής Εργασίας 76          

Νικόλαος Πολίτης 

 
Τίτλος εργασίας : Η Εικονική Πραγματικότητα ως εργαλείο αιχμής στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

τουρισμού: Οι δυναμικές των σύγχρονων ΤΠΕ στην υπηρεσία της τουριστικής αξιοποίησης των 
πολιτιστικών πόρων. 
Περίληψη εργασίας : Η ταχύτατη διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στον τομέα 

του Τουρισμού δημιούργησε μία νέα έννοια, τον Ηλεκτρονικό Τουρισμό που ορίζεται ως: «η 
αντανάκλαση της ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών και των αλυσίδων αξίας στους κλάδους του 
τουρισμού, των ταξιδιών, της φιλοξενίας και της εστίασης». Ένας από τους κλάδους του είναι η Εικονική 
Πραγματικότητα, μέσω της οποίας δύναται να αξιοποιηθεί η πολιτιστική κληρονομιά τόσο για 
τουριστικούς σκοπούς, όσο και για προστασία. 
Ο Ξαβιέ ντε Μαίστρ, στο «Ταξίδι στο δωμάτιο μου» πραγματοποιεί ένα ταξίδι στο δωμάτιο του. 
Αναλύουμε κατά πόσο είναι εφικτό ένα τέτοιο ταξίδι μέσω της Εικονικής Πραγματικότητας, ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα που δημιουργεί, ποιοι οι κίνδυνοι που εμπεριέχει, καθώς και τις μελλοντικές τάσεις. 
Συνδέουμε ταυτόχρονα την έννοια της Διαφυγής ως πυλώνα της Οικονομίας της Εμπειρίας, με την 
προκαλούμενη εμβύθιση που προκαλείται μέσω της Εικονικής Πραγματικότητας.  
Παράλληλα, εξηγείται η μετεξέλιξη του USP (Unique Selling Proposition) σε UEP (Unique Emotional 
Proposition) μέσω της Εικονικής Πραγματικότητας και η ταυτόχρονη δημιουργία συναισθημάτων στην 
προκαλούμενη ταξιδιωτική εμπειρία. Η Εικονική Πραγματικότητα παρέχει λύσεις σε προορισμούς ή 
πολιτιστικά αγαθά που έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα τους και κινδυνεύουν με καταστροφή. Η 
ένταση γνώσης και πληροφοριών που δημιουργεί η Εικονική Πραγματικότητα, αποτελεί τον τρόπο με 
τον οποίο ο ταξιδιώτης θέτει όρια στις προσδοκίες του, αντιλαμβάνεται ποια θα είναι τα οφέλη επίσκεψης 
και επιτυγχάνει να αναπτύξει εμπειρίες πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του ταξιδιού. 
Επίσης, καταφέρνει να αναδείξει τους πολιτιστικούς πόρους στους οποίους εφαρμόζεται. 
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Θ.Ε.2   Αρ. Υποβολής Εργασίας 77          

Δημήτρης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνα Φλούγκου 

 
Τίτλος εργασίας : Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των διατηρητέων μνημείων της Υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου 
(ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ) με τη χρήση του προγράμματος Google Earth. 
Περίληψη εργασίας : Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ολοκλήρωσης της 

ψηφιακής καταγραφής των διατηρητέων μνημείων των 11 νομών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου 
Ιονίου (ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ), στα πλαίσια της εξαμηνιαίας πρακτικής μας άσκησης. Η βάση δεδομένων 
δημιουργήθηκε μέσω της εφαρμογής Google Earth. Θα αναλυθούν οι προθέσεις υλοποίησης, οι 
επιδράσεις του προσωπικού και των ιδιωτών (ιδιοκτήτες, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φοιτητές) 
που αναζητούσαν πληροφορίες για τα διατηρητέα μνημεία. Η βάση δεδομένων αποτελεί ουσιαστικά μια 
ηλεκτρονική χαρτογράφηση, αφού τεκμηριώνει την υλική υπόσταση των διατηρητέων μνημείων 
παραπέμποντας στην υπουργική απόφαση που χαρακτηρίστηκαν στο ΦΕΚ, στις εγκρίσεις εργασιών, 
στην διεύθυνση, στην φερόμενη ιδιοκτησία, στις γεωγραφικές συντεταγμένες και στην υφιστάμενη 
απεικόνισή τους. Θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στην προεργασία που 
απαιτήθηκε και σε δυσκολίες που προέκυψαν, όταν δεν ήταν εφικτός ο εντοπισμός των μνημείων. Θα 
παρουσιαστεί φωτογραφικό υλικό ή ζωντανή προβολή της εφαρμογής, δείχνοντας επιλεγμένα ιστορικά 
διατηρητέα μνημεία, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας, η σήμανση των μνημείων και οι καρτέλες που 
δείχνουν το πληροφοριακό υλικό. Από αυτή τη βάση δεδομένων φαίνεται ότι υπάρχει ένα νέο ρεύμα στις 
δημόσιες υπηρεσίες να εκσυγχρονιστούν και να μεταβούν με γοργούς ρυθμούς στην ψηφιακή εποχή. 
 

                                    

 

 

Θ.Ε.3  Αρ. Υποβολής Εργασίας 78          

Παντελεήμων Μαράκος 

 
Τίτλος εργασίας : Η οπτικοακουστική διαφήμιση στα μουσεία. 
Περίληψη εργασίας : Η επικοινωνιακή πολιτική ενός μουσείου αποτελεί το θεμέλιο λίθο, τόσο για την 

προσέλκυση του ευρύ κοινού, όσο και για την προβολή των εκθέσεων και των δράσεων του. Σημαντικό 
ρόλο στην επίτευξη των στόχων του μουσείου έχει η διαφήμιση, η οποία έχει την ικανότητα, όχι μόνο να 
ενημερώνει και να προβάλει ένα προϊόν/υπηρεσία, αλλά και να δημιουργεί θετικές στάσεις. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην οπτικοακουστική διαφήμιση, καθώς παρουσιάζει μεγάλη κάλυψη. Τα μουσεία που 
θέλουν να προσελκύσουν νέες ομάδες κοινού, οφείλουν να σχεδιάσουν τα οπτικοακουστικά 
διαφημιστικά σποτ με στόχο να προσελκύσουν την προσοχή, να κρατήσουν το ενδιαφέρον, να 
προκαλέσουν την επιθυμία και να παρακινήσουν σε δράση διάφορες ομάδες κοινού. Επίσης, στην 
εποχή του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες και 
δυνατότητες για έναν οικονομικότερο και πιο αποδοτικό τρόπο οπτικοακουστικής διαφήμισης 
προκειμένου να προσεγγιστούν συγκεκριμένες ομάδες κοινού. 
Ποιος όμως είναι ο καλύτερος τρόπος για την προβολή του μουσείου και των δράσεων του προκειμένου 
να προσελκύσει περισσότερες ομάδες κοινού; Η ανάλυση περιεχομένου ενός ποικίλου και 
αντιπροσωπευτικού δείγματος οπτικοακουστικών διαφημίσεων από τα Μουσεία του εξωτερικού και της 
Ελλάδος, αναδεικνύει τη σύνθεση και τη χρήση των μηνυμάτων και του περιεχομένου τους. Επιπλέον, η 
ανάλυση περιεχομένου ενός οπτικοακουστικού βίντεο από το Μουσείο Μπενάκη που εισάγει την 
αφήγηση ιστοριών ως εργαλείο προβολής (και όχι μόνο), φαίνεται να χρησιμοποιεί όλες τις 
επικοινωνιακές τεχνικές για την επίτευξή των στόχων του. 
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Θ.Ε2 Αρ. Υποβολής Εργασίας 79          

Βίκυ Ασκητή, Μαρία Γενιτσαρίου 

 
Τίτλος εργασίας : «Αρχείο Διοικητή Ξενοφώντος Ζολώτα: Ηλεκτρονική ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση 

τεκμηρίων και αξιοποίησή του» 
Περίληψη εργασίας : Το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΑΤΕ) αποτελεί Τμήμα του 

Κέντρου Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας. Διαθέτει πλούσιο αρχειακό υλικό, 
οικονομικού κυρίως περιεχομένου. Μεταξύ των αρχείων περιλαμβάνεται το Αρχείο του Διοικητή 
Ξενοφώντος Ζολώτα, το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 1904-2004 και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
την ιστορία της χώρας. Περιλαμβάνει έγγραφα και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τη 
δραστηριότητά του στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε διεθνείς οργανισμούς, τη συμμετοχή του στο 
Πανεπιστήμιο, την Ακαδημία Αθηνών και την κυβέρνηση, τα επιστημονικά του συγγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα δημοσιεύματα στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Αποτελεί πολύτιμη ιστορική πηγή και 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας, της οικονομίας, της πολιτικής, 
των διεθνών σχέσεων και άλλων θεμάτων που αφορούν τον 20

ο
 αιώνα. 

Το Αρχείο Ζολώτα είναι πλήρως καταγεγραμμένο, ψηφιοποιημένο και καταλογογραφημένο μέσω του 
αρχειονομικού συστήματος, σύμφωνα με τα διεθνή αρχειονομικά πρότυπα (τίτλος, περιγραφή, λέξεις-
κλειδιά, κλπ.). Η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη και απρόσκοπτη, καθώς το Ιστορικό Αρχείο 
λειτουργεί ως ένας πυρήνας πληροφόρησης και έρευνας με αποστολή την προώθηση και διάχυση της 
γνώσης. Γι’ αυτό είναι φιλικό προς τους ερευνητές και πλήρως προσανατολισμένο στις ανάγκες τους. 

 

 
 

Θ.Ε.3   Αρ. Υποβολής Εργασίας 80          

Ελένη Βουλιγέα, Γεώργιος Παπαϊωάννου 

 
Τίτλος εργασίας : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ MON REPOS ΣΤΗΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ. 
Περίληψη εργασίας : Το κτήμα Mon Repos στην Κέρκυρα μαζί με την ομώνυμη έπαυλη που αποτελεί 

σημαντικό κτήριο της πόλης της Κέρκυρας και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, αποτελούν θησαυρό που 
δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς και παραμένει εν πολλοίς ανεκμετάλλευτος. Η προσπάθεια ανάδειξης και 
προβολής του μέσω των νέων τεχνολογιών κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, γιατί θα συμβάλλει στην 
πολιτιστική και στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Στόχος, λοιπόν, είναι η διαχείριση και προβολή 
αυτού του μνημείου μέσω των νέων τεχνολογιών, ώστε να ξαναζωντανέψει και να επιτελέσει με επιτυχία 
το σκοπό της λειτουργίας του. 
Με βασικό άξονα τα παραπάνω, η ανακοίνωση παρουσιάζει μια νέα ψηφιακή εφαρμογή που αφορά σε 
τμήμα της Έπαυλης του Mon Repos, συγκεκριμένα σε τρισδιάστατη εικονική αναπαράσταση της 
αίθουσας 12, όπου φιλοξενούνται αρχαιολογικά ευρήματα για τα αρχαία κερκυραϊκά ιερά και τις λατρείες. 
Περιγράφεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης, η μεθοδολογία και τα 
βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων, καθώς και η διαδικασία 
δημιουργίας του εικονικού περιβάλλοντος σε κατάλληλο λογισμικό. Η ανακοίνωση καταλήγει σε 
προβληματισμούς και συμπεράσματα από την υλοποίηση της εφαρμογής. 
 

 

 

Θ.Ε.5   Αρ. Υποβολής Εργασίας 81  
Μαρία Σινανίδου,  

 

Τίτλος εργασίας : Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακές απεικονίσεις και προβολές 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων     
Περίληψη εργασίας : Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει επηρεάσει, μεταξύ άλλων και τον 

χώρο του πολιτισμού, τόσο ως προς την παραγωγή του, όσο και ως προς την πρόσβαση σε αυτόν και 
τη διάδοσή του. Ολοένα και περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία δημιουργούν δικούς τους 
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ιστότοπους και λογαριασμούς σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή των εκθεμάτων 
τους και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτούς.  
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις περιπτώσεις χορήγησης άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές εφαρμογές ορίζεται στο α. 46 του Ν. 3028/2002 «Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στις εφαρμοστικές αυτού 
ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51−52−54/81397/2199 και 
ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011. Από την άλλη, η σύννομη ανάρτηση ψηφιακών 
απεικονίσεων σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαρτάται (και) από τους όρους χρήσης 
των εκάστοτε διαδικτυακών τόπων. Συνέπεια αφενός της εφαρμογής αυτού του νομοθετικού πλαισίου 
και αφετέρου της τήρησης των εν λόγω όρων χρήσης είναι η συχνή δημιουργία ζητημάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την παρουσίαση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και 
των ζητημάτων αυτών που γεννώνται από τη χρήση της τεχνολογίας για την ψηφιακή προβολή των 
μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων και την περιήγηση σε αυτούς προβάλλοντας ταυτόχρονα 
πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των εν λόγω ζητημάτων. 

 

Θ.Ε.6    Αρ. Υποβολής Εργασίας 82  
Αγγελική Αντωνίου, Κώστας Βασιλάκης, Μανόλης Γουαλλές, Γιώργος Λέπουρας,           

Βασίλης Πουλόπουλος 

 

Τίτλος εργασίας : Εμπειρίες από την ανάπτυξη θεματικών διαδρομών σε τρία Ελληνικά μουσεία.     
Περίληψη εργασίας: Τα ιδιωτικά μουσεία, όπως και αρκετά δημόσια περιφερειακά, περιορίζονται από 

το μικρό εκθεσιακό χώρο και το μικρό σχετικά αριθμό εκθεμάτων που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για 
ανάπτυξη πολλαπλών εκθέσεων, ώστε να ικανοποιούνται επισκέπτες με διαφορετικά ενδιαφέροντα και 
χαρακτηριστικά. Σε αυτή την εργασία θα αναφερθούμε στην εμπειρία μας από την ανάπτυξη πολλαπλών 
θεματικών διαδρομών στο Λαογραφικό Μουσείο της Τεγέας, στο Μουσείο Πέτρας και Μαντινάδας 
“Λυχνοστάτης” του Ηρακλείου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τρίπολης. Οι θεματικές διαδρομές στο 
Λαογραφικό Μουσείο της Τεγέας είναι α) ο χώρος, β) η τεχνολογία και γ) η ένδυση. Στο Μουσείο Πέτρας 
και Μαντινάδας ”Λυχνοστάτης” οι διαδρομές είναι α) Φυσιογνωστική, β) Λαϊκή Τέχνη, γ) Προβιομηχανική 
τεχνολογία και δ) Λαογραφία. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τρίπολης έχουμε τις διαδρομές α) 
εμφάνιση/ένδυση, β) θνησιμότητα, γ) γυμνό, δ) θρησκεία & τελετουργικά, ε) κοινωνική θέση, στ) 
εκπαίδευση, ζ) θεραπευτικές πρακτικές και η) καθημερινότητα. Κάθε διαδρομή αξιοποιεί ένα μέρος των 
διαθέσιμων εκθεμάτων για να παρουσιάσει ένα επιλεγμένο θέμα και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
μιας προκαθορισμένης και στοχευμένης ομάδας κοινού. Η έως τώρα εφαρμογή της προσέγγισης δείχνει 
πως είναι μία πολλά υποσχόμενη οδός, τόσο για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου και των 
εκθεμάτων των μικρών μουσείων, όσο και για την καλύτερη προσαρμογή στα ενδιαφέροντα των 
επισκεπτών. 
  

 

 

Θ.Ε.6   Αρ. Υποβολής Εργασίας 83               

Παναγιώτης Ηλίας, Ζωή Γεωργιάδου 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιοποιημένη μνήμη και ιδιωτική πολιτιστική κληρονομιά: η περίπτωση του σπιτιού 

του Ροδάκη στην Αίγινα. 
Περίληψη εργασίας: Η ανάσυρση της μνήμης, η αναγνώρισή της και η κωδικοποίηση των στοιχείων 

που την απαρτίζουν, αποτελούν σημαντικά εργαλεία διατήρησης της ιστορίας και της συνέχειας της 
ύπαρξης της ζωής σ’ έναν τόπο. Μέσα από αυτά συγκροτείται η ιστορική γνώση, δημιουργείται η 
αντίληψη που συνδέεται με την κοινωνικοποίηση, αναγνωρίζεται και ερμηνεύεται η πολιτιστική 
κληρονομιά, εικονοποιείται και αναπαριστάνεται το παρελθόν. Στο πεδίο της αρχιτεκτονικής 
υλοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διαδικασία αυτή συχνά χρησιμοποιείται η βιωματική 
διάσταση της περιήγησης, προκειμένου όχι μόνο να διατηρηθεί η γνώση της ιστορίας, αλλά ν’ 
αναγνωριστούν οι ποιότητες και η ταυτότητα του μνημείου. Η διαδικασία τεκμηρίωσης και καταγραφής με 
ψηφιακά μέσα αποτελεί μια σύγχρονη, κοινά χρησιμοποιούμενη μέθοδο σε μεμονωμένα μνημεία, 
μνημειακά σύνολα ή τόπους όπου η δημόσια χρήση συνεπάγεται την αντιμετώπιση τους ως 
πολιτιστικούς πόρους. Σ’ αυτήν την εισήγηση το ερώτημα που προβάλλεται με αφορμή την περίπτωση 
του σπιτιού του Ροδάκη στην Αίγινα, αφορά στο «Τι συμβαίνει στα μνημεία ιδιοκτησίας ιδιωτών»; Το 
σπίτι του Αλέκου Ροδάκη στην Αίγινα είναι ένα λαϊκό, πρωτόγονο σπίτι, στο οποίο ο συλλογικός τύπος 
του αγροτικού σπιτιού, εμπλουτίστηκε με ιδιαίτερες ποιότητες χειροτεχνημάτων που μεταβάλλονταν 
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συνεχώς με διακόσμηση, ένα είδος «ατελείωτης αρχιτεκτονικής». Το κτιριακό σύνολο- σημείο αναφοράς 
για σημαντικούς αρχιτέκτονες, αλλά και βιωμένης γνώσης για τις νέες γενιές κατοίκων, εγκαταλείφθηκε, 
ερειπώθηκε, υπέστη φθορές και αγοράστηκε από ιδιώτη, ο οποίος φαίνεται όχι μόνο να μην αποκαθιστά 
τη μορφή του κτιρίου, αλλά να αλλοιώνει το εννοιολογικό του περιεχόμενό του. Ποιος μπορεί να είναι ο 
ρόλος της «ψηφιακής μνήμης» σε μια τέτοια περίπτωση και πώς μπορεί να συμβάλλει στην προστασία 
των υλικών τεκμηρίων;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ.Ε.6   Αρ. Υποβολής Εργασίας 84           

Ελένη Ζγουλέτα                                                                 

 
Τίτλος εργασίας : Τεκμηρίωση και διαχείριση μουσειακών συλλογών με συστήματα διαχείρισης 

πληροφοριών: προδιαγραφές, κριτήρια, πρωτόκολλα και περιεχόμενα πεδία. Η εμπειρία του Grand 
Egyptian Museum. 
Περίληψη εργασίας : Η χρήση συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών σε μουσεία (προγράμματα 

λογισμικού ως βάσεις δεδομένων) αποτελεί ολοένα και πιο χρήσιμο εργαλείο για: 
 την καταγραφή των αντικειμένων μιας αρχαιολογικής ή άλλης συλλογής (αριθμός καταχώρησης, 

ταύτιση, προέλευση και ιστορικό,  περιγραφή του αντικειμένου και φυσικά χαρακτηριστικά, κα-
θώς επίσης και ταξινόμηση, κατάσταση και φυσική θέση), ιδίως σε περιπτώσεις συλλογών με 
μεγάλο αριθμό αντικειμένων  

 την τεκμηρίωση των συλλογών με ακρίβεια και συνέπεια, ώστε να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος 
των δεδομένων των αντικειμένων τόσο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του μουσείου  όσο και 
πρόσβαση των συλλογών  σε  ευρύτερες κοινότητες με στόχο την ευαισθητοποίησή τους ως 
προς τον ρόλο των μουσείων   

 τις εργασίες διαχείρισης της συλλογής με αποτελεσματικό τρόπο (απόκτηση ή παραχώρηση 
αντικειμένων από τη συλλογή, φροντίδα και διατήρησή τους, έλεγχος κατάστασης και συντήρη-
ση, ασφάλιση και αποζημίωση, εκθέσεις, δανεισμοί ή αποθήκευση). 

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα θα παρουσιαστούν παραδείγματα και περιπτώσεις συλλογών από το 
Grand Egyptian Museum (GEM), το νέο μουσείο Φαραωνικής ιστορίας που είναι υπό κατασκευή στην 
Γκίζα της Αιγύπτου. 
Στην εργασία θα παρουσιαστεί πώς η παρουσία αυτών των συστημάτων παρέχει στο προσωπικό 
αυτοπεποίθηση και ασφάλεια σχετικά με την πορεία εργασιών που έχει ανάγκη μια συλλογή και τη ροή 
τους, καθώς επίσης και πως αυτά συνδέονται με την υιοθέτηση διεθνών προτύπων για τα μουσεία, 
όπως οι πολιτικές για όλες τις διαδικασίες λειτουργίας της συλλογής, η στρατηγική και ο σχεδιασμός 
δράσης του φορέα.  
Τέλος, θα γίνει σύντομη αναφορά σε εμπορικά προγράμματα λογισμικού και απλές εφαρμογές 
ελεύθερου λογισμικού που έχουν δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες των μουσειακών συλλογών. 
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Θ.Ε.4   Αρ. Υποβολής Εργασίας 85  
Δάφνη Μπίκα          

 
Τίτλος εργασίας : Ο ρόλος του ψηφιοποιημένου ελέγχου κατάστασης διατήρησης μιας μουσειακής 

συλλογής στην κατάρτιση του διαχειριστικού πλάνου στον τομέα συντήρησης. 
Περίληψη εργασίας : Η γνώση της κατάστασης διατήρησης μιας μουσειακής συλλογής προσφέρει 

ολοκληρωμένη και σφαιρική αξιολόγηση για το επίπεδο προστασίας και τις περαιτέρω ανάγκες της 
συλλογής. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση διατήρησης 
των αντικειμένων μιας συλλογής, εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής συντήρησης του εκάστοτε 
πολιτιστικού φορέα/μουσείου, ως αναπόσπαστο τμήμα της φροντίδας των συλλογών. 
Η εισαγωγή και σύνθεση των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ενός σχεδιαστικού ψηφιοποιημένου 
προτύπου, το οποίο προσφέρει άμεση και διαρκή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων μιας συλλογής. Η μελέτη δεν είναι στατική: αντίθετα, βασίζεται 
στην περιοδικότητα και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης ενός πολιτιστικού 
φορέα βάσει της αξιολόγησης συγκριτικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν μετά από ορισμένες 
δράσεις του προσωπικού συντήρησης. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το παράδειγμα του 
πρότυπου ψηφιακού μοντέλου μελέτης, κατάστασης, διατήρησης για τη συλλογή γλυπτών του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι πληροφορίες της συγκεκριμένης μελέτης κατηγοριοποιήθηκαν σε τρία 
κύρια επίπεδα: 
1. Τεχνικές πληροφορίες (σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, πεδία καταγραφής, πληροφορίες συλλογής, 
έλεγχος και καταγραφή της κατάστασης, διατήρησης, βαθμός διατήρησης, συμπτώματα φθοράς κ.ά.) 
2. Φροντίδα και χρήση των εκθεμάτων (πρόγραμμα δράσης, πολιτική και πρακτική του πολιτιστικού 
φορέα/μουσείου, ζητήματα έκθεσης, προβολής και μετακίνησης) 
3. Διαχείριση συντήρησης της συλλογής (διαχειριστικό πλάνο μουσείου, κατανομή ανθρώπινου 
δυναμικού, οικονομικοί πόροι). 
 

 

 

 

 

 

 

Θ.Ε.6  Αρ. Υποβολής Εργασίας 86          

Αθανάσιος Μαλάμος 

 
Τίτλος εργασίας : Εκπαιδευτικές ταινίες Μικτής Πραγματικότητας. Προδιαγραφές τεχνολογίας και 

περιεχομένου για να αποτελέσουν εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Περίληψη εργασίας : Η εκπαίδευση μικρών μαθητών και νηπίων μέσω ταινιών είναι εφικτή. Οι ταινίες 

που προορίζονται να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα πρέπει να ακολουθούν προδιαγραφές, τόσο στην 
εικόνα και τον τρόπο παρουσίασης της γνώσης, όσο και στον ήχο. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν ως 
στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών θεατών και την ταύτιση τους με ήρωες και 
καταστάσεις των δρώμενων. Έχει αποδειχθεί μάλιστα, ότι μια ταινία ή ένα διαδραστικό παιχνίδι έχει 
πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαβίβαση γνώσης σε σχέση με τον προφορικό λόγο και εν 
τέλει αγγίζει τις δυνατότητες της προσεκτικής ανάγνωσης. Φυσικά οι ταινίες και οι διαδραστικές 
εφαρμογές αποτελούν εργαλεία και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους παραδοσιακούς τρόπους 
μάθησης. Η κατάχρησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαθητές με προβλήματα γραφής και 
έκφρασης λόγου. Η λελογισμένη χρήση τους όμως, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα διασκεδαστικό 
εργαλείο για την κατανόηση δύσκολων εννοιών της Ιστορίας, της Φυσικής και άλλων ανθρωπιστικών και 
θετικών αντικειμένων διδασκαλίας.  
Στην εργασία μας αυτή, παρουσιάζουμε την ταινία Μικτής Πραγματικότητας που δημιουργήσαμε σε 
συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Η ταινία παρουσιάζει τα ιστορικά δεδομένα που 
σχετίζονται με τα Μινωικά Ιερά Κορυφών και τις ανασκαφές σε αυτά. Στην εργασία μας παρουσιάζουμε 
τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις προδιαγραφές περιεχομένου που ακολουθήσαμε, ώστε η 
ταινία να αποτελέσει ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο.  
Τέλος, παρουσιάζουμε και τα στοιχεία μιας αξιολόγησης που κάναμε σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. 
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Θ.Ε.5   Αρ. Υποβολής Εργασίας 87          

Μαρίνα Μαρκέλλου, Φωτεινή Σαλμούκα 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιακή ανάδειξη των σύγχρονων ελληνικών μουσειακών συλλόγων: πολιτισμικές 

και νομικές προεκτάσεις.     
Περίληψη εργασίας : Η παρούσα εργασία διερευνά τις ποικίλες πολιτισμικές και νομικές προκλήσεις, οι 

οποίες εγείρονται στο πεδίο της ψηφιακής επιμέλειας των συλλογών των ελληνικών μουσείων 
σύγχρονης τέχνης. Η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ψηφιακές συλλογές των εν λόγω 
μουσείων, κατέδειξε πως ενώ η ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται συστηματικά, η ανάδειξη των ψηφιακών 
πόρων και η μέριμνα για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας πρόσβασης και χρησιμότητάς τους υστερούν 
σημαντικά. Θα μπορούσε μια ενδεχόμενη εννοιολογική στροφή στο πεδίο της ψηφιακής επιμέλειας να 
λειτουργήσει καταλυτικά στον τομέα της ανάδειξης των ψηφιακών συλλογών; Πώς θα μπορούσε να 
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη φυσική και διανοητική πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο; Με ποιους 
τρόπους η ανάδειξη θα μπορούσε να καταστεί ουσιώδες λειτουργικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής 
επιμέλειας; Πώς θα αντιμετωπιστούν οι διάφορες πρακτικές επανάχρησης του δημόσιου ψηφιακού 
πολιτιστικού υλικού, όπως η υδατόγραφηση; Ποιες είναι οι επιδράσεις της σχετικής ελληνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα ανωτέρω ζητήματα και ειδικότερα στην ανάδειξη του ψηφιακού 
καλλιτεχνικού περιεχομένου; Αυτές είναι ορισμένες από τις προβληματικές, οι οποίες πρόκειται να 
εξεταστούν στην παρούσα εργασία, με γνώμονα τη διαχείριση των ψηφιακών πόρων σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους, ως ένα ωφέλιμο επικοινωνιακό μέσο που δύναται να συντελέσει στη βιωσιμότητα 
και την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών μουσείων σύγχρονης τέχνης. 
 

 

 

Θ.Ε.1  Αρ. Υποβολής Εργασίας 88          

Πέτρος Σταυρουλάκης, Richard Leach 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιοποίηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων 
Περίληψη εργασίας : Πολύ σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου είναι η μουσική 

του παράδοση. Κατ’επέκταση η διατήρηση των παραδοσιακών μουσικών οργάνων είναι σημαντικό 
κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Πολλά από αυτά τα όργανα φτιάχνονται από υλικά, τα οποία είναι 
ευαίσθητα, όπως ξύλο, δέρμα και κόκκαλο.  
Μη καταστροφικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μετρολογία βιομηχανικών προϊόντων, όπως αυτή 
του δομημένου φωτός και της τομογραφίας ακτίνων-Χ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
τρισδιάστατη ψηφιοποίηση της εξωτερικής επιφάνειας και εσωτερικών κοιλοτήτων ενός οργάνου, 
φτιαγμένου από τέτοια ευαίσθητα υλικά. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, πραγματοποιούμε σάρωση με 
την τεχνική του δομημένου φωτός στις εξωτερικές επιφάνειες ενός βιολιού, μιας κρητικής λύρας και ενός 
μπαγλαμά και αναλύουμε την συμβατότητα της μη καταστροφικής τεχνικής αυτής, στην σάρωση 
οργάνων, αυτού του είδους, φτιαγμένων από ξύλο. 

                               

Θ.Ε.1  Αρ. Υποβολής Εργασίας 94         

Ιωάννης Ντιντάκης, Μιχαήλ Σκαρβέλης, Περικλής Μιχαηλίδης, Νικόλας Ερωτοκρίτου 

 
Τίτλος εργασίας : Σύγχρονες Τεχνικές Αποτύπωσης, Σχεδίασης και Αναπαραγωγής Εκκλησιαστικών 

Ξυλόγλυπτων.    
Περίληψη εργασίας : Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση των προγραμμάτων CAD (Computer Aided 

Design) είναι ευρέως διαδεδομένη. Η διαδικασία σχεδίασης σε ένα πρόγραμμα CAD προϋποθέτει τη 
χρήση των διαστάσεων του αντικειμένου. Όταν ένα αντικείμενο σχεδιάζεται για πρώτη φορά, οι 
διαστάσεις του προκύπτουν από τη σχεδίαση του προϊόντος. Όταν το αντικείμενο έχει ήδη παραχθεί 
μπορεί να μετρηθεί με όργανα μέτρησης, όπως για παράδειγμα με παχύμετρο. Όμως, συχνά, δεν είναι 
εφικτό να μετρηθούν οι διαστάσεις με ακρίβεια, καθώς το αντικείμενο μπορεί να αποτελείται από 
σύνθετες ανάγλυφες ή ολόγλυφες επιφάνειες. Τα παραδοσιακά εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα αποτελούν 
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αντικείμενα χειροποίητα με σύνθετες επιφάνειες και παράλληλα είναι τεχνουργήματα πολιτιστικής αξίας. 
Συνεπώς,  η ψηφιοποίησή τους αποτελεί ένα μέσο διάσωσής τους, προσφέροντας παράλληλα τη 
δυνατότητα αναπαραγωγής ή αποκατάστασής τους. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αποτύπωση 
εκκλησιαστικών ξυλόγλυπτων με τη χρήση σύγχρονων συσκευών αποτύπωσης, όπως οι 3d laser 
scanners. Το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε είναι η εκκλησιαστική άμπελος, η οποία αποτυπώθηκε 
με συσκευή 3d laser scanner και έπειτα, από την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε το 
3d μοντέλο, το οποίο στη συνέχεια παράχθηκε σε ψηφιακά καθοδηγούμενη μηχανή CNC (Computer 
Numerical Control). 
 

 

 

  

Θ.Ε.3  Αρ. Υποβολής Εργασίας 95         

Μάρκος Κωσνταντάκης, Γιώργος Καρυδάκης, Γιάννης Αλιπράντης,  

Κωνσταντίνος Μιχαλάκης, Ειρήνη Καλαθά, Ευθυμία Μωραϊτου 

 
Τίτλος εργασίας : Από  τα  δεδομένα  στον  χρήστη: “Τεχνολογίες αναπαράστασης και τεχνικές 

ανάδειξης της ψηφιακής πολιτισμικής κληρονομιάς και  προσεγγίσεις μοντελοποίησης,  επαύξησης,  

βελτιστοποίησης και αξιολόγησης του πολιτισμου.    
Περίληψη εργασίας : Σκοπός αυτής της τρέχουσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των αξόνων της 

σημασιολογικής αναπαράστασης, της επαυξημένης πραγματικότητας, της παιχνιδοποίησης και της 
αξιολόγησης της πολιτισμικής εμπειρίας χρήστη, όπως ενισχύουν διαφορετικές πτυχές του σύγχρονου 
οικοσυστήματος ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς. Εστιάζοντας ξεχωριστά στα 
διαφορετικά επίπεδα αξιοποίησης της πληροφορίας, εντός και εκτός των φορέων πολιτισμού 
συγκλίνοντας στο παράδειγμα της διάχυτης υπολογιστικής, προς το επιστημονικό ή ευρύτερο κοινό, 
αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις ξεκινώντας από τη διαχείριση της υπάρχουσας και 
παραγόμενης γνώσης, με την ενδιάμεση μεσολάβηση τεχνικών επαύξησης και ενίσχυσης της ανάδειξης 
του πολιτισμικού περιεχομένου και καταλήγοντας στην κατανάλωσή της ως πολιτισμική εμπειρία. Το 
υπόβαθρο, οι αρχιτεκτονικές και οι εφαρμογές των παραπάνω θα εξεταστούν στο πλαίσιο μιας μελέτης 
περίπτωσης που θα προσεγγίζει συνολικά το αντικείμενο, αναδεικνύοντας το πεδίο δραστηριοποίησης 
της ερευνητικής ομάδας Ευφυούς Αλληλεπίδρασης (Intelligent 
Interaction  - ii.aegean.gr) του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου. 
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Αγγελική Ράλλη, Βασιλεία Αλεξέλλη, Χαράλαμπος Τσιμπούρης 

 

Τίτλος εργασίας : Ο ηλεκτρονικός διαλεκτικός άτλαντας της Λέσβου.    
Περίληψη εργασίας : Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ο μοναδικός ως τώρα ηλεκτρονικός γλωσσικός 

άτλαντας στην Ελλάδα, ο οποίος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αφορά στην καταγραφή και διάσωση της διαλεκτικής 
ποικιλίας της Λέσβου, νησί με γλωσσικά φαινόμενα, τα οποία αποκλίνουν από την Κοινή Νεοελληνική 
και διαφοροποιούνται ανά περιοχή. Είναι διαθέσιμος στην Ελληνική και Αγγλική, έχει ολοκληρωθεί κατά 
90% και οι χρήστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν (http://lesvos.lmgd.philology.upatras.gr). 
Περιλαμβάνει 53 γλωσσικά φαινόμενα - κατανεμημένα σε τέσσερα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: 
μορφολογία, μορφο-σύνταξη, φωνολογία, λεξιλόγιο - η ύπαρξη των οποίων αποτυπώνεται σε 71 χωριά 
με συμβατικές ενδείξεις/σύμβολα, ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης. Το υλικό αντλήθηκε από 
προφορικές μαρτυρίες στη βάση ειδικών ερωτηματολογίων και από γραπτές πηγές, ενώ στον άτλαντα 
δίνονται και πληροφορίες για το είδος των πληροφορητών που έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια. 
Ο άτλαντας έχει κατασκευαστεί σε Drupal 7, ένα σύστημα διαχείρισης υλικού (CMS) ανοιχτού κώδικα, το 
οποίο υποστηρίζεται ενεργά από χιλιάδες προγραμματιστές. Ο άτλαντας είναι διαδραστικός και βασίζεται 
στους χάρτες της Google. Κάθε φαινόμενο διαθέτει δική του διαδικτυακή σελίδα, όπου δίνεται η 
περιγραφή και ένα παράδειγμα χρήσης, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο από διαλεκτόφωνους και μη 
χρήστες και συνοδεύεται από ηχητικό αρχείο, το οποίο αποτυπώνει την προφορά του υπό εξέταση 
υλικού. 
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Δημήτριος Χριστόπουλος, Ευσταθία Χατζή, Γεώργιος Σοφιανόπουλος 

 
Τίτλος εργασίας : Χρησιμοποιώντας την εικονική αναπαράσταση πραγματικού χρόνου και την 

κατάλληλη ιστορική αφήγηση για την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Μελέτη 

περίπτωσης «Αγία Σοφία: 1500 χρόνια ιστορίας».    
Περίληψη εργασίας : Χρησιμοποιώντας την εικονική αναπαράσταση πραγματικού χρόνου και την 

κατάλληλη ιστορική αφήγηση για την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Η Μελέτη 
περίπτωσης «Αγία Σοφία: 1500 χρόνια ιστορίας» Η «Αγία Σοφία» είναι μια παραγωγή εικονικής 
πραγματικότητας φτιαγμένη ειδικά για τη «Θόλο», το θέατρο εικονικής πραγματικότητας του ΙΜΕ, που 
κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2015. Είναι ένα φιλόδοξο έργο που προβάλλει το μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς, ύψιστης πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, μέσα από την εικονική περιήγηση, και 
πλαισιωμένο με την κατάλληλη ιστορική αφήγηση. 
Η βασική παράμετρος του έργου είναι η δυνατότητα εξερεύνησης του μνημείου και η συμμετοχή σε 
διάφορα σενάρια και περιηγήσεις. Πέρα από την περιήγηση σε προκαθορισμένες ή μη επιλογές 
μονοπατιών περιήγησης «path», ο χρήστης-επισκέπτης λαμβάνει πληθώρα πληροφοριών τόσο για το 
ίδιο το μνημείο (μαθηματικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονική εξέλιξη, εσωτερική διάταξη, διάκοσμος, 
οικοδομικά υλικά κλπ.), καθώς επίσης για το βυζαντινό πολιτισμό και τέχνη (αρχιτεκτονική, μνημειακή 
ζωγραφική), και το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στις αντίστοιχες εποχές. Έτσι, το έργο  στοχεύει όχι 
απλώς στην αναπαράσταση μιας λαμπρής στιγμής του μνημείου αλλά, παράλληλα, και στην 
τεκμηριωμένη αναπαράσταση της εξέλιξης του μνημείου, και κατ’ επέκταση και του ιστορικού, 
κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκε και του οποίου αποτέλεσε και αποτελεί 
σύμβολο, σαν μία στοχευμένη εκπαιδευτική και συνάμα ψυχαγωγική εμπειρία. 
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Αγγελική Ράλλη, Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Χρήστος Παπαναγιώτου, 

Τάσος Αναστασιάδης, Σάκης Γκέκας, Παναγιώτης Παππάς 

 
Τίτλος εργασίας : Η ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Μουσείου για την ελληνική μετανάστευση στον Καναδά. 
Περίληψη εργασίας : Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το ψηφιακό μουσείο που αναπτύσσεται 

στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Immigration and Language in Canada: Greeks and Greek-
Canadians», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νιάρχου και απασχολεί ερευνητικές ομάδες από 
τέσσερα πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Πατρών, McGill, York και SFU). Το μουσείο αφορά στην πρώτη 
γενιά Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά κατά την περίοδο 1945-1975 και παρουσιάζει διάφορες 
πτυχές της ζωής τους. Για την ανάπτυξη του μουσείου χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής ώστε να 
δημιουργηθεί ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης πλοηγείται γνωρίζοντας πτυχές της ζωής 
των Ελλήνων στον Καναδά. Το υλικό του μουσείου έχει συλλεγεί από συνεντεύξεις πληροφορητών 
διαφορετικών πόλεων του Καναδά, από γραπτές πηγές και από φωτογραφικά αρχεία.  
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Γεώργιος Αδαμίδης, Βάλλια Αμοιρίδου, Θωμάς Τσουκαλάς, Γιώργος Κεχαγιάς, 

Γιώργος Ρίζος, Νίκος Κουκουρούζης 

 
Τίτλος εργασίας : Μύλος Ματσόπουλου Τρικάλων: ένας αλευρόμυλος αφηγείται… Αποκατάσταση και 

μουσειολογική ανάδειξη ενός βιομηχανικού συγκροτήματος. 
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Περίληψη εργασίας :  Ο Μύλος Ματσόπουλου, από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία των 

Τρικάλων, με πλήρη τον μηχανολογικό εξοπλισμό αλευροποίησης του σίτου, αποτελεί ακτινογραφία της 
παραγωγικής διαδικασίας των αλευρόμυλων από τα τέλη του 19

ου
 αιώνα. Η σπουδαιότητά του εστιάζεται 

στο κέλυφος, στη συλλειτουργία των ενεργειακών δυναμικών και στη συνύπαρξη παραδοσιακής 
αλευροποιίας και πλήρους συστήματος κυλινδράλεσης. Παραχωρήθηκε στον Δήμο Τρικκαίων το 1977, 
χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο το 1995 και μετατράπηκε σε Μνημείο-Μουσείο το 2016 
«τοποθετώντας» το στον σύγχρονο πολιτισμικό χάρτη και μετατρέποντάς το σε χώρο γνώσης, 
εκπαίδευσης και αναψυχής της περιοχής. Η έκθεση που σχεδιάστηκε, βασίστηκε στην ανάδειξη του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, της ιστορίας της επιχείρησης και πτυχών της οικονομίας και της 
καθημερινότητας της προβιομηχανικής κοινωνίας. Στον χώρο αναπτύχθηκαν δύο παράλληλες εκθέσεις 
με κέντρο τη γραμμή της παραγωγής και θέματα που εντάσσουν το Μνημείο στα συμφραζόμενά του.  
Η μουσειολογική αφήγηση εμπλουτίστηκε με τεκμηριωτικό υλικό (φωτογραφίες, προφορικές μαρτυρίες, 
αφηγήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια), το οποίο εντάχθηκε σε πολυμεσικές εφαρμογές, στο πλαίσιο 
διαμόρφωσης μιας εμπειρίας με διαδραστικά και βιωματικά χαρακτηριστικά. Τα εποπτικά μέσα 
εμπλουτίστηκαν με ήχους, κινούμενη εικόνα και επενεργούμενες διαδραστικές εφαρμογές. Πρόκειται για: 
Διαδραστικές εφαρμογές σε οθόνες αφής με πολλαπλά επίπεδα πληροφόρησης / Επενεργούμενες 
εφαρμογές ήχου σε ατομικά ακουστικά/ Εφαρμογές video 3D animation για τη λειτουργία των 
μηχανημάτων της γραμμής παραγωγής/ Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με τα στάδια επεξεργασίας 
του σίτου/ Info Desk με πληροφοριακό υλικό για δυνατότητα σύντομης περιήγησης σε επισκέπτες με 
ελάχιστο προς διάθεση χρόνο και σε άτομα με κινητικά προβλήματα. 
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Κατερίνα Καμπάση, Ιωάννης Δραγώνας 

 
Τίτλος εργασίας : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.   
Περίληψη εργασίας: Το διαδίκτυο έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που οι χρήστες επικοινωνούν 

με τα εκθέματα των μουσείων παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους αλληλεπίδρασης. Οι διαφορετικοί 
τρόποι αξιολόγησης αφορούν σε ιστοσελίδες μουσείων, πολυμέσα, εικονικά περιβάλλοντα ή και 
αλληλεπίδραση μέσω κινητών συσκευών. Πράγματι, έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν μια γενική 
αύξηση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες των μουσείων, αφού οι διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης 
παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα. Όμως, η ενσωμάτωση διαφορετικών στοιχείων σε μια ιστοσελίδα δεν 
αρκεί. Για να είναι μια ιστοσελίδα ικανή να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες πρέπει να 
αξιολογηθεί, ώστε να είναι χρηστική και λειτουργική. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται τα πειράματα 
αξιολόγησης ιστοσελίδων που έχουν γίνει από Έλληνες και αφορούν σε μουσεία της Ελλάδας ή του 
Εξωτερικού και τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να δοθεί το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης 
ιστοσελίδων μουσείων.  
Συγκεκριμένα, η εργασία αυτή δίνει έμφαση στο σχεδιασμό ενός πειράματος που χρησιμοποιεί 
μεθόδους επιθεώρησης και ενός πειράματος που κάνει χρήση εμπειρικών μεθόδων. Σε κάθε πείραμα 
περιγράφεται το ποιοι αξιολογούν, τι αξιολογούν, με ποιες μεθόδους ή εργαλεία μπορεί να γίνει η 
αξιολόγηση και ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται συνήθως. Τα κριτήρια έχουν προκύψει από μια ανάλυση 
που έχει γίνει στα πειράματα αξιολόγησης ιστοσελίδων που έχουν γίνει από Έλληνες ερευνητές. 
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Αφροδίτη Καμάρα, Δέσποινα Λαμπαδα, ΓεώργιοςΤζεδοπουλος, Κλεοπάτρα Φέρλα                                                                 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιακό περιεχόμενο, επικοινωνία και πολιτιστική κληρονομιά: Προς μια σφαιρική 

αντίληψη του πολιτιστικού αποθέματος στην ψηφιακή εποχή. 
Περίληψη εργασίας Οι δημιουργοί της Wikipedia ξεκίνησαν το 2011 συγκέντρωση υπογραφών, ώστε 

το έργο να συμπεριληφθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Σε 
συνέδρια, παρόμοια με τούτο, διερευνώνται οι προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν στον χαρακτηρισμό 
των hard- and software ως ψηφιακής κληρονομιάς. Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης 
αυξάνονται και εξελίσσονται. Εκπαιδευτικοί και μαθητές παράγουν νέο υλικό, βασισμένο σε storytelling. 
Η αμερικάνικη Library and Information Technology Association δημοσιεύει ειδικούς οδηγούς ψηφιακών 
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βιβλίων. Παρουσιάσεις για έθιμα, ιστορικά γεγονότα και αρχαιολογικούς χώρους βρίσκει πια κανείς και 
σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων. Την ίδια στιγμή, αρκετοί φορείς στέκονται αμήχανοι μπροστά στο open 
access, την ελεύθερη πρόσβαση.  
Από την ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού υπό την εποπτεία των κατεξοχήν θεματοφυλάκων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσεία, εφορείες, πανεπιστήμια, κλπ) έχουμε οδηγηθεί στην εμφάνιση 
ψηφιακού περιεχομένου που εν μέρει μόνο στηρίζεται σε ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό. Τα 
ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά. Ορισμένα από αυτά αναπτύσσουμε και εξετάζουμε στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+ Digital Educational Network for Cultural Projects Implementation and Direction 
(DEN CuPID). Με αφορμή τη μεθοδολογία του προγράμματος, η ανακοίνωση θα παρουσιάσει σκέψεις 
για το πώς το σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, να 
ενισχύσει τη συνεργατική προσέγγιση και να συμβάλει στη δημιουργία νέου πολιτιστικού αποθέματος. 
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Μυρτώ Μιχαλά, Δημήτριος Τσώλης          

 
Τίτλος εργασίας AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. 
Περίληψη εργασίας : Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για 

τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη μορφή παιχνιδιού 
για τη διδακτική ενότητα της ελληνική τέχνης και του πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα στα 
πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας. Οι σύγχρονες τεχνολογίες της ψηφιοποίησης, της 
μακροπρόθεσμης απόθεσης (long-term digital preservation), της διαλειτουργικότητας βάσει διεθνών 
προτύπων μεταδεδομένων και προτύπων επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας (augmented and 
mixed reality), της παιχνιδοποίησης (gamification) και των σοβαρών παιγνίων (serious games) θα 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος, ώστε να καταστεί περισσότερο 
ελκυστική και αποτελεσματική για τους μαθητές. Η λογική της αξιοποίησης των εμπειριών παιχνιδιού 
των μαθητών στο περιβάλλον της τυπικής εκπαίδευσης στοχεύει στη δημιουργία κινήτρων, στη 
διευκόλυνση της μάθησης ακόμα και στη μεταβολή της μαθητικής συμπεριφοράς απέναντι στο γνωστικό 
αντικείμενο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις 
μαθησιακές ανάγκες τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου, θα εφαρμοσθεί για λόγους αξιολόγησης 
και ανατροφοδότησης σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας στην τάξη. Η αξιολόγηση του 
προγράμματος με κριτήρια την ψυχολογική ανταπόκριση των μαθητών, τον προσδιορισμό των 
μαθητικών επιτευγμάτων, αλλά και την ευχρηστία του κατά την εκπαιδευτική πράξη, θα συμβάλει στην 
ανάδειξη αφενός των πλεονεκτημάτων και αφετέρου των αδυναμιών του για μελλοντική διερεύνηση και 
βελτίωση.  
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Γρηγόριος Παπαγιάννης, Νικόλαος Σικλαφίδης 

 
Τίτλος εργασίας : Το DIALG σήμερα: δυνατότητες και προοπτικές. 
Περίληψη εργασίας : Το DIALG (Diachronic Interactive Lexicon of Greek ή Διαχρονικό Διαδραστικό 

Λεξικό της Ελληνικής) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 
που στοχεύει στην ψηφιακή «αποθησαύριση» του υπάρχοντος λεξικογραφικού υλικού για την Ελληνική 
γλώσσα, αλλά και στην περαιτέρω καταγραφή του λεξιλογικού πλούτου της γλώσσας. Για το σκοπό αυτό, 
έχει αναπτυχθεί η ομώνυμη «εφαρμογή» που επιτρέπει την ψηφιοποίηση λεξικών και εν συνεχεία, την 
προσπέλασή τους μέσα από αυτήν. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http://dialg.helit.duth.gr/ 
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Στην ανακοίνωση θα γίνει μία επίδειξη των δυνατοτήτων της εφαρμογής και θα εκτεθούν οι προοπτικές 
του εγχειρήματος. 

 

 

 

Θ.Ε.3  Αρ. Υποβολής Εργασίας 107          

Αθανασία Αλεξανδρή, Ευάγγελος Δρόσος, Δημήτριος Τσώλης Χρήστος Αλεξάκος 
 

Τίτλος εργασίας : ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ SERIOUS GAMES ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «EL GREGO» 
Περίληψη εργασίας: Η εκπαίδευση που υποστηρίζεται απ’ τις νέες τεχνολογίες θεωρείται μια νέα 

ερευνητική περιοχή με εφαρμογή και στην επίσημη εκπαίδευση, ιδιαίτερα όσο αφορά την αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών κατά την εκπαιδευτική διεργασία στην τάξη. Τα τελευταία έτη η χρήση των 
Serious Games (σοβαρών παιγνίων) για την εκμάθηση της Ιστορίας και του Πολιτισμού αυξάνεται με 
γρήγορο ρυθμό. Τα Serious Games είναι μια κατηγορία ψηφιακών παιχνιδιών που αποσκοπούν στην 
οικοδόμηση της γνώση με τρόπο ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό, ιδιαίτερα όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι 
παιδιά. Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνεται στη δημιουργία και αξιολόγηση ενός Serious 
Game σχετικά με την προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή του El Greco, βασισμένο στις θεωρίες του 
κοινωνικού οικοδομησμού και της ανακαλυπτικής μάθησης. 
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Παναγιώτης Σπαθης, Παναγιώτης Τζουμέρκας, Μαρίνος Ιωαννίδης, 

Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Γρηγόριος Λιάντας 

 
Τίτλος εργασίας : Μελέτη, συντήρηση και ψηφιοποίηση των παλαιτύπων και χειρογράφων του 

Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
Περίληψη εργασίας : Η ιστορική και πολιτισμική αξία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης 

Αφρικής είναι παγκοσμίως γνωστή διαχρονικά. Στην βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου φυλάσσονται βιβλία, 
παλαίτυπα, χειρόγραφα και φάκελοι πατριαρχικής αλληλογραφίας ιδιαίτερης θρησκευτικής, πνευματικής 
και ιστορικής αξίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της μελέτης που έχει συνταχθεί για 
την διάγνωση φθοράς, συντήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των παλαιτύπων και χειρογράφων της 
βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Στα πλαίσια αυτά περιγράφονται τα στάδια και η 
μεθοδολογία υλοποίησης τους για την συνολική πραγματοποίηση του έργου. Τα στάδια αυτά 
περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση των παλαιτύπων, χειρογράφων και φακέλων 
της πατριαρχικής αλληλογραφίας, την ταυτοποίηση των υλικών που περιέχονται σε αυτά καθώς και την 
χρονολόγηση τους, τον καθορισμό της κατάστασης φθοράς και των περιβαλλοντικών παραγόντων, την 
συντήρηση, την ψηφιοποίηση, την εφαρμογή μέτρων διατήρησης-προληπτικής συντήρησης στους 
χώρους φύλαξης των παλαιτύπων και χειρογράφων. Η υλοποίηση της μελέτης θα επιτρέψει την 
διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου των ιστορικών κειμηλίων του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας.    
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Ελένη Μαϊστρου, Δημήτριος Ψυχογυιός 
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Τίτλος εργασίας : ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ-ΤΟΠΙΚΟ, ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ    
Περίληψη εργασίας : Η καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός Τόπου 

αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα που έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα ενώ έχουν υπάρξει 
σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα από πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς 
(αρχιτεκτονική, ανθρωπολογία, ιστορία, λαογραφία, εθνομουσικολογία, μουσειολογία, κτλ). Η παρούσα 
πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της δι-επιστημονικής προσέγγισης και υποστηρίζει, ότι οι ψηφιακές 
τεχνολογίες έχουν καταλυτικό ρόλο στο επιχειρησιακό κομμάτι μιας ολιστικής - διεπιστημονικής 
προσέγγισης καταγραφής-τεκμηρίωσης-ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ταυτόχρονη και 
αμφίδρομη καταγραφή και ανάδειξη ανθρώπινων ιστοριών, των υλικών στοιχείων του χώρου, της 
μνήμης, της μουσικής, του χορού, των ηθών και των εθίμων κ.τ.λ έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 
κατανόηση του Τόπου και κατά συνέπεια συμβάλλει στην εδραίωση βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης και 
περιβαλλοντικής ισορροπίας. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάδειξη της ταυτότητας του Τόπου, καθώς 
επίσης και της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του. 
Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση ενός παγκόσμιο-τοπικού, δικτυακού συστήματος για 
την διεπιστημονική καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη όλων των παραπάνω που συγκροτούν την 
άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά. Αφορά στην πρόταση για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
πιλοτική λειτουργία ενός υβριδικού (φυσικού και ψηφιακού) συστήματος καταγραφής τεκμηρίωσης και 
προβολής της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς που θα περιλαμβάνει: 
- χωρικές κατασκευές καταγραφής και προβολής / ανάδειξης (μικρό-κατασκευές)  
- εργαστήρια επεξεργασίας και τεκμηρίωσης (ερευνητικά κέντρα) 
- ψηφιακά δίκτυα διασύνδεσης και διάχυσης (ροή πληροφορίας) 
Η πρόταση βασίζεται σε μια πολύχρονη και συνεχιζόμενη διαδικασία έρευνας, καταγραφής, τεκμηρίωσης, 
ψηφιοποίησης και διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την προστασία, διαχείριση και 
ανάδειξή της. Απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του μοντέλου είναι η συνεργασία των τοπικών φορέων, με 
τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και η ελεύθερη ανοιχτή πρόσβαση του περιεχομένου του στο 
κοινωνικό σύνολο. 
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Νίκος Γραμμαλίδης Σταμάτιος Γιαννουλάκης, Νικόλαος Τσαπατσούλης, 

Στέφανος Καμαρινόπουλος, Παναγιώτης Μπαρμπούτης, Κοσμάς Δημητρόπουλος, 

Αναστάσιος Δουλάμης 

 
Τίτλος εργασίας : ΕΝΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.   
Περίληψη εργασίας : Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν σημαντικά στοιχεία της τοπικής και 

παγκόσμιας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μοχλό ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Συνεπώς, η 
προστασία, μετάδοση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων από νέες εφαρμογές καταγραφής χορών 
έχει ιδιαίτερη αξία. Δεδομένου, ότι τέτοιες προσπάθειες συναντούν σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες 
οφείλονται στην πολύπλοκη και δυναμική φύση των δεδομένων που πρέπει να καταγραφούν και να 
αναλυθούν (π.χ. χαρακτηριστικά της κίνησης, αλληλεπίδραση μεταξύ των χορευτών κλπ), η αλματώδης 
πρόοδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό τον τομέα. 
Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων FP7 i-Treasures (2013-2017) και H2020 Terpsichore 
(2016-2020) αναπτύσσονται ήδη εργαλεία για την καταγραφή, την σημασιολογική ανάλυση, αποθήκευση 
τέτοιων δεδομένων/μεταδεδομένων, αλλά και εφαρμογές που επιτρέπουν την εκμάθηση, την μετάδοση 
και την επαναχρησιμοποίηση των σχετικών καταγραφών σε διάφορες εφαρμογές (εκπαιδευτικές, 
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ερευνητικές, πολιτιστικές κλπ.). 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι, αφού σκιαγραφήσει αυτές τις εφαρμογές και τους χρήστες στους 
οποίους απευθύνονται, να περιγράψει το σχήμα περιγραφής δεδομένων/μεταδεδομένων που 
σχεδιάζεται και να χρησιμοποιηθεί για τις καταγραφές παραδοσιακών χορών στα πλαίσια του έργου 
Terpsichore. Προτείνεται ένα «ολιστικό» σχήμα που συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν 
μια χορευτική παράσταση, κατηγοριοποιώντας τα σε 4 ευρείες κατηγορίες: περιβάλλον, χορευτής, χορός, 
καταγραφή (Σχήμα 1). Το τελικό XML σχήμα θα αποτελέσει βασικό μέσο για την αποθήκευση και 
επικοινωνία δεδομένων μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών του Terpsichore, αλλά και εξωτερικών 
συνδέσμων (π.χ. Europeana). 
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Λεωνίδας Καραμπίνης, Μελίνα-Αικατερίνη Βλάχου, Γιάννης Σκαλτσας, 

Εμμανουήλ Μαραβελάκης Δημήτριος Μακρής 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιακή Χρωματική Αποκατάσταση Τοιχογραφιών Βανδαλισμένου Μνημείου και 

Δυνατότητα Μορφολογικής Αποκατάστασης. 
Περίληψη εργασίας : Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η ψηφιακή τρισδιάστατη καταγραφή και 

τεκμηρίωση των τοιχογραφιών ενός βανδαλισμένου πλέον, Μνημείου (Ναός του Αγίου Ιωάννη του 14ου 
αι. στον περίβολο χώρο (Ελαιώνα) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά) με τη χρήση τεχνολογιών τρισδιάστατης σάρωσης 
και φωτογραμμετρίας. Η ανάκτηση του εσωτερικού και του εξωτερικού του Ναού βασίστηκε σε δύο 
τεχνολογικές προσεγγίσεις: της επίγειας σάρωσης λέιζερ και της φωτογραμμετρίας κοντινής απόστασης. 
Η σάρωση μέσω επίγειου σαρωτή λέιζερ και οι αντίστοιχες λήψεις ψηφιακών φωτογραφιών του 
εσωτερικού και του εξωτερικού του ναού πραγματοποιήθηκε το 2010. Η τεκμηρίωση μέσω 
φωτογραμμετρίας έγινε τον Ιούνιο του 2016.  
Ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές χρονικές περιόδους, ο Ναός έτυχε εκτεταμένων βανδαλισμών του 
εσωτερικού του, με το κτιστό Τέμπλο και τις τοιχογραφίες του να έχουν καταστραφεί από ανθρώπινους 
παράγοντες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, επικεντρώνεται ο σκοπός, αλλά και η αξία της παρούσας 
εργασίας. Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων που προέκυψαν, ώστε να 
υλοποιηθεί η εικονική Χρωματική αποκατάσταση επιλεγμένων τρισδιάστατων τμημάτων του εσωτερικού 
του Ναού. Η ψηφιακή Χρωματική αποκατάσταση που εφαρμόζεται σε ένα εικονικό περιβάλλον, οφείλει 
να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες ηθικής της συντήρησης και αποκατάστασης. Παράλληλα, 
προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν άρτια ψηφιακή Χρωματική αποκατάσταση των 
τοιχογραφιών, εφαρμόστηκαν προσεγγίσεις σύγχρονης αισθητικής, αλλά και βασικές τεχνικές 
Χρωματικής αποκατάστασης σε έναν πρωτότυπο συνδυασμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
τηρήθηκαν βασικές αρχές της αποκατάστασης, όπως τα άρθρα 3 και 9 της Χάρτας της Βενετίας. 
Επιπλέον, καθίσταται εφικτή η πιθανή επέμβαση μιας μελλοντικής Μορφολογικής αποκατάστασης. 
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Κωνσταντίνος Ελευθεράκης, Γεώργιος Ασημακόπουλος, Αγγελική Κίτσιου 

 
Τίτλος εργασίας: Σκιαγραφώντας τη λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών πρακτικών πολιτιστικής 

επικοινωνίας στο πλαίσιο των προκλήσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Πιλοτική Έρευνα στο 
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Μέγαρο Μουσικής.    
Περίληψη εργασίας : Η παρούσα εργασία εστιάζει στη σκιαγράφηση του ρόλου της ψηφιακής 

επικοινωνίας στην πολιτιστική θεώρηση και πρακτική, ως καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας, 
μετάδοσης και αναπαραγωγής πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών σύγχρονων πολιτιστικών 
οργανισμών και συγκεκριμένα του Μεγάρου Μουσικής στην Αθήνα. Η βιβλιογραφία μέχρι τώρα, 
αναδεικνύει ότι οι πολιτιστικές εμπειρίες των κοινωνικών δρώντων λαμβάνουν πλέον χώρα σε ένα 
πλαίσιο που κατασκευάζεται όλο και περισσότερο από την πληροφορία και τις ΤΠΕ, μετασχηματίζοντας 
την πραγματικότητά τους υπό το πρίσμα του συμβολικού και αναδεικνύοντας νέα επικοινωνιακά 
παραδείγματα για τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται ως ερώτημα πώς η 
αξιοποίηση ψηφιακής πολιτιστικής πολιτικής από το Μέγαρο Μουσικής δύναται να αναδιαμορφώσει τη 
σχέση και τις πρακτικές του οργανισμού, αφενός με τις ποικίλες κοινότητες της ψηφιακής κοινωνίας και 
αφετέρου με κοινωνικο/παραγωγικούς φορείς. Η πιλοτική αυτή έρευνα, αξιοποιώντας ποιοτικές 
μεθόδους έρευνας - συμμετοχική παρατήρηση και συνέντευξη- εξετάζει και αναλύει τις ψηφιακές 
στρατηγικές επικοινωνίας και μεθόδους του Μεγάρου Μουσικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αναδεικνύουν την αυξανόμενη σχέση εξάρτησης των πολιτιστικών οργανισμών και των ψηφιακών 
τεχνολογιών επικοινωνίας, καθώς και την αναγκαιότητα χάραξης στοχευμένης ψηφιακής πολιτιστικής 
πολιτικής, αποσκοπώντας στην πολιτιστική καινοτομία. 
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Αθανάσιος Μπίμπας, Χρήστος Φείδας 

 
Τίτλος εργασίας : Προκλήσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης στην μετάδοση των πολιτισμικών αγαθών στις 

νέες γενιές μέσω των νέων τεχνολογιών. 
Περίληψη εργασίας : Ο νέος ψηφιακός κόσμος στον οποίο ζούμε έχει αλλάξει τον τρόπο που 

επικοινωνούμε, όπως επίσης και τις μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών που χρησιμοποιούσαμε εδώ 
και πολλά χρόνια. Η νέα 'Ψηφιακή Γενιά' περιμένει περισσότερα από την τεχνολογία, από ότι από τον 
άνθρωπο. Ένας έφηβος παραδείγματος χάρη, είναι πιθανό να αναζητήσει την απορία που θα έχει σε 
ένα μάθημα στο διαδίκτυο, από το να ρωτήσει έναν καθηγητή. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε σχεδιάσει την 
τεχνολογία, έτσι ώστε να μας δίνει την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας. Η ευκολία της σύνδεσης 
μέσω της τεχνολογίας και η ηλεκτρονική επικοινωνία έχουν αντίκτυπο στον πολιτισμό τόσο σε τοπικό, 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να επικοινωνούν στο 
διαδίκτυο, αντί με ένα φυσικό πρόσωπο. Εδώ έρχεται η πρόκληση της εκπαίδευσης και δη της 
πολιτισμικής εκπαίδευσης να προσαρμόσει τις νέες τεχνολογίες που είναι αναπόφευκτες, να λειτουργούν 
προς όφελος της εκπαίδευσης, αλλά και της εποικοδομητικής επικοινωνίας. 
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Ελένη Γαλιώτου, Νικήτας Καρανικόλας, Αγγελική Ράλλη 

 
Τίτλος εργασίας : Αρχειοθέτηση και διαχείριση ψηφιοποιημένων πηγών Ελληνικών διαλέκτων. 
Περίληψη εργασίας : Οι ελληνικές διάλεκτοι της Μικράς Ασίας, όπως Τα Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και 

τα Αϊβαλιώτικα, θεωρούνται ιδανικές περιπτώσεις μελέτης για τη διαλεύκανση της εξέλιξης της Ελληνικής, 
καθώς και για διάφορα φαινόμενα γλωσσικής επαφής, λόγω της μακρόχρονης επαφής με την Τουρκική 
και της σχετικής απομόνωσής τους από τις υπόλοιπες ελληνικές διαλέκτους. Οι συγκεκριμένες διάλεκτοι 
εκφράζουν μία πλούσια πολιτισμική και γλωσσική κληρονομιά, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο 
εξαφάνισης, ιδιαίτερα τα Καππαδοκικά. Επομένως, η περιγραφή και διατήρηση αυτής της πολύτιμης 
κληρονομιάς προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία των 
διαλέκτων συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στη διάσωση και την ανάδειξη αυτής της σημαντικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην εργασία, περιγράφεται ένα καινοτόμο σύστημα αρχειοθέτησης και 
επεξεργασίας ψηφιοποιημένων σωμάτων, γραπτών και προφορικών τεκμηρίων των τριών ελληνικών 
διαλέκτων της Μικράς Ασίας (Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα), τα οποία έχουν συλλεχθεί στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος AMiGre (ΘΑΛΗΣ). Το σύστημα έχει ως πυρήνα μία πολυμεσική 
βάση δεδομένων, η οποία επιτρέπει την παράλληλη εμφάνιση πρωτογενών και επεξεργασμένων 
δεδομένων, καθώς και την κωδικοποίηση μεγάλου αριθμού πληροφοριών μεταδεδομένων. Το 
υποσύστημα αναζήτησης επιτρέπει: (α) συνδυασμένη αναζήτηση σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής 
αναπαράστασης (φωνολογικό, μορφολογικό), (β) πρόσβαση σε μεταδεδομένα και (γ) συνδυασμένη 
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αναζήτηση στα τεκμήρια τόσο των γραπτών, όσο και των προφορικών πηγών. 

 

 

Θ.Ε.4  Αρ. Υποβολής Εργασίας 122         

Ευαγγελία Παπαθωμά, Θεόδωρος Γκανέτσος, Βασιλική Κανταρέλου 

 
Τίτλος εργασίας : Μια κυρία 2.500 χρόνων μας αποκαλύπτει ... 
Περίληψη εργασίας :  Αντικείμενο μελέτης αυτής της ανακοίνωσης είναι ένα ειδώλιο γυναικείας μορφής, 

το οποίο ήρθε στο φως τον Αύγουστο του 2011 στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Βραυρωνίας 
Αρτέμιδος. Πρόκειται για ένα από τα ένυδρα ξύλινα αντικείμενα που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες 
διάνοιξης φρεατίου εντός του αρχαιολογικού χώρου, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
«Διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και συντήρηση της στοάς του Ιερού Αρτέμιδος της 
Βραυρώνας». Οι πληροφορίες που μεταφέρει μέχρι τις μέρες μας ένα τέτοιο εύρημα σχετικά με το 
υψηλό επίπεδο επεξεργασίας του ξύλου, την ακρίβεια της κατασκευής και την αισθητική της εποχής, 
είναι ανεκτίμητες. Πληροφορίες που ο συντηρητής καλείται να αποκαλύψει, να τεκμηριώσει, να 
προστατεύσει και να διασφαλίσει στο πέρασμα του χρόνου. Κατά τις εργασίες καθαρισμού του ειδωλίου 
στο πλαίσιο της παθητικής συντήρησής του, εκτός από την περίτεχνη διακόσμησή του, αποκαλύφθηκαν 
στην επιφάνειά του και ίχνη κόκκινου χρώματος. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αναγνωρίσει τις 
χρωστικές και το συνδετικό μέσο του χρώματος αλλά και να διερευνήσει την πιθανότητα της παρουσίας 
κάποιου επικαλυπτικού υλικού στις επιφάνειες του αντικειμένου. Λαμβάνοντας υπόψιν δε, τη 
μοναδικότητα του ευρήματος αλλά και την κατάσταση διατήρησής του, οι μέθοδοι ανάλυσης που 
επιλέχθηκαν ήταν οι φασματοσκοπικές τεχνικές XRF, Raman και IR. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι κρίθηκαν 
ως καταλληλότερες για τη διερεύνηση των ερωτημάτων μας καθώς είναι φορητές, μη-δειγματοληπτικές, 
απαιτούν ελάχιστο χρόνο μέτρησης και έχουν χαμηλό κόστος. 
 

 

 

 

Θ.Ε.4  Αρ. Υποβολής Εργασίας 124         

Κωνσταντίνος Δημουλάς, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη 

Βέλλιου, 

Στεφανία Δαουκοπούλου, Μαρία Βουβούση, Βασιλική Εξάρχου, Νεκταρία-Φιλίτσα 

Αγραφιώτη, Ευθύμιος Γεωργούσης, Γεώργιος Ζαμπέτογλου, Ανθή Παύλου, 

Αντώνιος Αποστολίδης, Δημήτριος Κιοσέογλου, Ιωάννης Κωνσταντινίδης ,Δημήτριος 

Λιόβας, Χρήστος Πολύζος, Ιωάννα Αετοπούλου 

 
Τίτλος εργασίας : Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Περίληψη εργασίας: Ο σχεδιασμός των εντός των Μουσείων χώρων πρέπει να ξεκινάει από την 

ψυχολογία των επισκεπτών τους. Οι επισκέπτες χρειάζονται ο καθένας ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό 
χώρο γύρω τους, που θεωρείται απαραβίαστος από τους άλλους. Η πληθώρα των εκθεμάτων, που 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την ευκταία μεγιστοποίησή της, κάνει τον χρησιμοποιούμενο χώρο, από 
κάποια στιγμή και μετά, ασφυκτικό. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να μεγαλώσει, μειώνοντας τις 
δυσάρεστες συνέπειες της πυκνότητας, η οποία επηρεάζεται, ψυχολογικά, από παράγοντες, όπως, επί 
εγκαταστάσεων υπαρχουσών, οι οποίες δεν γίνεται να αλλάξουν, πλέον, ο λευκός χρωματισμός των 
αιθουσών, οι καθρέφτες, ο άπλετος φωτισμός, η ανάλογη θέρμανση (υψηλότερη ή χαμηλότερη της 
εξωτερικής θερμοκρασίας), η ελαχιστοποίηση των θορύβων, η μεγιστοποίηση του ίδιου χώρου για τα 
εκθέματα (ακόμα και όταν δεν πρόκειται για ανθρώπους ή ζώα ή δέντρα, αφού όλα του πλαισίου των 
θυμίζουν την δράση ή την δραστηριότητά τους). Σ’ αυτά, ακριβώς, για την κατά το δυνατόν ακόμη 
μεγαλύτερη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χώρου, θα πρέπει, τώρα, να προστεθεί, δίκην κατάργησης 
και των τοίχων του αρχαιολογικού κτηρίου, η ιδέα προσομοίωσης όλου του χώρου, όπου τα εκθέματα, 
με το φυσικό περιβάλλον τους, όπου βρίσκονταν, ως την ώρα που μεταφέρθηκαν στο μη φυσικό κλειστό 
περιβάλλον των Μουσείων, αν όχι καταλαμβάνοντας ολόκληρο τον χώρο, με τεράστια video wall, που, 
μάλιστα, θα αναπαριστάνουν, όχι στατικά, αλλά εν ροή, και με ήχο, το πρώτο. 
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Θ.Ε.2   Αρ. Υποβολής Εργασίας 125 

Κατερίνα Κουτλιάνη, Θεόδωρος Γκανέτσος, Χριστίνα Μερκούρη, Μαρία Περράκη  

 
Τίτλος εργασίας :  Tαυτοποίηση χρωστικών σε ζωγραφικά έργα τέχνης του Νικολάου Κουτούζη από το 

Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου με τη χρήση μη-καταστροφικών – φασματοσκοπικών 
τεχνικών 
Περίληψη εργασίας: Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα ζωγραφικά έργα του Νικολάου Κουτούζη (1741 -1813), κυρίαρχης 
μορφής της τέχνης στα Επτάνησα του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, στο Μουσείο 
Μεταβυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου με σκοπό τη μελέτη και ταυτοποίηση των χρωστικών που 
χρησιμοποιήθηκαν από το ζωγράφο και την ανασύσταση της παλέτας του.Τα έργα που μελετήθηκαν 
αποτελούν μέρος ενός συνόλου από επτά παραστάσεις που κοσμούσαν την επίστεψη του ξυλόγλυπτου 
επιχρυσωμένου τέμπλου του ναού του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου στη Ζάκυνθο [1]. Το τέμπλο που 
διασώθηκε από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί το 1953 κοσμεί σήμερα το ναό της 
Ανάληψης στο κέντρο της πόλης όπου και φιλοξενεί τις υπόλοιπες τρεις παραστάσεις του συνόλου. Στην 
έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν δυο μη καταστροφικές - φασματοσκοπικές τεχνικές: α) η 
φασματοσκοπία Raman, για την ανάλυση - ταυτοποίηση χρωστικών και β) η φασματοσκοπία φθορισμού 
ακτίνων Χ για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των στοιχείων [2-4]. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 
με τη χρήση δύο φορητών μη καταστροφικών οργάνων: Raman Spectrometer Rockhound 785nm και X-
Ray Fluorescence Spectrometer EDX Pocket III. 

                                                     

 

 

 

Θ.Ε.3 Αρ. Υποβολής Εργασίας 127         

Ελένη Μελισσά, Νίκος Γραμμαλίδης 

 
Τίτλος εργασίας : H Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και η σημασία των νέων Τεχνολογιών Ι-Treasures για 

την διαφύλαξή της. Ο ιδιαίτερος χορός του Ζάμαντα στην Πεντάπολη Σερρών ως μελέτη περίπτωσης και 
οι προοπτικές μιας τοπικής τουριστικής πολιτικής. 
Περίληψη εργασίας Η πολιτιστική έκφραση δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική, τα μνημεία ή τις 

συλλογές εκθεμάτων. Περιλαμβάνει επίσης, άυλες ζωντανές εκφράσεις που προϋποθέτουν γνώση και 
δεξιότητες, όπως η μουσική, ο χορός, το τραγούδι και άλλα. Αυτές οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ευφυΐας 
και δημιουργικότητας αποτελούν την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ). Η παρούσα εργασία 
πραγματεύεται την διαχείριση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε παγκόσμιο, αλλά και σε τοπικό 
επίπεδο. Οι δημιουργίες της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μεταδίδονται προφορικά ή μέσω 
παρατήρησης των κινήσεων του σώματος και εξελίσσονται στο χρόνο, μέσω μιας διαδικασίας 
συλλογικής δημιουργίας. Συνεπώς, ελλοχεύει ο κίνδυνος ορισμένα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς να εκλείψουν ή να εξαφανιστούν, σν δεν καταγραφούν συστηματικά. Στην εργασία, 
εφαρμόζουμε δύο καινοτόμα εργαλεία του προγράμματος i-treasures και εξετάζουμε πώς οι νέες 
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τεχνολογίες που προτείνονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
μπορούν να συμβάλουν στην διατήρηση και διάδοση ενός παραδοσιακού χορού που στην περίπτωσή 
μας είναι ο χορός «Ζάμαντας». Το δρώμενο πραγματοποιείται στο χωριό Πεντάπολη, 13 χλμ. έξω από 
τις Σέρρες, στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής το Πάσχα. Επιπρόσθετα, εξηγούμε γιατί ο «Ζάμαντας» 
είναι άυλο πολιτιστικό και ταυτοτικό στοιχείο της κοινότητας. Στο τέλος της εργασίας, αναλύονται οι 
προοπτικές με τις οποίες τοπικοί χοροί συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω του 
πολιτιστικού τουρισμού. 
 

 

 

                                                       

Θ.Ε.1 Αρ. Υποβολής Εργασίας 128         

Δέσποινα Πετρίδη, Θεόδωρος Γκανέτσος 
 

Τίτλος εργασίας : Εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών για τη μελέτη επιχρυσωμένων κοσμημάτων 

από ταφικά σύνολα στην πόλη των Μεγάρων. 
Περίληψη εργασίας :  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη επιχρυσωμένων πήλινων αντι-

κειμένων με τη χρήση των φασματοσκοπικών τεχνικών Raman και XRF. Τα αντικείμενα βρέθηκαν σε 
ανασκαφή στην πόλη των Μεγάρων. Η προσέγγιση της μεθόδου επιχρύσωσης, η χρησιμότητα των 
χρωστικών, η ταυτοποίηση αγνώστου υλικού κατασκευής και η αναζήτηση πιθανώς κοινής προέλευσης 
είναι κάποια από τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν. Τα αντικείμενα που αναλύθηκαν είναι έξι επι-
χρυσωμένα πήλινα κοσμήματα τα οποία βρέθηκαν σε τρία διαφορετικά ταφικά σύνολα κατά την διάρκεια 
του έργου «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων». Πρόκειται για τρία κομβία, δύο 
ενώτια και ένα σπάραγμα στεφανιού. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν το φορητό φασματόμετρο 
Raman Spectrometry Rockhound 785nm DeltaNu και το φορητό XRF Analyzer Hand-held, Bruker 
Tracer III-SD. Πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο 38 μετρήσεις Raman και 22 μετρήσεις XRF.  Κατόπιν μη 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των μετρήσεων, σύγκρισης με βάσεις δεδομένων και διασταύρωσης 
των αποτελεσμάτων της Raman και της XRF αναδείχθηκαν 7 χρωστικές - λευκές, κίτρινες και κόκκινες, 
ταυτοποιήθηκε ο λευκόχρυσος ως το άγνωστο υλικό κατασκευής και βρέθηκε ταύτιση σε φάσματα χαλ-
κού μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων. Συμπερασματικά, η χρήση ίδιων λευκών χρωστικών σε όλα τα 
αντικείμενα λειτουργούσε ως υπόστρωμα για την επιχρύσωση των πήλινων κοσμημάτων. Η εφαρμογή 
ίδιων κίτρινων χρωστικών χρησίμευε στην προσομοίωση του χρώματος του χρυσού με σκοπό την κά-
λυψη κακοτεχνιών. Τα ταυτόσημα φάσματα χαλκού που βρέθηκαν σε δύο διαφορετικά αντικείμενα πα-
ραπέμπουν σε ενδεχόμενη κοινή προέλευση του εργαστηρίου κατασκευής. 

 
 

 

 

Θ.Ε.2 Αρ. Υποβολής Εργασίας 129         

Ελένη Γαλιώτου 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιοποίηση και πρόσβαση στο περιεχόμενο βιβλίων και χειρογράφων της Ι.Μ. 

Ευαγγελίστριας Σκιάθου. 
Περίληψη εργασίας Η πρόσβαση σε συλλογές χειρογράφων και παλαιών σπάνιων βιβλίων μεγάλου 

φιλολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που φυλάσσονται σε μοναστήρια και άλλες ιστορικές 
τοποθεσίες είναι συχνά δύσκολη εξαιτίας παραγόντων όπως: η επιδεινωμένη κατάσταση των εγγράφων, 
οι συνθήκες φύλαξης των συλλογών, η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης κ.ά. Στην εργασία αυτή, 
παρουσιάζεται το έργο της ψηφιοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στο περιεχόμενο της συλλογής 
των βιβλίων και των χειρογράφων στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο. Αρχικά, 
δημιουργήθηκε η υποδομή για την καταλογογράφηση, την ψηφιοποίηση και αποθήκευση των εγγράφων 
σε βάση δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφιοποίησης, δημιουργήθηκε σύστημα 
πρόσβασης στο περιεχόμενο των ψηφιοποιημένων εγγράφων με χρήση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας 
και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό, έγινε δυνατή η πλήρης πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των ψηφιοποιημένων εγγράφων και η διαφύλαξη των πρωτότυπων από τη συχνή χρήση. 
Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μελέτης των βιβλίων και χειρογράφων της βιβλιοθήκης χωρίς 
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περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασής τους, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη της πολύτιμης αυτής 
κληρονομιάς. 
 

 

 

 

 

Θ.Ε.6  Αρ. Υποβολής Εργασίας 130         

Γεωργία Χειρχαντερη 

 
Τίτλος εργασίας : Αναζήτηση μεθόδων για την αναγνώριση της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς με 

ψηφιακά εργαλεία 
Περίληψη εργασίας Τα νεώτερα μνημεία, τέλη του 19

ου
 – αρχές 20

ου
 αι., αποτελούν πλέον δυναμικά 

συστήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ειδικότερα τα βιομηχανικά κτίρια αυτής της περιόδου 
μπορούν να γίνουν πεδίο έρευνας για την ψηφιακή καταγραφή, τεκμηρίωση και διάχυσή τους. 
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην αναζήτηση μεθόδων για την αναγνώριση των βιομηχανικών κτηρίων 
ως μνημεία της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη δημιουργία αρχείων αξιολόγησης 
μεταξύ του παλιού και του νέου. 
Συνήθως, τα προβλήματα και οι προκλήσεις ξεκινούν από την αδυναμία καταγραφής των 
μεταβαλλόμενων διαχρονικά δεδομένων και ανταπόκρισης πολλές φορές των φορέων τους, στην 
επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων τους. 
Στόχος είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας, ευέλικτης και εύχρηστης, ώστε να 
επεξεργαστεί ψηφιακά, πολλαπλά και πολυσύνθετα, εξειδικευμένα δεδομένα στοιχείων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, προσαρμοσμένα στα ειδικότερα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών κτηρίων.  
Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τη χρονική εξέλιξη των μνημείων αυτών, 
μέσω της ψηφιακής τους απεικόνισης και την περιγραφή των ιστορικών στοιχείων τους που βασίζεται 
στο μοντέλο/τρίπτυχο: καταγραφή – προστασία – ανάδειξη. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η 
προσέγγιση κριτηρίων για την αξιοποίηση τους ως προϊόντα πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Είναι γεγονός, ότι η διατήρηση εις το διηνεκές των υλικών μαρτυριών του παρελθόντος αποτελεί άμεση 
επένδυση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Παναγιώτης Γκικόπουλος, Γεώργιος Ράπτης, Χριστίνα Κατσίνη, Χρήστος Φείδας, 

Νικόλαος Αβούρης 

 
Τίτλος εργασίας : Σχεδίαση, Ανάπτυξη, και Αξιολόγηση Φυσικού Χειριστηρίου για την Αλληλεπίδραση 

με Αντικείμενα Πολιτισμού σε Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. 
Περίληψη εργασίας :  Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή οι ενέργειες ψηφιοποίησης της Ευρωπαϊκής και 

Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβάλλουν την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον χώρο του 
πολιτισμού. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την τρισδιάστατη αναπαράσταση χώρων και αντικειμένων 
πολιτισμού σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας έναν 
εναλλακτικό τρόπο απεικόνισης της πληροφορίας προς τους χρήστες. Μέσω της εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας οι χρήστες βιώνουν μια ενισχυμένη πολιτισμική εμπειρία, κατά την οποία 
αλληλεπιδρούν με τρισδιάστατα αντικείμενα. Ωστόσο, οι συμβατικοί τρόποι αλληλεπίδρασης αποτελούν 
τροχοπέδη για μια πλούσια εμπειρία εμβύθισης. Σε αυτά τα περιβάλλοντα απαιτούνται πιο φυσικοί 
τρόποι αλληλεπίδρασης, όπως η χρήση φυσικών χειριστηρίων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε 
την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου φυσικού χειριστηρίου, βασισμένο στον μικροελεγκτή 
Arduino και σε αισθητήρες περιστροφικής κίνησης, το οποίο επιτρέπει την φυσική διάδραση με 
τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα. Επίσης, παρουσιάζουμε την αξιολόγηση του φυσικού χειριστηρίου σε 
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μια πολιτισμική εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας. Τα ευρήματα της έρευνάς μας αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα και εφαρμοσιμότητα των φυσικών χειριστηρίων για την αλληλεπίδραση με 
αντικείμενα πολιτισμού σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Η υιοθέτηση 
χρήσης φυσικών χειριστηρίων σε διαδραστικές πολιτισμικές δραστηριότητες αναμένεται να ενισχύσει την 
εμπειρία και εμβύθιση των χρηστών. 
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Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Αποστολία Γαλάνη, Ρέα Κακάμπουρα 

 
Τίτλος εργασίας : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: 

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ CοHERE. 
Περίληψη εργασίας : Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την εν εξελίξει εργασία (work-in-progress) της 

ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 CoHere 
(Critical Heritages. Performing and Representing Identities in Europe -Work Package 4, Digital Heritage 
Dialogue[s]) (2017) του Πανεπιστημίου του Newcastle σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoHere 
διερευνά τους τρόπους με τους οποίους δομείται η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα από συγκεκριμένες 
πολιτισμικές αναπαραστάσεις κι επιτελέσεις. Οι τελευταίες συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
καθώς και με τις έννοιες του τόπου, της ιστορίας και της παράδοσης στο πλαίσιο της μετάδοσης της 
ευρωπαϊκής εκδοχής τους, καθώς και της εξέλιξης της κοινοτικής ταυτότητας. Το πρόγραμμα αξιοποιεί 
την υφιστάμενη και πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για να εξετάσει τις συγκεκριμένες 
αναπαραστάσεις και επιτελέσεις σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο), όπως 
προκύπτουν από τη συλλογή φωτογραφιών που φέρουν συγκεκριμένη γεωγραφική ετικέτα και 
εντοπίζονται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού φωτογραφιών (Flickr, Panoramio, κ.ά.). Με επίκεντρο τον 
δημόσιο χώρο της πλατείας, το CoHere αποπειράται να καταγράψει και να αναλύσει τους on-line και off-
line «διαλόγους» που προκύπτουν σε ψηφιακό περιβάλλον και αφορούν στις κοινές πρακτικές χρήσης 
φωτογραφιών και στην ανάλυση της σχέσης πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας. Παράλληλα, 
αποκαλύπτει τις συναισθηματικές και βιωματικές αντιλήψεις των χρηστών που επιμελούνται τις 
διαδικτυακές φωτογραφικές συλλογές στο δείγμα της έρευνας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ένας 
δημόσιος χώρος γίνεται αντιληπτός ως «ευρωπαϊκός», ως «νεωτερικός» ή ως πιο «παραδοσιακός». 
Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, της μεθοδολογίας και της εν 
εξελίξει εργασίας της ελληνικής ερευνητικής ομάδας του CoHere, η οποία εστιάζει στη μελέτη της 
Πλατείας Κοτζιά στην Αθήνα. 
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Βασιλική Παπαγεωργίου 

 
Τίτλος εργασίας : Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Μουσεία στον κυβερνοχώρο: μορφές κυβερνοπολιτισμού 

και όψεις των μετασχηματισμών τους στη σύγχρονη Ελλάδα. 
Περίληψη εργασίας : Σκοπός της παρούσας εργασίας (που αποτελεί μέρος μεταδιδακτορικής έρευνας 

στο ΕΑΠ) είναι να αναδειχτεί η παρουσία των ελληνικών Πολιτιστικών Οργανισμών και μουσείων στον 
κυβερνοχώρο και οι συνέπειες που έχει αυτό για την προβολή και επικοινωνία τους. Επίσης, οι 
συνέπειες για την διαμόρφωση νέων μορφών κυβερνοπολιτισμού, σε επίπεδο μιντιακών 
αναπαραστάσεων, διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς και μοιράσματος πολιτισμικού υλικού. Σε ένα 
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δεύτερο επίπεδο να αναδειχτεί το εικονικό/ψηφιακό/ online κοινό των Πολιτιστικών Οργανισμών και πώς 
οργανώνει την ταυτότητα και την κοινωνικότητα μέσα από τις κουλτούρες του κυβερνοχώρου. Τέλος, 
επιδιώκεται ο εντοπισμός “καλών πρακτικών” χρήσης των social media από τους Πολιτιστικούς 
Οργανισμούς. 
Στο πλαίσιο αυτό τίθενται ποικίλα ερωτήματα. Πώς μετατρέπεται ένας Πολιτιστικός Οργανισμός σε ένα 
άλλο είδος μέσου (media) με την μεταφορά και αναπαράστασή του στoν online μιντιακό κόσμο (π.χ. με 
τον ιστότοπό του o Πολιτιστικός Οργανισμός μεταφέρει μια συγκεκριμένη εικόνα του, δίνει ροή 
πληροφοριών, αναρτά αρχειακό υλικό, προτείνει εφαρμογές, ενδεχομένως έχει κανάλι στο Youtube 
κ.λ.π.); 
Ποιες είναι οι συνέπειες της χρήσης, ειδικότερα των κοινωνικών δικτύων, για τους ίδιους τους 
Πολιτιστικούς Οργανισμούς (πολιτιστικό marketing, προσέλκυση κοινού, προβολή οργανισμού κ.λ.π.); 
Πως διαπραγματεύονται την ταυτότητα του ίδιου του οργανισμού και την αναδημιουργούν/ 
αναπαριστούν στο διαδίκτυο; Τι υλικό επιλέγουν να κοινοποιήσουν στα social media; Ποιες είναι οι 
συνέπειες για το ίδιο το κοινό, τους συμμετέχοντες; Πώς ο πολιτισμός (ή καλύτερα το πολιτισμικό αγαθό) 
αποτελεί “τόπο” ταυτότητας σήμερα σε έναν κατακερματισμένο, παγκοσμιοποιημένο χώρο; 
Διαμορφώνεται μια “πολιτιστική” κοινωνικότητα; Τι γίνεται με αυτό που αποκαλούμε “συμμετοχική 
κουλτούρα” (participatory culture);  
Για το σκοπό αυτό διερευνώνται συγκριτικά συγκεκριμένοι πολιτιστικοί οργανισμοί, με έμφαση στη 
χρήση των social media. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί διερευνώνται ως προς την ένταση και το βαθμό 
χρήσης των social media και ακόμη ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση του διακινουμένου 
πολιτιστικού υλικού. Το κοινό διερευνάται ως ψηφιακό κοινό, σε σχέση με τη συμμετοχική κουλτούρα και 
τη διαδικτυακή κοινωνικότητα. 
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Σταμάτιος Πολύδωρας, Χριστόφορος Προβατίδης, Λυδία Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 

 
Τίτλος εργασίας : «Πρόπυλο»: Δημιουργία υψηλής πιστότητας αρχιτεκτονικής μακέτας αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, με χαμηλού κόστους επιτραπέζιους 3D εκτυπωτές. 
Περίληψη εργασίας : Η Παλαιόπολη Άνδρου, είναι περιοχή μακραίωνης ιστορίας και σημαντικού 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Έχει αποτελέσει πεδίο ανασκαφών και τριακονταετούς αρχαιολογικής 
έρευνας της Ομότιμης σήμερα Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ κας Λυδίας Παλαιοκρασσά – Κόπιτσα και 
συνεργατών της.Η έρευνα αυτή έχει παράξει πλήθος επιστημονικών ευρημάτων και έχει οδηγήσει στην 
αποκρυπτογράφηση της τοπογραφίας και πολεοδομίας της πρωτεύουσας της Άνδρου από τους 
προϊστορικούς έως τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Η μελέτη των αποκαλυφθέντων κτηρίων στην 
αγορά της πόλης οδήγησε στην αναπαράσταση των καλύτερα σωζόμενων από αυτά, όπως το Κτήριο 
«Δ», του πρώτου μισού του 2ου π.Χ. αι.Στην εργασία παρουσιάζεται συνδυαστική αξιοποίηση, 
σύγχρονων λογισμικών ψηφιακής τρισδιάστατης αναδημιουργίας και αναπαράστασης αρχιτεκτονικών 
τμημάτων, εξειδικευμένων λογισμικών εργαλείων διόρθωσης-επεξεργασίας-μετατροπής αρχείων 
ψηφιακών στερεών, καθώς και κατάλληλων τεχνολογιών και εξοπλισμού τρισδιάστατης εκτύπωσης, για 
την υπό κλίμακα φυσική απόδοση των κύριων δομικών στοιχείων για συγκρότηση μακέτας υψηλής 
πιστότητας του Πρόπυλου του Κτηρίου «Δ». Για τον καθορισμό της κλίμακας της μακέτας, της τελικώς 
κατασκευάσιμης μορφής, του υλικού και του χρώματος εκάστου των δομικών μερών της και με στόχο το 
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, συνεκτιμήθηκαν πολλαπλοί, αντικρουόμενοι παράγοντες.Η μακέτα τελικά 
υλοποιήθηκε σε κλίμακα 1:20 (διαστάσεις 48x28x33cm), σε πολλαπλά τμήματα που κατασκευάσθηκαν 
από διαφόρων τύπων, χρωματισμών και υφής θερμοπλαστικά νήματα PLA σε πολλαπλούς 
επιτραπέζιους 3D Εκτυπωτές τεχνολογίας FDM. 
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Σταμάτιος Πολύδωρας, Βασιλική Μητσοπούλου, Χριστόφορος Προβατίδης, 

Γεώργιος Θεοδώρου 

 
Τίτλος εργασίας : Ο τελευταίος Ευρωπαίος ελέφαντας: Πλήρης σκελετική 3D ψηφιακή ανασύσταση και 

φυσική αναπαράσταση, αποτελέσματα, οφέλη και προοπτικές.   
Περίληψη εργασίας : Η Μεσόγειος είναι γνωστή στην Παλαιοντολογία για την ύπαρξη Πλειστοκαινικών 

ελεφάντων. Στο σπήλαιο Χαρκαδιό της Τήλου, ανασκαφές από 1971 έως 2012, αποκάλυψαν 
απολιθώματα του είδους Palaeoloxodon tiliensis που περιλαμβάνουν 11.000 σκελετικά στοιχεία νάνων 
ελεφάντων από 80 διαφορετικά άτομα. Ο ελέφαντας P.tiliensis χρονολογείται στα 45.000 έως 3.500 
χρόνια πριν από σήμερα και θεωρείται ο τελευταίος ελέφαντας της Ευρώπης, έχοντας μεγάλη σημασία 
για την Ευρωπαϊκή φυσική κληρονομιά.  
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής-EMΠ ΜIS 380135 -Ανάδειξη της Φυσικής μας 
Κληρονομιάς: Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής για την ακριβή ψηφιακή αποτύπωση και αναδημιουργία 
σκελετικών τμημάτων των τελευταίων ευρωπαϊκών ελεφάντων» πραγματοποιήθηκε διεπιστημονική 
συνεργασία τεσσάρων ερευνητικών ομάδων από τρία ελληνικά πανεπιστήμια.  
Στόχος, η παλαιοντολογική μελέτη του ελέφαντα της Τήλου, η ψηφιακή ανασύσταση του πλήρους 
σκελετού του και η χρήση τεχνολογιών 3D Εκτύπωσης για τη φυσική αναπαραγωγή του σκελετού σε 
πραγματικές διαστάσεις. 
Τα αποτελέσματα και οφέλη του έργου είναι πολυπληθή, με κυριότερα τη δημιουργία ψηφιακής 
βιβλιοθήκης σκελετικών στοιχείων, τη χρήση των μοντέλων για σύγκριση με άλλα είδη ελεφάντων, την 
εκτίμηση διαστάσεων ενός ενήλικου ελέφαντα Τήλου, τη δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας 
παλαιοντολογικών ευρημάτων από ανασκαφή έως ψηφιακή αποτύπωση και 3D εκτύπωση κλπ. Οι δε 
προοπτικές για την κοινότητα της Παλαιοντολογίας από τη μελλοντική επέκταση του έργου είναι ακόμα 
μεγαλύτερες. 
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Αθανάσιος Βουλόδημος, Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης, Αναστάσιος Δουλάμης, 

Νικόλαος Δουλάμης 

 
Τίτλος εργασίας : Αυτόματη τρισδιάστατη μοντελοποίηση από πολυμεσικό περιεχόμενο δημοσιευμένο 

σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Περίληψη εργασίας : Το Twitter είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν σύντομα μηνύματα, πολλά εκ των οποίων συχνά 
συνοδεύονται από φωτογραφίες από τους τόπους στους οποίους βρίσκονται οι χρήστες. Κατ’ αυτήν την 
έννοια, τα tweets μπορούν να θεωρηθούν ως «κατανεμημένες κάμερες» που διαμοιράζουν πολυμεσικό 
περιεχόμενο στον Ιστό. Μεγάλος αριθμός από τις εικόνες που δημοσιεύονται κυρίως από ταξιδιώτες, 
αφορούν σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εικόνες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν 
για τη μαζική τρισδιάστατη ψηφιοποίηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, μια τέτοια 
διαδικασία περιλαμβάνει σημαντικές τεχνικές και ερευνητικές προκλήσεις. Στην παρούσα εργασία, 
παρουσιάζουμε μια μέθοδο φιλτραρίσματος με βάση το περιεχόμενο (content-based filtering), η οποία 
επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων φωτογραφιών από μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς με τη 
χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων μετρικών από τη θεωρία πληροφορίας, καθώς και τεχνικών 
φασματικής συσταδοποίησης (spectral clustering). Οι εικόνες που επιλέγονται με βάση τη μέθοδο αυτή, 
χρησιμοποιούνται ως είσοδος σε αλγορίθμους εκτίμησης δομής από κίνηση (structure from motion) που 
οδηγούν στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση του μνημείου. Η μέθοδος αξιολογήθηκε πειραματικά σε 
πραγματικά δεδομένα που ανακτήθηκαν από το Twitter. 
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Κωνσταντίνα Σιούντρη, Δημήτριος Βέργαδος, Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 

 
Τίτλος εργασίας : Διάκριση τυπολογίας των βυζαντινών ναών μέσω αναγνώρισης προτύπων. 
Περίληψη εργασίας: Η αρχιτεκτονική των βυζαντινών ναών χαρακτηρίζεται από μορφική και δομική 

ανομοιογένεια. Μολαταύτα, ο «τύπος» των εν λόγω κτηρίων (π.χ. βασιλική, σταυροειδής εγγεγραμμένος, 
οκταγωνικός, κ.α.) είναι μια επαναλαμβανόμενη αναγνωρίσιμη οργανωτική δομή, ο οποίος γίνεται 
αντιληπτός ως μέρος μίας κλάσης επαναλαμβανόμενων αντικειμένων χαρακτηριζόμενων από τα κοινά 
μορφικά χαρακτηριστικά τους. Σε παλαιότερες εποχές, ο τύπος ήταν αποτέλεσμα συλλογικών νοητικών 
μηχανισμών, τους οποίους η κοινωνία επεξεργαζόταν μέσω της καθημερινής κατασκευαστικής εμπειρίας. 
Σήμερα, ο τύπος προϋπάρχει στο μυαλό τού μελετητή των μνημείων (αρχιτέκτονα, αρχαιολόγο, ιστορικό 
της τέχνης κ.α.) ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης του παιδείας. Η παρούσα εν εξέλιξη ερευνητική εργασία 
επικεντρώνεται στην τυπολογική προσέγγιση μέσω της κατηγοριοποίησης και μοντελοποίησης στοιχείων 
με την χρήση μεθόδων αναγνώρισης προτύπων. Πρόκειται για μια διαδικασία που δύναται να α) 
καταστήσει εμφανή τα κοινά και επαναλαμβανόμενα στοιχεία διαφορετικών έργων με κριτήρια 
αντικειμενικά και ορθολογικά, β) να τα ταξινομεί και να τα κωδικοποιεί και γ) να οδηγεί στην συγκριτική 
αξιολόγηση των επικρατέστερων αρχιτεκτονικών λύσεων. Επιπλέον, επιτρέπει την ταξινόμηση τεράστιου 
όγκου πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα, την ψηφιακή διαχείριση του διαθέσιμου υλικού 
πολιτιστικού αποθέματος και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα συμβάλλουν στην 
περαιτέρω μελέτη των πληροφοριών σε ένα κοινό πλαίσιο. 

 

 

 

Θ.Ε.2  Αρ. Υποβολής Εργασίας 142  
Carmela Crescenzi, Φωτεινή Στριγγάρη 

 
Τίτλος εργασίας : ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ. 
Περίληψη εργασίας: Οι μελέτες και η εφαρμογή τεχνολογιών με στόχο την ψηφιακή αποτύπωση και 

αναπαράσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς πραγματοποιήθηκαν σε τρία σημεία στην ιστορική περιοχή 
της Καππαδοκίας: το κτίριο, με ναοδομικό τύπο βασιλικής, στο μοναστήρι Allaçh (του Αλλάχ) ήταν το 
πρώτο που άρχισαν οι έρευνες το 2010, οι οποίες συνεχίστηκαν με την Τράπεζα του Αγίου Πνεύματος 
(Dove Refectory) στην κοιλάδα Kiliçlar το 2014 και την περίτεχνη Αγία Τράπεζα Geyikli στην Soğanlı το 
2015. 
Τα αποτελέσματα των εκθέσεων παρουσιάζουν τις διάφορες τεχνικές προσεγγίσεις της ψηφιακής 
έρευνας ανάλογα με τις περιόδους εφαρμογής και με βάση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 
εφαρμόστηκε. Αυτά τα κτίρια βρίσκονται σε συμβίωση με ένα εξαιρετικό τοπίο και έτσι η αποτύπωση και 
η αναπαράσταση της περιοχής σε κλίμακα τοπίου ήταν αναπόσπαστο τμήμα της έρευνας. Ιδιαίτερα, η 
αρχιτεκτονική έρευνα διεξήχθη χρησιμοποιώντας σαρωτή 3D phase shift και άλλες τεχνικές 
φωτογραμμετρικής αποκατάστασης, ενώ η μελέτη τοπίου εκτελέστηκε με το σαρωτή VZ400, τεχνολογίας 
T.O.F.. Η πειραματική έρευνα κάλυψε εκτεταμένη περιοχή, από το μουσείο Göreme Open Air έως το 
ακρωτήριο που συνορεύει με τις κοιλάδες Göreme και Kiliçlar, (περίπου 2,00 χλμ. επί 0,6 χλμ.). Αυτό το 
ακρωτήριο είναι πολύ διαβρωμένο και βρίσκεται σε φυσική διαδικασία καταστροφής. Ως εκ τούτου, η 
έρευνα ενισχύει την κατανόηση και την προώθηση στο χρόνο μιας πλούσιας κληρονομιάς που περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες που πρόκειται να εξαφανιστούν, αφού συλλέγει και ταξινομεί τα υπάρχοντα 
στοιχεία μέσω μιας διαδικασίας που μας επιτρέπει την ψηφιακή αποτύπωση και αναπαράστασή τους. 
Συγκεκριμένα, αυτή η έρευνα συμβάλλει στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τους 
λαξευτούς οικισμούς σε βράχους και την ταυτοποίηση της χρησιμότητας των χώρων που τους 
απαρτίζουν και ειδικότερα των χώρων που χρησιμοποιούνταν ως Αγίες Τράπεζες και την τεράστια 
παρουσία τους στο Göreme. Ως εκ τούτου, άρχισε η μελέτη και η καταγραφή των χαρακτηριστικών 
στοιχείων που διακρίνουν τις Άγιες Τράπεζες στην λαξευτή, σε βράχους, αρχιτεκτονική. Και τα 
αποτελέσματα, αυτής, οδήγησαν στην ταυτοποίηση και άλλων ευρημάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά. Η 
σύγκριση αυτών των τριών βραχωδών κτιρίων με αυτά τα ευρήματα και η θεώρησή τους ως Άγιες 
Τράπεζες, τεκμηριώθηκε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά και διαφορές 
που καθορίζουν τις τυπολογίες των λαξευτών Αγίων Τραπεζών. 
Αυτά θεωρούνταν ιδιαίτερα ευρήματα που παραπέμπουν σε χώρους βυζαντινών μοναστηριών, 
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εντούτοις η χρήση τους είναι αμφιλεγόμενη και προς συζήτηση ακόμα και σήμερα. Κάποιοι ερευνητές 
λένε, ότι μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί από χριστιανούς για να φιλοξενήσουν αρχαίες ιεροτελεστίες 
προς τιμή των νεκρών, ενώ άλλοι υποστηρίζουν, ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως τρικλίνια ή 
τραπεζαρίες, ή μάλλον η χρήση τους θα ήταν παρόμοια με το ισλαμικό Qa΄a: δωμάτιο πολλαπλών 
χρήσεων, όπως τραπεζαρία, αναψυχή και εργασία.  
 

 

                         

 

 Θ.Ε.2  Αρ. Υποβολής Εργασίας 143           

Βασίλειος Σπανός, Απόστολος Γούλας 

 
Τίτλος εργασίας : Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΗΓΕΝΕΙΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 
Περίληψη εργασίας : Η αντίληψη της συμμετοχής των κατοίκων στη διατήρηση και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι) είναι ένα αντικείμενο για το οποίο δεν υπάρχει, 
ακόμα τουλάχιστον, ειδική μέριμνα στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Το θεωρητικό υπόβαθρο απλώς 
υπογραμμίζει τον σημαίνοντα ρόλο των κατοίκων στη βιωσιμότητα ενός πολιτιστικού αποθέματος στο 
πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού, χωρίς να υφίσταται ενδελεχής ανάλυση. Σκοπός της παρούσας 
ερευνητικής εργασίας είναι η αποτίμηση της άποψης των κατοίκων, αναφορικά με τη συμμετοχή των 
ιδίων σε διαδικασίες διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα επικεντρώθηκε, ποσοτικά, 
στους ίδιους τους κατοίκους με τη διανομή ερωτηματολογίων σε περιοχές που αποτελούν δυνητικούς 
τουριστικούς πόλους έλξης. Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
SPSS ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και συγκριτική ανάλυση με βάση το διεθνές γίγνεσθαι. 
 

 

                         

 

 

Θ.Ε.2  Αρ. Υποβολής Εργασίας 144           

Ιωάννης Δεληγιάννης, Σοφία Μαρία Πουλημένου, Πολυξένη Καϊμαρα 
 

Τίτλος εργασίας : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ. 
Περίληψη εργασίας : Η αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας για την 

προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου αποτελεί σήμερα έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
τομέα έρευνας. Οι φορητές τεχνολογίες επικοινωνίας όπως τα κινητά τηλέφωνα υποστηρίζουν την 
πρόσβαση των επισκεπτών σε ψηφιακό περιεχόμενο συνδεδεμένο στο φυσικό χώρο στην με χρήση 
προσωποποιημένη διαδραστικών διαδρομών αφήγησης και δυναμικής περιήγησης. H ερευνητική 
εργασία περιγράφει και αναλύει μια νέα προτεινόμενη μεθοδολογία για χρήση στον πολιτιστικό 
τουρισμό, παρέχοντας ολοκληρωμένη και προσαρμοστική διαχείριση του περιεχομένου, μέσα από 
παραδείγματα. Συγκεκριμένα περιγράφεται η σχεδίαση, δημιουργία και λειτουργία καινοτόμων 
διαδραστικών διαδρομών αφήγησης (digital tours) προοριζομένων για διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών, η υλοποίηση διαδραστικών παιχνιδιών εξερεύνησης (interactive games) με θέματα από την 
ιστορία και τον πολιτισμό των επιλεγμένων περιοχών για χρήση από μαθητές και εκπαιδευτικούς και η 
παροχή ολοκληρωμένης ιστορικής πληροφορίας για κάθε σημείο ενδιαφέροντος μέσα από την 
παράθεση πηγών και βιβλιογραφίας για χρήση από ερευνητές. Η διαχείριση της πληροφορίας 
υποστηρίζεται από τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας υποστήριξης των παραπάνω 
λειτουργιών η οποία έχει σχεδιασθεί ώστε να προσφέρει δυνατότητες ενημέρωσης και πρόσβασης των 
πολιτών στις ανωτέρω δράσεις. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους (φορείς και 
άτομα) να εμπλουτίσουν το σύστημα με νέο τεκμηριωμένο περιεχόμενο συνδεδεμένο με σημεία 
ενδιαφέροντος, δημιουργώντας καινούργιες θεματικές διαδρομές και αφηγήσεις. Τέλος, σε επίπεδο μετα-
πληροφορίας, παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους εργαζόμενοι και φορείς ασχολούμενοι με τον 
τουρισμό μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του συστήματος.  
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Θ.Ε.3  Αρ. Υποβολής Εργασίας 145  
Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Ευθύμιος Μαυρίκας, Αλεξάνδρα Μπούνια,Κωνσταντίνος 

Κωνσταντινίδης, Ελισάβετ Χατζηνικολάου, Αλεξάνδρα Νικηφορίδου, Ασημίνα 

Καρατζά 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό. 
Περίληψη εργασίας : Η μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό» υλοποιήθηκε από την εταιρεία 

PostScriptum για λογαριασμό του Σωματείου "Διάζωμα" με την χρηματοδότηση του Ομίλου ΟΤΕ. H 
χάραξη μιας στρατηγικής με ποιοτικά χαρακτηριστικά προβάλλεται, ως κυρίαρχο στοιχείο της 
βιωσιμότητας του υλικού και άυλου πολιτισμού της χώρας, καθώς επίσης και όλων των δημιουργικών 
βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται περί τα κινητά και ακίνητα μνημεία και είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την τοπική κοινωνία.  
Η μελέτη:  
• καταγράφει το ευρύτερο ψηφιακό περιβάλλον στον Πολιτισμό μέσα από τον χώρο της έρευνας και της 
καινοτομίας, τόσο σε παγκόσμιο όσο και, κυρίως, ευρωπαϊκό επίπεδο,  
• αξιολογεί τις προηγούμενες προσπάθειες υλοποίησης ψηφιακών δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, 
• αποτυπώνει την υπάρχουσα πραγματικότητα, τις τρέχουσες πολιτικές και αντίστοιχες χρηματοδοτικές 
και επενδυτικές ευκαιρίες για τους δημόσιους Πολιτιστικούς Φορείς και Οργανισμούς σε σχέση με τις 
ΤΠΕ, 
• αναδεικνύει τυχόν κανονιστικές, ρυθμιστικές, δομικές, οργανωτικές, διαχειριστικές και λειτουργικές 
αδυναμίες που πιθανώς εμποδίζουν την εφαρμογή αυτή και προτείνει τρόπους επίλυσης, 
• εστιάζει σε τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές των ΤΠΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση, ανάδειξη 
και επαναχρησιμοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος με σκοπό την αξιοποίησή του στην τοπική 
ανάπτυξη και 
• προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ψηφιακής πολιτιστικής ανάπτυξης μέσα από στρατηγικές 
προτεραιότητες, ειδικά προσαρμοσμένες στο εθνικό πολιτιστικό προϊόν. 
 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Θ.Ε.2  Αρ. Υποβολής Εργασίας 146          

Αλέξανδρος Καπανιάρης 

 
Τίτλος εργασίας : Ο πολιτισμός της αγροτικής παραγωγής μέσα από το ιστορικό αρχείο του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Ζαγοράς (1916-2017): Εργασίες και πρακτικές για τη διαχείριση, τεκμηρίωση και 
ανάδειξη των πολύτιμων τεκμηρίων. 
Περίληψη εργασίας : Το υπό συγκρότηση ιστορικό αρχείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς 

Πηλίου, αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση συγκροτημένου αρχείου που αποτελείται από πολλαπλά 
ψηφιακά και έντυπα τεκμήρια, τα οποία έχουν συλλεχθεί επιμελώς και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της 
επεξεργασίας. Η σημαντικότητα του ιστορικού αρχείου, έγκειται στο γεγονός ότι το ιστορικό και 
λαογραφικό υλικό για τον πολιτισμό της αγροτικής παραγωγής και της συνεταιριστικής ιστορίας στην 
Ελλάδα, είναι σπάνιο και μοναδικό, με πολλαπλές μορφές τεκμηρίων (χειρόγραφα, φωτογραφίες, 
πρακτικά συνεδριάσεων, αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες, βίντεο, slides, εφημερίδες, νομικά έγγραφα, 
κ.ά) από το 1916 έως σήμερα. Σε επίπεδο τεκμηρίωσης και ανάδειξης έχουν πραγματοποιηθεί 
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σημαντικές εργασίες, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένες ψηφιακές και έντυπες παραγωγές καθώς 
και με την ένταξη στον εθνικό κατάλογο για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. 
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Νικόλαος Μπολανάκης, Εργίνα Καβαλλιεράτου, Αικατερίνη Κλωνάρη, 

Εμμανουήλ Μαραβελάκης 

 
Τίτλος εργασίας : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 3Δ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 
Περίληψη εργασίας : Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της διαδικασίας δημιουργίας 3Δ μοντέλων με 

τεχνικές χαμηλού κόστους και η αξιολόγηση της επίδρασης που έχουν αυτά τα 3Δ μοντέλα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στις νέες τεχνολογίες τρισδιάστατης 
μοντελοποίησης χαμηλού κόστους και πώς αυτές έχουν διεισδύσει στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, 
περιγράφεται σύντομα η διαδικασία της δημιουργίας 3Δ μοντέλων με τεχνικές χαμηλού κόστους, οι 
οποίες βασίζονται σε φωτογραφίες και η δυνατότητα σχολιασμού πάνω στα 3Δ μοντέλα. Ως μελέτη 
εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν 3 πολιτιστικά εκθέματα μικρού μεγέθους. Η επίδραση αυτών των 3Δ 
μοντέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιολογείται με σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα 
εργασία. 
 

 

                                                      

 

Θ.Ε.4  Αρ. Υποβολής Εργασίας 148          

Στυλιανή Μπάρτζου 

 
Τίτλος εργασίας : Διδάσκοντας Ιστορία της Τέχνης σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 
Περίληψη εργασίας: Στόχο του πονήματος αποτελεί η ανάδειξη της δυνατότητας διδασκαλίας του 

μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης μέσω των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα μέσα σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Η δυνατότητα αυτή ενισχύεται θεωρητικά από την εφαρμογή παιδαγωγικών αρχών όπως 
της διερευνητικής- ανακαλυπτικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Με δεδομένη την 
ψηφιοποίηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 
πινακοθήκες ο σύγχρονος άνθρωπος και κυρίως ο μαθητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις 
συλλογές όπου γης.  Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα διερεύνησης, επεξεργασίας του 
ψηφιακού υλικού με στόχο την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων καθώς και την προβολή τους στη 
μαθητική κοινότητα ή την κοινοποίηση σε οποιοδήποτε ψηφιακό περιβάλλον. Με τα διδακτικά σενάρια 
που εκπονεί ο εκπαιδευτικός  διευκολύνει τους μαθητές στην  πρόσβαση και στον εκδημοκρατισμό της 
γνώσης. Με την εφαρμογή της  κοινωνιοπολιτιστικής προσέγγισης  και της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας 
μάθησης οι μαθητές μαθαίνουν να δρουν συνεργατικά, να ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, να μαθαίνουν 
τον σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου και να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση. Μολονότι η εικόνα 
με την ψευδαίσθηση που προκαλεί μπορεί να γίνει συντελεστής εξαπάτησης του δέκτη και ιδιαίτερα 
σήμερα που οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε μια εικονική πραγματικότητα, ωστόσο η τέχνη μπορεί 
να δώσει τα εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και να προσφέρει επιπλέον 
συναισθηματική πληρότητα και διανοητική χαρά. 
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Θ.Ε.4  Αρ. Υποβολής Εργασίας 149          

Μαρία Βίγλη, Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Αναστασία Αβραμοπούλου 

 
Τίτλος εργασίας : Διαδίκτυο και Πολιτιστική Κληρονομιά: The TIME MAPS Project 
Περίληψη εργασίας : Τα τελευταία χρόνια, οι Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει μία 

άνευ προηγουμένου ευκαιρία, ώστε η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά να καταστεί εύκολα 
προσβάσιμη, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους ερευνητές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλαπλές 
πρωτοβουλίες υπηρετούν αυτό το σκοπό-με προεξάρχουσα την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη 
Europeana-αναγνωρίζοντας την πολιτιστική κληρονομιά ως δικλείδα αποφασιστικής σημασίας για μία 
βιώσιμη Ευρώπη και υποστηρίζοντας, ότι μια γόνιμη πολιτιστική πολιτική ευνοεί και προωθεί την 
περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, την 
έρευνα και την καινοτομία. Σε εθνικό επίπεδο, την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού, ώστε να ενισχυθεί η διάθεση του ψηφιακού 
πολιτιστικού αποθέματος σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, εκφράζουν κινήσεις, όπως το 
www.SearchCulture.gr που, σε συμφωνία με φορείς όπως το ΕΚΤ , τροφοδοτεί αναγνωρισμένες διεθνείς 
πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου (όπως η Europeana), προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά 
της χώρας μας σε διεθνή κλίμακα. 
Το project TIME MAPS παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή, αναφορικά με την αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ψηφιακής πραγματικότητας. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που 
αναδεικνύει λιγότερο γνωστά αρχαιολογικά μνημεία ανά την υφήλιο, ιστορίες ξεχασμένων πολιτισμών, 
παραδόσεις και τεχνικές, οι οποίες δε χρησιμοποιούνται πια και ελλοχεύει κίνδυνος να εξαφανιστούν. 
Βασικοί συντελεστές του εγχειρήματος είναι το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών (NUA) στο Βουκουρέστι, και 
ο καθηγητής Dragos Gheorghiu. Το Time Maps εντάσσει διαρκώς νέες χώρες στον Παγκόσμιο Χάρτη 
του, προβάλλοντας την πολιτισμική κληρονομιά με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμη από 
τον επισκέπτη. Η παρούσα πρότασή προσεγγίζει την ελληνική συμμετοχή στο project, η οποία 
τοποθετείται στο νομό Ηλείας και έχει ως θέμα τη διαχρονική θεώρηση της οινοπαραγωγής μέσα από το 
Μύθο, την Ιστορία και την Αρχαιολογία. 
 

 

                                                       

 

Θ.Ε.6 Αρ. Υποβολής Εργασίας 151         

Βασίλης Μπόκολας Αλέξης Ντάσιος, Δημήτρης Ντάσιος, Λάμπρος Τζανέτος 

 
Τίτλος εργασίας : ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ VIDEO GAMES∙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Περίληψη εργασίας : Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχουν επιφέρει 

σημαίνουσες αλλαγές στις κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές. Μάλιστα, τα αποκαλούμενα «νέα 
μέσα» (new media) αποτελούν ένα δυναμικό πεδίο επιστημονικής προόδου, αλλά ταυτόχρονα 
λειτουργούν κι ως ουσιώδεις φορείς άτυπης εκπαίδευσης. Στο κέντρο των εξελίξεων πρωταγωνιστούν τα 
video games. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι διττός. Σε ένα πρώτο επίπεδο, φιλοδοξία είναι να 
αναδειχθούν σύγχρονα πορίσματα ερευνών για τη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 
ιστορίας, του πολιτισμού και των ψηφιακών παιχνιδιών εμπορικού σκοπού. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
επιδιώκεται να παρουσιαστούν εφαρμογές αυτής της σχέσης και να ελεγχθούν συγκεκριμένα, δημοφιλή 
video games, αναφορικά με την προβαλλόμενη και προωθούμενη, από μέρους τους, ιστορική και 
πολιτισμική γνώση. 
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† Αρχιμ. Καισάριος Χρόνης 

 
Τίτλος εργασίας : αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση της ιστορικής 2ας Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, της 

Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 
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Περίληψη εργασίας : Η Εργασία – παρουσίαση (poster), την οποία πρόκειται να υποβάλουμε στη 

σεβαστή επιστημονική επιτροπή του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς 2017, αναφέρεται στο μεγάλο έργο αναδιοργανώσεως και ψηφιοποιήσεως της ιστορικής 
2ας Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, δηλαδή της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 
Στην εν λόγο παρουσίαση τονίζεται επίσης, ότι η προσφορά της Θεολογικής Σχολής στην 
μεταλαμπάδευση της εκκλησιαστικής παιδείας και στην προσφορά αξιών και χαρισματικών στελεχών και 
προσωπικοτήτων, τόσο προς την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, όσο και προς το Γένος μας 
υπήρξε σημαντική.  
Αναλύονται και επισημαίνονται επίσης, περιληπτικώς ιστορικά στοιχειά εξέλιξης της βιβλιοθήκης μας, τα 
μνημόνια συνεργασίας, τα οποία έχουμε συνάψει μέχρι σήμερα, η πρόοδος εργασιών της 
καταλογογραφήσεως και της ψηφιοποιήσεως τεκμηρίων, καθώς και το πρόγραμμα συντήρησής τους. 
Ως Θεολογική Σχολή της Χάλκης θεωρούμε καθήκον και ηθικό χρέος όλων μας ως Ελλήνων, αλλά και 
ως συνεχιστών της βυζαντινής κληρονομιάς μας, να συνδράμουμε με κάθε τρόπο στο αξιέπαινο αυτό 
‘έργο της διάσωσης του πολιτισμικού θησαυρού μας, τοποθετώντας ο καθένας από εμάς το δικό του 
λιθαράκι, ώστε να μη χαθεί ο πλούτος αυτός, τον οποίο θέλουμε να τον παραδώσουμε αρτίως στις 
επόμενες γενεές. 
 
Μετ ιδιαιτέρας τιμής 
 
† Αρχιμ. Καισάριος Χρόνης 
Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης της Ι.Θ.Σ.Χ. 
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Βασιλική Μακρή 

 
Τίτλος εργασίας : Η Οδύσσεια των Ελληνικών Ηχητικών Αρχείων του Γκέρλιτς. Πρόταση για μία 

ψηφιακή έκδοσή τους. 
Περίληψη εργασίας : Η εν λόγω εισήγηση έχει ως θέμα της την παρουσίαση των ελληνικών αρχείων 

ήχου του Γκέρλιτς και μια απόπειρα ψηφιακής παρουσίασης και έκδοσής τους. Πρόκειται για 140 ηχητικά 
αρχεία που περιλαμβάνουν ντοπιολαλιές, παραμύθια, λαϊκές ιστορίες, καθώς και δημοτικά τραγούδια 
από διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται σε 
επιστημονικά ιδρύματα του Βερολίνου και αποτελούν ηχητικές καταγραφές των Ελλήνων που μετείχαν 
στο Δ’ Σώμα Στρατού κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το οποίο, μεσούντος του Εθνικού 
Διχασμού στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στη Γεμανία και παρέμεινε σε στρατόπεδο στην πόλη Γκέρλιτς της 
Γερμανίας. Οι Έλληνες στρατιώτες προσείλκυσαν την προσοχή Γερμανών επιστημόνων και, με τη 
βοήθεια των νέων τεχνολογικών εφευρέσεων της εποχής, ήτοι του φωνόγραφου και του γραμμοφώνου, 
ηχογραφήθηκαν κάποιοι από αυτούς να αφηγούνται θρύλους και παραμύθια, να ερμηνεύουν δημοτικά 
τραγούδια και βυζαντινούς ύμνους και να παίζουν ελληνικά λαϊκά όργανα.  
Η συλλογή αυτή έχει ψηφιοποιηθεί και φυλάσσεται, ωστόσο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα μια απόπειρα 
έκδοσής της. Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει παρουσίαση μιας ψηφιακής – πολυμεσικής - έκδοσης των 
αρχείων αυτών. Η ψηφιακή αυτή έκδοση αποτέλεσε την μεταπτυχιακή εργασία της υπογράφουσας στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Επιστήμη των Εκδόσεων’ στο Ελεύθερο  Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.  
Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι, αφενός, η γνωριμία του κοινού με το πολύτιμο αυτό για τη χώρα μας 
ηχητικό υλικό και, αφετέρου, η παρουσίασή του με σύγχρονο, δυναμικό και διαδραστικό τρόπο. 

 

 

 

 

Θ.Ε.6  Αρ. Υποβολής Εργασίας 155         

Σάββας Μακρίδης, Βασιλική Παπαγεωργίου 

 
Τίτλος εργασίας : Η οπτικοακουστική πολιτιστική κληρονομιά: προσεγγίσεις στο ραδιοτηλεοπτικό 

αρχείο της ΕΡΤ. 
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Περίληψη εργασίας : Στην εποχή αλλαγών και ανακατατάξεων στον τομέα των ΜΜΕ και των νέων 

προκλήσεων και δεδομένων που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες, ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης ως 
φορέαε διαμεσολάβησης μεταξύ του κοινού και του πολιτιστικού προϊόντος απέκτησε μια νέα δυναμική, 
μέσω της εύκολης πρόσβασης που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέσα από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων να εκτίθεται με 
άμεσο και ευέλικτο τρόπο ένα πολύτιμο αρχειακό υλικό που προσφέρει μια εύκολη πρόσβαση σε ευρεία 
πολιτιστικά τηλεοπτικά προϊόντα που γαλούχησαν τις προηγούμενες γενιές, όπως εκπομπές 
σχετιζόμενες με παραστατικές τέχνες, μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, είτε εκπαιδευτικά προγράμματα, 
συμβάλλοντας στη γνωριμία των νεότερων γενεών μαζί τους.Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια 
ανατροφοδότηση μεταξύ νεώτερου και παλιότερου, όσον αφορά τις πολιτιστικές αξίες και τα πολιτιστικά 
δρώμενα διαφορετικών χρονικών περιόδων και ιστορικοκοινωνικών εξελίξεων, συμβάλλοντας στη 
διατήρηση της συλλογικής πολιτιστικής μνήμης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που 
αναπόφευκτα δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις. 
Παράλληλα, μέσα από τη διάχυση και προβολή του αρχειακού υλικού και την κατανάλωση του 
πολιτιστικού προϊόντος που προσφέρει το συνήθως, πλούσιο αρχειακό υλικό της κρατικής τηλεόρασης, 
επαναπροσδιορίζεται και ο ρόλος της ως φορέας διάδοσης και διατήρησης της πολιτιστικής μνήμης, 
πέρα από τις κατά καιρούς δριμείες κριτικές και τις προσπάθειες πλήρους απορρύθμισής της. Μέσα από 
την παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί με ποιοτικές μεθόδους έρευνας ως παράδειγμα, το αρχειακό 
υλικό της ΕΡΤ, μέσα από το διαδικτυακό της τόπο. 
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Αθηνά Κρικέλη 

 
Τίτλος εργασίας : Διεθνή Μέσα και Μέσα Διασποράς. 
Περίληψη εργασίας: Διεθνή Μέσα και Μέσα Διασποράς Πως μπορεί να λειτουργήσει η σύγχρονη 

τεχνολογία υπέρ της Ελλάδας? Τι ρόλο παίζουν οι ΄Ελληνες του Εξωτερικού στις χώρες που διαμένουν? 
Γιατί η “βιτρίνατης Ελλάδας (΄Ελληνες του Εξωτερικού) είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας? Τι 
ρόλο παίζουν τα Διεθνή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας? Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως 
πολυμέσα προβολής της χώρας μας? Δυστυχώς η νοοτροπία του “είμαστε στο κέντρο του κόσμου και οι 
πάντες είναι υποχρεωμένοι να μας ξέρουν υφίσταται ακόμα και κάνει τους επίδοξους “μνηστήρεςνα 
τρίβουν τα χέρια τους με χαρά! Ξεκινούν αναφέροντας αρχαίους τόπους, στοιχεία πολιτισμού, ιστορικά 
γεγονότα, ονόματα προσώπων και τόπων κλπ και γνωρίζουν πως το μεγαλύτερο μέρος των 
αναγνωστών του πλανήτη θα τους πιστέψει! Το διαδίκτυο είναι η νέα Εγκυκλοπαίδεια χωρίς όμως να 
παρέχει πάντα έγκυρες πληροφορίες. Ο νέος μαθητής, ο φοιτητής, ο επαγγελματίας κατά κανόνα πιά θα 
ανατρέξει στο διαδίκτυο για να ενημερωθεί και να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματά του. Θα ψάξει 
διάφορες πηγές και κείμενα για να έχει την πληροφόρηση που του χρειάζεται για τον τόπο ή το 
πρόσωπο που τον ενδιαφέρει, για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και για να βγάλει το δικό του 
συμπέρασμα. Στον τομέα όμως αυτό φανερά υστερούμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Ελλάδα ασφαλώς 
προσπαθεί και έχει κάνει σημαντικά βήματα και καλές παραγωγές στα ελληνικά. Είναι ώρα όμως να 
τοποθετήσουμε τη χώρα μας εκεί που της αξίζει … 
 
 

 

 

 

Θ.Ε.2  Αρ. Υποβολής Εργασίας 158 

Π. Ιωάννης-Γεώργιος, Παναγιώτης Μανέτος, Γεώργιος Φώτης 

 
Τίτλος εργασίας : Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή για την καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας 

των Ιερών Ναών και Ιστορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 
Περίληψη εργασίας: Η ανάπτυξη των διαδικτυακών γεωγραφικών εφαρμογών (Google Maps, Bing, κ.ά) 

δίνει νέες δυνατότητες για την καταγραφή, διάδοση και διάχυση της χωρικής διάστασης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Ο συνδυασμός πλούσιας βάσης περιγραφικών δεδομένων με αντικείμενα πλήρως 
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καθορισμένα ως προς τις χωρικές τους ιδιότητες, αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά τους που 
βρίσκει απήχηση στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών μνημείων, συνδυασμένη με χαρτογράφηση του χώρου. 
Στην παρούσα εργασία και με την χρήση συστημάτων γεωγραφικών, συστημάτων πληροφοριών 
παρουσιάζονται σε διαδικτυακή εφαρμογή οι Ιεροί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως, η οποία ιδρύθηκε το 1974 και καλύπτει το δυτικό τμήμα του πολεοδομικού ιστού της 
Θεσσαλονίκης. Η παρουσίασή τους περιλαμβάνει την χωρική κατανομή των Ναών, συνδυασμένη με την 
ανάπτυξη του πολεοδομικού σχεδίου της δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι 
και σήμερα, ο ρόλος της Εκκλησίας στην κοινωνική ζωή των Ελλήνων ήταν πρωταγωνιστικός και 
διαμόρφωνε τις χωρικές κατανομές γύρω από τον Ναό. Οι περισσότεροι Ναοί χτίστηκαν και 
εγκαινιάστηκαν στα 40 περίπου χρόνια της Ιεράς Μητρόπολης, οπότε γίνεται μια ψηφιοποίηση νέων 
εκκλησιαστικών μνημείων με παρουσίαση των περιγραφικών δεδομένων του Ναού, της αρχιτεκτονικής 
του και της ιστορίας κατασκευής του. Τέλος, περιγράφεται πώς η προτεινόμενη διαδικτυακή 
χαρτογραφική εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. 
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Αντώνης Γλιούμπας, Γεώργιος Αλέξης Ιωαννάκης, Κωνσταντίνος Σταυρόγλου, 

Ανέστης Κουτσούδης, Χριστόδουλος Χαμζάς 

 
Τίτλος εργασίας : Μη-Επανδρωμένα Αεροσκάφη και Ψηφιοποίηση Μνημείων Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. 
Περίληψη εργασίας : Η χρήση Συστημάτων Μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV - Drone) για την 

τρισδιάστατη ψηφιοποίηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πλέον αναγκαία. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζεται αρχικά, η χρήση των UAV για την ψηφιοποίηση παλαιοχριστιανικών και 
Βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλονίκης και Θράκης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 3D-Icons και 
στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια χαμηλού κόστους λύση για την αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας εναέριας συλλογής δεδομένων για φωτογραμμετρικές μεθόδους 3Δ ανασύνθεσης. Στόχος 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας, είναι η δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων κτιρίων (3D 
μοντέλων) μέσω της προσαρμογής της διαδρομής πτήσης ενός UAV (εξακόπτερο), σύμφωνα με 
εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Με βάση μια αρχική 3Δ αναπαράσταση, η οποία 
προκύπτει από αεροφωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κυκλικής πτήσης γύρω και 
πάνω από ένα κτίριο, δημιουργείται μία νέα τροχιά πτήσης, προσαρμοσμένη στο σχήμα του κτιρίου. 
Χρησιμοποιώντας τη νέα βελτιωμένη τροχιά, το UAV συλλέγει αυτόματα τις καταλληλότερες 
αεροφωτογραφίες για τη δημιουργία της 3Δ αναπαράστασης. Οι αεροφωτογραφίες αυτές μεταξύ άλλων 
παρουσιάζουν μικρότερη διακύμανση της χωρικής ανάλυσης ανά εικονοστοιχείο (GSD) με αποτέλεσμα 
τη μεγαλύτερη εποπτεία της δημιουργίας των παραπάνω αναπαραστάσεων. 
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Στέλλα Μουζακιώτου 

 
Τίτλος εργασίας : Πολιτισμική διάδραση Ελλάδας-Αυστρίας μέσα από την Τέχνη της Προσωπογραφίας 

(Cultural interaction between Greece and Austria through the Art of portraiture ) 

Περίληψη εργασίας : Ο ορισμός της Τέχνης σχετίζεται πάντα με την εποχή που εντάσσονται τα 

δημιουργήματά της. Γι’ αυτό το λόγο, διαφέρουν οι θεωρητικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις εποχές. 
Ένας από τους πλέον επιδραστικούς φιλοσόφους, του οποίου το έργο διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο 
στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης του 20ού αιώνα, ο Αυστριακός Ludwig Wittgenstein, στο έργο του 
Tractatus Logico-Philosophicus αποκαλύπτει έναν πολύ ουσιαστικό συλλογισμό που προσεγγίζει την 
Τέχνη. Θεωρεί ότι η ιδέα προέρχεται από το ρήμα ορώ (βλέπω), άρα είναι προϊόν της όρασης. Υπάρχει 
όμως, ένα μέρος των ιδεών που δεν μπορεί να ενταχθεί στο λόγο, δεν μπορεί να εκφραστεί με τη γλώσ-
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σα… Αυτό λοιπόν, είναι η Τέχνη. Δεν μπορεί να οριστεί γιατί βρίσκεται εκτός της λογικής και ο καλλιτέ-
χνης με την πρότασή του έρχεται να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει πριν το έργο τέχνης. Το σίγουρο 
είναι ότι το έργο τέχνης δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι όμορφο! Αντίθετα, πολλές φορές μέσα από την 
ασχήμια ανυψώνεται η σημαντικότητά του και μένει στην αιωνιότητα… όταν το μήνυμα που φέρει είναι 
ιδιαίτερα ηχηρό… Ως ένθερμοι θιασώτες της συγκεκριμένης άποψης που αποτελεί και την πραγματική 
ουσία της τέχνης, αντλώντας θέματα μέσα από το χώρο της προσωπογραφίας, θα παρουσιαστούν έργα 
τέχνης που φιλοξενήθηκαν σε έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (25-6-2016) και επισφραγί-
ζουν την αλληλεπιδραστική αμφίδρομη διαδικασία δημιουργικής διάδρασης Ελληνικής και Αυστριακής 
τέχνης μέσα από μια καλειδοσκοπική πολιτισμική προσέγγιση. Με σημείο αφετηρίας ζωγραφικά έργα 
των Αυστριακών δημιουργών Ferdinard G. Waldmuller (1793-1865) και Friedrich von Amerling 
(1803-1887) προσεγγίζουμε την τέχνη της προσωπογραφίας στην Ελλάδα και την Αυστρία μέσα από 
εικαστικές προτάσεις διάσημων δημιουργών.  
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Ανδρέας Γεωργόπουλος 

 
Τίτλος εργασίας : Η συμβολή της CIPA στην Ψηφιακή Τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Περίληψη εργασίας : Η φροντίδα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ανθρωπότητας είναι πλέον μια 

δεδομένη υποχρέωσή μας προς τις επόμενες γενιές. Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν πολλοί 
επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Για τον συντονισμό και την συνεργασία τους με στόχο την 
μεγιστοποίηση του οφέλους δρα ως καταλύτης η CIPA-Heritage Documentation, μια από τις Διεθνείς 
Επιστημονικές Επιτροπές του ICOMOS. Στην ανακοίνωση αυτήν παρουσιάζονται και αναλύονται με 
συντομία οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν την Πολιτιστική 
Κληρονομιά, αν εφαρμοστούν σωστά και με σύνεση. Το ζητούμενο δεν είναι πόσο καλά θα 
αντικαταστήσουν παραδοσιακές μεθόδους τεκμηρίωσης και συντήρησης, αλλά πώς θα τις στηρίξουν, θα 
τις συμπληρώσουν και θα τις επεκτείνουν για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με γνώση και 
ευαισθησία. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν μεθόδους, βασισμένες σε ψηφιακές εικόνες για την 
παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, από τα οποία μπορεί να παραχθούν παραδοσιακά δισδιάστατα 
τεκμηριωτικά παράγωγα, μεθόδους σάρωσης για την παραγωγή απ’ ευθείας τρισδιάστατης 
πληροφορίας από το αντικείμενο και μη καταστρεπτικές μεθόδους διάγνωσης της παθολογίας. 
Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής, μεταξύ των οποίων η εικονική 
αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού που κατέρρευσε, η εικονική αποκατάσταση μνημείου, εκτεθειμένου 
στα στοιχεία της φύσης και η αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα 
Ιεροσόλυμα. Τέλος, γίνεται απόπειρα μιας ματιάς στο μέλλον με στόχο να προβλεφθεί η επίδραση των 
τεχνολογιών αυτών στην οικουμενική προσπάθεια της διατήρησης και τεκμηρίωσης της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 
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Πάχτα Βασιλική, Ιωάννα Παπαγιάννη 

 
Τίτλος εργασίας : Δημιουργία συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης της αρχιτεκτονικής δομής και 

άλλων παραμέτρων των ιστορικών φάρων. 
Περίληψη εργασίας : Οι πρώτοι Φάροι του κόσμου, εμφανίστηκαν στην Α. Μεσόγειο, κατά  την 

Κλασσική και Ελληνιστική Αρχαιότητα. Κατά το 19ο αιώνα και έως τις αρχές του 20ου αιώνα, με την 
ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου και της ναυσιπλοΐας, δημιουργήθηκαν τα σύγχρονα φαρικά δίκτυα 
που σηματοδότησαν τους θαλάσσιους δρόμους της Ευρώπης. Η τυπολογία των ιστορικών Φάρων που 
χρονολογούνται κατά το τέλος του 19

ου
 - αρχές 20

ου
 αιώνα, καθορίζεται από το λειτουργικό τους ρόλο 

(εμβέλεια σήματος), τα επιμέρους στοιχεία της γεωγραφικής τους θέσης (ύψος από τη στάθμη της 
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θάλασσας), καθώς και τις διαθέσιμες πρώτες ύλες για την κατασκευή τους. Σε κάθε περίπτωση ο 
γεωμετρικής μορφής, συμπαγής όγκος των Φάρων, εκτείνεται κατά τον κατακόρυφο άξονα και 
παρουσιάζει ακρίβεια και καθαρότητα στο σχεδιασμό, χωρίς αρχιτεκτονικές και μορφολογικές 
υπερβολές.  
Η αρχιτεκτονική δομή των Φάρων, διακρίνεται ανάλογα με τον τύπο της κάτοψης (κυκλική, τετραγωνική, 
οκταγωνική ή εξαγωνική), την ενσωμάτωσή τους ή μη σε άλλα κτίσματα (απλοί πύργοι, σε επαφή ή 
γειτνίαση με άλλα κτίσματα), και την οργάνωση των όψεων (μορφολογικά χαρακτηριστικά). Τα υλικά 
δόμησης βασίζονται συνήθως σε λίθους (τοπικής προέλευσης), οπτοπλίνθους (σε περιοχές με σχετική 
παραγωγή), κονιάματα-επιχρίσματα (άσβεστος, ποζολάνη, φυσικά αδρανή), μεταλλικά (κιγκλιδώματα, 
κλωβός φανού, πατώματα) και ξύλινα στοιχεία (πατώματα, κουφώματα).   
Η μνημειακή αξία των φάρων δε στηρίζεται μόνο στα τυπολογικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων αλλά σε 
ένα σύνολο αξιών που αφορούν στην ιστορία, τη ναυσιπλοΐα, την εξέλιξη της επιστήμης και των πηγών 
ενέργειας, το περιβάλλον, την κοινωνία και τη σχέση ανθρώπου-θάλασσας. Οι φάροι ενέπνευσαν και 
συνεχίζουν να εμπνέουν τη λογοτεχνία, την τέχνη, τους μύθους και έχουν αποκτήσει συμβολική αξία για 
τη ζωή των ανθρώπων. 
Η συστηματική μελέτη των ιστορικών Φάρων του Ελληνικού δικτύου κατά την τελευταία 15ετία, οδήγησε 
στη συγκέντρωση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων που αφορούν στις μνημειακές αξίες και συνδέονται 
στενά με την τοπική κοινωνία.  
Προκειμένου να αξιολογηθούν συγκριτικά οι παραπάνω πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί μία τράπεζα 
δεδομένων, για την καταγραφή και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των ιστορικών φάρων της 
Ελλάδας.  Οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού του συστήματος καταγραφής ήταν η ευέλικτη οργάνωση 
και διαχείριση των δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα συγκριτικής μελέτης των πληροφοριών. 
Μερικά από τα πιθανά σενάρια αξιοποίησης της τράπεζας δεδομένων είναι:  
-  Η διάχυση της γνώσης σε σχέση με το ιστορικό υπόβαθρο και τα πολιτιστικά στοιχεία που απαντώνται 
στους Φάρους, σε όλους τους φορείς και επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα της αποκατάστασης 
και ανάδειξης μνημείων πολιτισμού. 
-  Η δυνατότητα μουσειολογικής αξιοποίησης του υλικού, ώστε να αποτελέσει τη βάση μίας μόνιμης 
Έκθεσης ή ενός μουσείου (συμβατικό ή ψηφιακό) για τους Φάρους και το ρόλο τους στη διαμόρφωση 
της ιστορίας της Ναυσιπλοΐας.    
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Γρώργιος Αγγελής, Γιάννης Κολοκοτρώνης, Νικόλαος Λιανός, Αναστάσιος Στάμνας 

 
Τίτλος εργασίας: 3D ψηφιακή καταγραφή, διαχείριση και προβολή μουσείων και εκθεσιακών χώρων. 
Περίληψη εργασίας: Η παρούσα εργασία αφορά στις δυνατότητες χρήσης σύγχρονων ψηφιακών 

εφαρμογών καταγραφής, διαχείρισης και παρουσίασης αντικειμένων μουσείων και συλλογών και 
πολιτιστικών αγαθών γενικότερα.Προτείνεται ο συνδυασμός μεθόδων καταγραφής και απεικόνισης 
αντικειμένων, όπως η χρήση τεχνολογίας 3D Laser Scanner για κελύφη κτιρίων, η χρήση ψηφιακής 
φωτογραμμετρίας για μικρά και μεγάλα αντικείμενα, η δημιουργία βάσης δεδομένων για τα αντικείμενα 
αυτά και η εισαγωγή σχετικών πληροφοριών με αυτά σε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(G.I.S.), καθώς και η παρουσίαση τους μέσω μεθόδων εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality – VR) 
και επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR). 
Ο συνδυασμός των παραπάνω, αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής 
χρησιμοποιώντας κείμενα, εικόνες, animation και βίντεο, με σκοπό την εικονική περιήγηση σ´ ένα 
μουσείο ή εκθεσιακό χώρο και την προβολή των εκθεμάτων τους, τόσο στον πραγματικό χώρο του 
μουσείου ή της έκθεσης, όσο και στο διαδίκτυο. 
Στα πλαίσια της εργασίας θα παρουσιαστούν συνοπτικά όλα τα στάδια παραγωγής της πολυμεσικής 
εφαρμογής, όπως η αρχική ανάλυση και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η τελική διανομή της, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το ανθρώπινο δυναμικό, οι διαθέσιμοι πόροι (μέσα και 
τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών, εργαλεία συγγραφής και επεξεργασίας πολυμέσων κ.α.) και η 
δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία (αντικείμενα συλλογής μουσείων και εκθέσεων). 
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Αλέξανδρος Τσιώκος, Αλέξανδρος Μόλχο 

 
Τίτλος εργασίας: H σημασιολογική αναζήτηση πολιτιστικών δεδομένων μέσω internet . 
Περίληψη εργασίας: O μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη είναι πολύπλοκος και 

πολλές φορές απρόβλεπτος. Αρκεί μια λέξη ή έννοια με βαρύνουσα σημασία για να ανοίξουν νέες δίοδοι 
και να 
οδηγηθεί σε νέες περιπέτειες/αναζητήσεις.Η Επιστήμη της Πληροφορικής προσπαθεί να μιμηθεί τη 
λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου με σημαντικά, συμβατικά ως επί το πλείστον, αποτελέσματα.Η 
μίμηση από ένα Πληροφοριακό Σύστημα της δημιουργικής διαδικασίας που βασίζεται σε σημαντικές 
έννοιες – semantics, οδηγεί τους επιστήμονες και ερευνητές σε στοχευμένες κατευθύνσεις και τους 
παρέχει ευρύτητα “διαδρομών” κατά την έρευνα/αναζήτηση, ικανών να οδηγήσουν σε δημιουργικές 
προσεγγίσεις. Η εμπειρία μιας τέτοιας διαδικασίας μέσω εξελιγμένων αλγορίθμων ολιστικής 
προσέγγισης, βασισμένων σε σημασιολογικές σχέσεις και συσχετίσεις (semantics) στο χώρο του 
πολιτισμού και όχι μόνο, αποτελεί το αντικείμενο της παρουσίασης. 
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Πέτρος Πατιάς 

 
Τίτλος εργασίας: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: Ερευνητικές προτεραιότητες, πολιτικές και 

ευκαιρίες. 
Περίληψη εργασίας: Ο ρόλος της έρευνας στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, καθώς τα αποτελέσματά της προσδιορίζουν τις μελλοντικές τάσεις αλλά την προστιθέμενη 
αξία στην οικονομία και την απασχόληση.Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμο να αναλυθούν σημαντικοί 
παράμετροι, όπως : 

 η αναγνωρισιμότητα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο ευρύτερο κοινό και η 
συνεπακόλουθη πίεση στην κατάρτιση της ερευνητικής ατζέντας, 

 η Ευρωπαϊκή και Διεθνής ερευνητική Ατζέντα στα θέματα αυτά 
 η σύνδεση με την Ατζέντα-2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους 17 Στόχους Αειφόρου 

Ανάπτυξης 
 η έμφαση και οι προτεραιότητες της χρηματοδότησης της αντίστοιχης έρευνας από πλευράς 

Ενωμένης Ευρώπης,  
 οι διαμορφούμενες τάσεις στις σύγχρονες πολιτικές έρευνας,  
 τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί τους,  

Η εισήγηση αυτή φιλοδοξεί να αναδείξει και να αναλύσει τα θέματα αυτά, και να συνεισφέρει σε μια 
συζήτηση για την ερευνητική και κοινωνικο-οικονομική διάσταση της Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 
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Μαρίνος Ιωαννίδης, Σίμος Γεωργίου, Δημήτριος Καραδήμας, Λ. Σωμάκος, Ε. 

Χασαπίδη, Α. Μποβέρος, Γ. Καραδήμας 

 
Τίτλος εργασίας: Κατανόηση και πρόβλεψη των προκλήσεων του Σημασιολογικού Ιστού στην 

Πολιτιστική Κληρονομιά (CH). Η περίπτωση Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτιρίων Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς (H-BIM) και εφαρμογών Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR App).   
Περίληψη εργασίας: Οι προκλήσεις εφαρμογών του Σημασιολογικού Ιστού στην Πολιτιστική 

Κληρονομιά, περιλαμβάνουν την κοινή ερμηνεία και αφήγηση της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς και 
Ταυτότητας, την αναζήτηση και συσχέτιση των πηγών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ) μεταξύ των 
κατανεμημένων αποθετηρίων και τη διασύνδεση των σχετικών ιστορικών γεγονότων, ιστοτόπων και 
σχετικού περιεχομένου συλλογών βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων. Επιπλέον, οι κατανεμημένοι 
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ψηφιακοί πόροι και τα αποθετήρια πρέπει να συνδεθούν μέσω μιας κοινής οντολογίας και κοινών 
κανονικοποιημένων μεταδεδομένων, προκειμένου να υπάρξει συσχέτιση και εμπλουτισμός των 
υφιστάμενων συνόλων δεδομένων, καθώς και ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και του 
προτύπου αναζήτησης, επιλογής και διασύνδεσης περιεχομένου ως πηγή εμπλουτισμού της γνώσης. 
Μια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους φορείς να προσθέσουν αξία στα 
αποθετήρια κληρονομιάς και να παράσχουν νέες ερμηνείες του παρελθόντος.Το πεδίο εφαρμογής του 
επιδεικτικού έργου για το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας (IAMY) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου 
Η2020 INCEPTION (665220) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής 
εφαρμογής επαυξημένης και εικονικής (AR/VR App) πραγματικότητας για έξυπνες συσκευές, 
προσφέροντας μια καινοτόμο διαδραστική και εμπλουτισμένη εναλλακτική λύση ως προς τις συμβατικές 
ξεναγήσεις σε χώρους και μουσεία πολιτιστικής κληρονομιάς.Ακόμη ένα παράδειγμα αποτελεί το 
μοναδικό στο είδος του μνημείο μεγάλης πολιτιστικής αξίας της εκκλησίας της ΑΣΙΝΟΥ (Η εκκλησία της 
Παναγίας της Φορβιώτισσας: https://www.byzantinecyprus.com/). Το μνημείο έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως 
και θα παρουσιαστεί η ολιστική καταγραφή και η μεγάλη πρόκληση για την διάχυση και προστασία των 
δεδομένων (3Δ/2Δ) σε διαφορές ομάδες χριστών όπως αναφέρεται πιο πάνω. 
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Κωνσταντίνος Πατσέας 

 

Τίτλος εργασίας: Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός. 
Περίληψη εργασίας: Επί χίλια και πλέον χρόνια το Άγιο Όρος αποτελεί την κυριότερη πνευματική εστία 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  
Το Άγιον Όρος αποτελεί ένα μνημειακό σύνολο παγκοσμίου ενδιαφέροντος, η UNESCO το έχει εγγράψει 
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς (Word Heritage List 454). 
Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους με πίστη και σεβασμό στην χιλιόχρονη πνευματική και πολιτιστική 
δημιουργία των ΈΝ ΆΘΩ εγκαταβιούντων πατέρων αποφάσισε να προβεί σε δράσεις διάσωσης και 
προβολής του πολιτιστικού και κειμηλιακού πλούτου που διαθέτει.Για την ευόδωση του παραπάνω 
στόχου η Ιερά Κοινότητα υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση με τίτλο «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός», η 
οποία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 και στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία» (8039/2684/Α2/23.12.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ). 
Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη της πράξης αποτελεί η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
ψηφιακής κιβωτού γνώσης και πολιτισμού, περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του πολιτιστικού 
αποθέματος των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, η οποία θα είναι ψηφιακά διαθέσιμη και ηλεκτρονικά 
προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, με σεβασμό στον πνευματικό και ησυχαστικό χαρακτήρα του Αγίου 
όρους, από το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας. 
Βασικό στόχο αποτελεί η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
μέσω της ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος. 
Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
• Δημιουργία Υποδομών απαραίτητων για τη λειτουργία του Έργου (Εξοπλισμός, H/W και S/W, 
με σκοπό τη ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του περιεχομένου). 
• Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του ιστορικού αρχείου, των χειρογράφων κωδίκων, 
των παλαιτύπων και των έργων τέχνης. 
• Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών αποθετηρίου. 
• Ανάπτυξη ψηφιακής πύλης -portal για την ανάδειξη και προβολή του Αγιορείτικου πολιτιστικού 
αποθέματος. 
• Ανάπτυξη πολυγλωσικών ψηφιακών παραγώγων. 
• Ανάπτυξη ψηφιακών καταλόγων για την αναζήτηση του υλικού και την προαγωγή της έρευνας 
και της εκπαίδευσης. 
Η υλοποίηση του έργου της Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού βρίσκεται σε φάση πλήρους εξέλιξης, τόσο το 
έργο της ψηφιοποίησης των κειμηλίων όσο και της τεκμηρίωσης αυτών. 
Βασικός στόχος της ανακοίνωσης θα αποτελέσει η παρουσίαση της σκοπιμότητας και των στόχων του 
έργου, η αρχιτεκτονική δομή και οργάνωση τόσο τεχνικά όσο και διοικητικά. 
Επίσης, θα δοθούν βασικές τεχνικές παράμετροι και καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν αλλά και που 
εξελίσσονται για τις ανάγκες του έργου.Τέλος, θα δοθεί σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα τα μέχρι 
τούδε επιτεύξιμα αποτελέσματα.Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση της 
συμμετοχή μας. 
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Αναστασία Ρουσάκη1, Luc Moens1, Peter Vandenabeele  

 

Τίτλος εργασίας: Η ΦασματοσκοπΙα Raman στην Yπηρεσία της Αρχαιομετρικής Έρευνας   
Περίληψη εργασίας: Στην αρχαιομετρική έρευνα απαιτείται η πληροφορία που αποκτάται από την 

ανάλυση ενός αντικειμένου, να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται τυχόν κίνδυνος 
καταστροφής του. Η φασματοσκοπία Raman έχει καθιερωθεί ως μια από τις κυριότερες τεχνικές στην 
υπηρεσία της αρχαιομετρικής έρευνας. Η ικανότητα της να καταγράφει φάσματα ανόργανων και 
οργανικών ουσιών καθώς και η ελάχιστη προετοιμασία του προς ανάλυση δείγματος, είναι μερικές από 
τις ιδιότητες της τεχνικής. Άλλα πλεονεκτήματα της φασματοσκοπίας Raman είναι, η εστίαση της δέσμης 
σε μικρές περιοχές (της τάξης του 1 μm) ώστε η ανάλυση να γίνεται σε επίπεδο κόκκου χρωστικής, η 
δυνατότητα στρωματογραφικής έρευνας σε κατάλληλα επεξεργασμένα δείγματα (εγκιβωτισμός 
εγκάρσιων τομών), η χαρτογράφηση (mapping) κ.α. Η μέθοδος είναι μη καταστρεπτική εφόσον η ισχύς 
τoυ laser διατηρείται αρκετά χαμηλή ώστε να μην υπάρξουν τυχόν αλλοιώσεις. Η φασματοσκοπία 
Raman μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μη επεμβατικά με την χρήση φορητών οργάνων (transportable, 
portable, handheld, palm instruments) και η ανάλυση από το εργαστήριο να μεταφερθεί in situ. 
 
Η φασματοσκοπία Raman θα αναδειχθεί μέσα από διάφορα παραδείγματα που αφορούν 
αρχαιομετρικές μελέτες πάνω σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και Έργων Τέχνης, από την προϊστορία μέχρι 
σήμερα καθώς και θα τονιστεί η  χρήση φορητών οργάνων και η μελέτη νέων τεχνικών και μεθόδων. 
πάνω. 
 
 
 

POSTERS 
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Παντελεήμων Πετμεζας, Daniel Brandão 
 
 
Τίτλος εργασίας : Experimental sound editing as an enabler of acoustic and phonetic elements of 

perception in field recordings.  
Περίληψη εργασίας: This project aims at finding hidden values on sound material recorded in a 

particular place through the creation of mechanical and random sound collages as a method to help in 
understanding a socio-cultural context that is rapidly changing. The sounds of the neighbourhood of 
Riobom, located in the eastern part of the city of Porto is the subject of study. This place has been the 
focus of sound recording sessions conducted by Radio Manobras in the scope of a funded project with 
an artistic, ethnographic and music composition approach.  
This research study has two major purposes. Firstly, to deny the original semantic meaning of field 
recordings and interviews through a set of editing strategies, methods and technics that may potentially 
provide alternative impressions, such as the phonetic and rhythmic values of voices and other sound 
sources. Secondly, to understand how can the applied methodology potentially enrich an ethnographical 
project that has as purpose to understand the socio-cultural framework of a place.  
A set of patterns were noted in the analysis of the outcomes, pointing out a potential research path to 
follow in future work, which can explore the connection between artistic avant-garde approaches to 
sound and ethnographic research projects. 
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Χρυσάνθη Χαρίσκου 

 
Τίτλος εργασίας : Τοπική Ανάπτυξη στον Δήμο Δράμας: Πολιτιστική Διαχείριση της Αναβίωσης 

Ιστορικών περιοχών. 
Περίληψη εργασίας : Στόχος της εργασίας αυτής είναι να γνωστοποιήσει σημεία ιστορικού 

ενδιαφέροντος με έμφαση στα ιστορικά κέντρα και την ανάπλαση του αστικού χώρου. Η Μεθοδολογία 
που χρησιμοποιήθηκε είναι η συλλογή στοιχείων βάσει ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων. 
Διαπιστώθηκε ότι ελάχιστες επεμβάσεις έχουν γίνει έως σήμερα. Συνεισφορά αυτής της έρευνας είναι η 
ανάδειξη των σημείων αυτών και ο σχεδιασμός κύριων αξόνων στρατηγικής, ώστε η πόλη της Δράμας 
να αποτελέσει πόλο έλξης τουρισμού και ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι πως η 
περιοχή της Δράμας προσφέρεται για ανάδειξη των αρχαιολογικών της χώρων και αυτό θα ήταν δυνατό 
να γίνει, εάν οι επικεφαλής της τοπικής διοίκησης προσέθεταν ακόμη έναν πυλώνα πολιτιστικής 
διαχείρισης, αυτόν της ανάδειξης των ιστορικών στοιχείων, πράγμα το οποίο θα διευκόλυνε και την 
σωστή ανάπλαση της περιοχής και την διευκόλυνση της τοπικής κοινωνίας. Από την έρευνα που 
πραγματοποιήσαμε προκύπτει ότι πρέπει να υπάρξει ανάδειξη των αρχαιολογικών περιοχών γύρω από 
το ιστορικό κέντρο. Υπάρχουν όμως εμπόδια ως προς την υλοποίησή τους και αυτό γιατί οι αρχές 
προσπαθούν να προβάλλουν την πόλη της Δράμας μέσα από προγράμματα, τα οποία στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους σε διαφορετικά πεδία. Όπως για παράδειγμα αυτό της ανάδειξης του φυσικού 
περιβάλλοντος, το οποίο θα έπρεπε να συνδέεται και με την ανάδειξη των ιστορικών περιοχών. 
 

 

                                                        

 

 

 

 

POSTER    Αρ. Υποβολής Εργασίας 89          

Θεόδωρος Καναβάρης 

 
Τίτλος εργασίας : Οι ποικίλες πτυχώσεις και εκφάνσεις μιας Δια Βίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Ελευσίνας ως ψηφιοποιημένο εργαλείο διαχείρισής της από πλευράς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας 
Περίληψη εργασίας : Η Ελευσίνα, μία ιερή και πανάρχαια πόλη διαλογίζεται με το διαβάτη της ή τον 

περιπατητή της. Αντανακλώντας μέσα από τους μύθους της, τα πολλά δημιουργικά πρόσωπά της και τις 
αιώνιες διαχρονικές κλασικές αξίες του Ελληνισμού μας. Γίνεται φορέας πολιτισμού, μεταβιβαστής 
γνώσεων και εικόνων, ψηφιακό εργαλείο εκπαίδευσης και τουριστικής ανάπτυξης. Ο άνθρωπος 
ανακαλύπτει τις ρίζες του, τη ταυτότητά του και συγχρόνως νοηματοδοτεί την ύπαρξή του. Το γενετικό 
σπέρμα (ο σπόρος), η ευφορία της γης φέρνει την αναγέννηση του ανθρώπου, την ελπίδα και την 
προσδοκία για ένα ευδόκιμο μέλλον. Η μνήμη ενός τόπου που στα σπάργανά του κρύβει ζωτικές 
δυνάμεις, τον οδηγεί σε μια πνευματική ανοικοδόμηση και υπέρβαση του πεπερασμένου εαυτού του. 
Σκοπός της παρουσίασης του πόστερ με ψηφιακό τρόπο είναι να δείξει ότι: Ο δρόμος την πνευματικής 
ανύψωσης των ανθρώπων περνάει μέσα από τον δρόμο της μνημονικής καταγραφής του τόπου του στο 
υποσυνείδητό του. Κατά συνέπεια το γεγονός αυτό αποτελεί μια δια βίου παιδεία, πολλαπλασιαστική και 
αναπαραγωγική μάθηση, τόσο στον εκπαιδευτικό χώρο, όσο και στο κοινωνικό χώρο ευρύτερα. 
Ιδιαίτερα σήμερα, στον καιρό της πνευματικής λειψυδρίας και μοναξιάς, αφού << ο κόσμος γεννιέται με 
τη γέννηση του Άλλου >> . Υπάρχει συνάφεια μνήμης, καλοκάγαθου και καλαισθητικού συναισθήματος. 
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Αργυρώ Τσίγκρη, Σωτήριος Μακρυγιάννης 

 
Τίτλος εργασίας : Διερευνώντας τις αρχαιότητες της Κορινθίας με αναλυτικές τεχνικές.    
Περίληψη εργασίας : Στο πλαίσιο του έργου της συντήρησης ιδιαίτερων ανασκαφικών ευρημάτων της 

ΕΦΑ Κορινθίας και στον τομέα της έρευνας πριν την επέμβαση, αναπτύχθηκαν διεπιστημονικές 
συνεργασίες με εξειδικευμένους επιστήμονες και ερευνητικά ινστιτούτα και εφαρμόστηκαν αναλυτικές 
τεχνικές, για τη διερεύνηση και την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησής τους, τη συλλογή στοιχείων, 
την εφαρμογή μεθόδων προληπτικής συντήρησης και την επιλογή μεθόδου επέμβασης.  
Εξειδικευμένες διερευνητικές μέθοδοι εφαρμόστηκαν σε περιπτώσεις κινητών και ακίνητων μνημείων 
μείζονος σημασίας, στο πλαίσιο της διερευνητικής συντήρησης, λόγω της κατάστασης διατήρησης και 
της σπανιότητας των ευρημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ένα γεωμετρικό ξίφος με ξύλινη θήκη, ένα 
κρανίο που φέρει επιχρυσωμένο χάλκινο διάδημα με κεραμικές επιχρυσωμένες χάντρες, μία χάλκινη 
γεωμετρική ζώνη, ένα ταφικό σύστημα χάλκινου λέβητα με ψάθινο καλάθι και καρπούς ροδιάς κ.ά. 
Εφαρμόστηκαν οι τεχνικές της ακτινογραφίας (X-Rays) και της αξονικής τομογραφίας (Computed 
Tomography - CT) με σκοπό κυρίως τον προσδιορισμό της γεωμετρίας των ευρημάτων.  
Μία τέτοια διαπίστωση καθοδήγησε και διευκόλυνε τις επεμβάσεις για την αφαίρεση των χωμάτων και 
την ασφαλή αποκάλυψη και ανάδειξη του διαδήματος. Επίσης λήφθηκαν πληροφορίες, ιδιαίτερα από 
την αξονική τομογραφία, τα σωζόμενα τμήματα του κρανίου και τα χαρακτηριστικά των οστών. 
Για την περίπτωση του γεωμετρικού σιδερένιου ξίφους με ψευδόμορφη ξύλινη θήκη, πραγματοποιήθηκε 
εξέταση με ψηφιακή ραδιογραφία, ψηφιακή μαγνητική και ανάλυση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
σάρωσης.  
Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των ερευνητικών εφαρμογών αξιοποιήθηκαν για την επιλογή της 
κατάλληλης μεθοδολογίας επέμβασης και προσέφεραν σημαντικότατες πληροφορίες για τα μη ορατά 
στοιχεία των αρχαίων ευρημάτων, σχετικά με το περιεχόμενο εσωτερικά, που συντελούν τόσο στην ορθή 
διαχείρισή τους κατά τη συντήρηση, όσο και στην αρχαιολογική μελέτη. 
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Ιωάννα Κανελλοπούλου, Ιωάννης Ντιντάκης 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιοποίηση και ανασχεδιασμός αντικειμένων και επίπλων από το λαογραφικό 

Μουσείο Καρδίτσας.    
Περίληψη εργασίας : Στα λαογραφικά μουσεία της χώρας μας εκθέτονται αντικείμενα που σχετίζονται 

με τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού και συνδέονται ιδιαίτερα με την παράδοση του λαού μας. Πολλά 
από τα εκθέματα είναι χρηστικά αντικείμενα και έπιπλα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από ξύλο. Τα 
αντικείμενα - έπιπλα από ξύλο διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστραφούν, οπότε η ανάγκη για 
ψηφιοποίηση των εκθεμάτων – τεχνουργημάτων θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη. Σημαντική 
πρόκληση αποτελεί η προσπάθεια, όχι μόνο να ψηφιοποιηθούν τα εκθέματα, αλλά να ανασχεδιαστούν 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην απολέσουν την ιδιαίτερή τους ταυτότητα και παράλληλα να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες χρηστικές απαιτήσεις. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία γέφυρα 
μεταξύ των γενεών και παράλληλα τα νέα χρηστικά αντικείμενα αποκτούν προστιθέμενη αξία, καθώς 
κρύβουν τη δική τους ιστορία προέλευσης και εξέλιξης. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στα λαογραφικά 
μουσεία να δημιουργήσουν πωλητήρια μέσω των οποίων να προωθούν τα αντικείμενα – έπιπλα για την 
οικονομική τους ενίσχυση. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ψηφιοποίηση και ο ανασχεδιασμός 
αντικειμένων και επίπλων από το λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας, τα οποία προορίζονται για το 
πωλητήριο του νέου λαογραφικού μουσείου στην Καρδιτσομαγούλα. Συγκεκριμένα, ψηφιοποιήθηκε και 
ανασχεδιάστηκε ένα μαθητικό γραφείο, ώστε να πληροί τις σύγχρονες ανάγκες. Χρησιμοποιήθηκε ως 
πηγή έμπνευσης ένας πενοστάτης για τη σχεδίαση μιας βάσης για smartphone και tablet ενώ ένα 
παραδοσιακό πλαστήρι από τα εκθέματα του μουσείου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη σχεδίαση μιας 
μολυβοθήκης. 
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Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 

 
Τίτλος εργασίας : Ανάλυση χρωστικών με τη μέθοδο φασματοσκοπίας raman στις τοιχογραφίες του Ι.Ν 
Αγίας Σοφίας στην άνω πόλη Μονεμβασιάς.    
Περίληψη εργασίας : Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί ο μη καταστρεπτικός προσδιορισμός και η 

ταυτοποίηση των χρωστικών σε τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Σοφίας Μονεμβασιάς με τη χρήση 
φασματοσκοπικών μη καταστρεπτικών μεθόδων. 
Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν τοιχογραφίες από το διακονικό, τον κύριο ναό (νότιος, βόρειος, δυτικός, 
ανατολικός τοίχος) του ναού της Αγίας Σοφίας της Μονεμβασιάς που χρονολογείται τον 12

ο
 αιώνα μ.Χ. 

Λόγω της μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας των υπό εξέταση αγιογραφιών, δεν επετράπη 
οποιαδήποτε δειγματοληψία, καθιστώντας αναγκαία την επιτόπου διερεύνησή τους. Ως εκ τούτου 
εφαρμόστηκε φορητή μη καταστρεπτική φασματοσκοπία Raman. 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των Raman φασμάτων ποιοτικής ανάλυσης χημικών 
ενώσεων, ελήφθησαν με το φορητό φασματόμετρο Raman Rockhound 785 της DeltaNu και με τη 
βοήθεια του προγράμματος Origin 8, οδήγησαν σε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτοποίηση των 
χρωστικών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές. Αυτό που προέκυψε από τις αναλύσεις, σε όλες τις 
εξεταζόμενες χρωματικές εντυπώσεις των τοιχογραφιών του ναού, δείχνει πως η παλέτα αποτελείτο από 
λαζουρίτη, αιματίτη, μαλαχίτη και κίτρινη ώχρα, υλικά αρκετά ακριβά. Ένα τέτοιο οικοδόμημα σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής και θρησκευτικής σημασίας, υπέστη σοβαρές φθορές κατά τους πολυετείς πολέμους. 
Κατόπιν αυτού, συμπεραίνεται, ότι η Φασματοσκοπία Raman αποτελεί κατάλληλη μη καταστρεπτική 
τεχνική για τον επιτόπου προσδιορισμό και την ταυτοποίηση των χρωστικώ 
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Xρήστος Χρυσανθόπουλος  

 
Τίτλος εργασίας : Αrchive Αlert: Διαδικτυακή πλατφόρμα διάσωσης αρχειακού και άλλου πολιτιστικού 

υλικού. 

Περίληψη εργασίας : Το «Αrchive Αlert» αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου μεμονωμένα 

άτομα, φορείς και συλλογικότητες μπορούν να δηλώνουν αρχεία και κάθε άλλο υλικό που αναδεικνύει 
την πολιτιστική κληρονομιά (οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, φωτογραφίες, έντυπα, εφημερίδες, αφίσες 
κ.ά.) που κατέχουν ή εντόπισαν ή αντιλήφθηκαν και θεωρούν ότι κινδυνεύει, λόγω άγνοιας, αμέλειας ή 
έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης. Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι/-νες χρήστες/-στριες έχουν τη 
δυνατότητα να δηλώνουν ό,τι διαθέτουν οι ίδιοι/ίδιες ιστορικά τεκμήρια, είτε απλώς προς ενημέρωση των 
αρχειακών φορέων, είτε προσκαλώντας ειδικό προσωπικό για την καταγραφή, ταξινόμηση, διάσωση και 
αξιοποίησή του. Η πλατφόρμα επιτρέπει την καταγραφή και στη συνέχεια, ανάλογα με το υλικό που 
δηλώνεται, ενημερώνει με αυτόματο τρόπο όλους τους φορείς τους οποίους μπορεί να τους 
αφορά.Σκοπός του πόστερ και της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία δημιουργίας της 
πλατφόρμας και να γίνει ένας πρώτος απολογισμός της λειτουργίας της.Η πλατφόρμα λειτουργεί από το 
Φεβρουάριο του 2017, αναπτύσσεται καιυλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρχείων 
Τάξις. 
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Αθανάσιος Δήμου, Δημήτριος Χριστοδούλου, Ιωάννης Φαρασλης 

 
Τίτλος εργασίας : Ψηφιακή απεικόνιση και προβολή πολιτιστικών μνημείων μέσω UAV, 3D κάμερας & 

εφαρμογής για κινητά: Μελέτες περίπτωσης. 
Περίληψη εργασίας : Digital technology, with the new tools it provides, is a bridge between the past and the 

future and is nowadays an integral part of the effort to archive and document the cultural heritage. However, the 

available digital data related to cultural heritage in Greece, are limited in terms of quantity and spatial. (regarding 

the main scope which is archaeological and cultural resources of considerable interest). This fact makes it harder to 

promote and develop other less attractive areas in the context of territorial development. The selected case studies 

will present a comprehensive methodology for identifying cultural resources (materials and intangibles) using 

cutting-edge technologies focused mainly on geoinformatics and 3D imaging. The first case study, concerns a 

cartographic thematic mapping - depicting the findings of the "Apollo Sanctuary of the Koropi" in Koropi of 

Milies, Magnesia as well as the archaeological excavations carried out in the area. Furthermore, a mobile app for 

smartphones has been developed. This app incorporates the geographic information of the area, providing 

information on the hidden treasures, antiquities and excavations.In the second case study, a 3D model of the Holy 

Monastery of Virgin Mary Olympiatisis (Elassona) was created from aerial take-offs carried out by unmanned 

aircraft (UAV). Also, the interior of the monastery church was digitally rendered by 3D camera technology (360 

degrees). The implementation of state-of-the-art technologies, despite the weaknesses they present, can be tools for 

promotion of cultural resources in less-favored areas. 
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Δημήτρης Τσαλκάνης 

 
Τίτλος εργασίας : Φωτογραμμετρική αποτύπωση παραδοσιακού γεφυριού πριν την αλλοίωση της 

ιστορικής του όψης και αξιοποίηση του τρισδιάστατου μοντέλου. 
Περίληψη εργασίας : Η χρήση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης αποτύπωσης των μνημείων 

συμβάλλει στην προσπάθεια διατήρησης και διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η 

φωτογραμμετρία και το laser scanning αποτελούν τις δύο βασικότερες τεχνικές ψηφιοποίησης με 

διαφορετικές δυνατότητες η κάθε μία. Πιο συγκεκριμένα, η φωτογραμμετρία λόγω της φύσης της 

ενδείκνυται για σωστικού τύπου τρισδιάστατες αποτυπώσεις. Η παρούσα μελέτη εξετάζει ως 

παράδειγμα τέτοιας αποτύπωσης την ψηφιοποίηση ενός παραδοσιακού γεφυριού στα Λαγκάδια 

Αρκαδίας που πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις μέρες πριν την οριστική αλλοίωση της ιστορικής του όψης. 

Σκοπός ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του τρισδιάστατου μοντέλου σε διάφορα 

επίπεδα. Ψηφιακά αρχεία μεγάλης ανάλυσης, παρά τον μεγάλο τους όγκο, μπορούν να συμβάλουν στην 

επιστημονική μελέτη της μορφολογίας και παθολογίας του γεφυριού, ενώ αρχεία μικρότερης ανάλυσης, 

αλλά πιο εύχρηστα, δύνανται να απευθυνθούν σε ένα αρκετά ευρύτερο και μη εξειδικευμένο κοινό με τη 

βοήθεια του διαδικτύου, των πολυμέσων και της εικονικής πραγματικότητας. Επιπροσθέτως, το ψηφιακό 

μοντέλο μπορεί να μεταμορφωθεί σε φυσικό με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών (3D printers) 

ενισχύοντας έτσι τον εκπαιδευτικό και διδακτικό χαρακτήρα της ψηφιοποίησης ακόμα και σε άτομα με 

προβλήματα όρασης. Παρότι το γεφύρι του παραδείγματός μας πλέον έχει αλλοιωθεί ως προς την όψη 

του, μέσω της τρισδιάστατης αποτύπωσης η εικόνα του θα διασωθεί. Η ψηφιακή φύση της αποτύπωσης 

προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στον μελετητή και μπορεί να επικοινωνήσει με μεγάλη επιτυχία 

στο ευρύτερο κοινό, καθώς όλο και περισσότερο εξοικειώνεται με τα σύγχρονα μέσα. Η ψηφιοποίηση 

προσφέρει μια βιωματική εμπειρία με τα μνημεία εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας και ευαισθητοποιώντας 

μας για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 

 

POSTER      Αρ. Υποβολής Εργασίας 111         



 

109 
 

Ιορδάνης Σιναμίδης, Παρασκευή Νάτση, Λεωνίδας Τσομπολης 

 
Τίτλος εργασίας : ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ, ΣΤΗ ΣΥΜΗ 
Περίληψη εργασίας : Η Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη στη Σύμη είναι ένα εντυπωσιακό 

μοναστηριακό συγκρότημα, το οποίο σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα στο 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην πλευρά του συγκροτήματος προς τη θάλασσα τοποθετείται το επιβλητικό 
κωδωνοστάσιο, ύψους 32 μ. περίπου. Η ανέγερση του ξεκίνησε το 1905 και ολοκληρώθηκε το 1911, η 
μορφολογία του είναι περίτεχνη και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του εκλεκτικισμού. Η γειτνίασή του 
με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με τις αστοχίες των επεμβάσεων και των προσθηκών που έχει υποστεί 
στο πέρασμα των χρόνων, έχουν προκαλέσει σημαντικές φθορές στο μνημείο. Με αφορμή τη μελέτη 
συντήρησής του και εξαιτίας της φύσης του μνημείου, λόγω τόσο του μεγάλου ύψους του, όσο και της 
μεγάλης επισκεψιμότητάς του, κρίναμε σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα ψηφιακά μέσα 
προκειμένου να επιτύχουμε μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη ψηφιακή αποτύπωση και αρχιτεκτονική 
τεκμηρίωση του κωδωνοστασίου. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε μία πολυμελή ομάδα ειδικών, η 
οποία αποτελούνταν από αρχιτέκτονες –ερευνητές και φοιτητές του Δ.Π.Θ., μέλη της εταιρείας Factum 
Arte, με έδρα τη Μαδρίτη. Η εν λόγω ομάδα εξειδικεύεται σε θέματα ψηφιακών τρισδιάστατων 
σαρώσεων και εκτυπώσεων και τα μέλη του εργαστηρίου Scan Lab, με έδρα το Λονδίνο ασχολούνται 
αποκλειστικά με τις τρισδιάστατες σαρώσεις κτιρίων. Οι διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν – 
τρισδιάστατος σαρωτής περιοπτικά από σταθερά σημεία εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου για τη 
δημιουργία 'cloud-point model', φωτογραμμετρικές μέθοδοι για τη διόρθωση των χρωματικών 
επιφανειών, καθώς επίσης και σαρωτής λευκού φωτός από πολύ κοντινή απόσταση για τις λεπτομέρειες 
και τα διακοσμητικά του στοιχεία – έδωσαν μία σημαντικά λεπτομερή ψηφιακή αποτύπωση των 
αρχιτεκτονικών στοιχείων του μνημείου και βοήθησαν στην πληρέστερη και ακριβέστερη τεκμηρίωσή του. 
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Αθανάσιος-Φοίβος Μπέρδος 

 
Τίτλος εργασίας Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Ψηφιοποίησης. Μελέτη Περιπτώσεων, 

εμπόδια και προοπτικές.    
Περίληψη εργασίας : Οι νέες τεχνολογίες έχουν προκαλέσει ώθηση στους επιστημονικούς τομείς και 

κυρίως στην διαχείριση, προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ψηφιοποίηση του 
πολιτισμού τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει στο ευρύτερο κοινό δυνατότητες προστασίας, ορθής 
διαχείρισης και ανάδειξης όλων των εκφάνσεων του πολιτισμού. Στη συγκεκριμένη μελέτη, επιδιώκεται η 
παρουσίαση των δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας σε μνημεία και μουσειακούς χώρους. Παρουσιάζονται οι 
προκλήσεις και τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και 
αποθεμάτων ενώ προτείνονται λύσεις για την βέλτιστη διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού που 
προκύπτει. Αναφέρονται μελέτες περίπτωσης σχετικά με αρχαία, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία της 
περιοχής, καθώς και οι δυνατότητες που μπορούν να υπάρξουν μέσω του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού 
υλικού για την βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και με την συνεργασία φορέων που διαθέτουν 
ανάλογη εμπειρία. Προβάλλονται δυνατότητες του Ψηφιοποιημένου Πολιτισμού που αφορούν στον 
Τουρισμό, την Εκπαίδευση και την σύνδεσή του με την κοινωνία για την ανάπτυξη μιας Πολιτισμικής 
Παιδείας. 
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Αριστοτέλης Γεώργιος Σακελλαρίου, Ιωάννης Σπανός, Marc Pelletreau 

 
Τίτλος εργασίας : Ενίσχυση φωτογράφησης με τη χρίση υπεριώδους ακτινοβολίας : μία οικονομική και 

πρακτική μέθοδος. 
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Περίληψη εργασίας :  Τα τμήματα Συντήρησης και Ψηφιακής Διαχείρισης του Μουσείου Ισλαμικής 

Τέχνης στη Ντόχα (ΜΙΑ), συνεργάζονται για να δημιουργήσουν απλές και πρακτικές μεθόδους 
καθημερινής εφαρμογής, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες καταγραφής, τεκμηρίωσης και έρευνας 
των συλλογών του Μουσείου. 
Ένα από τα ζητούμενα είναι η βελτίωση της οπτικής καταγραφής χρησιμοποιώντας φωτισμό 
διαφορετικών συχνοτήτων. Η Υπεριώδης Ακτινοβολία (UV) χρησιμοποιείται για τη μελέτη αρχαιολογικών 
και ιστορικών αντικειμένων. Για τα κεραμικά, στόχος είναι η παρατήρηση στοιχείων της δομής τους, τα 
οποία δε φαίνονται υπό ορατές συνθήκες. Αν και αυτό συχνά γίνεται οπτικά με τη χρήση λάμπας UV, η 
φωτογραφική καταγραφή είναι λιγότερο δημοφιλής, ειδικά σε μικρότερα ιδρύματα.  
Για να επεκταθεί η δυνατότητα αυτή, εξετάζουμε την οικονομική μέθοδο της χρήσης βασικού οπτικού 
φθορισμού και UV-επαγόμενης φωτογράφισης. Με τις προσθετικές ιδιότητες του φωτός (της UV 
συγκεκριμένα) και στοιβάζοντας πολλαπλές εικόνες σε μία, μπορούμε να αυξήσουμε την ένταση του 
φωτός κατά τη καταγραφή μας. Στην περίπτωση μας, έχουμε μετατρέψει επιτυχώς τη δέσμη ενός απλού 
6W UV φακού χειρός ψηφιακά, σε μία αντίστοιχη ομοιογενή πηγή των 50W. 
Το αποτέλεσμα της ψηφιακής καταγραφής με ομοιόμορφο φθορισμό, είναι η βελτιωμένη απεικόνιση 
διαφορετικών χρωμάτων που παρουσιάζονται στην επιφάνεια του κεραμικού. Έτσι, είναι ορατές 
παλαιότερες επεμβάσεις και η παρουσία υλικών αποκατάστασης (βερνίκια, επικαλύψεις, κόλλες κλπ). Η 
παρούσα μέθοδος, σε συνδυασμό με άλλες επιστημονικές μεθόδους βοηθούν τους συντηρητές να 
απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την αναγνώριση των υλικών και τη κατάσταση των αντικειμένων. 
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Ελένη Αρβανίτη, Παναγιώτης Παπαδάτος, Ευάγγελος Παπαδάκης 

 
Τίτλος εργασίας : Συνεργατική Ψηφιοποίηση Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Περίληψη εργασίας Το poster έχει σαν στόχο να ενημερώσει το ειδικό και ευρύτερο κοινό για τις 

δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου «Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage, CD-ETA» 
που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG EUROPE». Στο έργο 
συμμετέχουν οκτώ ευρωπαίοι εταίροι (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία- 2 εταίροι, Εσθονία, Ιταλία, 
Σλοβενία και Ελλάδα) που εκπροσωπούν περιφερειακές αρχές, ερευνητικά, πανεπιστημιακά και 
πολιτιστικά ιδρύματα. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Το έργο CD-ETA έχει ως στόχο τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής που εφαρμόζονται, στις 
συμμετέχουσες στο έργο, περιφέρειες, τα οποία σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς αυτών των περιοχών. Κάποιες από τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο 
και ήδη εφαρμόζουν πολιτικές ψηφιοποίησης, αποτελούν «καλές πρακτικές» από τις οποίες θα πάρουν 
ιδέες και νέα γνώση οι περιοχές που υστερούν σε αυτό το θέμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 
πραγματοποιούνται δράσεις (επισκέψεις στις περιφέρειες των εταίρων, ημερίδες, συγκρότηση ομάδων 
εργασίας, διαπεριφερειακά θεματικά σεμινάρια κτλ), οι οποίες έχουν σαν τελικό στόχο την απόκτηση 
εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών που θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για 
κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια. 
Τέλος, στο poster θα παρουσιαστούν επίσης, τα σημαντικότερα αποτελέσματα/καλές πρακτικές από τα 
τρία θεματικά σεμινάρια (στο σύνολο 5) που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εστίασαν στην 
ψηφιοποίηση φυσικής κληρονομιάς, μουσείων, γκαλερί και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αντίστοιχα. 
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Αναστασία Ζωή Σουλιώτου 

 
Τίτλος εργασίας : Εικαστικές αποτυπώσεις της ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Περίληψη εργασίας : Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει εμπνεύσει πολλούς 

εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι εντάσσουν στο έργο τους εικόνες μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και 
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αντικειμένων, μουσείων, καθώς και άλλων πολιτιστικών και εκθεσιακών χώρων. Αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες και το υλικό υπερσύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών (φωτόσφαιρες, τεχνολογίες 
γεωπληροφορικής, 3d modelling, στερεογραφικές, καλειδοσκοπικές και άλλου είδους παραμορφώσεις) 
αποτυπώνουν εικαστικά την πολιτιστική κληρονομιά, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα διαφορετικών 
μέσων και υλικών, χειραπτικών και ψηφιακών. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις το 
υλικό τους το αντλούν από το διαδίκτυο μέσα από ιστοσελίδες και εφαρμογές που διατίθενται σε όλους 
τους χρήστες, όπως είναι για παράδειγμα το Google Maps Street View και το Google Arts & Culture 
Project. Στην παρούσα έρευνα θα παρουσιαστούν έργα τέχνης που έχουν ως θέμα την ψηφιοποιημένη 
πολιτιστική κληρονομιά από καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Θα 
διερευνηθεί επίσης, η σχέση και η στάση των καλλιτεχνών απέναντι στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς 
και στις φιλοσοφικές και κοινωνικοπολιτικές τους προεκτάσεις. 
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Μαρία Στιβακτάρη 

 

Τίτλος εργασίας : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ …»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ. 
Περίληψη εργασίας : Ο ψηφιακός πολιτισμός αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των 

ψηφιακών τεχνολογιών και του παραδοσιακού πολιτιστικού τομέα ως έκφανση της ανθρώπινης δράσης. 
Μέσα από τον ψηφιακό πολιτισμό επιτυγχάνεται η διάδοση, προβολή και παρουσίαση πολιτιστικών 
αγαθών στο ευρύ κοινό μέσω κατάλληλων, ψηφιακών εργαλείων. Με άξονα αυτή τη συλλογιστική, οι 
μαθητές και μαθήτριες της Β΄Δημοτικού δημιούργησαν ένα ψηφιακό μουσείο παραδοσιακών 
αντικειμένων στο περιβάλλον του λογισμικού διαδραστικών πινάκων Smartboard Notebook στο πλαίσιο 
ενός δίμηνου διαθεματικού, βιωματικού προγράμματος με αντικείμενο τη λαϊκή τέχνη και παράδοση. 
Αφορμή του εν λόγω προγράμματος και της ψηφιακής επέκτασης που πήρε, αποτέλεσε η αναφορά του 
γλωσσικού εγχειριδίου και της μελέτης του περιβάλλοντος της Β΄ Δημοτικού στα είδη της λαϊκής τέχνης, 
δίνοντας έμφαση σε επαγγέλματα, που δεν υπάρχουν πια. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκαν 
ενδοσχολικές, διαθεματικές δραστηριότητες και επισκέψεις σε μουσεία κι ευρύτερους μουσειακούς 
χώρους, επιτρέποντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη γνωριμία με τέχνες και επαγγέλματα που έχουν 
εκλείψει. Απόρροια της όλης δράσης αποτέλεσε η οργάνωση μιας λαογραφικής έκθεσης από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες της εν λόγω τάξης, με αντικείμενα που θυμίζουν μια άλλη εποχή από τη 
σημερινή. Το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης αξιοποιήθηκε για την ψηφιοποίησή της στο περιβάλλον 
του Smartboard Notebook, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον ψηφιακό μουσείο. 
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Ελένη Μουστάκα 

 
Τίτλος εργασίας : Αναζητώντας το παρελθόν μέσα από την τρισδιάστατη πραγματικότητα 
Περίληψη εργασίας : Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση μνημείων 

που είτε δεν υπάρχουν πλέον, είτε υπάρχουν μόνο μέσα από μύθους, θρύλους και παραδόσεις της 
πολιτιστικής και λαϊκής κληρονομιάς, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.  
Η εργασία περιγράφει και αναλύει τη μεθοδολογία που θα μπορούσε να ακολουθηθεί για την επίτευξη 
του στόχου και χωρίζεται σε τρία διακριτά στάδια.  
Στο πρώτο στάδιο γίνεται συγκέντρωση του διαθέσιμου υλικού, είτε αυτό είναι κείμενο, φωτογραφίες, 
σχεδιαγράμματα, συνεντεύξεις από το ανθρωπογενές περιβάλλον και γενικότερα, όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο μνημείο. 
Στη συνέχεια, το υλικό αξιολογείται, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποδελτίωσή του και να χρησιμοποιηθεί 
εκείνο που δίνει την πλέον τεκμηριωμένη εικόνα για τη δημιουργία του μνημείου.  
Τέλος, γίνεται η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράστασή του με χρήση του «λογισμικού»(3ds Max), η 
οποία είναι ελεύθερη, υπό προϋποθέσεις, για χρήση από φοιτητές και μαθητές.  
Η παρουσίαση ευελπιστεί να ευαισθητοποιήσει διαφορετικές κατηγορίες ατόμων, ειδικά, όσους 
ασχολούνται με νέες τεχνολογίες για υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών διατήρησης και προστασίας 
της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. 
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Ελευθέριος Φατές, Παναγιώτης Μανέτος 

 
Τίτλος εργασίας : Διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή για την καταγραφή ιστορικών γεγονότων και 

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω crowdsourcing. 
Περίληψη εργασίας : Η εργασία παρουσιάζει τη δημιουργία μιας πρότυπης διαδικτυακής γεω-

εφαρμογής για την καταγραφή τοπικών ιστορικών γεγονότων μιας περιοχής, ιστοριών, ηθών και εθίμων, 
καθώς και την προφορική ιστορία μιας περιοχής. Στόχος η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
ενός τόπου με τη συμμετοχή των πολιτών μέσω crowdsourcing. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν 
στις Σκανδιναβικές χώρες, όπου ανέπτυξαν εκδηλώσεις βασισμένες σε ιστορικές αφηγήσεις για να 
πετύχουν, εκτός των άλλων, να γίνουν περισσότερο ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί. Η γεωεφαρμογή 
μπορεί να απευθυνθεί σε πολίτες, αλλά και σε Δήμους, Περιφέρειες, καθώς και σε τοπικούς συλλόγους 
και φορείς με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού της εκάστοτε περιοχής. 
Παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, καθώς και 
προτάσεις για τη μελλοντική της εξέλιξη.  
Η περίπτωση μελέτης της προτεινόμενης εφαρμογής καταγράφει διάφορα καθημερινά γεγονότα, καθώς 
και άλλες πληροφορίες στην περιοχή της Κόνιτσας, βασισμένη σε στοιχεία ημερολογίων από το 1958 
μέχρι το 1969.  
Συμπερασματικά, η προτεινόμενη διαδικτυακή εφαρμογή συμβάλλει στη διάδοση και τη διάσωση της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικών τεκμηρίων (π.χ. λαϊκή παράδοση, ελληνική μυθολογία, 
έθιμα κτλ), μέσω χαρτογραφικής απεικόνισης. Η χρήση αυτής της εφαρμογής από πολιτιστικούς 
συλλόγους, δήμους, φορείς κτλ μπορεί να δώσει μια νέα ώθηση στην καταγραφή της προφορικής 
ιστορίας της εκάστοτε περιοχής. 
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Γιώργος  Μικρού 

 
Τίτλος εργασίας: Τρισδιάστατα εκτυπωμένοι απτικοί χάρτες για την καθοδήγηση ατόμων με μερική ή 

ολική τύφλωση σε αρχαιολογικούς και δημόσιους χώρους και μουσεία. 
Περίληψη εργασίας: Κάθε λαός σε κάθε γωνιά της γης, έχει αναπτύξει και δημιουργήσει τη δική του 

πολιτιστική κληρονομιά που αποτυπώνεται κυρίως μέσα από τη κτιριακή παρακαταθήκη όπως τα 
μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι τόποι λατρείας και άλλα. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με το 
μεγαλύτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον στο κόσμο και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο με 
σκοπό να επισκεφτούν όλα αυτά τα μοναδικά αρχαία μνημεία που βρίσκονται σε όλη την έκταση της. Στη 
χώρα μας αποκαθίστανται, αναστηλώνονται και συντηρούνται διαρκώς όλα τα μνημεία και οι χώροι 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ώστε να είναι προσβάσιμα σε επισκέπτες κάθε ηλικίας, φύλου και 
εθνικότητας. Παρόλα αυτά τα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση δεν είχαν μέχρι τώρα την δυνατότητα 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης και σωστής καθοδήγησης κατά την επίσκεψη τους σε τέτοιους χώρους. 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το 14% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι τυφλοί. 
Καθώς λοιπόν ο πολιτισμός είναι για όλους και είναι απαράβατη συνθήκη και αναγκαία παροχή, πρέπει 
να γίνονται δράσεις και κινήσεις ώστε να προσφέρεται και στα άτομα που ανήκουν στο μέρος του 
πληθυσμού με μερική ή ολική τύφλωση. 

 

 

POSTER   Αρ. Υποβολής εργασίας 164 

Δίοφαντος Χατζημίτσης, Άθως Αγαπίου, Βασιλική Λυσσάνδρου, Αργυρώ Νισαντζή, 

Ανδρέας Χριστοφή, Μάριος Τζουβάρας, Χριστιάνα Παπούτσα, Ροδάνθη-Ελισάβετ 

Μαμούρη, Χριστόδουλος Μέττας, Ευαγόρας Ευαγόρου, Κυριάκος Θεμιστοκλέους,   
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Τίτλος εργασίας: Οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα "ATHENA" Horizon 2020 Twinning στον 

τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την χρήση της τηλεπισκόπησης και της παρατήρησης γης.  
Περίληψη εργασίας: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη του οφέλους που προκύπτει με την 

συμμετοχή και τον συντονισμό του έργου «ATHENA» Horizon 2020 Twinning από το Εργαστήριο 
Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου(Ερευνητικό Κέντρο 
Ερατοσθένης).Το έργο «ATHENA» στοχεύει στη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας στον τομέα της 
Τηλεπισκόπησης για την Πολιτιστική Κληρονομιά μέσω της ανάπτυξης μιας βελτιωμένης βάσης 
γνώσεων και καινοτόμων μεθόδων. Το κέντρο αυτό θα δημιουργηθεί με βάση το υφιστάμενο Εργαστήριο 
Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (CUT) σε συνεργασία 
με διεθνούς κύρους συνεργάτες, όπως το Ινστιτούτο Αρχαιολογικής και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του 
Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Ιταλίας (IBAM-CNR) και το Γερμανικό Αεροδιαστημικό Κέντρο (DLR).Στα 
πλαίσια του έργου «ATHENA», πραγματοποιούνται μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια και άλλες 
δραστηριότητες που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης για τη συγκέντρωση 
γνώσεων και εμπειρίας σε τοπικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, γίνεται εισαγωγή μεθοδολογιών 
τηλεπισκόπησης και χρησιμοποιούνται νέα πρωτοπόρα συστήματα για την ανάπτυξη εφαρμογών για 
την πολιτιστική κληρονομιά. Με την χρήση της τηλεπισκόπησης επιτυγχάνεται η συστηματική 
παρακολούθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και ο εντοπισμός νέων αρχαιολογικών 
χώρων. Τέλος, το έργο θα αναδείξει το Κέντρο διεθνώς, θα διευκολύνει μελλοντικές συνεργασίες μέσω 

ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ των εταίρων και θα αυξήσει την συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. 
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Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Χρήστος Δανέζης, Ευάγγελος Μενδωνίδης 

 

 
Τίτλος εργασίας: Πρακτικές για την παρακολούθηση περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς από 

γεωλογικούς κινδύνους. 
Περίληψη εργασίας: Το έργο PROTHEGO (PROTection of European Cultural HEritage from GeO-

hazards) (Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης από γεωλογικούς κινδύνους) 
χρησιμοποιεί καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες για την παρακολούθηση των περιοχών πολιτιστικής 
κληρονομίας από γεωλογικούς κινδύνους για την ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την 
παρακολούθηση των γεωλογικών αλλαγών με ακρίβεια χιλιοστών.Το έργο ‘PROTHEGO’ θα προσφέρει 
ένα νέο εργαλείο καθώς και μια νέα χαμηλού κόστους μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση των 
χώρων και μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, 
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές τηλεπισκόπησης. Περιοχές μελέτης θα απολέσουν τα 395 
μνημεία της UNESCO σε όλη την Ευρώπη. Η προτεινόμενη μεθοδολογία του PROTHEGO αφορά 
συστήματα παρακολούθησης σε μακροπρόθεσμη βάση, έμμεση ανάλυση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, την έρευνα των αλλαγών και την αποσύνθεση της δομής, το υλικό, και τον περιβάλλοντα 
χώρο των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η μεθοδολογία του έργου με την παρακολούθηση την 
πολιτιστικής κληρονομίας με δεδομένα radar (SAR) όπως και η πλατφόρμα GIS είναι χρήσιμα εργαλεία 
για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς για να χρησιμοποιηθεί 
για τη σωστή λήψη αποφάσεων με βάση την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων. Η 
πρωτοποριακή χρήση των τεχνολογιών, όπως των αυτόνομων συστημάτων πλοήγησης (UAVs) 
επιτρέπει μια πραγματική τρισδιάστατη ανακατασκευή του χώρου και ταυτόχρονα τη δημιουργία 
εικονικών μοντέλων. Παράλληλα στο έργο χρησιμοποιούνται δορυφορικά πολυφασματικά δεδομένα και 
δεδομένα radar (SAR) για την παρακολούθηση των μνημείων.Το έργο "PROTection of European 
Cultural HEritage from GeO - hazards (PROTHEGO)” HERITAGE PLUS/0314/36 χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο της Κοινής Πρωτοβουλίας Προγραμματισμού για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Παγκόσμια 
Αλλαγή (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPICH) – HERITAGE 

PLUS) στα πλαίσια του ERA‐ NET Plus και πρόγραμμα Seventh Framework Programme (FP7) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κυπριακού Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, σύμβαση KOINA/ΠΚΠ-
HERITAGE PLUS/0314/36. 
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Διόφαντος Χατζημιτσής, Χάρης Κοντοές, Gunter Schreier, Aibert Ansmann, Γιώργος 

Κωμοδρόμος, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Ροδάνθη-Ελισάβετ Μαμούρη, Σίλας Μιχαηλίδης, 

Άθως Αγαπίου Γεωργία Κούτα, Χριστιάνα Παπούτσα, Αργυρώ Νισαντζή, Μάριος 

Τζουβάρας, Κυριάκος Νεοκλέους, Ανδρέας Χριστοφή και Βασιλική Λυσσάνδρου  

 
 
Τίτλος εργασίας: Εφαρμογές Παρατήρησης Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης για την Πολιτιστική 

Κληρονομιά: Τρέχουσες Δυνατότητες και Μελλοντικές Προοπτικές.    
Περίληψη εργασίας: Το έργο EXCELSIOR προσβλέπει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου 

Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος) που ιδρύθηκε 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και 
καινοτομίας, μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης, για τη 
συστηματική, ολοκληρωμένη και σε βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε 
αυτό. 
 
Το έργο EXCELSIOR (ERATOSTHENES: EXcellence Research Centre for Earth SurveiLlance and 

Space-Based MonItoring Of the EnviRonment) στο πλαίσιο της Α’ φάσης του προγράμματος Teaming 
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κοινό όραμα να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας, 
έρευνας και εκπαίδευσης στην Κύπρο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας. Το διάρκειας ενός έτους έργο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, με την στενή συνεργασία μεταξύ 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που λειτουργεί ως συντονιστής, του Γερμανικού Οργανισμού 
Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR), του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Γερμανικού 
Ινστιτούτου TROPOS για τη μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία και του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
Μια από τις ερευνητικές δραστηριότητες του υφιστάμενου Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία 10 χρόνια είναι η συνδυαστική χρήση τεχνολογιών 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης, φασματοραδιομετρίας πεδίου, χρήση αυτόνομων συστημάτων 
πλοήγησης (UAVs) και τοπογραφίας για μελέτες πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Ερευνητικό Κέντρο 
Ερατοσθένης συντονίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομίας "ATHENA- Twinning 
Horizon 2020" και συμμετέχει στα JPICH προγράμματα "CLIMA" και "PROTHEGO". Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των υφιστάμενων δυνατοτήτων του Ερευνητικού Κέντρου στον τομέα 
της τηλεπισκόπησης (οπτική, ραντάρ, φασματοραδιομετρία πεδίου κ.λπ.) για την υποστήριξη 
καινοτόμων εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά. 
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Μάριος Τζουβάρας, Διόφαντος Χατζημιτσής, Άθως Αγαπίου, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, 

Αργυρώ Νισαντζή, Ανδρέας Χριστοφή  

 
Τίτλος εργασίας: Παρακολούθηση μετακινήσεων εδάφους με τεχνικές In-SAR στην Κύπρο στο πλαίσιο 

του έργου «CLIMA» - Αναγνώριση, Διαχείριση και Αξιολόγηση κινδύνων σε Πολιτιστικά Τοπία 
Περίληψη εργασίας: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το έργο CLIMA, που συγχρηματοδοτείται από το 

JPI. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Πανεπιστήμιο της Tuscia στην Ιταλία (συντονιστής), το 
Πανεπιστήμιο Stirling του Ηνωμένου Βασιλείου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ALMA 
Sistemi SAS από την Ιταλία και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης από τη Δανία.Το CLIMA αποσκοπεί 
στην προώθηση διεπιστημονικής έρευνας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για τις 
αρμόδιες αρχές για τη διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου. Επομένως, αναπτύχθηκε πλατφόρμα 
πολλαπλών εργασιών, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης (δορυφορικές και 
επίγειες) και εφαρμογές GIS για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση πολιτιστικών τοπίων. Η 
πλατφόρμα μπορεί να παράσχει περιοδικούς χάρτες ευπάθειας/προειδοποίησης για να επιτρέψει στις 
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αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα σχέδια και ενέργειες συντήρησης.Στα πλαίσια του 
έργου CLIMA, το Ερευνητικό κέντρο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» ανέπτυξε κατάλληλη μεθοδολογία για την 
παρακολούθηση των μετακινήσεων εδάφους, που έχουν σημαντική επίδραση στην Πολιτιστική 
Κληρονομιά στην Κύπρο. Ως περιοχές μελέτης επιλέχθηκαν ο αρχαιολογικός χώρος της Νέας Πάφου και 
το ιστορικό κέντρο Πάφου, που συγκαταλέγονται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η 
μεθοδολογία περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνικών In-SAR, κάνοντας χρήση δωρεάν Sentinel-1 SAR 
εικόνων, για την παρακολούθηση της εξέλιξης των παραμορφώσεων μέσω του εντοπισμού και μέτρησης 
των επιδράσεων των επιφανειακών κινήσεων που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες. 
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Ιωάννα Παπαγιάννη, Πάχτα Βασιλική 

 
Τίτλος εργασίας : Εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας για την τεκμηρίωση των βλαβών των ιστορικών 

φάρων και την υπόδειξη υλικών και μεθοδολογιών συμβατής και επιτελεστικής επέμβασης. 
Περίληψη εργασίας: Οι ιστορικοί Φάροι του 19ου – 20ου αιώνα, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και 

τοπογραφία τους, αποτελούν σήμερα μνημεία της επονομαζόμενης βιομηχανικής κληρονομιάς. 
Συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία της ναυσιπλοΐας κάθε τόπου και ιδιαίτερα του Ελληνικού χώρου, με 
τα πολλά νησιά και την εκτεταμένη ακτογραμμή.Οι περισσότεροι από τους φάρους αυτούς είναι 
κατασκευασμένοι με ταπεινούς λίθους, λίγοι έχουν κτισθεί με οπτοπλίνθους και φέρουν ασβεστο-
επιχρίσματα και μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία. Η συνεχής έκθεσή τους στο ιδιαίτερα διαβρωτικό για τα 
υλικά περιβάλλον, καθώς και οι ακατάλληλες επεμβάσεις μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο, οδήγησαν σε 
σοβαρές βλάβες του δομικού συστήματος και του κελύφους τους, με αποτέλεσμα τα κτίσματα αυτά, «οι 
φρουροί της θάλασσας» όπως τους αναφέρουν οι λογοτέχνες να καταστρέφονται και να εξαφανίζονται. 
Στην κατάσταση αυτή έχει συντελέσει η χρήση των σύγχρονων μέσων ναυσιπλοΐας και η λειτουργική 
απαξίωση των φάρων. Επιπλέον η δυσκολία προσέγγισης και πρόσβασης των φάρων καθιστά την 
επισκευή τους ιδιαίτερα δύσκολη και υψηλού κόστους.Η λειτουργία των φάρων που έχουν απομείνει 
ρυθμίζεται παγκοσμίως από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό IALA, στον οποίο συμμετέχουν οι κρατικοί 
ή μη οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των φάρων κάθε κράτους. Στην Ελλάδα, η 
Υπηρεσία Φάρων ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι επιφορτισμένη με το έργο της συντήρησης των 
φάρων, καθώς και όλων των σημάτων της θάλασσας. Οι κατά τόπους υπηρεσίες φάρων διαθέτουν 
αρχεία καταχωρημένα ή μη σε τράπεζες δεδομένων. Εν τούτοις τα αρχεία αυτά δεν έχουν αξιολογηθεί με 
τρόπο ώστε να διευκολύνεται το έργο της κατάλληλης επισκευής που να μη δημιουργεί δευτερογενή 
προβλήματα. Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος με τη χρήση των 
εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να γίνεται εύκολα η αναγνώριση των πιο συχνών και 
σημαντικών βλαβών των κτισμάτων των ιστορικών φάρων και να λαμβάνονται άμεσα σωστικά μέτρα 
καθώς και να προτείνονται επισκευαστικά υλικά και μεθοδολογίες επέμβασης για την αποκατάστασή 
τους ως μνημειακών κατασκευών. Στη διάρκεια του Προγράμματος EC-PHAROS (2004-2008) που 
διεξήχθει στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών συγκεντρώθηκε (με τη συνεργασία Ευρωπαϊκών 
Ερευνητικών φορέων και Οργανισμών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, καθώς και από την πολύχρονη 
συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού) ένας πολύτιμος 
όγκος σχετικού υλικού, η αξιοποίηση του οποίου θα μπορούσε να: 
διευκολύνει τις επεμβάσεις μειώνοντας το χρόνο και το κόστος  

τεκμηριώσει επεμβάσεις συμβατές με τον δομικό φορέα και τα υλικά του ιστορικού φάρου, ώστε να μην 
προκληθούν δευτερογενείς βλάβες.  

συντελέσει στην ανάδειξη των φάρων και περαιτέρω αξιοποίηση τους από την πολιτεία ως πόλους 
πολιτισμικού τουρισμού.Για παράδειγμα συχνά προβλήματα παρουσιάζονται στη βάση (πλάκα) στήριξης 
του φανού που εμφανίζει ρηγματώσεις από διαβρώσεις του εσωτερικού οπλισμού (όταν η υπάρχουσα 
πλάκα είναι από σκυρόδεμα) ή των κιγκλιδωμάτων, με συνέπειες αποκολλήσεις λίθων του γείσου του 
λίθινου πύργου των φάρων και αύξηση της επικινδυνότητας.  

Στην πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στο σχετικό λήμμα ‘ρηγματώσεις βάσεις στήριξης’ δίνονται 
πληροφορίες όπως: 
Φωτογραφική τεκμηρίωση 
Περιγραφή (συμπτώματα εν σχέσει με το περιβάλλον, χρόνο λειτουργίας, προηγούμενες επεμβάσεις) 
Τρόπο παρακολούθησης του συμπτώματος 
Μέτρα άμεσης επέμβασης (σωστικά μέτρα) 
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Υλικά και μεθοδολογίες επέμβασης με αναφορά σε εναλλακτικές λύσεις 
Οδηγίες πρακτικής εφαρμογής με διαδραστικές δυνατότητες 
Το όλο σύστημα θα αποτελέσει οδηγό για την αποκατάσταση των ιστορικών φάρων, συμβάλλοντας στη 
συντήρηση και ανάδειξη των φάρων ως μνημείων πολιτισμού. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ID124 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ID145 

ΛΑΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ID116 

ΛΑΜΠΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ID104 

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID82 

ΛΙΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ID108 

ΛΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ID69 

ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID124 

ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ID112 

ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ID154 

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID115 

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ID75 

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ID155 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ID91 

ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ID86 

ΜΑΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ID157, ID158 

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ID115 

ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ID78 

ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ID87 

ΜΕΛΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ID127 

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ID125 

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ID136 

ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID163 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ID94 

ΜΙΧΑΛΑ ΜΥΡΤΩ ID105 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ID95 

ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ID160 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ID150 
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ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ID114 

ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ID148 

ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ  ID75 

ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ ID113 

ΜΠΙΚΑ ΔΑΦΝΗ ID85 

ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ID118 

ΜΠΟΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ID151 

ΜΠΟΛΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ID147 

ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ID95 

ΝΑΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ID111 

ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ID151 

ΝΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID151 

ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ID92, ID94 

ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ-ΚΟΠΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ ID135 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ ID72 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ID133, ID155 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ID106 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ID126 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ID126 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙD124 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID77 

ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ID122 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID80 

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ID98 

ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ID100 

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ID98 

ΠΑΤΙΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ ID75 

ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ID124 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID158 

ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ID125 

ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ID67 

ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ID128 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ID76 

ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ID135, ID136 

ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ID124 

ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ID144 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ID82 

ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ID135, ID136 

ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ID96, ID98, ID119 

ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID99 

ΡΩΜΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ID71 

ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID123 

ΣΑΛΜΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ID87 

ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ID65 

ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ID106 

ΣΙΝΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ID111 

ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ID81 

ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ID138 

ΣΚΑΛΤΣΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ID115 
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ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ID94 

ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΗ ID139 

ΣΟΥΜΠΡΙ ΕΙΡΗΝΗ ID116 

ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ID108 

ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ID123 

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ID143 

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ID108 

ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ID159 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ID88 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΣΗΦ ID69 

ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ  ID141 

ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ID142 

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ID75 

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ID151 

ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID104 

ΤΖΟΥΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID116 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ID108 

ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID110 

ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ID114 

ΤΣΙΓΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ID91 

ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ID97, ID98 

ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ID111 

ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID105, ID107 

ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ID109 

ΦΑΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ID157 

ΦΕΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ID118, ID131 

ΦΕΡΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ID104 

ΦΛΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ID77 

ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID158 

ΧΑΜΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ID159 

ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ID73 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ID97 

ΧΕΙΡΧΑΝΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ID130 

ΜΑΜΟΥΡΗ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ID164, ID166 

ΜΕΤΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ID164 

ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ID164 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ID164, ID165, ID166, ID167 

LASAPONARA ROSA ID164 

MASINI NICOLA ID164 

SCHREIER GUNTER ID164, ID166 

ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ID164, ID166, ID167 

ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΘΩΣ ID164, ID167 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ID164 

ΝΙΣΑΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ ID164, ID167 

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ID164, ID167 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ID165 

ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ID165 

ΚΟΝΤΟΕΣ ΧΑΡΗΣ ID166 

ANSMANN ALBERT ID166 

ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ID166 
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ΚΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ID166 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΙΛΑΣ ID166 

ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ID168, ID169 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ID168, ID169 

ΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ID170 

ΣΤΑΜΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ID170 

ΤΣΙΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ID171 

ΜΟΛΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ID171 

ΠΑΤΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ID172 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ID173 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΣ ID173 

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ID173 

ΣΩΜΑΚΟΣ Λ ID173 

ΧΑΣΑΠΙΔΗ Ε ID173 

ΜΠΟΒΕΡΟΣ Α ID173 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ID99 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ID99 

ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ID99 

ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ID145 

ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ID145 

ΜΠΟΥΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ID145 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ID145 

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ID145 

ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ID145 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ID170 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ID170 

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Γ ID173 

ΠΑΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ID174 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ID137 

ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ID164 

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ID164,ID167 

ΧΡΗΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ID101 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID109 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID97 

ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ID153 

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ID112 
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