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Θεσσαλονίκη: Το μετρό μπροστά σε
σημαντική αρχαιολογική αποκάλυψη
Όπως όλα δείχνουν, αποκαλύφθηκε ένα από
τα 26 πολίσματα που υπήρχαν γύρω από το
Θερμαϊκό, τα οποία στη συνέχεια, επί
βασιλιά Κάσσανδρου, αποτέλεσαν τη
Θεσσαλονίκη.

Βασικός στόχος του HYPERION
είναι να προσφέρει τα κατάλληλα
εργαλεία για την κατανόηση των
επιπτώσεων που προκύπτουν από
τις κλιματολογικές συνθήκες, τη
φθορά του χρόνου και τα έντονα
γεωλογικά φαινόμενα σε χώρους
και μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς.
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HYPERION: Ο Ευρωπαίος ψηφιακός «συντηρητής»
Μελετά, αξιολογεί και προτείνει λύσεις για τη διατήρηση του πολιτιστικού πλούτου
Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση της υλικής πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ευρώπης, ξεκίνησε την ερευνητική του δραστηριότητα στις αρχές του
Ιουνίου

με

συντονιστή

το

Ερευνητικό

Πανεπιστημιακό

Ινστιτούτο

Συστημάτων

Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Βασικός στόχος του HYPERION είναι να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία σε φορείς

Οι 10 μεγαλύτερες αρχαιολογικές
ανακαλύψεις στην Ελλάδα το 2011
Παρά τους περιορισμούς σημαντικές
αρχαιολογικές ανακαλύψεις υπήρξαν σε όλη
τη χώρα με ευρήματα που θα μπορούσαν να
στηρίξουν ολόκληρα μουσεία.

Πώς μπορείτε να ξεναγηθείτε σε έναν
χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Πού μπορεί να απευθυνθεί ο Έλληνας ή
ξένος επισκέπτης αρχαιολογικού χώρου που
θέλει να ξεναγηθεί από έναν ειδικό; Πόσο
κοστίζει μια ξενάγηση; Υπάρχουν μη
πιστοποιημένοι ξεναγοί και τι πρέπει να
προσέχει ένας επισκέπτης; Στα ερωτήματα
απαντά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών.

Θεσσαλονίκη: Χάνονται 245 αξιόλογα
κτίρια στην καρδιά της πόλης
Χάνονται το ένα μετά το άλλο τα πλέον
αξιόλογα αρχιτεκτονικά κτίρια του
ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και
μαζί τους η ιστορική μνήμη της πόλης

πολιτισμού, ερευνητές, δημόσιους φορείς αλλά και το ευρύ κοινό για την καλύτερη

Καθαρισμός χαλκωμάτων

δυνατή κατανόηση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις κλιματολογικές συνθήκες,

Πρακτικές συμβουλές για τον καθαρισμό και
τη συντήρηση των χαλκωμάτων.

τη φθορά του χρόνου, τα έντονα γεωλογικά φαινόμενα και τις τυχαίες, ακραίες καιρικές
συνθήκες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το HYPERION αναμένεται να αξιοποιήσει υφιστάμενα εργαλεία και καινοτόμες
τεχνολογίες (π.χ. κλιματολογικά μοντέλα, μοντέλα ακραίων φαινομένων και των
επιπτώσεών τους, δομική ανάλυση, υπηρεσίες Copernicus, επίγειες και δορυφορικές
απεικονίσεις κ.λπ.) για να αναπτύξει διάφορα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία μιας νέας, πρωτοπόρας πλατφόρμας. Μέσω της
πλατφόρμας του HYPERION, οι αρμόδιοι πολιτιστικοί φορείς και οι δημόσιες αρχές θα
μπορούν να κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους και τις απειλές για την υλική
πολιτισμική κληρονομιά, να λαμβάνουν αποφάσεις για την ταχύτερη και αποδοτικότερη
αντίδρασή τους και να συντελούν στη βιώσιμη ανασυγκρότηση των ιστορικών περιοχών
που απειλούνται.

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΤΙΚΕΤΑ

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού
Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
από ομάδα συντακτών

Α. Βασιλείου: «Η επένδυση στον
πολιτισμό δεν αποτελεί πολυτέλεια»
από Archaeology Newsroom
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τελικοί χρήστες της πλατφόρμας που αναμένεται να λανσάρει το έργο HYPERION είναι οι
εθνικοί και τοπικοί πολιτιστικοί φορείς διαχείρισης και διατήρησης της υλικής

Το ωράριο λειτουργίας των
αρχαιολογικών χώρων στις 7 Ιουλίου

πολιτιστικής κληρονομιάς, οι εθνικοί και παγκόσμιοι πολιτιστικοί οργανισμοί, καθώς και
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οι εκάστοτε δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών με αρχαιολογικούς χώρους

Το 1821 μέσα από τα κειμήλια του
Πολεμικού Μουσείου

και μνημεία που αποτελούν το σημείο αναφοράς τους.
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Το έργο αναμένεται να κινητοποιήσει και τους πολίτες ώστε να συνδράμουν στην
αναγνώριση πιθανών κινδύνων και να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα που αφορούν στη
διατήρηση της τοπικής και ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τα αποτελέσματα του έργου θα εφαρμοστούν αρχικά σε τέσσερις εμβληματικές περιοχές:
α) στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, β) στο Albayzín και στο Realejo στη Γρανάδα της
Ισπανίας, γ) στο Castrum Tunsbergis στο Τένσμπεργκ της Νορβηγίας και τέλος δ) στη
Βενετία της Ιταλίας.
Η κοινοπραξία του έργου έχει διεπιστημονικό υπόβαθρο και περιλαμβάνει 18 εταίρους
από οκτώ διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα,
εταιρείες αλλά και διάφοροι τελικοί χρήστες όπως πολιτιστικοί φορείς και δημοτικές

αρχές. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Αρχική
σελίδα
Ατζέντα του
Φωτογραφίες
Αρχείο τευχώνΠολυτεχνείου,
Αρχαιολογικοί το
χώροι Περισσότερα
Συστημάτων Επικοινωνιών
και
Υπολογιστών
Εθνικού Μετσόβιου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
GR ENο Δήμος
Ρόδου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και το Διαπολιτισμικό Ευρω-Μεσογειακό
Κέντρο για την UNESCO.
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης των συνεργαζόμενων φορέων, που
διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 4–5 Ιουνίου, καθορίστηκε η μελλοντική ερευνητική
δραστηριότητα του έργου, ώστε η πλατφόρμα να είναι σε πιλοτική λειτουργία μέσα στα
επόμενα τέσσερα χρόνια.
Το έργο έχει διάρκεια 42 μήνες (Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2022).
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