
Καινοτομώντας Ψηφιακά

Σε έναν νέο δικτυακό τόπο (http://saas.ekt.
gr) παρουσιάζονται οι Υπηρεσίες Software as 
a Service (SaaS) που αναπτύσσει και διαθέτει 
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Εκτός από την 
περιγραφή των υπηρεσιών και την πρόσβαση 
σε όσες από αυτές διατίθενται, σταδιακά, σε 
φορείς πολιτιστικού και επιστημονικού περιε-
χομένου, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για 
τις εκδηλώσεις, τις ανακοινώσεις και χρήσιμο 
υλικό που σχετίζεται με τις υπηρεσίες. 

Το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα 
έργο "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κα-
τάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών 
Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" αφο-
ρά στην οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, 
ασφαλή διαφύλαξη και ανοικτή διάθεση ψη-
φιακού επιστημονικού και πολιτιστικού περιε-
χομένου. 

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού δι-
κτύου φορέων για τον πολλαπλασιασμό και 
την ανάδειξη του έγκριτου περιεχομένου. Οι 
Υπηρεσίες SaaS προσφέρονται σε φορείς που 
παράγουν ή διαθέτουν περιεχόμενο πολιτι-
σμού, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία, και 
επιστημονικό περιεχόμενο, όπως πανεπιστή-
μια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φο-
ρείς.  

Οι υπηρεσίες SaaS βασίζονται σε τεχνολογί-
ες αιχμής: α) το μοντέλο SaaS (Software as 
a Service), δηλαδή παρέχονται διαδικτυα-
κά, χωρίς τοπική εγκατάσταση, β) το Cloud 
Computing (Υπολογιστικό Νέφος), όπου απο-
θηκεύονται τα δεδομένα, γ) διεθνή πρότυπα 

τεκμηρίωσης, για να διασφαλίζεται η διαλει-
τουργικότητα και η προτυποποποίηση, δ) σύγ-
χρονα επιχειρησιακά μοντέλα, για να διασφα-
λίζεται η βιωσιμότητα. 

Οι Υπηρεσίες SaaS  του ΕΚΤ για την απόθεση 
και ανοικτή διάθεση του ψηφιακού περιεχο-
μένου, αλλά και για την προτυποποιημένη 
διαχείριση των μεταδεδομένων, παρέχονται 
διαδικτυακά, χωρίς τοπική εγκατάσταση, κα-
λύπτοντας τις ανάγκες κάθε φορέα. 

Οι δύο κύριες υπηρεσίες είναι:

α) η Υπηρεσία SaaS Αποθετήρια, η οποία οδη-
γεί στη δημιουργία αποθετηρίου σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του κάθε φορέα, με αυτομα-
τοποιημένο τρόπο και με πλήρη υποστήριξη 
και εκπαίδευση.

β) η Υπηρεσία SaaS openABEKT, για βιβλιο-
θήκες, οι οποίες έχουν αυξημένες ανάγκες 
τεκμηρίωσης και διαχείρισης περιεχομένου, 
μελών και ροών εργασιών. Παράλληλα, διατί-
θενται τρεις υποστηρικτικές υπηρεσίες: η υπη-
ρεσία εξ αποστάσεως εκμάθησης eLearning, 
η γνωσιακή βάση eKnowledgeBase και το 
eHelpdesk. 

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες SaaS προσφέρουν: α) 
Ασφαλή Διαφύλαξη από τη φθορά του χρόνου 
& από λάθη συστημάτων & ανθρώπων, β) Ανοι-
κτά Βιβλιογραφικά Δεδομένα (εμπλουτισμός 
βιβλιογραφικών δεδομένων, έλεγχος ποιότη-
τας και διάθεση ως ανοικτά διασυνδεδεμένα 
δεδομένα), γ) Ενιαία αναζήτηση (ένα ενιαίο 
σημείο πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα 

που έχει ψηφιοποιηθεί από τις Προσκλήσεις 31 
και 31.2 του Ε.Π "Ψηφιακή Σύγκλιση", ανοικτά 
προσβάσιμο και διαθέσιμο για έρευνα, εκπαί-
δευση, ψυχαγωγία). 

Επίσης, υποστηρίζονται από τα εργαλεία:

α) Εκκαθάριση Δικαιωμάτων (υποστηρίζει τον 
ημι-αυτόματο προσδιορισμό των δικαιούχων 
δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, την 
αδειοδότηση των ψηφιακών πόρων και τη 
συνολική απλοποίηση των διαδικασιών για 
τη νόμιμη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου 
εμπλουτισμός βιβλιογραφικών δεδομένων, 
έλεγχος ποιότητας και διάθεση ως ανοικτά δια-
συνδεδεμένα δεδομένα.)

β) Πιστοποίηση προδιαγραφών περιεχομένου 
(με αυτοματοποιημένους ελέγχους προδια-
γραφών διαλειτουργικότητας, ανοικτών με-
ταδεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου με 
βάση διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Διασφαλίζεται έτσι η ποιότητα της ψηφιοποί-
ησης & η μακροχρόνια διαθεσιμότητά του. To 
εργαλείο αυτό διατίθεται αρχικά για φορείς-δι-
καιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του 
Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Οι Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής 
Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθε-
σης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περι-
εχομένου", η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), 
με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης.  
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Νέος δικτυακός τόπος για τις Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ 

Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ 
http://saas.ekt.gr 

info

http://saas.ekt.gr


Mε μεγάλη ανταπόκριση και εντυπωσιακές 
εφαρμογές, χρησιμοποιώντας ανοικτά δεδο-
μένα, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
ο διήμερος μαραθώνιος προγραμματισμού 
Crowdhackathon #transport στις 18-19 Ιουλί-
ου 2015. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις Συγκοινω-
νίες Αθηνών, τον όμιλο ΟΑΣΑ, την εταιρία και-
νοτομίας Crowdpolicy και τον Κόμβο Καινοτο-
μίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης 
του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας & Τουρισμού, Τομέας Μεταφορών & 
Δικτύων, και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίω-
σης.

Στην εκδήλωση Crowdhackathon Innovating 
with Opendata #transport συμμετείχαν 25 
ομάδες αποτελούμενες συνολικά από 130 προ-
γραμματιστές, νέους επιχειρηματίες, αναλυτές, 
μηχανικούς, σχεδιαστές, συμβούλους επιχει-
ρήσεων, επαγγελματίες και φοιτητές, οι οποίοι 
κατάφεραν, σε λιγότερο από 30 ώρες, να ανα-
πτύξουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές σχετικά 
με τις μεταφορές, τα ανοικτά δεδομένα και 
τη βελτίωση των υπηρεσιών με συμμετοχικές 
διαδικασίες. Εκτός από τους διαγωνιζόμενους, 
στην εκδήλωση συμμετείχαν 20 μέντορες που 
υποστήριξαν και συμβούλευσαν τις ομάδες 
στην υλοποίηση, 25 επιχειρήσεις, καθώς και 40 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Κυρίαρχες ιδέες στο Crowdhackathon 
#transport ήταν η συμμετοχή, η ανταποδοτι-
κή λειτουργία και η κοινωνική αλληλεγγύη. Η 
ενεργοποίηση μεγάλου μέρους του δημιουρ-
γικού ανθρωπίνου κεφαλαίου, η προβολή της 
νεανικής επιχειρηματικότητας, η κοινωνική 
διάσταση των ιδεών και η φιλοσοφία των ανοι-
κτών δεδομένων και της αξιοποίησής τους 
για να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνική αλ-
ληλεγγύη, αλλά και στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της Ελλάδας και την προώθηση της 
καινοτομίας γενικότερα, είναι μερικοί από τους 
στόχους της εκδήλωσης που επετεύχθησαν.

Οι έξι πρώτες ομάδες βραβεύθηκαν με χρη-
ματικά έπαθλα, υπηρεσίες συμβουλευτικής 
υποστήριξης από το Κέντρο Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθήνας και τη Δομή Διασύνδεσης 
Έρευνας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, 
προπληρωμένες κάρτες VISA και ένα tablet 
προσφορά του ΕΜηΠΕΕ.

Οι εφαρμογές των ομάδων που βραβεύθηκαν 
είναι οι εξής:

1. Ex Machina: Μετατρέπει το λεωφορείο και 
κάθε μεταφορικό μέσα σε πλατφόρμα διάθε-
σης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (όπως 
ενημέρωση, διασκέδαση) και βασίζεται στη 
χρήση κινητών τηλεφώνων. Το Transport ex 
Machina ειναι μια ολοκληρωμένη, οικονομικά 

βιώσιμη, λύση για ΜΜΜ η οποία μεταξύ άλ-
λων περιλαμβάνει: opensource cloud based 
journey planner και android/iphone app για 
προγραμματισμό επιθυμητής διαδρομής με 
ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και open 
hardware (Arduino/GPS/GRPS)

2. 10Coders: Mobile εφαρμογή μέσω της οποί-
ας επισκέπτες μιας πόλης (αρχικά στην Αθήνα, 
μελλοντικά και σε άλλες περιοχές) ανακαλύ-
πτουν διαδρομές που έχουν καταχωρήσει άλ-
λοι χρήστες (crowd sourcing). Κάθε χρήστης 
χτίζει το δικό του προφίλ στο community, δη-
λώνοντας τα ενδιαφέροντα του για να μπορέ-
σει το σύστημα να του προτείνει τις διαδρομές 
που του ταιριάζουν, δημιουργώντας και μοιρά-
ζοντας διαδρομές με άλλους χρήστες (social), 
κερδίζει πόντους αγοράζοντας εισιτήρια.

3. definiens: Μια cross platform εφαρμογή που 
στοχεύει στη δημιουργία ενός ανταποδοτικού 
οικονομικού οικοσυστήματος γύρω από τις 
αστικές συγκοινωνίες και τα ανοιχτά δεδομένα. 
Η βασική ιδέα είναι ότι οι χρήστες κερδίζουν 
πόντους είτε απαντώντας σε ερωτήσεις, είτε 
παρακολουθώντας διαφημίσεις, είτε δημοσι-
εύοντας σε κοινωνικά δίκτυα.

4. ConTRANSS: Επιλύει το πρόβλημα της ενη-
μέρωσης στον χρήστη- επιβάτη, που θέλει να 
γνωρίζει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του 
μέσου μεταφοράς (λεωφορείο - τρόλεϊ), αλλά 
και να γνωρίζει και να κρίνει αν προλαβαίνει τα 
ΜΜΜ, ειδικά όταν αυτά μπορεί να είναι η τε-
λευταία διαδρομή που υλοποιούν. Όσον αφο-
ρά τους οδηγούς και τον ΟΑΣΑ, η εφαρμογή 
βοηθάει στην καταγραφή προβλημάτων, όπως 
βλάβη οχημάτων, συμφόρηση στη λεωφορει-
ολωρίδα, υπερπληρότητα επιβατηγού κοινού, 
κίνηση στον δρόμο.

5. kawai-developers: Είναι ένα puzzle game 
που ο χρήστης καλείται να κερδίζει πόντους 

ταιριάζοντας ίδια μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Κατά την είσοδο σε ένα μέσο μαζικής μεταφο-
ράς των συγκοινωνιών Αθηνών (τραμ, τρόλεϊ, 
μετρό, λεωφορείο) δίνεται ή αναβαθμίζεται 
ένα εργαλείο - bonus που βοηθάει στο παιχνί-
δι του χρήστη, Το εκάστοτε εργαλείο - bonus 
αντιστοιχεί σε ένα δρομολόγιο που έχει μπει ο 
χρήστης, έτσι ώστε όσο έχει μπει σε περισσό-
τερα δρομολόγια, τόσο περισσότερα εργαλεία 
έχει αποκτήσει. Ακόμη όσο ποιο συχνά χρησι-
μοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο τόσο 
πιο "δυνατό" είναι.

6. Transit Rush: Mία εφαρμογή η οποία ως 
σκοπό έχει να ενεργοποιήσει εθελοντές. Κά-
ποιος πολίτης με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ ή γε-
νικότερα δυσκολία στη μετακίνηση) μπορεί να 
δηλώσει ότι θέλει να μεταβεί σε ένα συγκεκρι-
μένο μέρος (όπως πανεπιστήμιο, εφορία) μέσα 
σε κάποια χρονικά περιθώρια. Αν κάποιος από 
τους εθελοντές θέλει να μεταβεί στο ίδιο μέρος 
και συμπίπτουν τα χρονικά περιθώρια τότε επι-
κοινωνούν οι δυο τους για να πάνε μαζί.

Σημειώνεται ότι ο κώδικας των εφαρμογών, με 
βάση το πλαίσιο της διοργάνωσης, έχει ήδη 
αναρτηθεί σε δημόσιο αποθετήριο, στη διεύ-
θυνση https://github.com/crowdhackathon-
transport.

Καινοτομώντας Ψηφιακά
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Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες εφαρμογές 
στο διήμερο Crowdhackathon #transport

Crowdhackathon Innovating with 
Opendata #transport
http://crowdhackathon.com/
transport/

info

http://crowdhackathon.com/transport/
https://github.com/crowdhackathon-transport
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Καινοτομώντας Ψηφιακά

Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία” 
Διαβάστε προηγούμενα τεύχη - Εγγραφείτε συνδρομητές – Ξεφυλλίστε το περιοδικό!

www.ekt.gr/kainotomia 

Μια νέα πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CoherentPaaS, η οποία θα υποστη-
ρίζει την ολοκλήρωση διαφορετικών παρόχων βάσεων δεδομένων κάτω 
από ένα ενιαίο προγραμματιστικό μοντέλο, προσφέροντας ταυτόχρονα 
καθολική συνεκτικότητα των δεδομένων καθώς εκτελούνται ταυτόχρο-
νες συνδιαλλαγές μεταξύ των διαφορετικών παρόχων. Στο ερευνητικό 
αυτό έργο, διάρκειας 3 ετών, συμμετέχει και το εργαστήριο Τηλεπικοι-
νωνιών (Distributed Knowledge and Media Systems Group) της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), μαζί με ακόμα 9 πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα και επιχειρήσεις από την Ευρώπη.

Οι τρέχουσες τεχνικές υπολογιστικού νέφους συχνά θυσιάζουν τη συνο-
χή των δεδομένων προς όφελος του μεγέθους, με σκοπό να τα βγάλουν 
πέρα με το τεράστιο μέγεθος των Μεγάλων Δεδομένων που έχουν να χει-
ριστούν. Αυτό κάνει την ανάπτυξη εφαρμογών -όπου ισχυροί μηχανισμοί 
ασφαλείας είναι απαραίτητοι- μία πολύ δύσκολη και χρονοβόρα εργασία. 
Το γεγονός αυτό μέχρι τώρα έχει επιβραδύνει τους προγραμματιστές των 
εφαρμογών Μεγάλων Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, 
καθώς χρειάζονται μήνες ώστε να παράγουν εφαρμογές οι οποίες να 
μπορούν να ενημερώνουν πλήρως όλες τις διαφορετικές βάσεις δεδομέ-
νων σε πραγματικό χρόνο. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι κρίσιμο σε εφαρ-
μογές όπου υπάρχει επικοινωνία από μηχανή σε μηχανή και οι οποίες 
έχουν να διαχειριστούν εκατομμύρια γεγονότα ανά δευτερόλεπτο.

Το COHERENTPAAS έχει σκοπό να αλλάξει αυτό το πολύπλοκο τοπίο πα-
ρέχοντας τη συνοχή των δεδομένων που έλειπε μέχρι τώρα από το υπο-
λογιστικό νέφος. Επιλύει το δίλημμα εναρμονίζοντας την SQL (Structured 
Query Language) και άλλες γλώσσες ερωτημάτων που χρησιμοποιούνται 
στις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος, με το να 
τις απλοποιεί σε μια κοινή γλώσσα για τους προγραμματιστές.

"Με την ενσωμάτωση του επεκτάσιμου διαχειριστή συνδιαλλαγών μας 
με διάφορες βάσεις δεδομένων στο νέφος, των τεχνολογιών SQL και των 
NoSQL(Not-only Structured Query Language), μπορούμε να εγγυηθού-
με πλήρη συνοχή στα δεδομένα, αποτρέποντας κάθε απώλεια αυτών 
σε περίπτωση αποτυχίας στην εκτέλεση μια συνδιαλλαγής", εξηγεί ο Dr 
Ricardo Jimenez-Peris, τεχνικός διευθυντής του COHERENTPAAS, ο οποί-

ος συμπληρώνει. "Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η δια-
χείριση δεδομένων που είναι απαραίτητη για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά".

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν στραφεί προς τον αποκαλούμενο κόσμο 
της "συνεκτικής πολυγλωσσίας" (ένας όρος που χρησιμοποιείται από τον 
Martin Fowler στο βιβλίο του "NoSQL Distilled"), όπου διαρκώς έχου-
με εξελίξεις με την εισαγωγή νέων SQL και NoSQL εγγραφο-κεντρικών 
(document-oriented), key-value, γραφο-κεντρικών (graph-oriented) τε-
χνολογιών βάσεων δεδομένων. Όμως με την ανάπτυξη της ενσωματωμέ-
νης διαχείρισης δεδομένων, το COHERENTPAAS έχει βρει μια απλή λύση η 
οποία προφυλάσσει τους προγραμματιστές από τη δυσκολία να συνδυά-
ζουν μόνοι τους όλες αυτές τις τεχνολογίες και έτσι τους επιτρέπει να ανα-
πτύσσουν εφαρμογές μέσα σε ώρες και όχι σε μήνες όπως ισχύει τώρα.

Η επεξεργασία των συνδιαλλαγών η οποία αποτελεί τη βάση της πλατ-
φόρμας του COHERENTPAAS είναι επιπλέον επεκτάσιμη, εγγυάται την 
"όλα ή τίποτα" σημασιολογία σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που σημαίνει ότι 
ποτέ δεν χάνονται δεδομένα όταν το σύστημα βγαίνει εκτός λειτουργίας 
λόγω αστοχίας.. Εάν υπάρξει αποτυχία κατά τη διάρκεια μιας συνδιαλλα-
γής με τις βάσεις δεδομένων, τότε, όπως συμβαίνει στα τραπεζικά συστή-
ματα, είτε αυτή θα ολοκληρωθεί πλήρως είτε δεν θα έχει καμία επίδρα-
ση στις εγγραφές της βάσης, το οποίο σημαίνει πως η εφαρμογή δεν θα 
μείνει ποτέ σε κάποια μη συνεκτική ανολοκλήρωτη κατάσταση κάτι που 
σήμερα αποτελεί πληγή για την "συνεκτική πολυγλωσσία".

Για παράδειγμα, το έργο στοχεύει να επισπεύσει και να διευκολύνει τις 
διαδικασίες για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που πρέπει να ενημερώ-
σουν με λεπτομερείς εγγραφές τις κλήσεις και τις χρεώσεις, τράπεζες που 
πρέπει να διαχειριστούν συνδιαλλαγές πληρωμών ή επιμέρους τμήματα 
του Διαδικτύου των Πραγμάτων τα οποία βρίσκονται σε προϊόντα που 
ζητάνε διαρκώς νέα δεδομένα όπως αυτοκίνητα, συλλέκτες διαδρομών, 
κίνησης και στοιχείων καιρικών φαινομένων.

Κάποιοι συνεργάτες από το ερευνητικό έργο έχουν συστήσει μια startup 
εταιρία, τη LeanXcale, για την εμπορική εκμετάλλευση του έργου έτσι 
ώστε να προσφέρουν μια πλατφόρμα στη γρήγορα αναπτυσσόμενη αγο-
ρά του υπολογιστικού νέφους και των δεδομένων μεγάλου όγκου, δημι-
ουργώντας αρχικά πέντε θέσεις εργασίας, ενώ το COHERENTPAAS θα συ-
νεχιστεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Η LeanXcale έχει ήδη επαφές με 
μεγάλες τράπεζες, όπως η Santander και η BBVA, και συνεργάζεται με την 
Portugal Telecom που μετέχει στο COHERENTPAAS σχετικά με το πώς αυ-
τές οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική της πλατφόρμα 
νέφους για Δεδομένα Μεγάλου Όγκου. Η startup απευθύνεται επίσης σε 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα πεδία της ασφάλισης, των μεταφο-
ρών, των εφοδιασμών, του Διαδικτύου των Πραγμάτων και των "έξυπνων 
δικτύων".

COHERENTPAAS: ένα ερευνητικό έργο που απλοποιεί 
τη διαχείριση δεδομένων υπολογιστικού νέφους 

COHERENTPAAS
http://coherentpaas.eu/ 

Distributed Knowledge and Media Systems Group EMΠ
http://grid.ece.ntua.gr/

info

http://coherentpaas.eu/
http://grid.ece.ntua.gr/
http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=3706
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Καινοτομώντας Ψηφιακά

Ανακοινώθηκαν οι 28 νικητές των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβεία Europa Nostra 2015, μεταξύ 
των οποίων και 3 ελληνικές προτάσεις που διακρίθηκαν για τα εξαιρε-
τικά τους επιτεύγματα. Τα Βραβεία Europa Nostra θεωρούνται τα με-
γαλύτερου κύρους βραβεία στην Ευρώπη στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τιμώντας και προωθώντας τις καλύτερες πρακτικές που 
σχετίζονται με την διατήρηση και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Το βραβείο είχε 
την υποστήριξη του προγράμματος Culture της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2007-2013) και υποστηρίζεται τώρα από το νέο πρόγραμμα Δημιουρ-
γική Ευρώπη (2014-2020).

Οι 28 νικητές επελέγησαν ανάμεσα σε 263 αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
από οργανισμούς και ιδιώτες από 29 χώρες, και τιμώνται για τα εξαιρε-
τικά τους επιτεύγματα σε τέσσερις κατηγορίες: την αποκατάσταση, την 
έρευνα και ψηφιοποίηση, τη μακροχρόνια προσφορά στην πολιτιστική 
κληρονομιά, και την εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. 

Η εκδήλωση για την απονομή των ευρωπαϊκών βραβείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου στο Όσλο. Στην εκ-
δήλωση, επτά από τους νικητές (συμμετοχές από Ουγγαρία, Ισπανία, 
Τουρκία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία) τιμήθηκαν με το 
Μεγάλο Βραβείο (Grand Prix), λαμβάνοντας 10.000 ευρώ έκαστος, ενώ 
μία άλλη συμμετοχή από την Ιταλία έλαβε το Βραβείο Κοινού, μέσω δια-
δικτυακής ψηφοφορίας από την Europa Nostra.

Οι τρεις ελληνικές συμμετοχές που διακρίθηκαν είναι το Αρχοντικό 
Αντουάνικο, η Αποκατάσταση των ανεμόμυλων στο οροπέδιο του Λα-
σιθίου στην Κρήτη και το έργο HERMES για την ψηφιακή διαχείριση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμούπολης της Σύρου.

Η πρώτη διάκριση αφορά τις αναστηλωτικές επεμβάσεις στο αρχοντι-
κό Αντουάνικο στην περιοχή Κάμπος της Χίου, το οποίο βρίσκεται σε 
ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πολιτιστικά τοπία της Ευρώπης. Οι κριτές 
εκτίμησαν ιδιαιτέρως την υψηλή ποιότητα των αναστηλωτικών εργασι-
ών και θεώρησαν το έργο ως πρότυπο για ανάλογα έργα, τα οποία είναι 
απαραίτητα εάν πρόκειται να διατηρηθεί η αυθεντικότητα αυτής της 
πολύτιμης ιστορικής περιοχής. Οι εργασίες στο Αντουάνικο περιελάμβα-
ναν δομικές επισκευές, αποκατάσταση της κυρίως οικίας και μετατροπή 
βοηθητικών κτηρίων σε χώρους διαμονής, κυρίως για χρήση κατά τις 
διακοπές, όπως επίσης και εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του 
συστήματος άρδευσης. Οι αναστηλωτικές επεμβάσεις είχαν ως αποτέλε-
σμα την αποκατάσταση ενός ολοκληρωμένου παραδείγματος ιστορικού 
συγκροτήματος με μοναδικό μικτό χαρακτήρα, ο οποίος συνδυάζει χρή-
σεις κατοικίας και αγροτικής παραγωγής. Η ελληνική πρόταση διακρίθη-
κε στην κατηγορία Αποκατάσταση.

Η δεύτερη ελληνική διάκριση αφορά την αποκατάσταση των ανεμό-
μυλων στο οροπέδιο του Λασιθίου. Κατά την περίοδο 1910-1950 κα-
τασκευάστηκαν στην περιοχή περίπου 10.000 ανεμόμυλοι, ώστε να 
βοηθούν στην άρδευση του ρηχού εδάφους, οι περισσότεροι όμως δεν 
λειτουργούν τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω αναποτελεσματικότητας και 
έλλειψης συντήρησης. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα από τον μηχανολόγο 
μηχανικό Γεώργιο Χατζάκη, μπορεί να ανατρέψει την παρακμή τους. Ο 
Γ. Χατζάκης έχει επιτυχώς πειραματιστεί με περίπου 20 μύλους, ανοίγο-
ντας μικρές οπές στα ιστία, τα οποία μπορούν να λειτουργούν ικανοποι-
ητικά σε ανέμους χαμηλής έντασης. Σε ισχυρούς ανέμους οι οπές έχουν 
το πλεονέκτημα να μεγαλώνουν, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την 
ένταση του ανέμου και διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του μύλου. 
Ελπίζεται ότι η τεχνική αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλους τους ανεμόμυλους του οροπεδίου, συμβάλλοντας 
στην επαναφορά πολλών μη χρησιμοποιούμενων ανεμόμυλων στη ζωή 
και την παραγωγική διαδικασία. Η ελληνική πρόταση διακρίθηκε στην 
κατηγορία Έρευνα και Ψηφιοποίηση.

Η τρίτη ελληνική διάκριση αφορά το έργο HERMES ένα εξειδικευμένο, 
πολλαπλών κριτήριων έργο ψηφιακής διαχείρισης και αποκατάστα-
σης της πόλης της Ερμούπολης, το οποίο ήδη εφαρμόζεται από τον 
τοπικό Δήμο. Η Ερμούπολη είναι μοναδική, στον βαθμό που το κτηριακό 
της απόθεμα, αποτελούμενο από περισσότερα από 1.000 κτήρια, παρα-
μένει ανέπαφο σχεδόν στο σύνολό του, από την ίδρυσή της πόλης (πριν 
200 χρόνια) έως σήμερα.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δωρεάν, ανοικτού κώδικα 
ιστότοπου για την προβολή του περιεχομένου της έρευνας. Συγκεκρι-
μένα, έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο πολλών μεταβλητών για την αξιολό-
γηση και παρακολούθηση όλων των κτηρίων, καταγράφοντας δεδομένα 
έως και σε 192 πεδία για κάθε κτήριο, δημιουργώντας πολλαπλές δια-
στάσεις για την εξαγωγή, και στη συνέχεια την κατανόηση και ερμηνεία 
της ιστορίας κάθε κτηρίου, της τοποθεσίας του, της κατάστασής του, του 
σκοπού του στο παρόν και το παρελθόν, του ιδιοκτησιακού του καθε-
στώτος, της παθολογίας και της αρχιτεκτονικής του ποιότητας. Επίσης 
καταγράφεται η ευπάθεια κάθε κτηρίου στη φθορά ή ακόμα και στην 
κατάρρευση, και οι λεπτομέρειες είναι προσβάσιμες από το κοινό.

Το έργο αποτελεί υπόδειγμα για την διάδοση της αξίας της ψηφιοποί-
ησης στη συλλογή και διατήρηση πληροφοριών σχετικά με την αρχιτε-
κτονική κληρονομιά της Ευρώπης, και για τους τρόπους με τους οποίους 
η κατανόηση της πολυπλοκότητας του παρελθόντος και η ανταπόκρισή 
μας σε αυτή στο μέλλον μπορούν να αναπτυχθούν και να αποτελέσουν 
βάση για δράση. Η ελληνική πρόταση διακρίθηκε στην κατηγορία Έρευ-
να και Ψηφιοποίηση.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους νικητές των Βραβείων είναι δια-
θέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα των Βραβείων, ενώ είναι διαθέσιμες και 
φωτογραφίες και βίντεο από τον διαγωνισμό και τις βραβευμένες προ-
τάσεις.

Τρεις ελληνικές διακρίσεις στα Βραβεία 
για την Πολιτιστική Κληρονομιά Europa Nostra 2015

Europa Nostra Αwards
http://www.europanostra.org/awards/

Hermoupolis Digital Heritage Management (HERMES)
http://hermoupolis.omeka.net/

info

HERMES: Hermoupolis Digital Heritage Management

http://www.europanostra.org/awards/
http://hermoupolis.omeka.net/

