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Τρίτη Φάκελοι - βόμβες χθες, 
φάσκελοι - βόμβες την 
Κυριακή 

Ο Καιρός 
Αθήνα 

20°C 

Ηλεκτρονική Έκδοση enet.gr, 14:01 Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010  

«Μακεδονία: από τις ψηφίδες στα 
pixels» στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης 

Πρόκειται για μια διεθνώς πρωτότυπη έκθεση διαδραστικών συστημάτων 
με θεματολογία που αντλείται από την ιστορία και τον πολιτισμό της 
αρχαίας Μακεδονίας.  

Η έκθεση αυτή διαφέρει από μια συμβατική έκθεση αντικειμένων, καθώς 
μέσω νέων τεχνολογιών, αναδεικνύονται και γίνονται προσβάσιμα στο 
ευρύ κοινό, εξέχοντα μουσειακά αντικείμενα, αρχαιολογικοί χώροι και 
μνημεία, προσφέροντας μια νέα αλληλεπιδραστική εμπειρία που 
συνδυάζει την πληροφόρηση και τη μάθηση με το παιγνίδι.  

Τα διαδραστικά συστήματα που συνθέτουν την έκθεση είναι μικρές ή 
μεγάλες κατασκευές με ενσωματωμένα σύνθετα συστήματα προηγμένης 
τεχνολογίας, που δίνουν πολλαπλές δυνατότητες στους επισκέπτες του 
μουσείου.  

Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν ψηφιακές αναπαραστάσεις 
αρχαίων αριστουργημάτων, να ταξιδέψουν στον χώρο και στον χρόνο και 
να μάθουν, με απλό και ταυτόχρονα μοντέρνο τρόπο, πτυχές της ιστορίας 
και της αρχαιολογίας της αρχαίας Μακεδονίας, βιώνοντας μια εικονική 
πραγματικότητά της.  

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους επισκέπτες και στις εφαρμογές γίνεται 
φυσικά και αυθόρμητα, χωρίς χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού.  

 Θεσσαλονίκη

Την έκθεση «Μακεδονία: από τις ψηφίδες στα pixels» 
παρουσιάζει από τη 1 Νοεμβρίου το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΠ-ΙΤΕ). 

Διαβάστε επίσης 

Στην κατηγορία  

Τέχνες  

Με λέξεις-κλειδιά  

Μακεδονία και Θράκη  

Μουσεία & Αρχαιολογικοί χώροι  

Τελευταίες ειδήσεις στην 
κατηγορία Τέχνες  

Παίρνει διαζύγιο ο Τσάρλι Σιν  
Η νέα τεχνολογία στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης  
Πέθανε ο Ολλανδός συγγραφέας 
Χάρι Μούλις  
Δεν πληρώνουν πνευματικά 
δικαιώματα στην ΑΕΠΙ τα ποντιακά 
τραγούδια  

Βγήκε από την εντατική ο Θανάσης 
Βέγγος  

Άλλα θέματα στην κατηγορία 
Τέχνες της έντυπης έκδοσης  

Cafe Zimmermann σε ολική 
επαναφορά  

Σαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα  

Ενας συλλέκτης, έξι ζωγράφοι  
Ελληνικό θαύμα στην Πόλη  

Ο Λιρ που γύρισε από τα 
Δεκεμβριανά  

Το κορ-ανγκλέ και το τσέμπαλο 
στον 20ό αιώνα  

Pixels ξεσκεπάζουν τα μυστικά των 
Μακεδόνων  
Η παντοτινή επικαιρότητα του 
Δημήτρη Μητρόπουλου  

Αγκαλιά με την τηλεόραση  

Παρέα με τον ΠΑΟ στη Ρωσία  

                                             

  

Στις 2 Νοεμβρίου του 1960, στη διάρκεια πρόβας για την 
Τρίτη Συμφωνία του Μάλερ στην αίθουσα της όπερας της 
Σκάλας του Μιλάνου, ο αρχιμουσικός Δημήτρης 
Μητρόπουλος, ήδη μυθικό πρόσωπο για τους γνώστες 
της συμφωνικής μουσικής και της όπερας, σωριάζεται 
νεκρός από το πόντιουμ.  

Η παντοτινή επικαιρότητα του Δημήτρη 
Μητρόπουλου
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Το χρέος προκαλεί σύγχυση δηλώσεων  
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την τύχη του χρέους της Ελλάδας έχει αρχίσει. 
Οχι μόνο από ξένους κοινοτικούς αξιωματούχους, τραπεζίτες και 
αναλυτές. 

Κύριο άρθρο 2 Νοε |

Απαγόρευση καπνίσματος 

Κάπνισμα στοπ παντού 

Αυστηρά τα πρόστιμα για τους 
καπνιστές  

Διαφημιστικές ενότητες 

Βιτάμ: 63 χρόνια στην 
ελληνική οικογένεια.

Προτάσεις αγοράς 

 

 

 

 

Oroloi.gr
SEIKO Sportura Black Rubber 
Strap 387 euro

 

 

 

 

Kosmima.gr
Σκουλαρίκια από ασήμι 925 της 
Oxette 165 euro

Προβάλλετε τα προϊόντα σας στο Enet.gr 

 

Νέα έκδοση για την πολιτική, τον πολιτισμό και τις τέχνες  

 Σκίτσα

 

Δείτε όλη τη συλλογή

 Ταξίδι

Του ΣΤΑΘΗ 

  

Την Τήλο οι πολλοί την γνώρισαν από τη δημοσιότητα 

Μικρό ταξίδι στην Tήλο
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που πήρε το θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων. Πολύ 
λιγότεροι είναι, όμως, εκείνοι που γνωρίζουν (λόγω της 
προτεραιότητας που δίνουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί στα 
θέματα της επικαιρότητας) ότι η Τήλος είναι ένα νησί 
πρότυπο στα θέματα του περιβάλλοντος, που κέρδισε 
πέρυσι το βραβείο Euronatur και εξακολουθεί να βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή στα θέματα της πράσινης 
ανάπτυξης, με καινοτόμες δράσεις στην κατεύθυνση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της 
αυθεντικότητας του πολιτισμού και του τοπίου.  
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