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Γ. Δείκτης 1517.70 -0.60 

FTSE 20 724.41 -0.91 

FTSE 40 1608.13 -0.91 

FTSE 80 274.79 -0.68 

FTSE 140 1632.46 -0.90 

Δεδομένα με 15 λεπτά 
καθυστέρηση 
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περισσότερα  

Το μήνυμα 

Κύριε Διευθυντά, Να 
γιατί τα κόμματα δεν 
πήραν το μήνυμα: 
ώς και ο ταχυδρόμος 
έκανε αποχή. 

Με τιμή, 
Νεόκοπος 

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Διαβάστε ΤΑ ΝΕΑ, 
όπως ακριβώς 
τυπώνονται 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Ξενάγηση στο παρελθόν, βγαλµένη από το µέλλον  
Β.Χ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 

 

Τα συστήµατα διάχυτης νοηµοσύνης που θα µπορούν από σήµερα να απολαµβάνουν 
οι επισκέπτες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, πέρα από την 
πρωτοποριακή εφαρµογή τους και τη γοητευτική αίσθηση παιχνιδιού, φέρνουν στις 
εκθέσεις και µια ελληνικής πνοής τεχνολογία ιδανική και για εξαγωγή σε διεθνές επίπεδο 

 
Σε ένα δωµάτιο 10 τ.µ. παρουσιάζεται η «Τοιχογραφία του κυνηγιού» από τον τάφο 
του Φιλίππου Β�  στη Βεργίνα (Αιγές), σε φυσικό µέγεθος. Το ηλεκτρονικό σύστηµα 
παρακολουθεί την κίνηση και τη θέση των επισκεπτών. Οσοι θέλουν πληροφορίες στα 
ελληνικά µπαίνουν στο δωµάτιο �  καθοδηγούµενοι �  από τα αριστερά, και όσοι θέλουν 
στα αγγλικά από δεξιά. Σ�  όποιο σηµείο της τοιχογραφίας σταθεί ο επισκέπτης, το 
σύστηµα τον εντοπίζει και του προβάλλει τις ανάλογες πληροφορίες. Προσοχή, εδώ δεν 
αγκαλιάζονται! Το σύστηµα µπορεί να «διαβάζει» τους όγκους µόνο µεµονωµένων 
ατόµων  
Τα συστήµατα που συνθέτουν την έκθεση «Μακεδονία: Από τις ψηφίδες στα Ρixels» 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι µικρές ή µεγάλες κατασκευές µε 
ενσωµατωµένα σύνθετα συστήµατα προηγµένης τεχνολογίας που δίνουν πολλαπλές 
δυνατότητες στους επισκέπτες: 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 χωρίς χρήση 
πληκτρολογίου ή ποντικιού. Μέσω των ψηφιακών εφαρµογών δίνεται η δυνατότητα 
στον επισκέπτη να γνωρίσει και να κατανοήσει άγνωστες πτυχές της αρχαιότητας, να 
πληροφορηθεί για πεδία της Ιστορίας και της αρχαιολογίας της Μακεδονίας µε 
ευχάριστο και απολαυστικό τρόπο µέσα από νέες τεχνολογίες και παιχνίδια διάχυτης 
νοηµοσύνης.  

«Αυτά τα διαδραστικά συστήµατα αποτελούν διεθνώς πρωτοποριακές εφαρµογές των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων του προγράµµατος διάχυτης νοηµοσύνης του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής, οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται από το Ινστιτούτο και οι εφαρµογές 
τους εξυπηρετούν τον ανθρωπο στην καθηµερινή του ζωή και καθιστούν τα 
υπολογιστικά συστήµατα φιλικά εργαλεία που ενσωµατώνονται σταδιακά στο 
περιβάλλον. Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκουν εφαρµογή σε πολλούς τοµείς όπως η υγεία, 

η εκπαίδευση, η εργασία, η ψυχαγωγία καθώς και η κοινωνικοοικονοµική εσωµάτωση 
ανθρώπων µε αναπηρία και ηλικιωµένων» τόνισε µεταξύ άλλων παρουσιάζοντας την 
έκθεση - εφαρµογή ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΤΕ) Κωνσταντίνος 
Στεφανίδης. Υπογράµµισε δε την ανάγκη η τεχνογνωσία και η προτάσεις του 
Ινστιτούτου όχι µόνο να εφαρµοστούν σε µουσεία ή άλλα ιδρύµατα της χώρας αλλά 
κυρίως να εξαχθούν και εκτός συνόρων καθώς «είµαστε πρωτοπόροι αλλά, αν 
καθυστερήσουµε, θα έρθουν άλλοι που έπονται και θα µας προλάβουν».  

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) είναι ένα από τα επτά ερευνητικά Ινστιτούτα του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), διεξάγει βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και 
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Το ΙΠ-ΙΤΕ βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και απασχολεί περί τα 350 άτοµα. Από 
το έτος ίδρυσης του, το 1983, είναι διεθνώς ανταγωνιστικό και έχει αριστεύσει σε όλες 
τις αξιολογήσεις ερευνητικών ινστιτούτων που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Είναι 
οργανωµένο σε εργαστήρια, καθένα από τα οποία διεξάγει βασική και εφαρµοσµένη 
έρευνα εστιασµένη σε θεµατικές περιοχές όπως: υπολογιστική ιατρική, 

βιοπληροφοριακή - υπολογιστική όραση και ροµποτική, αρχιτεκτονική υπολογιστών 

Πέλλα, όπως λέµε Ποµπηία  
Καπελάκια για σκυλάκια  

Πέθανε η Σμάρω Στεφανίδου  

Το βασίλειό µου για ένα παλτό  

Μακεδονικό Κάµα Σούτρα και ξόρκια του έρωτα  

Ελληνες µε αγγλικούς υπότιτλους  
Οι ταινίες που αγάπησα  

Ο «πατέρας» της αφαίρεσης  

Με διαβολική παιδικότητα  

Από τους νεροχύτες στις γλάστρες  

που δημοσιεύθηκαν στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τις τελευταίες 48 ώρες  

Μείωση 7,1% της βιομηχανικής παραγωγής τον 
Σεπτέμβριο 9/11/2010 12:46:15 μμ  

Στο 4,82% αυξήθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασία των 
6μηνων εντόκων γραμματίων 9/11/2010 12:36:37 μμ  

Μαρκογιαννάκης και Κιλτίδης δηλώνουν «παρών» στο 
κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη 9/11/2010 12:36:24 μμ  

Μείωση 7,1% της βιομηχανικής παραγωγής τον 
Σεπτέμβριο 9/11/2010 12:21:31 μμ  

Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον 
Οκτώβριο 9/11/2010 12:15:49 μμ  

περισσότερα  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

περισσότερα 

VIDEOS  |  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ  

Συμβασιούχοι ανέβηκαν στα Προπύλαια και ανάρτησαν 
πανό
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ΑΠΟΨΕΙΣ 

[ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ]   
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 
[Αγιογραφίες]   
  Μωρά  
Του Δηµήτρη Μητρόπουλου  

 
[Αιχμές]   
[ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ] Το αδιέξοδο  
Του Ι. Κ. Πρετεντέρη  

 
[Αιχμές]   
[ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ] Θεσµική επαναφορά  
Γιώργου Λακόπουλου  

 
[Αιχμές]   
[AIXMEΣ] Να κάνουν σωστή αποτίµηση  
Του Γιώργου Χρ. Παπαχρήστου  
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Εκλογικά µηνύµατα, 
µετεκλογικά µέτρα...  

 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ  

  

  

  

  

  

και συστηµάτων, κατανεµηµένα υπολογιστικά συστήµατα, πληροφοριακά συστήµατα 
και πολιτισµική πληροφοριακή, αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή, καθολική 
πρόσβαση και υποστηρικτικές τεχνολογίες, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.  

Συνολικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζονται επτά συστήµατα 
εφαρµογών, εκ των οποίων τα δύο εντάχθηκαν στη µόνιµη έκθεση για τη Μακεδονία �  

αναλύουν µε ψηφιακό τρόπο και δίνουν αναλυτικές πληροφορίες µε κείµενα αλλά και µε 
εικόνα υψηλής ανάλυσης για µια αγροικία της αρχαιότητας που ανασκάφηκε προ 
δεκαετίας περίπου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης αλλά και για τον «Κρατήρα του 
Λυδού», του 6ου π.Χ. αιώνα, που εκτίθενται στο µουσείο.  

Τα υπόλοιπα πέντε εντυπωσιακά συστήµατα φιλοξενούνται σε ειδικά διαµορφωµένες 
αίθουσες στο υπόγειο.  

Εν αρχή ην ένας απλός χάρτης της Μακεδονίας στο ένα απ�  αυτά. Τοποθετηµένος σε 
απλό χαµηλό τραπέζι. Από την οροφή κρέµεται µια απλή (;) κάµερα. Ο επισκέπτης 
πλησιάζει το τραπέζι, παίρνει από ένα ράφι που βρίσκεται δίπλα του ένα απλό λευκό 
χαρτόνι-πινακίδα και το τοποθετεί πάνω στο όνοµα της πόλης (λ.χ.  

πάνω στο σηµείο όπου βρίσκεται και αναγράφεται η Θεσσαλονίκη, οι Φίλιπποι, η Αιανή, 

η Βεργίνα). Η κάµερα βλέπει την κίνηση και αµέσως προβάλλει πάνω στην πινακίδα 
φωτογραφίες, κείµενα, πληροφορίες για την πόλη που επέλεξε ο επισκέπτης. Αν το 
χαρτί αναποδογυριστεί, οι πληροφορίες προβάλλονται στα αγγλικά. Ηδη 
προετοιµάζεται και η γαλλική έκδοση του συστήµατος.  

 
Με ένα άγγιγµα προβάλλονται πληροφορίες �  και εν γένει για τα συµπόσια και τις 
τροφές �  στην τοιχογραφία από τον µακεδονικό τάφο του Αγίου Αθανασίου 
Θεσσαλονίκης  

 
«Μια µέρα σ�  ένα αγρόκτηµα»: Το διαδραστικό αυτό σύστηµα βρίσκεται στην έκθεση 
«στο βασίλειο της Μακεδονίας» (θεµατική ενότητα «οικονοµία») και είναι 
προσαρµοσµένο στη µακέτα µιας αρχαίας αγροικίας που ανασκάφηκε στην 
Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Μετακινώντας µια λευκή πινακίδα πάνω από τους χώρους 
του αγροκτήµατος, ο επισκέπτης µπορεί να δει και να µάθει για τα ευρήµατα της 
ανασκαφής και έτσι να µυηθεί στην αγροτική ζωή της αρχαιότητας  

 
Ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος, λίγο προτού εγκαινιάσει 
την ψηφιακή έκθεση «Μακεδονία: Από τις ψηφίδες στα Ρixels» στο Αρχαιολογικό 

 
[Αιχμές]   
Δηµο-συσκότιση  
του Διονύση Νασόπουλου  

 
[Γνώμες]   
[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Τιµωρήθηκε και η αλαζονεία  
Της Βούλας Κεχαγιά  

 
[Γνώμες]   
Καπελάκια για σκυλάκια  
Του ΓΚΑΖµΈΝΤ ΚΑΠΛΆΝΙ  

 

TA NEA Gallοp 

Μετά την πρώτη Κυριακή των 
αυτοδιοικητικών εκλογών θεωρείτε ότι:: 

  

nmlkj Το ΠΑΣΟΚ, παρά τις απώλειες του, 
ανανέωσε τη λαϊκή εντολή

nmlkj Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη μείωση 
του ποσοστού της αναδείχθηκε σε 
εναλλακτική κυβερνητική πρόταση

nmlkj Η τεράστια αποχή είναι ένα ηχηρό 
μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα

nmlkj Τίποτε από τα παραπάνω, 
ψηφίστηκαν οι ικανότεροι

nmlkj Δε γνωρίζω, δεν απαντώ

TA NEA Gallup 

Μετά την πρώτη Κυριακή των 
αυτοδιοικητικών εκλογών θεωρείτε ότι: 

 

  

30,96 % Το ΠΑΣΟΚ, παρά τις 
απώλειες του, ανανέωσε τη λαϊκή 
εντολή  
( 1057 ψήφοι )

  

8,41 % Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη 
μείωση του ποσοστού της 
αναδείχθηκε σε εναλλακτική 
κυβερνητική πρόταση  
( 287 ψήφοι )

  

53,9 % Η τεράστια αποχή είναι ένα 
ηχηρό μήνυμα προς το πολιτικό 
σύστημα  
( 1840 ψήφοι )

  

3,66 % Τίποτε από τα παραπάνω, 
ψηφίστηκαν οι ικανότεροι  
( 125 ψήφοι )

  

3,08 % Δε γνωρίζω, δεν απαντώ  
( 105 ψήφοι )
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Μουσείο Θεσσαλονίκης, κάνει... κλικ µε το δάχτυλο στην οθόνη µε τον «Κρατήρα του 
Λυδού», του 6ου αιώνα π.Χ., από τις ανασκαφές στη Θέρµη, έναν αττικό µελανόµορφο 
κρατήρα του αγγειογράφου Λυδού, µε παράσταση κυνηγιού του Καλυδωνίου Κάπρου  

 
Τι δουλειά έχει ένα φουρφούρι (το παιδικό παιχνίδι από χαρτί που περιστρέφεται) 
ανάµεσα σε δύο ηλεκτρονικές οθόνες; Φυσώντας το στις οθόνες προβάλλεται η πλέον 
εντυπωσιακή έκθεση χρυσών στεφανιών στον κόσµο. Σταµατώντας το φύσηµα και 
επικεντρωνόµενοι σε µια εικόνα µπορούµε να µάθουµε τα πάντα γύρω από το στεφάνι 
που επιλέξαµε. Θέτοντας µάλιστα το δάκτυλο επί της ψηφιακής οθόνης, το στεφάνι 
µεγεθύνεται και οι πληροφορίες της εικόνας του γίνονται όσο... χίλιες λέξεις.  

 

Το περιδέξιον και το αγρόκτημα 

Δύο ειδικές εφαρµογές αναπτύσσονται στον κύριο εκθεσιακό χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης εν µέσω των ευρηµάτων - εκθεµάτων και αφορούν δύο από 
αυτά.  

Το περιδέξιον βρίσκεται δίπλα από το αριστουργηµατικό έργο, έναν κρατήρα του 6ου 
π.Χ. αιώνα (τον «Κρατήρα του Λυδού» που εντοπίστηκε σε ανασκαφές στη Θέρµη 
Θεσσαλονίκης) και τρία εξαιρετικά δείγµατα γλυπτικής της ρωµαϊκής περιόδου που 
αντλούν θεµατολογία από τον µύθο για το κυνήγι του θηριώδους κάπρου στην 
Καλυδώνα Αιτωλίας. Το εντυπωσιακό αγγείο µπορεί να περιστραφεί κατά 360 µοίρες, η 
εικόνα του να µεγεθυνθεί, να προβληθούν όλες οι λεπτοµέρειες της εργασίας του 
αρχαίου καλλιτέχνη. Το διαδραστικό σύστηµα «Μια µέρα σ�  ένα αγρόκτηµα» είναι 
προσαρµοσµένο στη µακέτα αρχαίας αγροικίας της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης. 

Μετακινώντας µια λευκή πινακίδα πάνω από τη µακέτα προβάλλονται πληροφορίες και 
για το αγρόκτηµα και για την αγροτική ζωή στην αρχαιότητα.  
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55

66
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Τα πεδία που εμφανίζονται με * είναι υποχρεωτικά 
Δεν δημοσιεύονται σχόλια με κεφαλαία ή και λατινικούς χαρακτήρες
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