
Πρωτοποριακές εφαρμογές ευφυών περιβαλλόντων από το Ινστιτούτο Πληροφορικής
του ΙΤΕ μέσα από μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να αγ-
γίξετε ένα από τα διάσημα σπάνια
και εξαιρετικά ευαίσθητα χρυσά
μακεδονικά στεφάνια που φυλάσ-
σονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης; Να περιεργαστεί-
τε έναν κρατήρα, δηλαδή έναν τύ-
πο αγγείου του 6ου π.Χ. αιώνα; 

Να ταξιδέψετε με έναν μοναδικό
τρόπο στην αρχαία Μακεδονία και
να μάθετε λεπτομέρειες για τις ανα-
σκαφές που έχουν γίνει ή συνεχίζο-
νται εκεί χωρίς να χρειαστεί να ταξι-
δέψετε σε διάφορα σημεία ή, ακό-
μα καλύτερα, να ζήσετε μια μέρα σε
ένα αρχαίο αγρόκτημα και να γνω-
ρίσετε πώς ήταν κτισμένη μια αρ-
χαία αγροικία και πώς ζούσαν οι έ-
νοικοί της; Θα ήταν στα σίγουρα συ-
ναρπαστικό. Ένα πραγματικό ταξί-
δι στο χρόνο προσβάσιμο σε όλες τις
αισθήσεις. Και όμως. Όλα όσα σας
περιγράψαμε είναι μια πραγματικό-
τητα. Αυτή που βιώνουν οι επισκέ-
πτες της έκθεσης «Μακεδονία: Από
τις ψηφίδες στα pixels», η οποία
λαμβάνει χώρα στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης και φέρει
τη σφραγίδα του Ινστιτούτου Πλη-
ροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολο-
γίας και Έρευνας, του γνωστού μας
ΙΤΕ. Μια μοναδική, πρωτότυπη έκ-
θεση με εκθέματα από την αρχαία
Μακεδονία, η οποία, όπως μας εξή-
γησε ο διευθυντής του Ινστιτούτου
Πληροφορικής κ. Κώστας Στεφανί-
δης, περιλαμβάνει επτά διαδραστι-
κά συστήματα, δύο από τα οποία έ-
χουν ενταχθεί σε μόνιμες εκθέσεις
του Μουσείου, ενώ τα υπόλοιπα πέ-
ντε είναι εγκατεστημένα σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του Μου-
σείου. 

Πίσω στο χρόνο 
Χάρη στην τεχνογνωσία των δια-

δραστικών συστημάτων που έχει α-
ναπτύξει το Ινστιτούτο και τη συν-
δρομή του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Θεσσαλονίκης οι επισκέπτες της
έκθεσης γυρίζουν το ρολόι του χρό-
νου πολύ πίσω και ταξιδεύουν σε ε-
ποχές που ως τα σήμερα μπορούσαν
μόνο να φανταστούν μέσα από τα
πρωτότυπα εκθέματα στις προθήκες
του Μουσείου. Πλέον όμως η τε-
χνολογία δίνει τη δυνατότητα σε ό-
λους να αλληλεπιδράσουν με την ι-
στορία και να διαπιστώσουν στην
πράξη το γιατί τα διαδραστικά αυτά
συστήματα αποτελούν διεθνώς
πρωτοποριακές εφαρμογές των ε-
ρευνητικών αποτελεσμάτων του
Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύ-

νης του Ινστιτούτου Πληροφορικής
του ΙΤΕ, καθιστώντας το πρωτοπό-
ρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά ο ερευνη-
τής του Ινστιτούτου δρ Δημήτρης
Γραμμένος, «ξεχάστε για λίγο την α-
ποστειρωμένη ατμόσφαιρα των
μουσείων και τον αυστηρό κανόνα
«μην αγγίζετε». Για πρώτη φορά, μι-
κροί και μεγάλοι επισκέπτες του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσα-
λονίκης καλούνται - και πρέπει! - να
«πειράξουν» και να παίξουν με εκ-
θέματα του μουσείου. Εικόνα, ήχος,
κείμενο και αλληλεπίδραση συν-
δυάζονται με τρόπο πρωτότυπο
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
ευχάριστο δυναμικό περιβάλλον

που προκαλεί διάθεση για εξερεύ-
νηση και πειραματισμό». Το εντυ-
πωσιακό του όλου προγράμματος έ-
γκειται στη δυνατότητα που έχουν
οι επισκέπτες της έκθεσης να συν-
δυάσουν με εύκολο, διασκεδαστικό
και κυρίως επιμορφωτικό και επι-
στημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τη
γνώση με την περιπέτεια και τη φα-
ντασία με την έκπληξη που τους πε-
ριμένει πίσω από κάθε εφαρμογή. 

Ανακαλύψτε τη γνώση 
Απλά, καθημερινά αντικείμενα, ό-

πως ένα παιδικό ανεμομυλάκι, ένας
πλαστικός μεγεθυντικός φακός ή α-
κόμα και ένα απλό κομμάτι από λευ-
κό χαρτόνι «ζωντανεύουν» με τη

βοήθεια των τεχνολογιών Διάχυτης
Νοημοσύνης και μετατρέπονται σε
διασκεδαστικά εργαλεία ανακάλυ-
ψης της γνώσης. Στα συστήματα αυ-
τά χρησιμοποιούνται συνηθισμένοι
υπολογιστές, κάμερες και προβο-
λείς. Ωστόσο, το λογισμικό που έχει
αναπτυχθεί για αυτά τους επιτρέπει
να ερμηνεύουν τις εικόνες που προ-
σλαμβάνουν από τις κάμερες και να
«αντιλαμβάνονται» τις κινήσεις των
επισκεπτών τους. 

Όπως σημειώνει ο ερευνητής του
Ινστιτούτου Πληροφορικής του
ΙΤΕ δρ Ξενοφών Ζαμπούλης, «μέ-
σω της ανάλυσης των εικόνων που
προσλαμβάνονται από μια ή περισ-
σότερες κάμερες, τα συστήματα
μπορούν να εντοπίζουν τους επι-
σκέπτες μπροστά από μια μεγάλη
τοιχογραφία, να ανιχνεύουν τα ση-
μεία μιας εικόνας που αγγίζουν, κα-
θώς και να αναγνωρίζουν και να ε-
ντοπίζουν ένα μεγεθυντικό φακό ή
μια λευκή πινακίδα που οι επισκέ-
πτες χρησιμοποιούν. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, το σύστημα
υπολογίζει τις ακριβείς θέσεις στο
χώρο όπου πρέπει να προβληθεί η
μεγέθυνση μιας εικόνας, η αποκα-
τάσταση μιας τοιχογραφίας ή εικό-
νες και βίντεο για κάποια τοποθεσία
πάνω σε ένα χάρτη για την οποία ο ε-
πισκέπτης ενδιαφέρεται». Με τον
τρόπο αυτό ζωντανεύουν εικόνες α-
πό την αρχαία Μακεδονία προσφέ-
ροντας στον επισκέπτη μια μοναδι-
κή εμπειρία που στα σίγουρα θα τον
κάνει να δει την ιστορία με άλλα μά-
τια. 

Το ΙΤΕ δείχνει το...
μέλλον των αρχαίων
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∂›·Ó

¶∞ƒ∞¢√™∏ 
«ΔÔ π¶-πΔ∂ ¤-

¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿
·Ú¿‰ÔÛË
ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡, Ì¤Ûˆ

ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·-
ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜
Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÒÓ
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ̄ ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÂ›·
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈ-
Îfi, ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ·ÏÏËÏÂÈ-
‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔÌÔÙÈÎÒÓ Ô-
‰ËÁÒÓ ÛÂ ÌÔ˘ÛÂ›· Î·È ÂÎı¤-
ÛÂÈ˜, ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÓÙ¤-
ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ,
Î·È ÙË˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ ‰ÈÂ-
ıÓ‹ ÚfiÙ˘· ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜».

∫∞£∏°∏Δ∏™

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™Δ∂º∞¡π¢∏™, 
¢π∂À£À¡Δ∏™ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√À

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™-πΔ∂ 

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ 
«ΔÔ ·ÔÙ¤-

ÏÂÛÌ· ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ ‰È·-
‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Â›Ó·È fiÙÈ Ô ̄ Ò-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘-

ÛÂ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÈ-
ÏÈÎfi˜ Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ, Î¿ÙÈ
Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¿ÏÏˆÛÙÂ
ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÂÈÛÎÂ„ÈÌfiÙË-
Ù·˜ ÙÔ˘ ∞ª£ ·fi ÙËÓ ËÌ¤Ú·
Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛË «ª·ÎÂ‰ÔÓ›·: ·-
fi ÙÈ˜ „ËÊ›‰Â˜ ÛÙ· pixels» ¿-
ÓÔÈÍÂ ÙÈ˜ ‡ÏÂ˜ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡
ÎÔÈÓfi». 

¢ƒ ¢∏ª∏Δƒ∏™ °ƒ∞ªª∂¡√™, 
∂ƒ∂À¡∏Δ∏™ Δ√À π¡™ΔπΔ√ÀΔ√À

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™-πΔ∂ 

∞§§∏§∂¶π¢ƒ∞™∏ 
«Δ· ̆ ÔÏÔ-

ÁÈÛÙÈÎ¿ Û‡-
ÛÙËÌ· ·˘Ù¿
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ
·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·ÛË ÙÔ Ê˘-
ÛÈÎfi ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÛÎ¤ÙË, Û¯Ë-
Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔ Êˆ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜
Î·È Ï¤ÍÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ-
Â˜ Î·È Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›. ∏ Â˘·ÈÛıËÛ›·
ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·-
ÚÔ˘Û›·, ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ-
Â˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ̂ ˜ ·-
ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ‰È¿-
‰Ú·ÛË, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ̇ ˆ-
ÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÂÈÎfiÓÂ˜ ·fi ÙËÓ
·Ú¯·›· ª·ÎÂ‰ÔÓ›·». 

¢ƒ •∂¡√ºø¡ ∑∞ª¶√À§∏™, 
∂ƒ∂À¡∏Δ∏™ Δ√À π¡™ΔπΔ√ÀΔ√À
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ΤΟΥ
™Δ∞Àƒ√À ª√À¡Δ√Àº∞ƒ∏

ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ÙÔ˘ πΔ∂, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ù·ÍÈˆıÂ› ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙˆÓ Â˘Ê˘ÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È¿¯˘ÙË˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÌÂ ÂÈ-
Ù˘¯›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÈ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜, Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÂ ÌÔ˘-
ÛÂ›· Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·-
Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, fiˆ˜ Ë ̆ ÁÂ›·, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË,
Ë „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ¿ÏÏ·. 

∂›Ó·È ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, fiÙÈ ÔÈ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‰È¿-
¯˘ÙË˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÔ‡Ó ÛÂ ÎÙ‹ÚÈ·, ÁÚ·ÊÂ›·, ÂÚÁÔÛÙ¿-
ÛÈ·, Û›ÙÈ· Î·È Ô¯‹Ì·Ù·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ‰È·ı¤ÛÈÌË ‰È·Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ·
ÁÈ· ¤Ó· Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ̆ ËÚÂÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘
ÙfiÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÈ˜
ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ Ì¤Û· ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÂ›· Î·È
ÙÔ˘˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ̄ ÒÚÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ó· ̇ ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌÂ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÈÛÎ¤-
ÙÂ˜ Ì·˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ̆ fi‚·ıÚÔ ÂÓfi˜ Ï·ÌÚÔ‡ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˘
·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Ú¯·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 

Τα περιμένουμε και στην Κρήτη 
ª√À™∂π∞: ∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· 


