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Η	παρούσα	μελέτη	επιδιώκει	να	εξυπηρετήσει	με	τα	πιο	σύγχρο-
να	μέσα,	δηλαδή	τα	ψηφιακά,	τον	στόχο	της	κοινωνικοποίησης	των	
αρχαιολογικών	χώρων	και	των	μνημείων,	της	«τοποθέτησής»	τους,	
δηλαδή,	στο κέντρο της ζωής μας.	Με	άλλα	λόγια,	τον	στόχο	να	
«ανοίξουν»	τα	μνημεία	και	η	γνώση	που	ενσωματώνουν,	να	«ανοίξει»	
στον	απλό	πολίτη	ο	Ελληνικός	Πολιτισμός	στο	σύνολό	του.	

Η	σημερινή	επαφή	και	επικοινωνία	του	πολίτη	με	τα	μνημεία	και	
γενικά	με	τον	Πολιτισμό	μας	είναι,	για	πολλούς	λόγους,	ανεπαρ-
κής.	Ένας,	όμως,	σημαντικός	λόγος	που	κρατάει	μακριά	από	τα	
μνημεία	 –τόσο	 τους	 νέους	Έλληνες	 όσο	 και	 τα	περίπου	 25	 εκ.	
τουρίστες	της	Χώρας	μας–	και	που	δεν	επιτρέπει	να	τα	πλησιά-
σουν	ουσιαστικά	και	να	τα	γνωρίσουν,	όσο	θα	έπρεπε,	είναι	η	ανε-
παρκής	χρήση	των	νέων	τεχνολογιών.	Αυτό	συμβαίνει	σε	όλο	το	
φάσμα	του	Πολιτισμού,	το	οποίο	οι	τεχνολογίες	αυτές	θα	μπορού-
σαν	 να	καλύψουν:	από	 την	πληροφόρηση,	 γενική	 και	 εξειδικευ-
μένη,	μέχρι	την	έρευνα,	την	τηλε-αγορά	εισιτηρίων,	ενθυμίων	και	
εποπτικών	μέσων,	την	εκπαίδευση,	την	προσέγγιση	των	σχετικών	
μύθων,	 δοξασιών,	 εθίμων,	αλλά	 και	 της	σύγχρονης	πολιτιστικής	
παραγωγής	και	ζωής	ή	ακόμη	και	την	ηλεκτρονική	χρηματοδότη-
ση	πολιτιστικών	δράσεων.	

Αποτέλεσμα	αυτής	της	αδυναμίας	είναι	ότι,	παρά	τα	πολλά	και	
σοβαρά	επιτεύγματα	του	Υπουργείου	Πολιτισμού	σε	ανασκαφές,	
αναστηλώσεις,	 προγράμματα	 ανάδειξης	 κ.λπ.,	 τα	 μνημεία	 πα-
ραμένουν	μακριά	από	την	κοινωνία,	ενώ	παράλληλα	χάνεται	και	
άλλη	μια	μεγάλη	ευκαιρία,	η	ευκαιρία	να	συμβάλουν	στη	βιώσιμη	
ανάπτυξη.	

Το	 Σωματείο	 «ΔΙΑΖΩΜΑ»,	 που	 ανέθεσε	 τη	 μελέτη	 αυτή	 στην	
PostScriptum,	με	την	ευγενική	χορηγία	του	ομίλου	ΟΤΕ,	έχει	τα	
τελευταία	χρόνια	εστιάσει	τη	δράση	του	–δράση	υποστηρικτική	
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της	Πολιτείας–	στη	δημιουργία	και	καθιέρωση	Πολιτιστικών	Δι-
αδρομών	και	Αρχαιολογικών	Πάρκων,	ως	επώνυμων	προϊόντων	
πολιτιστικού	 τουρισμού,	 που	 επιτυγχάνουν	 την	 προσέγγιση	 και	
εμπλοκή	τόσο	της	κοινωνίας	όσο	και	των	ξένων	επισκεπτών	με	
τους	αρχαιολογικούς	 χώρους	και	 τα	μνημεία	 και	 εξασφαλίζουν	
άμεσα	έσοδα	στα	 ίδια	 τα	μνημεία	 και	 έμμεσα	στις	 τοπικές	οι-
κονομίες.	 Η Μελέτη στοχεύει τελικά να προσφέρει στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις Περιφέρειες, 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σε 
κάθε ενδιαφερόμενο φορέα,	τις	ενδεδειγμένες,	σύμφωνα	και	
με	τη	διεθνή	εμπειρία	και	τις	βέλτιστες	πρακτικές	άλλων	χωρών,	
κατευθύνσεις	Ψηφιακής	Στρατηγικής	για	τον	Πολιτισμό.	Στοχεύει	
να	δημιουργήσει	έναν Οδικό Χάρτη για την εισαγωγή των πιο 
σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο του Πολιτι-
σμού, προς όφελος του ίδιου του Πολιτισμού, της Κοινωνί-
ας και της Οικονομίας μας. 

Το σκίτσο αριστερά  
εικονογραφεί ακριβώς  
τη συνδρομή της τεχνολογίας 
στη διάχυση και στην αξιοποίηση 
των δεδομένων που πηγάζουν 
από τα μνημεία. Σχεδιάστηκε 
από τον Πρόεδρο του 
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κ. Σταύρο Μπένο, 
σε μία προσπάθεια δημιουργικής 
συμπύκνωσης του κυρίαρχου 
μηνύματος της Μελέτης.

Αντί προλόγου (συνέχεια)
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Ένας	συνδυασμός	παραγόντων,	όπως	η	παγκοσμιοποίηση,	οι	ευ-
ρύτερες	κοινωνικοπολιτικές	συνθήκες,	η	τεχνολογική	ανάπτυξη,	η	
δικτύωση,	οι	νέες	μορφές	οικονομικής	δράσης,	το	πολυπολιτισμι-
κό	περιβάλλον,	οι	έντονοι	ρυθμοί,	διαμορφώνει	ένα	νέο	πλαίσιο	
στο	οποίο	το	πολιτιστικό	προϊόν	και	η	κοινωνία	βρίσκονται	σε	μια	
αέναη	διαδικασία	αναμόρφωσης	και	διαμόρφωσης,	ενώ	το	φυσικό	
και	το	ψηφιακό	περιβάλλον	ενοποιούνται	μέσα	από	δίκτυα,	τεχνο-
λογίες	και	δεδομένα.	

Στον	χώρο	του	πολιτισμού,	το	υπάρχον	
υλικό	ψηφιοποιείται	και	διαδίδεται	μέσα	
από	νέες	βάσεις	δεδομένων	ενώ	ο	πο-
λιτισμός	γίνεται	προσβάσιμος	με	νέους	
τρόπους.	 Η	 ψηφιακή	 τεχνολογία	 γίνε-
ται	 μέσο	 καλλιτεχνικής	 έκφρασης,	 και	
προηγμένες	 τεχνολογίες	 επικοινωνίας	
ανθρώπου-υπολογιστή	 και	 πρότυπες	
μέθοδοι	διάδρασης	αναπτύσσονται.	

Η	τεχνολογία	επηρεάζει	και	επηρεάζε-
ται	από	τον	πολιτισμό,	και	στο	πλαίσιο	
αυτό,	ο	μεταξύ	τους	διάλογος	είναι	πε-
ρισσότερο	από	ποτέ	επίκαιρος	και	επι-
βεβλημένος.

Η	χάραξη	και	η	υλοποίηση	μιας	στρατηγικής	με	ποιοτικά	χαρακτη-
ριστικά	προβάλλεται,	επομένως,	ως	κυρίαρχο	στοιχείο	της	βιωσι-
μότητας	του	υλικού	και	άυλου	πολιτισμού	της	χώρας,	καθώς	επί-
σης	και	όλων	των	βιομηχανιών	(tουρισμού,	εστίασης,	ψυχαγωγίας	
κ.λπ.),	επιχειρήσεων	ή	και	ομάδων	που	δραστηριοποιούνται	περί	
τα	κινητά	και	ακίνητα	μνημεία	και	είναι	άρρηκτα	συνδεδεμένες	με	
την	τοπική	κοινωνία.

Με άξονα τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, η στρατηγι-
κή έχει ως στόχο να φέρει τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, 
να τα επανασυνδέσει με την κοινωνία και την οικονομία και 
να τα καταστήσει κοινό κτήμα όλων ως ουσιαστικό μέσο για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανθρώπινης ζωής 
και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Η	μελέτη	για	τη	στρατηγική	μας	αναγκάζει,	επίσης,	να	θέσουμε	
πολύ	 βασικά	 ερωτήματα	 που	 σχετίζονται	 με	 τον	 τρόπο	 με	 τον	

1. Εισαγωγή

Η τεχνολογία επηρεάζει και 
επηρεάζεται από τον πολιτισμό, 
και στο πλαίσιο αυτό, ο μεταξύ 

τους διάλογος είναι περισσότερο 
από ποτέ επίκαιρος και 

επιβεβλημένος.
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οποίο	 προσλαμβάνουμε	 και	 θεσμοθετούμε	 την	 προστασία	 των	
μνημείων	 και	 της	 αφήγησης,	 εθνικής	 και	 κοινωνικής,	 που	 αυτά	
φέρουν	μαζί	τους.	Μας	αναγκάζει	εν	τέλει	να	(επανα)προσδιορί-
σουμε	με	ουσιαστικά	διαφανή,	συμμετοχικό	και	ανοιχτό	τρόπο	μια	
εθνική	πολιτική	για	τη	διατήρηση	του	μνημείου	και	την	επαφή	του	
με	τον	πολίτη	και	την	ανάπτυξη.

Εάν	ανατρέξουμε	στο	βασικό	κείμενο	πολιτικής	για	το	μνημείο	σή-
μερα,	δηλαδή	την	αιτιολογική	έκθεση	του	Ν.	3028/2002,	θα	δούμε	
ότι	στην	Ελλάδα	εξακολουθούμε	να	προσεγγίζουμε	την	πολιτιστική	
διαχείριση	του	μνημείου	μέσα	από	ένα	κατά	κύριο	λόγο	υλικοκε-
ντρικό	μοντέλο.	Αυτό	αντικατοπτρίζεται	τόσο	στον	ίδιο	τον	βασικό	
μας	νόμο	για	την	προστασία	της	πολιτισμικής	κληρονομιάς,	δηλαδή	
τον	Ν.	3028/2002,	όσο	και	στις	αρμοδιότητες	και	στην	οργανωτική	
διάρθρωση	 του	 ίδιου	 του	Υπουργείου	Πολιτισμού	 και	Αθλητισμού	
(εφεξής	Υπουργείο).	Μολονότι	τα	τελευταία	χρόνια	έχει	αρχίσει	να	
διαφαίνεται	μια	τάση	προς	αναγνώριση	ενός	πιο	αξιοκεντρικού	μο-
ντέλου,	αυτό	εμφανίζεται	μόνο	μέσα	από	την	υιοθέτηση	θεσμών	
όπως	η	άυλη	πολιτισμική	κληρονομιά	και	εξακολουθεί	να	μην	έχει	
βρει	πλήρη	έκφραση	στην	αντιμετώπιση	του	μνημείου.	Το	μοντέλο	
της	«ζώσας	πολιτισμικής	κληρονομιάς»	είναι	πολύ	μακριά	από	την	
υπάρχουσα	θέσμιση	του	πολιτισμού	στην	Ελλάδα.

Άρα,	το	ερώτημα	για	την	ψηφιακή	στρατηγική	πρέπει	να	είναι	πώς	
θα	μπορέσει	να	κάνει	χρήση	των	ψηφιακών	τεχνολογιών	προκει-
μένου	να	υποστηρίξει	το	μοντέλο	της	«ζώσας	πολιτισμικής	κληρο-
νομιάς».	

Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι πλέον έχουμε μια καθα-
ρή κατανόηση της λειτουργίας του Υπουργείου σε σχέση με 
το μνημείο σε τρία επίπεδα: 
u	της	διοικητικής	οργάνωσης	της	πρόσβασης	σε	αυτό,	
u	της	επιστημονικής	προσέγγισης	του	μνημείου,	και	
u		της	οργάνωσης	της	πρόσβασης	της	κοινωνίας	σε	αυτό,	είτε	σε	

σχέση	με	κοινωνικο-εκπαιδευτικές	και	πολιτιστικές	δραστηριό-
τητες	είτε	σε	σχέση	με	τη	ρύθμιση	της	οικονομικής	δραστηριό-
τητας	γύρω	από	αυτό,	ιδίως	στη	διάσταση	του	τουρισμού.	

Το αποθαρρυντικό είναι ότι οι μέχρι τώρα πολιτικές για την 
ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν έκαναν μια προσπά-

1. Εισαγωγή (συνέχεια)
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θεια να αντιμετωπίσουν τις τρεις αυτές διαστάσεις του μνη-
μείου συγκροτημένα	και	με	στόχο	να	επιτύχουν	μια	προσέγγιση	
βασισμένη	στη	ζώσα	πολιτισμική	κληρονομιά,	αλλά	συγκροτήθη-
καν	 στη	 βάση	 αποσπασματικών	 και	 εμβαλωματικών	 ρυθμίσεων	
που	είτε	είχαν	ως	στόχο	να	αντιμετωπίσουν	πυροσβεστικά	ανά-
γκες	είτε	απλά	κατευθύνονταν	από	τους	όρους	των	χρηματοδο-
τικών	προγραμμάτων	και	τις	ευρωπαϊκές	πολιτικές.	Η	κατανόηση	
του	 ελληνικού	συμφραζόμενου	περιοριζόταν	 είτε	 σε	 μια	φοβική	
αντιμετώπιση	της	πρόσβασης	στην	πληροφορία	σε	σχέση	με	το	
μνημείο	είτε	σε	μια	άκριτη	υιοθέτηση	ευρωπαϊκών	πολιτικών	χω-
ρίς	κατανόηση	της	συστηματικής	τους	τοποθέτησης	στο	ελληνικό	
θεσμικό	«οικοσύστημα»	και	την	εξέλιξη	του	τελευταίου.

Το παρόν στρατηγικό κείμενο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 
ανωτέρω, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο εφαρμογής 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων ψηφιακών 
δράσεων με στόχο την ανάπτυξη των μνημείων και των πο-
λιτιστικών φορέων που τα διαχειρίζονται, καθώς και την 
ευρύτερη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των τοπικών 
οικονομιών και κοινωνιών στις οποίες ανήκουν.	 Άλλωστε,	
μόνο	 μια	 τέτοια	 ολιστική	 προσέγγιση	 είναι	 δυνατόν	 να	 ανταπο-
κριθεί	στις	αυξανόμενες	κοινωνικές	και	 οικονομικές	πιέσεις	 της	
εποχής	μας,	αλλά	και	να	προσφέρει	ένα	ουσιαστικό	όραμα	για	τον	
πολιτισμό	στην	ψηφιακή	εποχή.	

Η κατανόηση του ελληνικού συμφραζόμενου 
περιοριζόταν είτε σε μια φοβική αντιμετώπιση της 

πρόσβασης στην πληροφορία σε σχέση με το μνημείο 
είτε σε μια άκριτη υιοθέτηση ευρωπαϊκών πολιτικών 

χωρίς κατανόηση της συστηματικής τους τοποθέτησης 
στο ελληνικό θεσμικό «οικοσύστημα» και την εξέλιξη 

του τελευταίου.

1. Εισαγωγή (συνέχεια)
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Αναπτύσσεται,	δε,	σε	τέσσερα	(4)	επιμέρους	κεφάλαια	που	πραγ-
ματεύονται	αντιστοίχως	τις	ακόλουθες	θεματικές:
u		την	έννοια	της	πολιτισμικής	κληρονομιάς	και	την	αναφορά	στα	

μοντέλα	διαχείρισής	της	διεθνώς,
u		την	αποτύπωση	του	διεθνούς	και	κυρίως	του	ευρωπαϊκού	ψηφι-

ακού	περιβάλλοντος,
u		την	επισκόπηση	του	ελληνικού	ψηφιακού	περιβάλλοντος,	όπως	

αυτό	διαμορφώθηκε	μέσα	από	τις	στρατηγικές	που	χάραξαν	τα	
χρηματοδοτικά	εργαλεία	στις	προηγούμενες	προγραμματικές	
περιόδους	αλλά	και	όπως	διαμορφώνεται	στην	τρέχουσα	προ-
γραμματική	περίοδο,	και

u		τη	 σύντομη	περιγραφή	 τεχνολογιών	 και	 υπηρεσιών	που	 μπο-
ρούν	να	αξιοποιηθούν	από	τους	φορείς	διαχείρισης	της	κληρο-
νομιάς,	καθώς	και	οδικό	χάρτη	δράσεων	που	αναπτύσσεται	με	
βάση	όλα	τα	προηγούμενα	και	συνοδεύεται	από	ένα	(1)	παράρ-
τημα	με	αναφορές	σε	βέλτιστες	πρακτικές	διεθνώς.

Σημειώνεται	ότι	το	παρόν	στρατηγικό	κείμενο	αποτελεί	τη	συμπύ-
κνωση	του	διεξοδικού	κειμένου	της	μελέτης.

Η	μελέτη	αυτή	αποτελεί	ένα	συλλογικό εγχείρημα,	και	για	τον	
σκοπό	 αυτό	 επιστρατεύτηκαν	 επιστήμονες	 από	 τον	 χώρο	 της	
πολιτιστικής	 διαχείρισης,	 της	πληροφορικής,	 της	 έρευνας,	 της	
δημόσιας	διοίκησης,	του	τουρισμού	και	της	διαχείρισης	χρημα-
τοδοτικών	εργαλείων,	οι	οποίοι	έχουν	φροντίσει	με	τη	σειρά	τους	
να	έρθουν	σε	διαβούλευση	με	σημαντικούς	φορείς	στον	χώρο	
της	πολιτιστικής	διαχείρισης.

Συνδυάζει, επομένως, την επινοητικότητα ποικίλων δυνά-
μεων του τόπου	 («ειδικών»,	επιστημόνων	και	μελών	των	τοπι-
κών	κοινωνιών)	και επιδιώκει την ιεράρχηση αξιών και στό-
χων,	την	κατάρτιση	ενός	στρατηγικού	σχεδίου	για	τον	ψηφιακό	
πολιτισμό	 και	 τη	 συστράτευση	 παραγωγικών	 δυνάμεων	 μεσο-
πρόθεσμα	και	μακροπρόθεσμα.

1. Εισαγωγή (συνέχεια)

1.1 Mεθοδολογία και όρια μελέτης
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Πιο	συγκεκριμένα,	η	μελέτη:
u		καταγράφει	το	ευρύτερο	ψηφιακό	περιβάλλον	στον	Πολιτισμό	

μέσα	από	τον	χώρο	της	έρευνας	και	της	καινοτομίας,	τόσο	σε	
παγκόσμιο	όσο	και,	κυρίως,	ευρωπαϊκό	επίπεδο,	αλλά	και	σε	
επίπεδο	αρχών	και	βέλτιστων	πρακτικών,

u		αξιολογεί	τις	προηγούμενες	προσπάθειες	υλοποίησης	ψηφια-
κών	δράσεων	στον	τομέα	του	πολιτισμού,

u		αποτυπώνει	 την	 υπάρχουσα	 πραγματικότητα,	 τις	 τρέχουσες	
πολιτικές	και	αντίστοιχες	χρηματοδοτικές	και	επενδυτικές	ευ-
καιρίες	για	τους	δημόσιους	Πολιτιστικούς	Φορείς	και	Οργανι-
σμούς	σε	σχέση	με	τις	Τεχνολογίες	Πληροφορίας	και	Επικοι-
νωνιών	(εφεξής	ΤΠΕ),

u		αναδεικνύει	τυχόν	κανονιστικές,	ρυθμιστικές,	δομικές,	οργα-
νωτικές,	διαχειριστικές	και	λειτουργικές	αδυναμίες	που	πιθα-
νώς	 εμποδίζουν	 την	 εφαρμογή	 αυτή	 και	 προτείνει	 τρόπους	
επίλυσης,	

u		εστιάζει	σε	τρέχουσες	και	μελλοντικές	εφαρμογές	των	ΤΠΕ	
που	σχετίζονται	με	τη	διαχείριση,	ανάδειξη	και	επαναχρησιμο-
ποίηση	του	πολιτιστικού	προϊόντος	με	σκοπό	την	αξιοποίησή	
του	στην	τοπική	ανάπτυξη,

u		προτείνει	 ένα	ολοκληρωμένο	πλαίσιο	ψηφιακής	πολιτιστικής	
ανάπτυξης	 μέσα	 από	 στρατηγικές	 προτεραιότητες	 ειδικά	
προσαρμοσμένες	στο	εθνικό	πολιτιστικό	προϊόν	και	στα	«δυ-
νατά	σημεία»	της	χώρας	μας.

Τα	 όρια	 της	 μελέτης	 εντάσσονται	 χρονικά	 στην	 τρέχουσα	 και	
στις	 αρχές	 της	 επόμενης	 προγραμματικής	 περιόδου	 (2014-
2020),	ενώ	ουσιαστικά καλύπτει την περίοδο 2016-2022.	Το	
περιεχόμενό	της	χρήζει	επικαιροποίησης	σε	χρονικό	ορίζοντα	δι-
ετίας,	επαναπροσδιορίζοντας	πιθανές	νέες	προτεραιότητες	και	
με	βάση	 τις	 εξελίξεις	από	 τον	σχεδιασμό	 της	προγραμματικής	
περιόδου	2021-2027.	

Επισημαίνεται	ότι:
u  Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η πολιτισμική 

κληρονομιά της χώρας	με	την	έννοια	της	κλασικής	Ελλάδας	
(από	την	αρχαιότητα	έως	την	ίδρυση	του	νεότερου	ελληνικού	
κράτους),	ως	ουσιαστικό	μέσο	για	τη	βελτίωση	της	ανταγω-
νιστικότητας	 της	 οικονομίας,	 της	 ανθρώπινης	 ζωής	 και	 του	

1. Εισαγωγή (συνέχεια)
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φυσικού	 περιβάλλοντος.	 Ο	 σύγχρονος	 πολιτισμός,	 πολύτιμο	
μέρος	της	πολιτισμικής	κληρονομιάς	και	της	σύγχρονης	πολι-
τιστικής	παραγωγής,	χωρίς	να	αποκλείεται	από	τους	στρατη-
γικούς	άξονες	και	 τις	προτεραιότητες	που	διαμορφώνονται,	
χρήζει	 περαιτέρω	 εξειδίκευσης.	 Το	 εστιακό	 σημείο	 για	 την	
ανάπτυξη	 της	ψηφιακής	στρατηγικής	είναι	 το	 ίδιο	 το	πολιτι-
στικό	αντικείμενο	(μνημείο)	και	η	σχέση	του	με	τον	πολίτη,	την	
κοινωνία	και	την	ανάπτυξη	κατά	τρόπο	που	να	δημιουργείται	
ένας	ενάρετος	κύκλος	παραγωγής	αξίας	για	το	σύνολο	των	
εμπλεκόμενων	μερών.

u		Αναφορικά	με	τις	ψηφιακές	τεχνολογίες,	η	παρούσα	μελέτη	
δεν	έχει	ως	στόχο	να	παρουσιάσει	εξονυχιστικά	όλες	τις	δυνα-
τότητες	που	προσφέρει	η	σύγχρονη	επιστήμη	της	πληροφορι-
κής,	αλλά	εστιάζει	σε	συγκεκριμένες	ΤΠΕ	που	υπηρετούν	τις	
ιδιαιτερότητες	και	τις	ανάγκες	των	πολιτιστικών	οργανισμών.	
Για	τον	σκοπό	αυτό,	αναλύονται οι τάσεις και τεχνολογίες 
που σχετίζονται με τη διαχείριση, ανάδειξη και επανα-
χρησιμοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος	με	σκοπό	την	
ανάπτυξη	με	μεσοπρόθεσμο	χρονικό	ορίζοντα	και	παρουσιά-
ζονται	σχετικές	καλές	πρακτικές	από	όλο	τον	κόσμο.

1. Εισαγωγή (συνέχεια)
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2. Το μνημείο στο 
κέντρο της ζωής



13

Κεντρικό	 άξονα	 της	 πολιτιστικής	 πολιτικής	 στην	 Ελλάδα,	 όπως	
ευαγγελίζεται	και	το	Σωματείο	«ΔΙΑΖΩΜΑ»,	αποτελεί	η	σχέση	του	
μνημείου	με	τον	πολίτη,	την	κοινωνία	και	την	ανάπτυξη	κατά	τρό-
πο	που	να	δημιουργείται	ένας	ενάρετος	κύκλος	παραγωγής	αξίας	
για	το	σύνολο	των	εμπλεκόμενων	μερών.	

Η	χρήση	των	ψηφιακών	τεχνολογιών	και	των	δικτύων	μπορεί	να	
αυξήσει	 σημαντικά	 τη	 δημόσια	 αξία	 των	 συλλογών	 πολιτισμικής	
κληρονομιάς.	Πιο	συγκεκριμένα,	το	σύνολο	των	δράσεων	ψηφια-
κής	πολιτικής	που	σχετίζονται	με	το	πολιτιστικό	απόθεμα	θα	πρέ-
πει	να	υποστηρίζουν	την	ύπαρξη	και	λειτουργία	του	ως	«ζώντος»	
μνημείου	και	να	προωθήσουν	τη	μετάβαση	από	το	«υλικοκεντρι-
κό»	μοντέλο	διαχείρισης	της	κληρονομιάς	στο	μοντέλο	της	«ζώ-
σας	πολιτισμικής	κληρονομιάς».

Σύνοψη
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2.1 Σύνοψη
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Το «υλικοκεντρικό» μοντέλο δίνει έμφαση στο υλικό και 
στην έννοια της αυθεντικότητας, στην προστασία και στην 
αποκατάσταση της φθοράς των υλικών	 αλλά	 και	 στη	 δια-
σφάλιση	της	αντιμετώπισης	αυτής	σε	βάθος	χρόνου.	Το	μοντέλο	
αυτό	θεωρείται	ότι	ανήκει	στον	«δυτικό»	τρόπο	σκέψης	και	δεν	
καλύπτει	τις	ανάγκες	διαχείρισης	της	πολιτισμικής	κληρονομιάς	
σε	άλλες	περιοχές	του	κόσμου.	

Το «αξιοκεντρικό» μοντέλο εστιάζει στις «αξίες» που απο-
δίδονται στην πολιτισμική κληρονομιά από διάφορες ομά-
δες ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων στη διαχείριση.	Η	
ανάπτυξη	του	μοντέλου	αυτού	συνδέεται	και	με	τη	στροφή	προς	
την	 αναγνώριση	 της	 άυλης	 πολιτισμικής	 κληρονομιάς,	 καθώς	
λαμβάνει	υπ’	όψιν	και	άλλες	ποιότητες	(θρησκευτική,	πνευματι-

2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής

Για	την	ανάπτυξη	της	ψηφιακής	στρατηγικής,	κρίνεται	αναγκαία	
μια	αναφορά	στα	μοντέλα	διαχείρισης	της	πολιτισμικής	κληρο-
νομιάς	που	εφαρμόζονται	διεθνώς,	με	στόχο	τον	προσδιορισμό	
της	επιχειρησιακής	προσέγγισης	που	θα	υιοθετηθεί	στο	πλαίσιο	
της	μελέτης.
Ως	διαχείριση	 της	πολιτισμικής	κληρονομιάς	νοείται	 το	σύνολο	
των	πρακτικών	και	θεωρητικών	προσεγγίσεων	που	συνδέονται	
με	την	αναγνώριση,	την	ερμηνεία,	τη	διατήρηση,	την	εξασφάλιση	
πρόσβασης	και	προστασίας	 της	υλικής	και	άυλης	πολιτισμικής	
κληρονομιάς.	
Παρότι	η	δημιουργία	ενιαίων	συστημάτων	και	μοντέλων	παρου-
σιάζει	αρκετές	δυσκολίες	και	συνεπάγεται	γενικεύσεις,	σύμφωνα	
με	τον	 Ιωάννη	Πούλιο,	έχουν	διατυπωθεί	 τρία	μοντέλα	που	θα	
μπορούσαν	να	αναφερθούν	ως	κυρίαρχα	στις	μέρες	μας:

2.2 Η διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς

2.2.1 «Yλικοκεντρικό» μοντέλο»

2.2.2 «Aξιοκεντρικό» μοντέλο»
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Το μοντέλο «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς»,  
ως το πλέον σύγχρονο, συνδέεται με την αντίληψη 
για την πολιτισμική κληρονομιά ως μία εν εξελίξει 

διαδικασία, που συντελείται καθημερινά από  
την αλληλεπίδραση ανθρώπων και άυλων όπως  

και υλικών πολιτισμικών στοιχείων 

κή,	συμβολική	κ.λπ.),	πέραν	αυτών	του	υλικού,	ενώ	η	έννοια	της	
«αυθεντικότητας»	συνδέεται	με	τη	διαχείριση	αξιών	και	όχι	μόνο	
με	το	υλικό.

2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής (συνέχεια)

Το μοντέλο «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς», ως το πλέ-
ον σύγχρονο, συνδέεται με την αντίληψη για την πολιτισμι-
κή κληρονομιά ως μία εν εξελίξει διαδικασία, που συντε-
λείται καθημερινά από την αλληλεπίδραση ανθρώπων και 
άυλων όπως και υλικών πολιτισμικών στοιχείων (π.χ.	όπως	
συμβαίνει	σε	ιστορικές	πόλεις,	παραδοσιακούς	οικισμούς	ή	πο-
λιτιστικά	τοπία	εν	γένει).	Στο	επίκεντρο	αυτής	της	προσέγγισης	
βρίσκεται	 η	 κοινότητα	 (ή	 οι	 κοινότητες)	 που	 βιώνει,	 δημιουργεί	
και	εξελίσσει	αυτή	την	κληρονομιά,	ενώ	οι	ειδικοί	καλούνται	να	
παίξουν	έναν	επικουρικό	ρόλο.

2.2.3  Mοντέλο «ζώσας πολιτισμικής  
κληρονομιάς»
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2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής (συνέχεια)

Η	χρήση	της	εμβληματικής	φράσης	«Το	μνημείο	στο	κέντρο	της	
ζωής»	αναλύεται	ως	εξής:

2.3.1 Το μνημείο και ο άνθρωπος

2.3 «Το μνημείο στο κέντρο της ζωής»

Ψηφιακή
Τεχνολογία

Επιχειρησιακά 
Περιβαλλοντα

Άνθρωπος

Μνημείο

Αξία

Ψηφιακή
Τεχνολογία

Επιχειρησιακά 
Περιβαλλοντα

Άνθρωπος

Μνημείο

Αξία

Ψηφιακή
Τεχνολογία

Επιχειρησιακά 
Περιβαλλοντα

Άνθρωπος

Μνημείο

Αξία

Σύνδεση του μνημείου με τον άνθρωπο:	το	μνημείο	θα	πρέ-
πει	όχι	μόνο	να	βρίσκεται	σε	μια	τέτοια	υλική	κατάσταση	που	να	
επιτρέπει	να	είναι	επισκέψιμο,	αλλά	και	να	συνοδεύεται	από	το	
γνωσιακό	και	πληροφοριακό	εκείνο	κεφάλαιο	που	θα	επιτρέπει	
στον	κάθε	επισκέπτη	να	έρθει	σε	αμεσότερη	και	ουσιαστικότερη	
επικοινωνία	με	το	μνημείο.	Επιπλέον,	θα	πρέπει	να	υπάρχουν	οι	
υποδομές	εκείνες	που	να	επιτρέπουν	στον	επισκέπτη	να	προ-
σθέτει	 ή	 να	 διασυνδέει	 πληροφοριακό	 κεφάλαιο	 στο	 μνημείο	
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και	 να	 εμβαθύνει	 περαιτέρω	 τη	 σχέση	 του	 με	 αυτό	 μέσα	από	
μια	διαδραστική	και	αλληλεπιδραστική	σχέση.	Η	σχέση	αυτή	θα	
πρέπει	να	αφορά	τόσο	στον	απλό	επισκέπτη	όσο	και	στον	επι-
στήμονα	που	καταγίνεται	με	την	κατεξοχήν	γνωσιακή	διάσταση	
του	μνημείου.	

2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής (συνέχεια)

2.3.2 Το μνημείο και η κοινωνία

2.3.3 Το μνημείο και η ανάπτυξη

Σύνδεση του μνημείου με την κοινωνία:	το	μνημείο	θα	πρέπει	
να	λειτουργεί	ως	βασικός	πόλος	κοινωνικής	δραστηριότητας	και	
άρα	 να	 λειτουργεί	 συνεκτικά	 για	 τους	 επισκέπτες	 αυτού.	 Κάτι	
τέτοιο	μπορεί	να	γίνει	μέσα	από	τη	διοργάνωση	εκδηλώσεων	και	
την	ανάπτυξη	κοινοτήτων	ενδιαφέροντος	γύρω	από	το	μνημείο,	
αλλά	και	τη	σύνδεση	του	μνημείου	με	δραστηριότητες	τοπικών	ή	
θεματικών	κοινοτήτων	και	τη	δημιουργία	δικτύων	με	αφορμή	τα	
ίδια	τα	μνημεία.	Δεν	θα	πρέπει	να	αγνοούμε	ότι	τα	μνημεία	απο-
τελούν	μεταξύ	τους	δίκτυα	σημείων	που	μπορούν	να	ενισχύσουν	
περαιτέρω	την	κοινωνική	τους	διάσταση	–	και	σε	αυτό	το	επίπε-
δο	καθίσταται	απαραίτητο	η	σχέση	της	κοινωνίας	με	το	μνημείο	
να	είναι	κατά	το	δυνατόν	διαδραστική	και	αμφίδρομη.	

Αξιοποίηση του μνημείου ως πυρήνα για την αειφόρο ανά-
πτυξη:	 το	μνημείο	πρέπει	να	είναι	σε	άμεση,	διαρκή	αλλά	και	
υγιή	σχέση	με	την	ανάπτυξη	που	μπορεί	να	φέρει	στις	τοπικές	
κοινωνίες	και	με	τις	παραγωγικές	δραστηριότητες	που	σχετίζο-
νται	με	αυτές.	Η	σχέση	του	μνημείου	με	την	κοινωνία	πρέπει	να	
επιτρέπει	την	πραγματοποίηση	δραστηριοτήτων	που	παράγουν	
αξία	–η	οποία	μπορεί	να	αποτιμηθεί	σε	ιδεατό	οικονομικό	επίπε-
δο–	για	τις	κοινωνίες	στις	οποίες	εντάσσεται.	Η	ψηφιακή	στρα-
τηγική	που	σχετίζεται	με	τα	μνημεία	θα	πρέπει	να	είναι	σε	θέση	
να	ενισχύει	την	παραγωγή	αξίας	και	μάλιστα	κατά	τρόπο	που	να	
αφήνει	 πίσω	 της	 γνωσιακό	 και	 διανοητικό	 κεφάλαιο,	 διατηρώ-
ντας	ένα	ελάχιστο	επίπεδο	εγγυημένης	ποιότητας	και	υπηρεσι-
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ών	που	επιτρέπει	μια	ενιαία	εμπειρία	στα	πρόσωπα	και	τις	κοινω-
νίες	που	σχετίζονται	με	το	μνημείο.	Το	γνωσιακό	και	διανοητικό	
αυτό	κεφάλαιο	θα	έχει	ως	έκφανση	συγκεκριμένα	προϊόντα	και	
υπηρεσίες	αλλά	και	θα	προϋποθέτει	την	ύπαρξη	διαδικασιών,	τη	
διατήρηση	 και	 πιστοποίηση	 της	 ποιότητας,	 την	 ύπαρξη	 τεχνο-
γνωσίας	και	τελικά	την	ύπαρξη	διανοητικής	ιδιοκτησίας	που	δια-
σφαλίζει	τόσο	το	επίπεδο	ποιότητας	της	σχετικής	υπηρεσίας	ή	
του	σχετικού	προϊόντος	όσο	και	την	προστασία	αυτών	μέσα	από	
την	ανάπτυξη,	κατοχύρωση	και	αξιοποίηση	της	αντίστοιχης	δια-
νοητικής	ιδιοκτησίας.	Η	σχετική	ψηφιακή	πολιτική	θα	πρέπει	να	
έχει	ως	στόχο	τη	δημιουργία	εκείνων	των	συνθηκών	που	θα	επι-
τρέπουν	την	αποτύπωση	των	σχετικών	διαδικασιών,	τον	έλεγχο	
της	ποιότητας	με	το	ελάχιστο	συναλλακτικό	κόστος,	την	τεκμη-
ρίωση	και	τελικά	τη	διαχείριση	και	αξιοποίηση	των	προϊόντων	και	
υπηρεσιών	που	βασίζονται	σε	προϊόντα	διανοητικής	ιδιοκτησίας.	

2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής (συνέχεια)

2.3.4 Η συναισθηματική σχέση με το μνημείο

Συναισθηματική σύνδεση με το μνημείο:	 Ο	 στόχος	 αυτός	
μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 ως	 επιστέγασμα	 όλων	 των	 ανωτέρω	 και	
ως	αποτέλεσμα	της	κατανόησης	του	μνημείου	ως	πηγής	πλού-
του	και	αξίας	για	το	πρόσωπο,	την	κοινωνία	και	 την	οικονομία.	
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2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής (συνέχεια)

2.3.6  Η οριζόντια διάσταση της σχέσης  
με το μνημείο  

Η	οριζόντια	διάσταση	του	μνημείου	είναι	αυτή	που	το	συνδέει	με	
μία	σειρά	από	άλλα	στοιχεία	–όπως	άλλα	μνημεία,	τις	υποδομές,	
τους	 τόπους	 παραγωγικής	 και	 εκπαιδευτικής	 δραστηριότητας	

2.3.5  Η κατακόρυφη διάσταση της σχέσης  
με το μνημείο 

Η διάσταση αυτή εντοπίζεται στο κάθε μνημείο ξεχωριστά 
και καλύπτει την εμβάθυνση της σχέσης του ανθρώπου, της 
κοινωνίας και της οικονομίας με το μνημείο αυτό.	Η	εμβά-
θυνση	 απαιτεί	 την	 ενίσχυση	 της	 πληροφοριακής	 και	 γνωσιακής	
διάστασης	του	μνημείου	και	την	ενίσχυση	του	διανοητικού	κεφα-
λαίου	που	αυτό	το	μνημείο	φέρει.	Για	τους	λόγους	αυτούς,	η ψη-
φιακή ενίσχυση του μνημείου είναι αποφασιστικής σημασί-
ας:	 περιλαμβάνει	 την	 αποτύπωση	 με	 ψηφιακό,	 και	 άρα	 εύκολα	
διαχειρίσιμο,	 αξιοποιήσιμο	 και	 χρησιμοποιήσιμο	 τρόπο,	 της	 πλη-
ροφοριακής	του	διάστασης.	Επιπλέον,	επιτρέπει	την	καταγραφή	
και	 αξιοποίηση	 της	 γνωσιακής	 του	 διάστασης	 και	 την	 ενίσχυση	
της	έξυπνης	εξειδίκευσης	γύρω	από	αυτό.	Τέλος,	επιτρέπει	 την	
αποτύπωση,	τεκμηρίωση	και	αποτελεσματικότερη	διαχείριση	της	
διανοητικής	 ιδιοκτησίας	που	το	περιβάλλει:	από	την	πνευματική	
ιδιοκτησία	 των	 ερευνητών-αρχαιολόγων	 που	 εργάστηκαν	 στην	
αναστήλωσή	του	μέχρι	τις	εφαρμογές	που	παράγονται	γύρω	από	
αυτό,	τις	δημοσιεύσεις	που	γίνονται,	το	περιεχόμενο	που	παρά-
γεται	προκειμένου	ο	ερευνητής	ή	ο	επισκέπτης	να	αποκτήσει	πιο	
άμεση	και	πιο	διαδραστική	σχέση	με	το	μνημείο.

Πρόκειται	για	το	στάδιο	στο	οποίο	το	πρόσωπο	ή	οι	κοινωνικές	
ομάδες	 που	 συνδέονται	 με	 το	 μνημείο	 είναι	 διατεθειμένοι	 όχι	
απλώς	να	ακολουθήσουν	τις	νόρμες	ποιότητας	που	συνδέονται	
με	αυτό,	αλλά	τις	έχουν	εσωτερικεύσει	σε	τέτοιο	βαθμό	ώστε	να	
αντλούν,	είτε	μεμονωμένα	είτε	ως	μέλη	μιας	κοινότητας,	αυτο-
πραγμάτωση	από	τη	σχέση	τους	με	το	μνημείο.
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αλλά	 και	 συνολικά	 το	 φυσικό	 περιβάλλον	 που	 το	 περιβάλλει–	
και	τα	οποία	μπορεί	να	εκτείνονται	στο	σύνολο	της	Περιφέρειας	
στην	οποία	εντάσσεται.	Η	οριζόντια	διάσταση	του	μνημείου	το	
φέρνει	σε	επαφή	με	άλλους	πυρήνες,	είτε	αυτοί	είναι	πυρήνες	
πολιτισμικής	κληρονομιάς,	είτε	κοινωνικής	δραστηριότητας,	είτε	
παραγωγικού	και	οικονομικού	χαρακτήρα,	είτε	γνωσιακά	κέντρα,	
είτε	το	ίδιο	το	περιβάλλον	και	τα	σημεία	του	τα	οποία	αποτελούν	
με	 τη	 σειρά	 τους	 μέρη	 ενός	 ευρύτερου	 δικτύου	 της	 φυσικής	
και	πολιτισμικής	μας	κληρονομιάς.	Η οριζόντια διάσταση του 
μνημείου, ουσιαστικά, αποτελεί την κατανόησή του ως μέ-
ρους ενός ευρύτερου δικτύου που δομείται είτε γύρω από 
υπάρχουσες υποδομές είτε στη βάση σημασιολογικών και 
πολιτιστικών ενοτήτων, που πάντοτε όμως βρίσκονται σε 
συνάρτηση με τις υποδομές που επιτρέπουν την πρόσβαση 
σε αυτό το δίκτυο των μνημείων. Ακριβώς	επειδή	η	λειτουρ-
γία	ενός	δικτύου,	όπως	έχει	αρχετυπικά	αποδοθεί	στην	έννοια	
των	πολιτιστικών	διαδρομών,	απαιτεί	να	υπάρχει	σύνδεση	μεταξύ	
των	σημείων	που	τις	απαρτίζουν,	η	ψηφιακή	τεχνολογία	αποτελεί	
και	πάλι	το	συνδετικό	στοιχείο	που	επιτρέπει	την	κατανόηση	μιας	
πολιτιστικής	διαδρομής,	τη	σύνδεση	των	διαφορετικών	μνημείων	
και	άλλων	σημείων	μεταξύ	τους	και	 τελικά	την	απελευθέρωση	
της	κατακόρυφης	διάστασης	μέσα	στον	χώρο	και	τον	χρόνο.	

2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής (συνέχεια)

Η	ψηφιακή	τεχνολογία	και	το	Διαδίκτυο	επαναδιαμορφώνουν	τη	
σχέση	του	μνημείου	με	τον	άνθρωπο	και	την	κοινωνία.	Η	εκθετι-
κή	τεχνολογική	εξέλιξη	προσφέρει	διαρκώς	υψηλότερη	ταχύτη-
τα	και	διαθεσιμότητα	του	Διαδικτύου,	συνενώνοντας	ολοένα	και	
περισσότερο	τον	ψηφιακό	με	τον	φυσικό	κόσμο	μέσα	από	ένα	
σύνολο	διασυνδεδεμένων	συσκευών,	συμπεριλαμβανομένων	κι-
νητών	τηλεφώνων,	“tablets”	και	αισθητήρων,	και	προσφέρει	νέες	
δυνατότητες	για	τη	διατήρηση,	την	αρχειοθέτηση,	την	προβολή,	
την	αξιοποίηση	και	την	επανάχρηση	της	πολιτισμικής	κληρονο-
μιάς	μας.	

Οι	 πολιτιστικοί	 οργανισμοί,	 παράλληλα,	 γίνονται	 κοινωνοί	 μιας	

2.4  Η τεχνολογία αρωγός και αόρατος  
πρωταγωνιστής
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νέας,	συχνότερης	αλληλεπίδρασης	με	τους	χρήστες	και	γίνονται	
αμφότεροι	μέρος	της	ίδιας	διαδικασίας,	καθώς,	για	πρώτη	φορά	
στην	ιστορία,	οι	χρήστες	και	τα	θεσμικά	όργανα	που	διαχειρίζο-
νται	την	πληροφορία	μοιράζονται	έναν	κοινό	χώρο	πληροφοριών	
μέσα	από	το	Διαδίκτυο.	Αυτό	συνεπάγεται	για	τους	πολιτιστικούς	
οργανισμούς	νέες	ευκαιρίες	για	έρευνα,	σύνδεση	και	αξιοποίηση	
της	πολιτιστικής	πληροφορίας	στο	παγκόσμιο	διαδικτυακό	κοινό.	
Η	χρήση	των	ψηφιακών	τεχνολογιών	και	των	δικτύων	μπορεί	να	
αυξήσει	σημαντικά	τη	δημόσια	αξία	των	συλλογών	πολιτισμικής	
κληρονομιάς.

Η	ψηφιακή	χρήση	των	συλλογών	ωστόσο	θέτει	νέα	ερωτήματα	
αναφορικά	 με	 την	αξιοπιστία	 του	περιεχομένου,	 την	πνευματι-
κή	ιδιοκτησία,	τη	διεθνοποίηση	και	τις	κοινότητες	που	δημιουρ-
γούνται.	Οι	υφιστάμενες	σχέσεις	μεταξύ	των	παρόχων	και	των	
χρηστών	 της	πληροφορίας	 μετασχηματίζονται	 καθώς	 νέα	 επι-
χειρηματικά	μοντέλα	δημιουργούνται.	Η	κατανάλωση	του	περιε-
χομένου	μέσα	από	το	Διαδίκτυο	είναι	μια	διαδραστική	εμπειρία,	
και	το	ενδιαφέρον	του	κοινού	για	την	πολιτισμική	κληρονομιά	και	
τους	φορείς	που	τη	διαχειρίζονται	δεν	θεωρείται	πλέον	δεδομέ-
νο.	Στον	ψηφιακό	κόσμο,	σημαντικότερη	ακόμη	και	του	περιεχο-
μένου	είναι	η	ποιότητα	των	σχετικών	με	αυτό	υπηρεσιών.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι πολιτιστικοί ορ-
γανισμοί και εν γένει οι φορείς διαχείρισης της πολιτισμι-
κής κληρονομιάς καλούνται να διαμορφώσουν νέα μοντέλα 
αξιοποίησης των ψηφιακών ευκαιριών, τα οποία άπτονται 
των ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων τους.	Η	δημό-
σια	διασυνδεδεμένη	ψηφιακή	πληροφορία	 (δεδομένα)	αποτελεί	
το	μέσο	προσέγγισης	των	χρηστών	και	δημιουργίας	νέων	προϊό-
ντων,	υπηρεσιών	και	αξίας	σε	πολλαπλά	επίπεδα.	

2. Το μνημείο στο κέντρο της ζωής (συνέχεια)
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3. Η διεθνής 
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Η	πολιτισμική	κληρονομιά	αποτελεί	σήμερα	αναγνωρισμένο	στρα-
τηγικό	πόρο	για	μία	βιώσιμη	Ευρώπη.	Οι	πολιτικές	σχετικά	με	αυ-
τήν	διατρέχουν	οριζόντια	τις	πολιτικές	για	την	περιφερειακή	ανά-
πτυξη,	 την	 κοινωνική	συνοχή,	 το	περιβάλλον,	 τον	 τουρισμό,	 την	
εκπαίδευση,	το	ψηφιακό	θεματολόγιο,	την	έρευνα	και	την	καινο-
τομία.	

Επιπλέον,	είναι	φανερό	ότι	ο	βαθμός	εξέλιξης,	διάχυσης	και	εν-
σωμάτωσης	της	τεχνολογίας	των	ψηφιακών	μέσων	στα	μουσεια-
κά-πολιτιστικά	περιβάλλοντα	και	στην	πρακτική	της	πολιτιστικής	
διαχείρισης	καθιστά	πλέον	τα	όρια	μεταξύ	ψηφιακού	και	αναλογι-
κού,	ή	«νέων»	και	παραδοσιακών	τεχνολογιών,	δυσδιάκριτα.	

Απαραίτητη	προϋπόθεση	για	τη	χάραξη	της	ψηφιακής	στρατηγι-
κής	είναι	η	κατανόηση των ευρύτερων πολιτικών και των τε-
χνολογικών εξελίξεων.	Στόχος	του	παρόντος	κεφαλαίου,	επο-
μένως,	είναι	να	γίνει	μια	συνοπτική	αποτύπωση	και	αναφορά	στις	
κυριότερες	διεθνείς,	ευρωπαϊκές	και	εθνικές	προτεραιότητες	και	
στις	τεχνολογικές	τάσεις	σε	θέματα	ψηφιακής	πολιτισμικής	κλη-
ρονομιάς.

Σύνοψη
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3.1 Σύνοψη
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3. Η διεθνής πραγματικότητα

Τα	τελευταία	χρόνια,	ένα	νέο	τοπίο	έχει	διαμορφωθεί	στον	χώρο	
του	πολιτισμού	σε	ευρωπαϊκό	και	διεθνές	επίπεδο.	Η	Ευρωπαϊκή	
Ένωση	(εφεξής	Ε.Ε.)	χαρακτηρίζεται	από	μεγάλη	ποικιλομορφία	
πολιτισμικών	ταυτοτήτων,	ενώ,	παράλληλα,	η	παγκοσμιοποίηση	
και	τα	πρωτοποριακά	εργαλεία	που	προσφέρουν	οι	νέες	τεχνο-
λογίες	καταργούν	τα	σύνορα	και	τα	όποια	εμπόδια	 (χωρικά	και	
χρονικά)	στη	διάδοση	και	κυκλοφορία	των	καλλιτεχνικών	και	πο-
λιτιστικών	έργων	και	αγαθών	και	στην	ανάπτυξη	του	πολιτισμού.	
Τα	κεντρικά	όργανα	τα	οποία	καθορίζουν	την	Ευρωπαϊκή	Πολιτι-
στική	Πολιτική	(Συμβούλιο	της	Ευρώπης,	UNESCO,	Ένωση	των	
Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων)	εμφανίζουν	αυξημένο	ενδιαφέρον	για	
τον	πολιτισμό	και	αναγνωρίζουν	τον	ουσιώδη	ρόλο	που	διαδρα-
ματίζει,	παρόλο	που	η	χρηματοδότησή	του	εξακολουθεί	να	είναι	
χαμηλή	σε	σχέση	με	άλλες	ευρωπαϊκές	πολιτικές.

Η	κοινή	πολιτιστική	πολιτική	της	Ε.Ε.	σέβεται	τον	πλούτο	της	πο-
λιτισμικής	και	γλωσσικής	της	ποικιλότητας,	μεριμνά	για	την	προ-
στασία	και	ανάπτυξη	της	ευρωπαϊκής	πολιτισμικής	κληρονομιάς,	
συμβάλλει	 στην	 ανάπτυξη	 των	 πολιτισμών	 των	 κρατών-μελών	
και	σέβεται	την	εθνική	και	περιφερειακή	πολυμορφία	τους,	ενώ	
ταυτόχρονα	προβάλλει	την	κοινή	πολιτισμική	κληρονομιά.

H	δράση	της	αποσκοπεί	στην	ενθάρρυνση	της	συνεργασίας	με-
ταξύ	κρατών-μελών	και,	αν	αυτό	είναι	αναγκαίο,	υποστηρίζει	και	
συμπληρώνει	τη	δράση	τους	στους	εξής	τομείς:	
u		βελτίωση	της	γνώσης	και	της	διάδοσης	του	πολιτισμού	και	της	

ιστορίας	των	ευρωπαϊκών	λαών,
u		διατήρηση	και	προστασία	 της	πολιτισμικής	 κληρονομιάς	 ευ-

ρωπαϊκής	σημασίας,
u		μη	εμπορικές	πολιτιστικές	ανταλλαγές,
u		καλλιτεχνική	και	λογοτεχνική	δημιουργία.

Οι	ακόλουθες	διεθνείς	πολιτικές	συνδέονται	με	τον	πολιτισμό:
u		εκπαίδευση	 (συμπεριλαμβανομένης	 της	 εκμάθησης	 γλωσ-

σών),
u		επιστημονική	έρευνα,

3.2 Πολιτικές
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3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

u		στήριξη	των	τεχνολογιών	πληροφοριών	και	επικοινωνιών,
u		κοινωνική	πολιτική,
u		περιφερειακή	ανάπτυξη.

3.2.1 Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό

Η	Ευρωπαϊκή	Πολιτιστική	Πολιτική	οφείλει	να	συνδυάσει	το	κοινό	
με	 το	 διαφορετικό,	 σε	 επίπεδο	 διαχείρισης	 του	 πολιτισμού	 και	
σχεδιασμού	των	στρατηγικών	της	στο	κοινωνικό	και	πολιτικό	πε-
δίο,	προκειμένου	να	ανταποκριθεί	στις	νέες	συνθήκες,	να συμ-
βάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών-μελών 
(άρθρο	167	της	Συνθήκης	για	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση)	και	να	προ-
στατέψει	τις	εθνικές	μειονότητες	και	τις	πολιτισμικές	ταυτότη-
τες	αυτών.

Προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση,	 συστήθηκε	 τον	Μάιο	 του	 2007	 η	
«Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό σ’ έναν κόσμο πα-
γκοσμιοποίησης»,	η	οποία	είναι	ακόμα	σε	ισχύ,	και	θέτει	το	ευ-
ρύτερο	πολιτικό	πλαίσιο	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.	Οι	βασικές	
προτεραιότητες	είναι	τρεις:
u  Πολιτισμική πολυμορφία και διαπολιτισμικός διάλογος,	

ώστε	να	ευνοηθεί	το	ανοικτό	πνεύμα	και	οι	ανταλλαγές	μετα-
ξύ	των	πολιτισμών.

u  Ενδυνάμωση της δημιουργικότητας για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση,	στο	πλαίσιο	του	διαρκώς	αυξανόμενου	
ανταγωνισμού	και	των	σοβαρών	παγκόσμιων	προκλήσεων.

u  Ο πολιτισμός ως νευραλγικό στοιχείο των διεθνών σχέ-
σεων.	Σχέδιο	Εργασίας	για	τον	Πολιτισμό	(2015-2018).

Με	το	Σχέδιο Εργασίας για τον Πολιτισμό (2015-2018),	 για	
πρώτη	φορά,	το	συμβούλιο	της	Ε.Ε.	υιοθέτησε	απόφαση	για	την	
πολιτισμική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βι-
ώσιμη Ευρώπη.	Σε	αυτό	το	πλαίσιο	αντιμετωπίζει	 τις	βασικές	
προκλήσεις	που	θέτουν	οι	φορείς	διαχείρισης	της	πολιτισμικής	
κληρονομιάς	και	ανταποκρίνεται	στις	ανάγκες	των	μικρομεσαί-
ων	επιχειρήσεων	και	της	δημιουργικής	βιομηχανίας	σε	εθνικό	και	
ευρωπαϊκό	επίπεδο,	στο	πλαίσιο	της	δημιουργίας	μιας	παγκόσμι-
ας	ψηφιακής	αγοράς	πολιτισμού.
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Το	νέο	πρόγραμμα	εργασιών	έχει	διαρθρωθεί	με	κεντρικό	άξονα	
τη	στρατηγική	Ευρώπη	2020	και	 εστιάζει	σε	θέματα	που	ανα-
μένεται	να	φέρουν	σαφή	προστιθέμενη	αξία	στην	Ε.Ε.,	ενώ	εν-
θαρρύνει	 τις	 διατομεακές	συνεργασίες,	 λαμβάνοντας	 υπ’	 όψιν	
τη	διττή	φύση	–οικονομική	και	πολιτιστική–	του	πολιτισμού.

Οι	τομεακές	προτεραιότητες	του	νέου	προγράμματος	είναι:
u		Προσβάσιμος	και	χωρίς	αποκλεισμούς	πολιτισμός.
u		Πολιτισμική	κληρονομιά.
u		Κλάδοι	του	πολιτισμού	και	της	δημιουργικότητας:	δημιουργική	

οικονομία	και	καινοτομία.
u		Προώθηση	 της	 πολιτιστικής	 πολυμορφίας,	 του	 πολιτισμού	

στις	εξωτερικές	σχέσεις	της	Ε.Ε.	και	της	κινητικότητας.

Η ψηφιακή αειφορία	κατέχει	εξέχουσα	θέση	μέσα	από	διακρι-
τές	δράσεις	που	εντάσσονται	και	στις	τέσσερις	τομεακές	προ-
τεραιότητες:

3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)
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u		Προώθηση	 της	 πρόσβασης	 στον	 πολιτισμό	 μέσω	 ψηφιακών	
μέσων:	πολιτικές	και	στρατηγικές	για	την	ανάπτυξη	κοινού.

u		Δεξιότητες,	κατάρτιση	και	μετάδοση	γνώσεων:	παραδοσιακά	
και	 αναδυόμενα	 επαγγέλματα	 στον	 τομέα	 της	 πολιτισμικής	
κληρονομιάς.

u		Πολιτιστικές	και	δημιουργικές	διασταυρώσεις	για	 την	προώ-
θηση	της	καινοτομίας,	της	οικονομικής	βιωσιμότητας	και	της	
κοινωνικής	ενσωμάτωσης.

u		Προσδιορισμός	 των	 καινοτόμων	 μέτρων	 για	 την	 προώθηση	
της	επιχειρηματικότητας	και	νέων	επιχειρηματικών	μοντέλων	
στον	πολιτιστικό	και	δημιουργικό	τομέα.

3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

3.2.2  Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της Ευρώπης

Η	 στρατηγική	 για	 την	Ψηφιακή Ενιαία Αγορά	 [Digital	 Single	
Market,	COM	(2015)	192]	αποτελεί	το	σχέδιο	της	Ε.Ε.	για	τη	δημι-
ουργία	μιας	ελεύθερης	και	ασφαλούς	ψηφιακής	ενιαίας	αγοράς,	
στην	 οποία	 οι	 άνθρωποι	 θα	 μπορούν	 να	 πραγματοποιούν	 δια-
συνοριακές	αγορές	μέσω	του	Διαδικτύου	και	οι	επιχειρήσεις	θα	
μπορούν	να	πωλούν	σε	ολόκληρη	την	Ε.Ε.,	οπουδήποτε	και	αν	
βρίσκονται	στο	εσωτερικό	της.	Η	εν	λόγω	στρατηγική	επιδιώκει	
την	επέκταση	της	ψηφιακής	οικονομίας	της	Ε.Ε.,	ώστε	να	προ-
σφέρονται	στους	καταναλωτές	καλύτερες	υπηρεσίες	σε	καλύ-
τερες	τιμές	και	να	διευκολύνεται	η	ανάπτυξη	των	επιχειρήσεων.	

Η	στρατηγική,	που	δημοσιεύθηκε	από	την	Επιτροπή	στις	6	Μαΐ-
ου	2015,	έχει	τρεις	στόχους:	
u		διευκόλυνση,	για	τους	καταναλωτές	και	τις	επιχειρήσεις,	της	

πρόσβασης	σε	διαδικτυακά	προϊόντα	και	υπηρεσίες	σε	ολό-
κληρη	την	Ευρώπη,

u		βελτίωση	των	συνθηκών	για	τα	ψηφιακά	δίκτυα	και	τις	υπηρε-
σίες,	ώστε	να	αναπτύσσονται	και	να	ευδοκιμούν,	και

u		τόνωση	της	ανάπτυξης	της	ευρωπαϊκής	ψηφιακής	οικονομίας.

Σύμφωνα	με	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	μια	πλήρως	λειτουργική	
ψηφιακή	ενιαία	αγορά	θα	μπορούσε	να	συνεισφέρει	έως	και	415	
δισεκατομμύρια	ευρώ	στην	οικονομία	της	Ε.Ε.	ετησίως.	Προκει-
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μένου	να	αξιοποιηθούν	αυτές	οι	δυνατότητες,	η	Ε.Ε.	σχεδιάζει	
ριζικές	μεταρρυθμίσεις	που	θα	καλύπτουν	από	ένα	νέο	πλαίσιο	
για	τη	διανοητική	ιδιοκτησία	έως	την	παράδοση	δεμάτων	και	τις	
τηλεπικοινωνίες.

Οι	οριζόντιες	πολιτικές	της	ψηφιακής	ενιαίας	αγοράς	έχουν	ιδι-
αίτερη	σημασία	για	την	ανάδειξη	και	την	προσβασιμότητα	στην	
ψηφιακή	πολιτισμική	κληρονομιά	των	κρατών-μελών	καθώς	και	
για	την	ανάπτυξη	τηλεπικοινωνιακών	υποδομών.	

3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

3.2.3  Ψηφιακή πολιτισμική κληρονομιά

Η	 ψηφιοποίηση	 της	 ευρωπαϊκής	 πολιτισμικής	 κληρονομιάς	 –η	
οποία	θα	καθιστά	το	ψηφιακό	περιεχόμενο	προσιτό,	προσβάσιμο	
και	διατηρήσιμο	για	τις	μελλοντικές	γενιές–	είναι	μία	από	τις	βα-
σικές	προκλήσεις	της	ψηφιακής	ενιαίας	αγοράς.	Η	Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή	 αναγνωρίζει	 τη	 συγκεκριμένη	 προτεραιότητα	 με	 ένα	
σύνολο	πολιτικών	και	προτεραιοτήτων	που	βασίζονται	στην	Οδη-
γία	2011/711/Ε.Ε.	και	στην	αναθεωρημένη	οδηγία	για	τις	πληρο-
φορίες	του	δημόσιου	τομέα	(Revised	PSI	Directive).	
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3.3  Οικονομία του Διαμοιρασμού –  
Συνεργατική Οικονομία

3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

Η	Οδηγία	της	Επιτροπής	για	την	ψηφιοποίηση	και	τη	διαδικτυα-
κή	προσβασιμότητα	και	την	ψηφιακή	διαφύλαξη	του	πολιτιστικού	
υλικού,	που	εγκρίθηκε	από	το	Συμβούλιο	τον	Μάιο	2012,	ζήτη-
σε	από	τα	κράτη-μέλη	να	εντείνουν	τις	προσπάθειές	τους,	να	
συνενώσουν	τους	πόρους	τους	και	να	διευρύνουν	τη	συμμετο-
χή	του	ιδιωτικού	τομέα,	προκειμένου	να	αυξηθεί	η	επιγραμμική	
προσβασιμότητα	της	ευρωπαϊκής	πολιτισμικής	κληρονομιάς	και	
να	τονωθεί	η	ανάπτυξη	στις	δημιουργικές	βιομηχανίες	της	Ευ-
ρώπης.	Το	ψηφιοποιημένο	περιεχόμενο	καλείται	να	γίνει	ευρύτε-
ρα	διαθέσιμο	μέσω	της	Europeana	–της	ψηφιακής	βιβλιοθήκης,	
αρχείου	και	μουσείου	της	Ευρώπης–,	η	οποία	και	αποτελεί	ουσι-
αστικό	εργαλείο	υλοποίησης	της	συγκεκριμένης	οδηγίας.	

Οι	εθνικές	εκθέσεις	προόδου	σχετικά	με	την	εφαρμογή	της	Οδη-
γίας	κατά	 τη	διάρκεια	 του	2013-2015	δίνουν	μια	πλήρη	εικόνα	
της	κατάστασης	στα	κράτη-μέλη,	ενώ	περιλαμβάνονται	 καλές	
πρακτικές,	όπως	το	MINT	του	Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου,	
η	ολλανδική	πύλη	Open	Cultuur	Data	και	οι	εθνικοί	Συσσωρευτές	
(Aggregators)	Cultura	 Italia,	Culture	Grid,	Culture.fr	και	Hispana.	
Η	ελληνική	συμμετοχή	με	618.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια 
(Ιαν. 2016) αντιστοιχεί σε μία συμβολή της τάξης του 1,3% 
στη	συνολική	διαθέσιμη	ψηφιακή	πληροφορία	της	Ευρώπης,	γε-
γονός	το	οποίο	σηματοδοτεί	σημαντικό	περιθώριο	βελτίωσης.	

Η	 χρήση	Μεγάλων	Δεδομένων	 και	 η	 εμφάνιση	 των	 διαδικτυα-
κών	μεγα-πλατφορμών,	σε	συνδυασμό	με	παράγοντες	όπως	η	
οικονομική	κρίση	και	η	οικολογική	προσέγγιση	των	πραγμάτων,	
έχουν	 οδηγήσει	 στην	 ανάπτυξη	 της	 Οικονομίας	 του	 Διαμοιρα-
σμού.	Με	τον	όρο	αυτό	νοείται	το σύνολο των υπηρεσιών που 
παρέχονται από παρόχους που δεν είναι απαραίτητα επαγ-
γελματίες και βασίζονται στην τεχνολογική, κυρίως, δυνα-
τότητα που τους παρέχεται για την αξιοποίηση πόρων που 
στο μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής τους παραμένουν 
ανενεργοί.	 Κλασικά	 παραδείγματα	 είναι	 ο	 χώρος	 του	 τουρι-
σμού	(π.χ.	AirBnB),	των	μεταφορών	και	συγκοινωνιών,	της	εστί-
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3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

3.4  Ανοιχτές Τεχνολογίες και προστασία 
των Κοινών
Ως ανοιχτές τεχνολογίες ορίζεται το σύνολο εκείνο των τε-
χνολογιών, από τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα μέχρι τα 
δεδομένα, το λογισμικό, το περιεχόμενο και το υλισμικό, 
όπου η πρόσβαση πραγματοποιείται χωρίς περιορισμούς 
και περιλαμβάνεται η δυνατότητα τροποποίησής τους.	Ο	
λόγος	 για	 τον	 οποίο	 η	 τάση	 αυτή	 είναι	 σημαντική	 στο	 πλαίσιο	
της	ψηφιακής	στρατηγικής	για	τον	πολιτισμό	συνίσταται	στο	γε-
γονός	 ότι	 η	 χρήση	 ανοιχτών	 τεχνολογιών	 συνεπάγεται	 μια	 πιο	
έντονη	και	ουσιαστική	διάδραση	με	το	πολιτιστικό	περιεχόμενο.	
Για	παράδειγμα,	η	χρήση	της	Wikipedia	για	την	παρουσίαση	δια-
φορετικών	πλευρών	ενός	μνημείου	και	η	οργάνωση	και	λειτουρ-
γία	εργαστηρίων	σε	σχέση	με	τη	μεταφορά	της	επιστημονικής	
πληροφορίας	από	το	αρχικό	τους	επιστημονικό	περιβάλλον	στο	
περιβάλλον	 της	 Wikipedia	 συνεπάγεται	 μια	 πιο	 ενεργή	 σχέση	
με	το	γνωσιακό	περιεχόμενο	του	μνημείου.	Αντίστοιχα,	η	χρήση	
ανοιχτού	λογισμικού	για	την	υποστήριξη	τόσο	των	ερευνητικών	
ενεργειών	που	σχετίζονται	 με	 ένα	 μνημείο	 όσο	 και	 των	 εφαρ-
μογών	για	τη	διαχείριση	και	αξιοποίηση	των	ψηφιακών	υποκατά-
στατων	και	πόρων	του	μνημείου	δημιουργεί	κοινότητες	γνώσης,	
οι	οποίες,	εφόσον	υποστηριχθούν	σωστά,	είναι	σε	θέση	να	δη-
μιουργήσουν	έναν	ιστό	αξίας	γύρω	από	τα	μνημεία	και	στις	δύο	
τους	διαστάσεις	(κατακόρυφη	και	οριζόντια).

ασης,	των	εργαλείων,	των	οχημάτων,	των	χρηματοοικονομικών	
υπηρεσιών	κ.λπ.	Σε	όλες	αυτές	τις	περιπτώσεις,	πόροι	που	δεν	
χρησιμοποιούνται	 από	 τους	 ιδιοκτήτες	 τους	 διατίθενται	 μέσω	
πλατφορμών	σε	τρίτους,	δίνοντας	τη	δυνατότητα	για	δημιουργία	
νέων	εμπειριών	αλλά	και	αξίας	για	όλους	τους	συμμετέχοντες	
στις	σχετικές	πλατφόρμες.	Η	κατανόηση	της	λειτουργίας	της	οι-
κονομίας	του	διαμοιρασμού	είναι	απαραίτητη	για	την	κατάρτιση	
μιας	 ψηφιακής	 πολιτικής	 για	 τον	 πολιτισμό,	 ιδίως	 καθώς	 αυτή	
λειτουργεί	πλέον	αποτελεσματικά	όπου	υπάρχουν	μεγάλες	συ-
γκεντρώσεις	ανθρώπων,	κάτι	που	συμβαίνει	εξ	ορισμού	σε	σχέ-
ση	με	τα	μνημεία,	είτε	εντός	του	αστικού	ιστού	είτε	σε	σχέση	με	
την	οριζόντια	διάσταση	του	μνημείου.	
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3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

3.5  Τεχνολογικές τάσεις και πεδία  
πολιτιστικής διαχείρισης

Η	τάση	ενσωμάτωσης	του	ψηφιακού	στον	κύριο	κορμό	του	σχε-
διασμού	στην	πολιτιστική	διαχείριση	είναι	πλέον	αντιληπτή	τόσο	
σε	επαγγελματικό	και	θεσμικό	όσο	και	σε	τεχνολογικό	επίπεδο.	
Καθώς	νέες	τεχνικές	ειδικότητες	αναπτύσσονται	και	άλλες	ατο-
νούν,	οι	προτεραιότητες	τόσο	στο	πεδίο	των	πολιτιστικών	βιο-
μηχανιών	όσο	και	σ’	αυτό	της	λεγόμενης	ψηφιακής	οικονομίας	ή	
«οικονομίας	της	γνώσης»	επαναπροσδιορίζονται,	επηρεάζοντας	

3.5.1 Τεχνολογικές Τάσεις
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3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

και	τον	προσανατολισμό	των	πολιτικών.	Τις	δυο	τελευταίες	δεκα-
ετίες,	στον	θεσμικό	χώρο	της	Ευρώπης	αλλά	και	της	Αμερικής,	ο	
τομέας	του	ψηφιακού	πολιτισμού,	της	ψηφιακής	μνήμης	ή	πολι-
τισμικής	κληρονομιάς	αποτελεί	εδραιωμένο	άξονα	σχεδιασμού,	
κάτι	που	αποδεικνύεται	με	μια	σημαντική	ροή	χρηματοδότησης	
προς	έργα	ΤΠΕ	στον	πολιτισμό.	Παράλληλα,	σε	διεθνές	επίπε-
δο,	αμφότερα	τα	επαγγελματικά	πεδία	και	οι	πρακτικές	που	συν-
δέονται	άμεσα	με	τον	χώρο	του	πολιτισμού	διέρχονται	μια	περίο-
δο	ωρίμανσης	και	κανονικοποίησης	με	την	υιοθέτηση	προτύπων,	
οδηγιών	και	κωδίκων	δεοντολογίας	και	δικτύων	συνεργασίας.

Η	στροφή	από	τις	ίδιες	τις	πολιτιστικές	συλλογές	στις	ροές	και	
υπηρεσίες	δεδομένων,	μέσα	από	διαφορετικές	πλατφόρμες	(κι-
νητές,	προσωποποιημένες),	είναι	σίγουρα	μια	από	τις	καθοριστι-
κές	εξελίξεις	που	θα	διαμορφώσουν	τις	επόμενες	δεκαετίες	τον	
ψηφιακό	πολιτισμό.	Η	εξέλιξη	αυτή	έχει	να	κάνει	τόσο	με	την	πα-
ραγωγή	δεδομένων	όσο	και	με	τη	χρήση	τους	και	την	πρόσβαση	
σε	αυτά.	Ο	καθημερινός	χρήστης,	οπλισμένος	ο	ίδιος	ως	παρα-
γωγός	περιεχομένου,	μέσω	των	δυνατοτήτων	των	φορητών	συ-
σκευών	(ψηφιακή	φωτογραφία	και	video,	αισθητήρες,	γεωγραφι-
κό	στίγμα),	αναζητά	την	πρόσβαση	στο	πολιτιστικό	περιεχόμενο	
όχι	σε	έναν	συγκεκριμένο	χώρο	ή	από	μια	μοναδική	πηγή	αλλά	
από	έναν	συνδυασμό	μέσων	και	σε	διαφορετικές	μορφές.	Ταυ-
τόχρονα,	 ο	 παραγόμενος	 όγκος	 δεδομένων	ανοίγει	 για	 πρώτη	
φορά	τις	δυνατότητες	ανίχνευσης	μοτίβων	και	εξόρυξης	γνώσης	
σε	 πολιτιστικά	 σύνολα	 και	 ψηφιακές	 συλλογές	 μεγάλης	 κλίμα-
κας.	Η	στροφή	προς	τις	ροές	και	υπηρεσίες	δεδομένων	απελευ-
θερώνει	τα	πολιτιστικά	αντικείμενα	από	τον	τόπο	της	συλλογής	
και	τα	διαχέει	με	διαφορετικά	μέσα	σε	περιβάλλοντα	γνώσης	ή	
σε	“information-space	museums”,	μουσεία	εκτός	και	πέρα	των	
τειχών	που	λειτουργούν	ως	κανάλια	ροής	πληροφοριών.

Η	 Εταιρεία	 έρευνας	 και	 συμβουλευτικής	 Gartner,	 με	 διεθνές	
κύρος	 σε	 θέματα	 τεχνολογίας	 και	 πληροφορικής,	 παρουσιάζει	
σε	ετήσια	βάση	τις	τεχνολογίες	που	πρόκειται	να	αποτελέσουν	
στρατηγικές	τάσεις	και	οι	οποίες	θα	έχουν	σημαντική	επιρροή	
στις	 επιχειρήσεις	 και	 τους	 οργανισμούς	 για	 τα	 επόμενα	 δέκα	
χρόνια.	Η	έκδοση	του	2016	παρουσιάζεται	συνοπτικά	στο	διά-
γραμμα	που	ακολουθεί	και	διαχωρίζει	τις	τεχνολογίες	σε	επίπεδο	
ωριμότητας	ανάλογα	με	τον	αναμενόμενο	χρονικό	ορίζοντα	υιο-
θέτησης	από	το	κοινό.	
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Οι	κυριότερες	τεχνολογικές	τάσεις	που	αφορούν	στους	φορείς	
του	πολιτισμού	στο	πλαίσιο	της	μελέτης	και	θα	αναλυθούν	στη	
συνέχεια	είναι	οι	εξής:

¢  Διαδίκτυο των Πραγμάτων / Internet of Things 
¢  Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα / Augmented 

& Virtual Reality
¢  Σύμμειξη φυσικού με το ψηφιακό / Phygital
¢  Ευρυζωνικότητα και Cloud

3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)
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3. Η διεθνής πραγματικότητα (συνέχεια)

3.5.1.1  Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, IoT) 
Το	Διαδίκτυο	των	Πραγμάτων	(Internet	of	Things)	αφορά	στη	δι-
ασύνδεση ατόμων, μηχανών, οικιακών συσκευών, απλών 
αντικειμένων και διαδικασιών,	 γεγονός	που	δημιουργεί	απε-
ριόριστες	δυνατότητες	και	προοπτικές	για	τις	κυβερνήσεις,	τις	
επιχειρήσεις,	τους	πολιτιστικούς	οργανισμούς	και	τους	πολίτες.	
Θα	πρέπει	να	γίνει	κατανοητό	πως	η	εξέλιξη	σημαντικών	τομέ-
ων	της	καθημερινότητας	των	ανθρώπων	λαμβάνει	μια	άλλη	δι-
άσταση	–για	την	ακρίβεια	έχει	ήδη	αρχίσει–,	καθώς	σύντομα,	τα	
αυτοκίνητά	μας,	τα	σπίτια	μας,	οι	μεγάλες	συσκευές	μας,	ακόμη	
και	οι	δρόμοι	των	πόλεων,	θα	συνδέονται	στο	Διαδίκτυο,	δημι-
ουργώντας	αυτό	το	δίκτυο	αντικειμένων	που	ονομάζεται	Internet	
of	Things,	αποτελούμενο	από	εκατομμύρια	αισθητήρες	και	συ-
σκευές	που	παράγουν	συνεχείς	ροές	δεδομένων	και	τις	ικανές	
συνθήκες	για	καινούργιες	τεχνολογικές	εφαρμογές.	Υπολογίζε-
ται	 ότι	 μέχρι	 το	 2020	 θα	 είναι	 συνδεδεμένες	 50	 εκατομμύρια	
συσκευές.

3.5.1.2 Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα
Ο	όρος	«επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality)» 
αντιπροσωπεύει	την	προσθήκη	εικονικής	πληροφορίας,	με	χρή-
ση	κατάλληλων	συσκευών,	στο	περιβάλλον	που	αντιλαμβάνεται	
ο	άνθρωπος	μέσω	των	αισθήσεων.	Με	αυτό	τον	τρόπο,	συνδυά-
ζει	τον	πραγματικό	με	τον	εικονικό	κόσμο,	με	κυρίαρχο	τον	πραγ-
ματικό,	και	επιτρέπει	την	αλληλεπίδραση	σε	πραγματικό	χρόνο.	
Μέσω	της	κάμερας	και	του	συστήματος	GPS	ενός	smartphone	
παρέχονται	πληροφορίες	(κείμενα,	εικόνες,	ήχοι,	βίντεο)	για	ση-
μεία	 ενδιαφέροντος	 (Points	 of	 Interest	 -	 POI)	 στη	 γεωγραφική	
θέση	που	βρίσκεται	ο	χρήστης	και	στοχεύει	με	την	κάμερα	του	
ή	 μέσω	 αναγνώρισης	 των	 σημείων	 που	 περιλαμβάνονται	 στην	
εικόνα.	Η	θέαση	των	εικονικών	δεδομένων	είναι	δυνατή	είτε	από	
τις	οθόνες	κινητών	είτε	από	ειδικά	γυαλιά	προβολής.	Η	τεχνολο-
γία	Augmented	Reality	χρησιμοποιείται	κυρίως	στα	έξυπνα	κινη-
τά	τηλέφωνα	(smartphones)	αλλά	και	σε	Infokiosk	πληροφόρη-
σης,	παρουσιάσεων	και	events.	Ενδεικτικά	πεδία	εφαρμογών	της	
επαυξημένης	 πραγματικότητας	 είναι	 τα	 πεδία	 που	 συνδέονται	
με	 τις	 υπηρεσίες	 θέσης	 (Location	 Based	 Services),	 με	 σημείο	
αιχμής	τον	τουρισμό	και	τις	μουσειακές	ξεναγήσεις	ή	τις	ξενα-
γήσεις	 σε	 μία	 πόλη.	 Η	 προσθήκη	 περιεχομένου	 στην	 εμπειρία	
του	χρήστη	καθιστά	εφικτή	την	υλοποίηση	πολλών	εφαρμογών	
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εμπορικής	 φύσης,	 όπως	 διαφήμιση	 ή	 εμπορικές	 αγορές,	 ενώ	
μπορεί	 ταυτόχρονα	 να	 υποστηρίξει	 αποτελεσματικά	 εκπαιδευ-
τικές	εφαρμογές.	

Η	 «εικονική πραγματικότητα (virtual reality)»	 αντικαθιστά	
δημιουργεί	μια	νέα		πραγματικότητα	και	αποτελεί	πλέον	μια	ώρι-
μη	τεχνολογία	που	καθίσταται	προσιτή	μέσω	πληθώρας	κινητών	
συσκευών.	 Στοχεύει	 στη	 δημιουργία	 μιας	 προσομοίωσης	 του	
πραγματικού	κόσμου	και	στην	εμβύθιση	του	χρήστη	σε	αυτόν,	ο	
οποίος	πλέον	δεν	έχει	επαφή	με	την	πραγματικότητα.

Οι	 δύο	 τεχνολογίες	 αυτές,	 ολοένα	 και	 περισσότερο	 προσιτές	
μέσω	headsets	χαμηλού	κόστους	ή	μέσω	συσκευών	που	βασίζο-
νται	στο	κινητό	τηλέφωνο	του	χρήστη,	αναμένονται	να	έχουν	ιδι-
αίτερα	υψηλή	χρήση	μέχρι	το	2020	σύμφωνα	με	τις	προβλέψεις	
της	 DigiCapital.	 Οι	 ψυχαγωγικές	 και	 εκπαιδευτικές	 εφαρμογές	
αναμένονται	να	αποτελέσουν	τον	κύριο	πυλώνα	εφαρμογών	για	
τους	πολιτιστικούς	οργανισμούς.
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3.5.1.3  Υβριδικός χώρος και σύμμειξη φυσικού  
με το ψηφιακό

Το	κινητό	τηλέφωνο	«αντικείμενο	της	καθημερινότητας	που	δεν	
αποχωριζόμαστε»,	σύμβολο	του	σύγχρονου	καταναλωτισμού	και	
ορόσημο	 στην	 ιστορία	 των	 μέσων–	 δεν	 είναι	 πλέον	 μόνο	 ένα	
μέσο	επικοινωνίας	μεταξύ	δύο	ατόμων:	έχει	εξελιχθεί	σε	ένα	πο-
λυλειτουργικό	«κέντρο	επικοινωνιών»,	σε	έναν	μικρο-υπολογιστή	
με	τον	οποίο	μπορούμε	να	συνομιλούμε	προφορικά	με	άλλους,	
να	ανταλλάσσουμε	γραπτά	μηνύματα,	να	αναζητούμε	κάθε	εί-
δους	πληροφορία,	να	καταναλώνουμε	πολιτισμικά	προϊόντα,	να	
πλοηγούμαστε	στον	φυσικό	χώρο	και	να	δικτυωνόμαστε	με	τους	
άλλους	στις	 διάφορες	πλατφόρμες	 του	 Ιστού.	Με την ενσω-
μάτωσή του στις κινητές συσκευές, το Διαδίκτυο εξελίσ-
σεται, γίνεται ένα Κινητό Μέσο, και ταυτόχρονα ο ίδιος 
ο ιστός της καθημερινής μας ζωής. Είναι εκεί ανά πάσα 
στιγμή, μονίμως και διαρκώς προσβάσιμο, 24 ώρες την 

ημέρα, «ακολουθώντας» τον χρήστη 
στα διαφορετικά πλαίσια της καθη-
μερινής του ζωής.	 Εν	 κινήσει	 μπορού-
με	να	αναζητήσουμε	πληροφορίες	στον	
Ιστό,	 να	 κοινοποιήσουμε	 μια	 φευγαλέα	
σκέψη	ή	μια	φωτογραφία	στο	προσωπικό	
μας	«προφίλ»,	 να	παίξουμε	ένα	παιχνίδι.	
Το	Διαδίκτυο	γίνεται	πανταχού	παρόν,	δι-
άχυτο	μέσα	στο	φυσικό	περιβάλλον,	και	
στο	συνεχές	της	καθημερινής	μας	ζωής·	
μια	«αόρατη»	τεχνολογία.	

Η	 σύγκλιση	 όλων	 σχεδόν	 των	 γνωστών	
μέσων	 (τηλέφωνο,	 Διαδίκτυο,	 βίντεο,	
φιλμ,	μουσική,	επαφές,	δίκτυα,	ημερολό-
για	κ.λπ.)	σε	μια	ενιαία	και	μοναδική	επιφά-
νεια	διεπαφής,	αυτή	της	κινητής	συσκευ-

ής,	σημαίνει	ότι	τα	άτομα	μπορούν	απρόσκοπτα	και	ταχύτατα	να	
«μετακινούνται»	 μεταξύ	 διαφορετικών	 μέσων,	 πηγών,	 καναλιών	
πληροφορίας	και	επικοινωνίας.	Η κινητή συσκευή θα μπορού-
σε μάλιστα να θεωρηθεί από μόνη της ένας τόπος, ένα «φο-
ρητό σπίτι» στο οποίο «κατοικούμε», χρησιμοποιώντας την 
ψηφιακή του μνήμη για να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο κομ-
μάτι της ζωής μας, των αναμνήσεων αλλά και της ίδιας της 
επικοινωνιακής δυνατότητας με τους οικείους μας. 

Η κινητή συσκευή  
θα μπορούσε μάλιστα  

να θεωρηθεί από  
μόνη της ένας τόπος,  

ένα «φορητό σπίτι» στο 
οποίο «κατοικούμε»
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Τα	όρια	αυτά	μοιάζουν	να	θολώνουν	έτι	περαιτέρω	και	ως	απο-
τέλεσμα	 της	 ασταμάτητης	 τάσης	 προς	 την	 ανάπτυξη	 εφαρμο-
γών	 επίγνωσης	 θέσης	 (location-awareness)	 και	 εντοπισμού	 θέ-
σης	 (geopositioning,	 location	 awareness)	 για	 την	 «επισήμανση»	
(geotagging)	και	την	πλοήγηση	στον	φυσικό	χώρο	–	τεχνολογίες	με	
τις	οποίες	οι	άνθρωποι	αποκτούν	επίγνωση	των	χώρων,	ενώ	ταυ-
τόχρονα	και	οι	τοποθεσίες	αποκτούν	επίγνωση	των	ανθρώπων.	

Οι	αλλαγές	αυτές	σηματοδοτούν	ξεκάθαρα	μια	θεμελιώδη	αλλα-
γή	στην	οντολογική	σχέση	μεταξύ	Ανθρώπου	και	Τεχνολογίας.	Στο	
μακλουανικό	μοντέλο	για	την	τεχνολογία	ως	επέκταση	του	σώμα-
τος	 (McLuhan,	1967),	η	κινητή	μας	συσκευή	γίνεται	ένα	επιπλέ-
ον	όργανο	του	σώματός	μας	που	το	κουβαλάμε	πάντα	μαζί	μας	
και	το	οποίο	ενεργοποιείται	ανά	πάσα	στιγμή	και	σε	κάθε	χώρο,	
προκειμένου	να	επεκτείνει	το	βεληνεκές	των	αισθήσεών	μας.	Η	
δυνατότητα	της	τεχνολογίας	έχει	γίνει	αόρατη,	διαφανής,	δεδο-
μένη.	Το	να	στερούμαστε	τις	κινητές	συσκευές	μας	βιώνεται	ως	
μια	κατάσταση	αποκλεισμού	από	τις	υπερσυνδεδεμένες	πραγμα-
τικότητές	μας,	 ένας	μεταφορικός	ακρωτηριασμός	 των	ψηφιακά	
ενισχυμένων	φυσικών	σωμάτων	μας	και	εγκεφάλων	μας.	

Εφαρμογές στον χώρο του πολιτισμού
Οι	δυνητικές	εφαρμογές	στον	χώρο	του	πολιτισμού,	ακολουθώ-
ντας	τις	παραπάνω	τάσεις,	περιλαμβάνουν	την	αλληλεπίδραση	
του	χρήστη	με	το	μνημείο,	τον	χώρο	ή	το	πολιτιστικό	αντικείμενο	
μέσα	από	ένα	ανεξάντλητο	πλήθος	συνδυασμών,	οι	οποίοι	περι-
ορίζονται	μόνο	από	την	ανθρώπινη	δημιουργικότητα.	

Ενδεικτικές	εφαρμογές:
u		Ψηφιακές	ξεναγήσεις
u		Διαδραστικά	ερμηνευτικά	μέσα	/	χώροι	εμβύθισης	(immersive	

worlds)
u		Συλλογή	 δεδομένων	 ροής	 και	 ενδιαφέροντος	 επισκεπτών	

ενός	χώρου	ή	μιας	έκθεσης	μέσω	αισθητήρων
u		Εκπαιδευτικές	βιωματικές	εφαρμογές	
u		"Wearable"	 συσκευές	 (που	 φοριούνται)	 μπορούν	 να	 βελτιώ-

σουν,	να	αυτοματοποιήσουν	ή	να	δημιουργήσουν	νέες	εμπει-
ρίες	κατά	την	περιήγηση	σε	έναν	χώρο	

u		Εφαρμογές	ασφαλείας	για	την	παρακολούθηση	του	χώρου.
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3.5.1.4 Ευρυζωνικότητα και Cloud
Απαραίτητη	προϋπόθεση	για	την	αποτελεσματική	υλοποίηση	των	
εφαρμογών	 που	 αναφέρθηκαν	 είναι	 ένα προηγμένο και και-
νοτόμο περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από γρήγορες 
συνδέσεις με το Διαδίκτυο και κατάλληλες δικτυακές υπο-
δομές για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
εφαρμογών. Αυτή είναι ακριβώς και η έννοια της «Ευρυζω-
νικότητας».

Πιο	συγκεκριμένα,	 εννοείται	 μία	 κατάλληλη	δικτυακή	 υποδομή	
που	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 αδιάλειπτης	 σύνδεσης	 υψηλής	 ταχύ-
τητας	 (10-100	φορές	γρηγορότερα	της	συμβατικής),	 ικανοποιεί	
τις	εκάστοτε	ανάγκες	σε	εύρος	ζώνης,	αναδραστικότητα	και	δι-
αθεσιμότητα,	και	 είναι	 ικανή	να	αναβαθμίζεται	συνεχώς	και	με	
μικρό	επιπλέον	κόστος,	ώστε	να	εξακολουθεί	να	 ικανοποιεί	τις	
ανάγκες	όπως	αυτές	αυξάνονται	και	μετεξελίσσονται	με	ρυθμό	
και	κόστος	που	επιτάσσει	η	πρόοδος	της	πληροφορικής	και	της	
τεχνολογίας	επικοινωνιών.

Από	 την	 άλλη,	 με	 τον	 όρο	 “Cloud Computing”	 εννοείται	 ένα	
μοντέλο	παροχής	υπηρεσιών	τεχνολογίας	που	επιτρέπει	την	πρό-
σβαση	 μέσω	 Διαδικτύου	 σε	 κοινόχρηστους	 τεχνολογικούς	 «πό-
ρους»,	 όπως	 δίκτυα,	 servers,	 αποθηκευτικό	 χώρο,	 εφαρμογές,	
δίνοντας	με	αυτόν	τον	τρόπο	τη	δυνατότητα	στους	τελικούς	χρή-
στες	να	τους	αποκτήσουν	και	να	τους	χρησιμοποιήσουν	γρήγορα	
και	εύκολα.

Στη	συνέχεια	εξηγούνται	τα	διάφορα	είδη	ευρυζωνικών	υπηρεσι-
ών	Cloud	Computing	που	αποτελούν	σημείο	αφετηρίας	για	τον	
σχεδιασμό	μιας	ψηφιακής	υπηρεσίας	από	την	πλευρά	του	διαχει-
ριστή	(εν	προκειμένω,	του	πολιτιστικού	οργανισμού):	

¢  Software as a Service (SaaS)
Οι	 εφαρμογές	SaaS	παρέχονται	 μέσω	Διαδικτύου	 με	 διάφορα	
μοντέλα	 πληρωμών,	 είτε	 συνδρομητικό,	 είτε	 pay-as-you-go,	
είτε	χωρίς	χρέωση	όταν	το	κόστος	παροχής	καλύπτεται	για	τον	
προμηθευτή	με	έμμεσα	έσοδα	διαφήμισης.	Οι	εφαρμογές	φιλο-
ξενούνται	από	τον	πάροχό	τους	σε	κοινόχρηστες	τεχνολογικές	
υποδομές	και	πόρους,	οι	οποίοι	κατανέμονται	στους	διαφόρους	
χρήστες	ανάλογα	με	τις	κατά	περίπτωση	ανάγκες	τους.	Οι	χρή-
στες	δεν	εμπλέκονται	στις	διαδικασίες	αναβάθμισης	των	εφαρ-
μογών	σε	νεότερες	εκδόσεις	ή	διορθώσεών	τους	σε	περιπτώ-
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σεις	σφαλμάτων.	Οι	εφαρμογές	διαθέτουν	συνήθως	ένα	εύκολο	
σετ	εντολών	μέσω	Διαδικτύου	(API)	το	οποίο	χρησιμοποιείται	για	
την	ενσωμάτωσή	τους	σε	άλλες	εφαρμογές.

¢  Platform as a Service (PaaS)
Τα	εργαλεία	PaaS	επιτρέπουν	τη	δημιουργία	διαδικτυακών	εφαρ-
μογών	από	τρίτους	χρήστες	χωρίς	να	απαιτείται	επένδυση	σε	εξει-
δικευμένο	λογισμικό	προγραμματισμού	και	των	αντίστοιχων	υποδο-
μών	υποστήριξής	του·	παρέχονται	και	αυτές	μέσω	Διαδικτύου.

¢  Infrastructure as a Service (IaaS)
Οι	 υποδομές	 IaaS	 καλύπτουν	 τις	 υλικοτεχνικές	 ανάγκες	 των	
SaaS	και	PaaS	μέσω	της	διάθεσης	κοινόχρηστων	πόρων	server,	
λογισμικού,	χώρου	datacenter	και	εξοπλισμού	δικτύου	χωρίς	την	
ανάγκη	πάγιας	αγοράς	τους.

3.5.2  Τεχνολογικά πεδία πολιτιστικής  
διαχείρισης

Προσπαθώντας	να	δώσουμε	μια	όσο	γίνεται	απλή	και	συνοπτική	
εικόνα	ενός	σύνθετου	χώρου,	μπορούμε	να	ορίσουμε	αδρά	τρία 
τεχνολογικά πεδία της πολιτιστικής διαχείρισης:
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u  τεχνολογίες πρόσβασης	που	έχουν	να	κάνουν	με	τα	μέσα	
και	τις	υποδομές	διατήρησης,	επιμέλειας	και	προσβασιμότη-
τας	του	Ψηφιακού	Πολιτιστικού	Περιεχομένου	(ΨΠΠ),

u  διαδραστικές τεχνολογίες	αναπαράστασης	και	σχεδιασμού	
εικονικών	χώρων,	και

u  συμμετοχικές τεχνολογίες	επικοινωνίας,	δικτύωσης	και	μά-
θησης	για	χρήστες,	επισκέπτες	και	άλλες	ομάδες	κοινού.

3.5.2.1  Τεχνολογίες πρόσβασης: η διαχείριση  
του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Ως	τεχνολογίες	πρόσβασης	ορίζουμε	τις	εφαρμογές,	μεθοδολο-
γίες	και	 υποδομές	που έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της 
διατήρησης, ορθής διαχείρισης και προσβασιμότητας του 
ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.	Οι	πρακτικές	και	υπο-
δομές	πρόσβασης	βρίσκονται	εύλογα	στην	καρδιά	των	εργασιών	
των	μουσείων,	βιβλιοθηκών,	αρχείων	και	άλλων	πολιτιστικών	ιδρυ-
μάτων	που	καλούνται	να	εξασφαλίσουν	ότι	η	πολιτιστική	πληρο-
φορία	 είναι	 ορθά	δομημένη,	πλήρως	 τεκμηριωμένη	ως	προς	 το	
ιστορικό	και	ερμηνευτικό	της	πλαίσιο,	εύκολα	προσβάσιμη	και	χρη-
στική	ως	προς	τους	τρόπους	μετάδοσης	και	δημοσίευσής	της.	Με	
βάση	τις	πρακτικές	που	εφαρμόζουν	διεθνώς	τα	πολιτιστικά	ιδρύ-
ματα,	αλλά	λαμβάνοντας	υπ’	όψιν	και	τον	ψηφιακό	κύκλο	ζωής	της	
πολιτιστικής	δημιουργίας	από	τη	στιγμή	 της	δημιουργίας	έως	τη	
δημοσίευση,	μπορούμε	να	ξεχωρίσουμε	τρεις	φάσεις	ή	κατηγορίες	
τεχνολογιών	και	υποδομών	πρόσβασης	που	έχουν	να	κάνουν	με:	
u		τηv	ψηφιακή	διατήρηση	του	περιεχομένου,
u		τη	διαχείριση	και	τεκμηρίωση	ψηφιακών	συλλογών,	και
u		τη	σημασιολογική	επεκτασιμότητα,	διαλειτουργικότητα	και	δι-

ασυνδεσιμότητα	 του	 περιεχομένου	 μέσω	 τεχνολογιών	 ιστού	
και	γνώσης.

Η	 εξέλιξη	 των	 μουσειακών	 πληροφοριακών	 συστημάτων	 αλλά	
κυρίως	 η	 εμφάνιση	 του	 παγκόσμιου	 «σημασιολογικού	 ιστού»	
(semantic	web)	στα	τέλη	του	20ού	αιώνα	σήμαναν	μια	στροφή	σε	
περισσότερο	συστηματοποιημένα,	επαγγελματικά	και	διαχειριστι-
κά	μοντέλα	προσέγγισης,	τα	οποία	ήταν	πλέον	προσανατολισμέ-
να	στην	οργάνωση,	δόμηση	και	διαχείριση	των	ψηφιακών	δεδομέ-
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νων	ως	«διασυνδεδεμένων	και	ανοιχτών	δεδομένων»	(linked	open	
data)	που	περιγράφουν	τις	πολιτιστικές	και	αρχειακές	συλλογές.	
Αυτός	ο	νέος	επαγγελματισμός	δίνει	πλέον	προτεραιότητα	σε	ένα	
μουσείο	δομημένο	και	τεκμηριωμένο	σύμφωνα	με	διεθνή	τεχνικά	
πρότυπα	και	σε	μεγάλο	βαθμό	αυτοματοποιημένες	διαδικασίες.

3.5.2.2  Διαδραστικές τεχνολογίες: αναπαράσταση και 
διαδραστικά περιβάλλοντα

Ιδιαίτερα	 σημαντικό	 και	 συνεχώς	 εξελισσόμενο	 είναι	 το	 τε-
χνολογικό	πεδίο	της	γεωχωρικής	αποτύπωσης,	οπτικοποίησης	
και	 του	 σχεδιασμού της πολιτιστικής πληροφορίας σε 
αφηγηματικά, διαδραστικά περιβάλλοντα.	 Πρόκειται	 για	
έναν	τομέα	όπου	η	σύγκλιση	ανεπτυγμένων	εδώ	και	δεκαετι-
ών	τεχνολογιών	όπως	τα	Γεωγραφικά	Συστήματα	Πληροφορι-
ών	 (Geographical	 Information	Systems	-	GIS)	με	αναδυόμενες	
τεχνολογίες,	 όπως	 οι	 εφαρμογές	 «εικονικής	 και	 επαυξημένης	
πραγματικότητας»	 (Virtual	 Reality	 &	 Augmented	 Reality)	 που	
προαναφέρθηκαν	 ή	 οι	 τεχνικές	 τρισδιάστατης	 σάρωσης	 και	
αναπαράστασης,	σε	συνδυασμό	με	έναν	ολοένα	και	πιο	προ-
σβάσιμο	τεχνικό	εξοπλισμό	όπως	οι	οθόνες	αφής	και	υψηλής	
ανάλυσης,	 έχουν	 πολλαπλασιάσει	 θεαματικά	 τις	 δυνατότητες	
και	τα	πεδία	εφαρμογής.	

Αυτό	το	ευρύ	πεδίο	καλύπτει	ένα	τεράστιο	φάσμα	τεχνολογιών	
που	έρχονται	να	δώσουν	απαντήσεις	σε	διαφορετικές	προβλη-
ματικές	και	επίπεδα	δράσης,	από	τον	στρατηγικό	σχεδιασμό	για	
τη	 διατήρηση	 και	 βιώσιμη	 διαχείριση	 μνημείων,	 αρχαιολογικών	
χώρων	και	ιστορικών	συνόλων	μέχρι	τον	δημιουργικό	σχεδιασμό	
πλούσιων	ψηφιακών	μουσειακών	εμπειριών.

3.5.2.3  Συμμετοχικές τεχνολογίες: από τα κοινωνικά 
δίκτυα στις εκπαιδευτικές εφαρμογές

Οι	θεωρίες	και	οι	πολιτικές	της	πολιτιστικής	διαχείρισης	δίνουν	
σήμερα	όλο	και	μεγαλύτερη	έμφαση	στον	συμμετοχικό	σχεδια-
σμό,	τις	δημόσιες	και	κοινωνικές	δράσεις	και	την	εμπλοκή	δια-
φορετικών	ομάδων	κοινού,	όχι	μόνο	σε	σχέση	με	τη	χρήση	και	
ερμηνεία	 του	πολιτισμικού	κεφαλαίου	αλλά	και	με	 την	 ίδια	 τη	
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συνδημιουργία	 και	 τη	συνεργατική	διαχείρισή	 του.	Ανταποκρι-
νόμενοι	 σε	 αυτήν	 την	 τάση,	 οι	 πολιτιστικοί	 οργανισμοί,	κατε-
βαίνοντας «από την Ακρόπολη στην Αγορά»,	όπως	εύστοχα	
σημειώνει	 η	 Nancy	 Proctor,	 αναπτύσσουν	 εργαλειοθήκες	 και	
περιβάλλοντα	ενεργής	συμμετοχής	του	κοινού	στην	ερμηνεία	
πολιτιστικών	συλλογών,	δίνοντας	ιδιαίτερη	έμφαση	σε	κοινωνι-
κές	και	εκπαιδευτικές	δράσεις.

Αν	και	το	φάσμα	των	πολιτιστικών	εφαρμογών	και	τεχνολογιών	
που	θα	μπορούσαμε	να	χαρακτηρίσουμε	«συμμετοχικές»	είναι	
εξαιρετικά	πλούσιο	και	πλατύ,	μπορούμε	να	ξεχωρίσουμε	δύο	
κατηγορίες	ως	 προς	 το	 είδος	 της	 συμμετοχής	 του	 χρήστη	 ή	
του	επισκέπτη:	

Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με εφαρμογές και τε-
χνολογίες παραγωγής, δημοσίευσης ή σχολιασμού ψηφι-
ακού πολιτιστικού περιεχομένου από τους ίδιους τους 
χρήστες.	 Εδώ	 περιλαμβάνονται	 τόσο	 κοινωνικά	 δίκτυα	 και	
δημόσιες	 πλατφόρμες,	 η	 ενσωμάτωση	 των	 οποίων	 στην	 ψη-
φιακή	παρουσία	των	πολιτιστικών	οργανισμών	θεωρείται	πλέ-
ον	 δεδομένη,	 όσο	 και	 –κυρίως–	 εφαρμογές	 πληθοπορισμού	
(crowdsourcing),	 συνεργατικής	 συγγραφής	 και	 επισημείωσης	
(collaborative	tagging/authoring,)	και	αξιοποίησης	περιεχομένου	
παραγόμενου	 από	 τους	 ίδιους	 τους	 χρήστες	 (user-generated	
content)	που	κινητοποιούν	κοινότητες	χρηστών	με	βάση	θεμα-
τικούς	άξονες	ή	προσωπικά	ενδιαφέροντα.	

Μια δεύτερη κατηγορία είναι αυτή της δημιουργικής και 
μαθησιακής συμμετοχής του κοινού με τη χρήση εκπαι-
δευτικών μέσων και δημιουργικών εφαρμογών	όπως	η	προ-
σαρμοσμένη	διαδραστική	πλοήγηση	μέσω	κινητών	συσκευών,	
τα	ηλεκτρονικά	εκπαιδευτικά	παιχνίδια	(serious	games)	σε	εικο-
νικό	και	φυσικό	χώρο	ή	ακόμη,	πιο	πρόσφατα,	δράσεις	που	βα-
σίζονται	στις	δυνατότητες	τις	τρισδιάστατης	εκτύπωσης.	Αυτού	
του	είδους	οι	εφαρμογές	στοχεύουν	στην	ενεργή	και	πρακτική	
εμπλοκή	στοχευμένων	ομάδων	επισκεπτών	με	το	περιεχόμενο	
και	 τα	 υλικά	 των	 μουσείων,	 αρχείων	 και	 συλλογών	 μέσα	 από	
βιωματικές	δράσεις	που	είναι	σχεδιασμένες	έχοντας	κατά	νου	
συγκεκριμένα	μαθησιακά	ή	μουσειολογικά	αποτελέσματα.
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Ποικίλα	ψηφιακά	έργα	και	σχετικές	καινοτόμες	πρωτοβουλίες,	σε	
συνδυασμό	με	τα	ερευνητικά	κέντρα,	τα	συνέδρια	και	τα	εκπαι-
δευτικά	προγράμματα	 για	 την	πολιτιστική	διαχείριση,	 τις	ψηφια-
κές	τέχνες	και	τις	ψηφιακές	ανθρωπιστικές	επιστήμες	που	έχουν	
καθιερωθεί	 τα	 τελευταία	 χρόνια,	 έχουν	 ενισχύσει	 τη	 θέση	 της	
Ελλάδας	στον	 ευρωπαϊκό	 χάρτη	 του	ψηφιακού	πολιτισμού.	Πα-
ράλληλα,	δημιουργούν	προοπτικές	για	την	είσοδο	νέων	επιστη-
μόνων	και	επαγγελματιών	σε	αυτό	το	ευρύ	διεπιστημονικό	πεδίο	
που	εκτείνεται	από	την	αρχαιολογία,	τη	μουσειολογία	ή	την	αρχι-
τεκτονική	έως	τα	πληροφοριακά	συστήματα	και	τον	διαδραστικό	
σχεδιασμό.	Παρ’	 όλα	αυτά,	 και	 όπως	 καταδεικνύουν	 οι	 δείκτες	
Ανταγωνιστικότητας	και	Ψηφιακής	Οικονομίας	και	Κοινωνίας	για	
την	 εξαιρετικά χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα της χώρας σε 
σχέση με τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,	πολλά	βή-
ματα	μένουν	ακόμη	να	γίνουν	σε	κάποιες	βασικές	κατευθύνσεις,	
απολύτως	συναφείς	με	τους	στόχους της «Ψηφιακής Ελλάδας 
2016-2021»	ως	προς:

u	τον	 ευρύτερο συντονισμό μεταξύ των πολιτιστικών ορ-
γανισμών	για	κοινά	πρότυπα	και	καλές	πρακτικές	βιωσιμότητας,	
δημόσιας	πρόσβασης	και	«ανοικτότητας»	της	πολιτιστικής	πληρο-
φορίας,	

u	την	ανάπτυξη κοινών υποδομών, προγραμμάτων, δικτύων 
και μεθοδολογιών	για	την	ενημέρωση,	κατάρτιση	και	εκπαίδευ-
ση	επαγγελματιών	της	πολιτιστικής	διαχείρισης	που	θα	μπορού-
σαν	να	μειώσουν	το	κόστος	υιοθέτησης	νέων	τεχνολογιών	και	να	
εξασφαλίσουν	τη	βιωσιμότητα	σχετικών	έργων	κυρίως	για	πολιτι-
στικούς	οργανισμούς	μικρής	ή	μεσαίας	κλίμακας,

u	την	 αμεσότερη σύνδεση και καλύτερη επικοινωνία της 
ακαδημαϊκής κοινότητας με το καθημερινό «πεδίο» της 
πρακτικής της πολιτιστικής διαχείρισης	σε	σχέση	με	τις	σύγ-
χρονες	ανάγκες	και	προκλήσεις.	

4.1 Σύνοψη
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H	ελληνική	πραγματικότητα	στο	πεδίο	του	ψηφιακού	πολιτισμού,	
παρά	 τα	 προβλήματα,	 τα	 κενά	 και	 τις	 όποιες	 καθυστερήσεις,	
έχει	απορροφήσει	 σε	σημαντικό	βαθμό	 τη	διεθνή	εμπειρία	 και	
παρουσιάζει	τα	τελευταία	χρόνια	έντονη	δραστηριότητα.	Οι	ψη-
φιακές	πολιτιστικές	δράσεις	στην	Ελλάδα	έχουν	προσδιοριστεί	
σε	μεγάλο	βαθμό	από	τις	χρηματοδοτικές	δυνατότητες	των	ευ-
ρωπαϊκών	προγραμμάτων,	 από	 τις	 προτεραιότητες	 και	 τις	 κα-
τευθυντήριες	γραμμές	του	Υπουργείου,	μέσω	του	εποπτικού	του	
ρόλου,	αλλά	και	από	σημαντικές	πρωτοβουλίες	μεγάλων	πολι-
τιστικών	και	ερευνητικών	ιδρυμάτων,	όπως	για	παράδειγμα	του	
Εθνικού	 Ιδρύματος	 Ερευνών,	 των	Μουσείων	Μπενάκη	 και	 Κυ-
κλαδικής	Τέχνης,	της	Εθνικής	Πινακοθήκης,	του	Βυζαντινού	και	
Χριστιανικού	Μουσείου,	του	Ιδρύματος	Μείζονος	Ελληνισμού	και	
του	Πολιτιστικού	Ιδρύματος	Ομίλου	Πειραιώς.	Ταυτόχρονα,	φο-
ρείς	μικρής	ή	μεσαίας	κλίμακας	ή	ανεξάρτητοι	μη	κυβερνητικοί	
οργανισμοί	έχουν	καταφέρει	να	αφήσουν	το	στίγμα	τους	και	να	
πρωτοπορήσουν	 μέσω	 συνεργατικών	 δικτύων	 στην	 εφαρμογή	
τεχνολογιών	για	τη	διαχείριση	της	γνώσης	και	 της	πολιτιστικής	
πληροφορίας.

4.2 Eπισκόπηση του πεδίου
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Στην	πρώιμη φάση της ελληνικής εμπειρίας κατά τη δεκα-
ετία του 1990	σημαντικό	ρόλο	έπαιξαν	κάποια	πρώτα	κέντρα	
εξειδίκευσης	και	έργα	ηλεκτρονικής	τεκμηρίωσης	όπως	το	Κέ-
ντρο	 Πολιτισμικής	 Πληροφορικής	 στο	 Ίδρυμα	 Τεχνολογίας	 και	
Έρευνας	στην	Κρήτη	 (ΙΤΕ),	 το	πρώτο	μουσειακό	τμήμα	τεκμη-
ρίωσης	στο	Μουσείο	Μπενάκη	ή	η πρώτη απόπειρα για ένα 
εθνικό σύστημα τεκμηρίωσης και δημιουργίας ενός Εθνι-
κού Αρχείου Μνημείων.	Από	τα	τέλη	της	δεκαετίας	του	1990	
οι	νέες	τεχνολογίες	στον	πολιτισμό	και	στη	διαχείρισή	του	εισά-
γονται	σταδιακά	ως	αντικείμενο	τόσο	σε	ερευνητικά	προγράμ-
ματα	όσο	και	σε	νέα	πανεπιστημιακά	τμήματα	και	προγράμματα	
σπουδών.	Η χρηματοδοτική ώθηση ευρωπαϊκών συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων όπως η Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας και, σε δεύτερη φάση, η Ψηφιακή Σύγκλιση βοή-
θησαν στο να δοθεί προτεραιότητα σε έργα ψηφιοποίησης 
ιστορικών αρχείων και βιβλιοθηκών, συλλογών τέχνης και 

αρχαιολογικών συλλογών.	 Αρκετά	
από	τα	έργα	που	υλοποιήθηκαν	κατά	τη	
διάρκεια	 αυτής	 της	 μικρής	 «έκρηξης»	
ψηφιοποίησης	 δημιούργησαν	 μια	 σειρά	
από	συλλογές	και	αποθετήρια	ψηφιακού	
περιεχομένου	 όπως	 ο	 Πανδέκτης	 του	
Εθνικού	 Κέντρου	 Τεκμηρίωσης	 αρχικά	
και	το	searchculture.gr	στη	συνέχεια	και	
άνοιξαν	τις	προοπτικές	δημοσίευσης	και	
ευρύτερης	πρόσβασης	στο	ελληνικό	πο-
λιτιστικό	περιεχόμενο	και	στα	δεδομένα.	

Παρά	 την	 αναμφισβήτητη	 σημασία	 που	
είχαν	για	τον	χώρο	του	ψηφιακού	πολιτι-
σμού	 πρωτοβουλίες	 όπως	 οι	 ανωτέρω,	
θεμελιώδη προβλήματα εξακολου-
θούν να υφίστανται.	 Τα	 προβλήματα	
αυτά	 μπορούν	 να	 αναλυθούν	 στις	 εξής	
βασικές	κατηγορίες:

u		Μολονότι	υπήρξαν	προσπάθειες	καταγραφής,	ψηφιοποίησης	
και	τεκμηρίωσης	του	πολιτιστικού	αποθέματος	από	πολύ	νω-
ρίς	 και	 αργότερα	 προσπάθειες	 δημοσίευσης	 της	 σχετικής	
πληροφορίας,	 οι	 προσπάθειες	 αυτές	 αντιμετώπισαν	 ουσια-
στικά	προβλήματα	διαδικασίας,	θεσμικού	πλαισίου	και	συνέ-
χειας.	Η συλλογή της πληροφορίας έγινε για τα συγκε-
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Η συλλογή της πληροφορίας 
έγινε για τα συγκεκριμένα 

χρηματοδοτικά προγράμματα,  
αλλά ποτέ δεν συνδέθηκε  

με τις υπηρεσιακές και 
οργανωτικές δομές του 

Υπουργείου σε μόνιμη βάση
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κριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά ποτέ δεν 
συνδέθηκε με τις υπηρεσιακές και οργανωτικές δομές 
του Υπουργείου σε μόνιμη βάση.	Το	ίδιο	ίσχυσε	και	για	τη	
δημοσίευση	της	πληροφορίας	που	αφορούσε	σε	ένα	εξαιρετι-
κά	μικρό	υποσύνολο	του	αρχικού	υλικού	που	και	το	ίδιο	αποτε-
λούσε	ήδη	ένα	υποσύνολο	του	αρχαιολογικού	υλικού	εν	γένει.

u		Η	εργασία	του	αρχαιολόγου	έχει	τουλάχιστον	δύο	διαστάσεις,	
μία	επιστημονική	και	μία	δεύτερη	διοικητική,	που	συχνά	αγνοή-
θηκαν	από τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία έδω-
σαν έμφαση στη δημοσιοποίηση της πληροφορίας χωρίς 
να ασχολούνται με τη συλλογή και την τεκμηρίωσή της 
στην πηγή.	Η	παθογένεια	αυτή	σε	μεγάλο	βαθμό	υπαγορεύ-
τηκε	από	την	εξέλιξη	των	γενικών	στόχων	των	χρηματοδοτικών	
προγραμμάτων	που	σταδιακά	σταμάτησαν	να	χρηματοδοτούν	
υποδομές	και	έδωσαν	έμφαση	στην	παροχή	υπηρεσιών,	αγνο-
ώντας	την	πραγματικότητα	ότι	σε	προηγούμενες	προγραμμα-
τικές	περιόδους	δεν	είχαν	επιτευχθεί	οι	ουσιαστικοί	στόχοι	που	
είχαν	 τεθεί.	 Ταυτόχρονα,	 δόθηκε	 έμφαση	 στις	 υποδομές	 με	
τη	 μορφή	 κατακερματισμένων	 υπολογιστικών	 υποδομών	 (π.χ.	
εξυπηρετητές)	ή	ψηφιοποιήσεων	σε	μεγάλες	ποσότητες	αλλά	
χωρίς	στρατηγική	στόχευση	(π.χ.	πολλές	φορές	στόχος	ήταν	η	
ψηφιοποίηση	με	ποσοτικά	και	όχι	απαραίτητα	με	ποιοτικά	κριτή-
ρια).	Το	αποτέλεσμα	ήταν	οι	Προσκλήσεις	που	προκηρύχθηκαν	
στο	πλαίσιο	της	προγραμματικής	περιόδου	2007-2013	να	θεω-
ρούν	δεδομένη	την	υλοποίηση	υποδομών	συλλογής,	τεκμηρίω-
σης	και	διάθεσης	βασικής	πληροφορίας	σε	κεντρικό	επίπεδο,	
ενώ	τα	έργα	αυτά	δεν	είχαν	ποτέ	ολοκληρωθεί.	Από	την	άλλη,	
και	τα	ολοκληρωμένα	έργα,	ελλείψει	δομών	συντήρησης,	έχα-
ναν	διαρκώς	την	αξία	τους.	

u		Τα	 χρηματοδοτικά	 εργαλεία	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	 την	
υλοποίηση	των	ως	άνω	προγραμμάτων	χαρακτηρίζονται	από	
εξαιρετικά μεγάλους χρόνους επώασης, σχεδιασμού και 
υλοποίησης, με σοβαρά προβλήματα στις διαγωνιστικές 
διαδικασίες και δύσκολες σε τροποποίηση προδιαγρα-
φές.	 Το	αποτέλεσμα	είναι	 τα	 έργα	 να	έχουν	απαξιωθεί	 ήδη	
από	το	στάδιο	της	υλοποίησής	τους	(π.χ.	η	ανάλυση	φωτογρα-
φιών	για	τεκμηρίωση	αρχαιολογικών	έργων	είναι	χαμηλή	κ.λπ.)

u		Ακόμη	 και	 στην	 περίπτωση	 που	 δημιουργήθηκαν	 κεντρικές	
υποδομές	με	σύγχρονες	και	ευέλικτες	προδιαγραφές,	όπως	
στην	περίπτωση	της	Πρόσκλησης	31	και	του	Εθνικού	Κέντρου	
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4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)

Πολιτιστικό περιεχόμενο 
υψηλής αξίας σε ποιότητα
 
Υφιστάμενες υποδομές σε 
λειτουργία: Εθνικό Αρχείο 
Μνημείων, Αρχαιολογικό 
Κτηματολόγιο, Εθνικός 
Συσσωρευτής Περιεχομένου

Ψηφιοποιημένο και 
τεκμηριωμένο πολιτιστικό 
περιεχόμενο από την 
Πρόσκληση 31
 
Διαχρονικά υψηλό επίπεδο 
ζήτησης πολιτιστικού 
περιεχομένου και συνδυασμού 
του με τουριστικές υπηρεσίες

Υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
σε ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα

Διείσδυση κινητής τηλεφωνίας 
και ευρυζωνικότητας 

Υψηλές επιδόσεις σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο (μεγάλος 
αριθμός δημοσιεύσεων και 
συνεργασιών στο χώρο της 
ψηφιακής τεχνολογίας και του 
πολιτισμού) 

δυνατά σημεία
απειλές

Συνολικά περιορισμένο διαθέσιμο 
ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο
 
Περίπλοκο θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση του πολιτισμού και των 
χρηματοδοτήσεων

Ελλιπείς τηλεπικοινωνιακές 
υποδομές σε χώρους πολιτισμού 
και καθυστερήσεις στη 
δημιουργία ταχέων ψηφιακών 
δικτύων

Εγγενείς αδυναμίες τόσο στη 
δομή της αγοράς εργασίας και 
της οικονομικής ανάπτυξης, όσο 
και στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον
 
Περιορισμένη χρήση διαδικτύου 
για την ολοκλήρωση 
ηλεκτρονικών συναλλαγών

Περιορισμένες δομές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  
Περιορισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό σε φορείς πολιτισμού 
με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες 
και περιορισμοί σε νέες 
προσλήψεις

Περιορισμένες επενδύσεις 
σε Έρευνα και Καινοτομία
 
Περιορισμένη αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων ερευνητικών 
έργων

αδύνατα σημεία
ευκαιρίες

Αξιοποίηση νέων δικτυακών 
τεχνολογιών και εργαλείων
 
Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου 
με στόχο τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας (εμπορικής και 
πολιτιστικής)

Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών 
ανάδειξης του περιεχομένου (π.χ. 
Europeana, Εθνικός Συσσωρευτής 
Περιεχομένου)

Συνέργειες με ιδιωτική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας
 
Ανάπτυξη της πολιτιστικής και 
δημιουργικής βιομηχανίας
 
Αξιοποίηση του κοινού στο πλαίσιο 
της οικονομίας των κοινών
 
Περαιτέρω αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών εργαλείων και 
αξιοποίησης αποτελεσμάτων
 
Επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία

Ενεργοποίηση τοπικών κοινοτήτων

Συνδυασμός δράσεων πολιτισμού και 
τουρισμού στο πλαίσιο της 
περιφερειακής ανάπτυξης

Ανοικτά δεδομένα, ανοικτή 
πρόσβαση, ανοικτή καινοτομία, 
ανοικτά πρότυπα

Δυνατότητες αξιοποίησης 
ηλεκτρονικών μέσων για την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Πλαίσιο διαχείρισης και 
εκκαθάρισης πνευματικών 
δικαιωμάτων
 
Πλαίσιο διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων

Περαιτέρω καθυστερήσεις 
έναρξης υλοποίησης έργων 
της νέας προγραμματικής 
περιόδου
 
Μειωμένη ανταπόκριση 
τοπικής αγοράς σε νέα έργα 
λόγω περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων και κρίσης

Μειωμένη εμπορική 
αξιοποίηση περιεχομένου
 
Μειωμένο ενδιαφέρον 
πολιτιστικών φορέων για 
καινοτομία και δράσεις της 
οικονομίας των κοινών

Περιορισμοί στην 
επαναχρησιμοποίηση 
του περιεχομένου και 
μειωμένη ανταπόκριση σε 
δράσεις ανοικτότητας

Τεκμηρίωσης,	 τα	 τεκμήρια	 που	 τελικά	 συγκεντρώθηκαν	 δεν	
ήταν	 αρχαιολογικά	 τεκμήρια,	 αλλά	 περιφερειακά	 τεκμήρια	
από	φορείς	εκτός	του	Υπουργείου.
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4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)

Το	 σύνολο	 της	 ψηφιακής	 πολιτιστικής	 στρατηγικής	 θα	 πρέπει	
να	 ειδωθεί	 εντός	 του	 υπάρχοντος	 θεσμικού	 πλαισίου,	 καθώς	
και	 του	εκπεφρασμένου	πλαισίου	πολιτικών	τόσο	για	τον	πολι-
τισμό	όσο	και	για	την	έρευνα	και	τις	ψηφιακές	τεχνολογίες.	Τα	
κείμενα	 πολιτικής,	 αναφορικά	 με	 τον	 πολιτισμό,	 θα	 πρέπει	 να	
αναζητηθούν	 σε	 σχέση	 κυρίως	 με	 τα	 χρηματοδοτικά	 και	 ανα-
πτυξιακά	προγράμματα	αλλά	και	τους	περιορισμούς	που	θέτει	ο	
Ν.	3028/2002	για	την	προστασία	της	πολιτιστικής	κληρονομιάς.	
Σε	σχέση	με	τις	ψηφιακές	τεχνολογίες,	τόσο	η	πολιτική	όσο	και	
η	σχετική	νομοθεσία	είναι	αρκετά	διασπασμένες.	Θα	πρέπει	σε	
κάθε	περίπτωση	να	εξετασθούν	οι	πολιτικές	που	έχουν	διατυ-
πωθεί	 σε	 κεντρικό	 επίπεδο	 από	 τη	 Γενική	 Γραμματεία	 Τηλεπι-
κοινωνιών	και	Ταχυδρομείων	σε	σχέση	με	 την	Εθνική	Ψηφιακή	
Πολιτική,	από	το	γραφείο	του	Πρωθυπουργού	και	τη	νεοσύστατη	
Γενική	Γραμματεία	Ψηφιακής	Πολιτικής	σε	σχέση	με	την	εθνική	
ψηφιακή	στρατηγική,	από	το	Υπουργείο	Εσωτερικών	και	Διοικη-
τικής	Ανασυγκρότησης	 (πρώην	Διοικητικής	Μεταρρύθμισης)	σε	
σχέση	με	την	ηλεκτρονική	και	ανοιχτή	διακυβέρνηση,	καθώς	και	
τα	προοίμια	των	Προσκλήσεων	65,	14	και	 ιδίως	31	που	περιέ-
χουν	πολλαπλά	στοιχεία	για	τις	πιθανές	κατευθύνσεις	μια	ψηφι-
ακής	πολιτικής	για	τον	πολιτισμό.	

Επιπλέον,	σε	επίπεδο	νόμων	θα	πρέπει	να	εξετασθούν	ιδίως	οι	
Νόμοι	3861/2010	για	τη	Διαύγεια,	3882/2010	για	τα	ανοιχτά	γεω-
χωρικά	δεδομένα	και	4305/2010	για	τα	ανοιχτά	δεδομένα	καθώς	
και	ο	πρόσφατος	νόμος	για	τη	Γενική	Γραμματεία	Ψηφιακής	Πο-
λιτικής	με	έμφαση	στην	αιτιολογική	του	έκθεση.	

Σε	επίπεδο	ερευνητικής	και	περιφερειακής	πολιτικής	θα	πρέπει	
να	ειδωθούν	ιδίως	τα	κείμενα	σε	σχέση	με	την	έξυπνη	εξειδίκευ-
ση,	σε	περιφερειακό	και	κεντρικό	επίπεδο,	καθώς	και	οι	Νόμοι	
4009/2011	και	4310/2011,	όπως	ισχύουν	σε	σχέση	με	τα	ακαδη-
μαϊκά	και	ερευνητικά	ιδρύματα.	

Στις	αρχές	του	2017	εκδόθηκε	νέα	έκδοση	της	εθνικής	ψηφια-
κής	πολιτικής,	 ιδίως	μετά	τη	σύσταση	της	Γενικής	Γραμματείας	
Ψηφιακής	Πολιτικής	και	τον	μετασχηματισμό	της	σε	Υπουργείο	
Ψηφιακής	Πολιτικής.

4.3 Εθνικές πολιτικές
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Παρά τη διασπορά τους, υπάρχει πλέον ένα συμπαγές 
σώμα από νομοθετικά κείμενα και κείμενα πολιτικής που 
μας δίνουν μια εικόνα για μια ψηφιακή πολιτική που έχει 
ως στόχο την αύξηση της πρόσβασης στο ψηφιακό από-
θεμα με τον πλέον συμφέροντα τρόπο για το ελληνικό 
δημόσιο και τον πολίτη. Παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 νόμοι	 αυ-
τοί	 αποτελούν	 μέρος	 ενός	 ευρύτερου	 συνόλου	 πολιτικών	 που	
εντάσσονται	άμεσα	ή	έμμεσα	μέσα	στο	πλαίσιο	των	αντίστοιχων	
ευρωπαϊκών	πολιτικών,	έχει	δοθεί	έμφαση	κυρίως	στο	κομμάτι	
που	έχει	να	κάνει	με	την	υποστήριξη	των	ψηφιακών	υπηρεσιών	
προς	τον	πολίτη,	παρά	το	γεγονός	ότι,	ειδικά	στην	πιο	πρόσφατη	
προγραμματική	περίοδο,	το	ενδιαφέρον	έχει	στραφεί	προς	την	
ενιαία	 αγορά	 και	 την	 ανάπτυξη	 ανταγωνιστικών	 επιχειρήσεων	
στον	ψηφιακό	κόσμο.

Στα	 επόμενα	 χρόνια	 αναμένεται	 να	 δούμε	 πιο	 συγκεκριμένες	
νομοθετικές	προτάσεις	και	προτάσεις	πολιτικής	στα	ακόλουθα	
θέματα:	
u		νέα	πολιτική	για	την	έρευνα	και	την	τεχνολογία,	με	μεγαλύτε-

ρη	 έμφαση	 τόσο	στην	ανάπτυξη	διανοητικού	 κεφαλαίου	 και	
ιδιοκτησίας	όσο	και	στην	ανάπτυξη	ψηφιακών	υποδομών	και	
στην	έξυπνη	εξειδίκευση,

u		ολοκληρωμένη	νομοθεσία	για	την	ανοιχτή	διακυβέρνηση,	και	
u		έστω	συγκεκριμένες	ρυθμίσεις	για	την	οικονομία	του	διαμοι-

ρασμού.

4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)

...υπάρχει πλέον ένα συμπαγές σώμα  
από νομοθετικά κείμενα και κείμενα πολιτικής  

που μας δίνουν μια εικόνα για μια ψηφιακή πολιτική 
που έχει ως στόχο την αύξηση της πρόσβασης  

στο ψηφιακό απόθεμα με τον πλέον συμφέροντα 
τρόπο για το ελληνικό δημόσιο και τον πολίτη.
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Ενώ	διαμορφώνεται	πλέον	ένα	ολοκληρωμένο	πλαίσιο	πολιτικών	
για	την	ψηφιακή	πληροφορία,	εξακολουθεί	να	υπάρχει	σοβαρό	
ζήτημα	 σε	 σχέση	 με	 τον	 τρόπο	 που	 λειτουργεί	 στην	 πράξη	 η	
αρχαιολογική	νομοθεσία,	η	νομοθεσία	για	τα	ανοιχτά	δεδομένα	
και	την	ανοιχτή	διακυβέρνηση	και	η	εφαρμογή	των	πολιτικών	για	
την	έρευνα,	καινοτομία	και	ανάπτυξη.	Η	επίλυση	των	προβλημά-
των	αυτών	είναι	δυνατόν	να	γίνει	σε	επίπεδο	τόσο	κανονιστικών	
πράξεων	εφαρμοστικών	τής	ως	άνω	νομοθεσίας	όσο	και	με	τη	
δημιουργία	ενός	συνεκτικού	πλαισίου	για	την	επαγγελματική	και	
επιστημονική	εξέλιξη	των	αρχαιολόγων	σε	συνάρτηση	με	τη	δη-
μόσια	διάθεση	της	πληροφορίας.	

Ενώ διαμορφώνεται πλέον ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
πολιτικών για την ψηφιακή πληροφορία, εξακολουθεί 

να υπάρχει σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τον τρόπο  
που λειτουργεί στην πράξη η αρχαιολογική νομοθεσία, 
η νομοθεσία για τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή 

διακυβέρνηση και η εφαρμογή των πολιτικών για  
την έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη.

4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)

H	ανταγωνιστικότητα	 της	 ελληνικής	 οικονομίας	 είναι	 ασθενής,	
κυρίως	λόγω	της	επιδείνωσής	της	επί	σειρά	ετών.	Η	θέση	της	
Ελλάδας	 στον	 Δείκτη	 Ανταγωνιστικότητας	 της	 Ευρώπης	 σύμ-
φωνα	 με	 το	 “The	 Europe	 2020	 Competitiveness	 Report”	 του	
World	Economic	Forum	για	το	2012	είναι	απογοητευτική,	καθώς	

4.4  Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και  
Κοινωνίας
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4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)

η χώρα μας κατατάσσεται στην 25η θέση στο σύνολο των 
(τότε) 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. 

Στους	παράγοντες	που	επηρεάζουν	την	ανταγωνιστικότητα	και,	
συνεπώς,	την	οικονομική	ευημερία	και	ανάπτυξη	μιας	χώρας	πε-
ριλαμβάνονται	(σε	παρένθεση	η	θέση	της	Ελλάδας):	το	Επιχειρη-
ματικό	Περιβάλλον	(27η),	η	Ψηφιακή	Ατζέντα	(25η),	η	Καινοτομία	
(23η),	η	Εκπαίδευση	και	Κατάρτιση	(24η),	η	Αγορά	Εργασίας	και	
Απασχόληση	 (26η),	η	Κοινωνική	Ένταξη	 (22η)	και	η	Περιβαλλο-
ντική	Αειφορία	(22η).	Είναι	προφανές	ότι	σε	όλους	αυτούς	τους	
επιμέρους	τομείς	η	Ελλάδα	επιδεικνύει	πολύ	χαμηλές	επιδόσεις.	

Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	του	Δείκτη	Ψηφιακής	Οικονομίας	
και	Κοινωνίας	(DESI)	για	το	2016,	η	Ελλάδα	κατατάσσεται	στην	
26η	θέση	μεταξύ	 των	28	 της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	καθώς	πα-
ρουσιάζει	εκτεταμένες	εγγενείς	αδυναμίες	τόσο	στη	δομή	της	
αγοράς	 εργασίας	 και	 της	 οικονομικής	 ανάπτυξης	 όσο	 και	 στη	
δυνατότητα	ανάπτυξης	των	ψηφιακών	μέτρων.	

Μεταξύ	των	βασικών	προβλημάτων	αναφέρονται:

u		η	χαμηλή απόδοση στην ευρυζωνική διείσδυση,
u		η	περιορισμένη (συγκριτικά) συχνότητα χρήσης του Δι-

αδικτύου,	 ειδικά	 για	 θέματα	 ηλεκτρονικών	συναλλαγών	 και	
ηλεκτρονικών	προμηθειών,	και
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u		οι	περιορισμένες, μέχρι στιγμής, δυνατότητες που υπάρ-
χουν στη δημιουργία ταχέων ψηφιακών δικτύων,	τα	οποία	
θα	μπορούσαν	να	υποστηρίζουν	κάθε	δραστηριότητα	της	επι-
χειρηματικής	και	της	ιδιωτικής	ζωής.

Επιπλέον,	 σύμφωνα	με	 τα	στοιχεία	 του	Δείκτη,	παρά	 το	 γεγο-
νός	ότι	το	99%	των	ελληνικών	νοικοκυριών	έχουν	τη	δυνατότητα	
πρόσβασης	σε	σταθερές	ευρυζωνικές	υπηρεσίες,	 το	34%	δεν	
έχει	ακόμη	συνδρομή	σε	αυτές,	κάτι	που	σημαίνει	πως	περίπου	
το	1/3	των	εν	δυνάμει	ψηφιακών	καταναλωτών	παραμένει	εκτός	
αγοράς.	Το	γεγονός	αυτό	οφείλεται και στο χαμηλό επίπε-
δο ψηφιακών δεξιοτήτων	(το	30%	των	πολιτών	δεν	έχει	χρη-
σιμοποιήσει	ποτέ	 του	 το	Διαδίκτυο)	αλλά	κυρίως	στην	έλλειψη	
καταναλωτικής	εμπιστοσύνης	προς	τις	παρεχόμενες	ψηφιακές	
υπηρεσίες.	Είναι	χαρακτηριστικό,	επίσης,	ότι	στον	Δείκτη	Ψηφι-
ακής	Ωριμότητας	(Digital	Density	Index)	της	Accenture,	ο	οποίος	
παρουσιάσθηκε	για	πρώτη	φορά	για	τη	χώρα	μας	πρόσφατα,	η	
Ελλάδα	είναι	στην	17η	θέση	ανάμεσα	στις	18	οικονομίες	στον	
πλανήτη	τις	οποίες	έχει	αξιολογήσει	μέχρι	στιγμής	η	εταιρεία.

4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)
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4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)

Πρόσφατα	ολοκληρώθηκε	η	Δημόσια	Διαβούλευση	της	Στρατη-
γικής	για	την	Ψηφιακή	Ανάπτυξη	«Ψηφιακή	Ελλάδα	2016-2021»	
από	το	Υπουργείο	Ψηφιακής	Πολιτικής,	Τηλεπικοινωνιών	και	Ενη-
μέρωσης.

Οι	Στρατηγικοί	Στόχοι,	όπως	παρουσιάζονται	στο	συγκεκριμένο	
κείμενο,	προσεγγίζονται	μέσω	των	κάτωθι	επτά	τομέων	παρέμ-
βασης,	που	αποτελούν	και	τους	τομείς	ανάπτυξης	για	τα	επόμε-
να	έτη:	

4.5.1  Ανοιχτά δεδομένα (Open data)

Διάθεση	δημόσιων	ανοικτών	δεδομένων.	Αφορά	σε	δεδομένα	
ή	σύνολα	δεδομένων	που	άπτονται	του	συλλογικού.	Χρειάζεται	
μια	συνεπής	πολιτική	η	οποία	θα	επιτρέπει	την	ελεύθερη	διάθε-
ση	και	επαναχρησιμοποίησή	τους.

4.5  Ψηφιακή Ελλάδα 2016-2021
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4.5.2  Διαλειτουργικότητα (Interoperability)

Η	διαλειτουργικότητα	συστημάτων	και	πληροφοριών	αποκτά	όλο	
και	περισσότερη	σημασία	καθώς	οι	χρήστες	απαιτούν	την	παρο-
χή	ολοκληρωμένων	διαδικτυακών	υπηρεσιών.	H	διαλειτουργικό-
τητα	στην	ηλεκτρονική	διακυβέρνηση	γίνεται	όλο	και	περισσότε-
ρο	ζήτημα	κρίσιμης	σημασίας	για	τη	βελτίωση	του	παραγωγικού	
μοντέλου	της	δημόσιας	διοίκησης.	

4.5.3   Έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες 
(Smart applications and services)

Εφαρμογές	και	υπηρεσίες	που	με	χρήση	των	ΤΠΕ	θα	μετασχη-
ματίσουν	δυνητικά	 κάθε	 τομέα	 της	 κοινωνικής	 και	 οικονομικής	
ζωής.	

4.5.4 Προσβασιμότητα (Access)

Η	ηλεκτρονική	προσβασιμότητα	καθορίζει	τις	πρωτοβουλίες	με	
τις	οποίες	θα	εξασφαλισθεί	για	όλους	τους	πολίτες	πρόσβαση	
στις	 υπηρεσίες	 της	Κοινωνίας	 των	Πληροφοριών	με	 την	άρση	
των	τεχνικών,	νομικών,	γεωγραφικών	ή	άλλων	φραγμών	στους	
οποίους	συχνά	προσκρούει	η	χρήση	ψηφιακών	και	διαδικτυακών	
υπηρεσιών.	

4.5.5 Επίτευξη κρίσιμης μάζας (Critical mass)

Αφορά	στην	ενίσχυση	της	επιχειρηματικότητας	στην	ψηφιακή	οι-
κονομία	και	στην	εξωστρέφεια	αυτής,	με	σκοπό	την	εξισορρόπη-
ση	της	απαιτούμενης	ζήτησης	και	της	προσφοράς	συστημάτων	
και	υπηρεσιών	ΤΠΕ.	Ανάπτυξη	της	επιχειρηματικότητας	και	μέσω	
των	ΤΠΕ.	

4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)
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4.5.6 Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital skills)

Εξοικείωση	 πληθυσμιακών	 ομάδων-στόχων	 (target	 groups)	 με	
δυνατότητες	χρήσης	ψηφιακών	και	διαδικτυακών	προϊόντων	και	
υπηρεσιών	αλλά	και	δημιουργία	ζήτησης.	Μείωση	του	ψηφιακού	
χάσματος,	 με	 έμφαση	 στις	 αδύναμες	 ομάδες	 του	 πληθυσμού.	
Δημιουργία	«ψηφιακά	ώριμης	κοινωνίας»,	επενδύοντας	στη	δημι-
ουργία	ικανότητας	των	πολιτών	να	δρουν,	να	ζουν,	να	επιχειρούν,	
να	προοδεύουν	αξιοποιώντας	στο	έπακρο	τα	εργαλεία	της	ψη-
φιακής	οικονομίας.	

4.5.7 IT διακυβέρνηση και αλλαγή

Ο	τομέας	αφορά	στην	παρέμβαση	στη	μεθοδολογία	υλοποίησης	
των	έργων	ανάλογα	με	το	business	case	με	σκοπό	τις	συνέρ-
γειες	με	συγκεκριμένες	επιχειρησιακές	αλλαγές	και	ενσωματω-
μένες	αρχές	σχεδιασμού	σε	έργα	κάθε	κλίμακας,	ώστε	να	μην	

υπάρχουν	 αποσπασματικές	 νησί-
δες	 αλλά	 μία	 ολοκληρωμένη	 πα-
ρεμβατική	τακτική.	

Όλα τα παραπάνω στοχεύουν 
στο να αποδώσουν γνήσια πρό-
σβαση σε προηγμένες ψηφιακές 
υποδομές, επιχειρηματικότη-
τα ανταγωνιστική στο διεθνές 
ψηφιακό περιβάλλον, έξυπνη 
λειτουργία και διασύνδεση του 
κράτους, ψηφιακή συνοχή για 
τις κοινωνικές προκλήσεις, ένα 
έξυπνα βιώσιμο οικοσύστημα 
για καλύτερη ποιότητα ζωής.

4. Η ελληνική ιδιαιτερότητα (συνέχεια)

...γνήσια πρόσβαση σε 
προηγμένες ψηφιακές υποδομές, 
επιχειρηματικότητα ανταγωνιστική 
στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον, 
έξυπνη λειτουργία και διασύνδεση 
του κράτους, ψηφιακή συνοχή για  

τις κοινωνικές προκλήσεις...
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5. Μια ψηφιακή 
στρατηγική για 
τον πολιτισμό



59

Σύνοψη

Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό
2016 - 2022

59

Στο	τρέχον	κεφάλαιο	αποτυπώνεται	με	επίκεντρο	το	«ζων	μνημείο»,	
όπως	αυτό	ορίζεται	στο	Κεφάλαιο	2	του	παρόντος,	το	σύνολο	των	
πόρων,	των	μετόχων,	των	τεχνολογιών	και	του	επιχειρησιακού	περι-
βάλλοντος	που	οδηγούν	στην	παραγωγή	αξίας	και	στην	ανάπτυξη	
και	προτείνεται	συγκροτημένη	στρατηγική	προσέγγιση	για	τη	δια-
χείρισή	τους	με	βάση	τις	εξής	ψηφιακές	προτεραιότητες:

έμφαση στις ψηφιακές υποδομές:  
u		σύνδεση	με	οπτική	ίνα	όλων	των	μεγάλων	μνημείων	της	χώρας,

u			δημιουργία	ενός	εθνικού	πολιτιστικού	υπολογιστικού	νέφους	
(national	culture	cloud),

u		συγκρότηση	μητρώων,

u		άνοιγμα	ή	επαναχρησιμοποίηση	των	πολιτιστικών	δεδομένων,
	 	τόσο	σε	διοικητικό	όσο	και	σε	επιστημονικό	επίπεδο,	και	διερεύ-
νηση	των	μοντέλων	παραγωγής	αξίας	μέσα	από	αυτά	για	την	
κοινωνία	και	την	οικονομία·

ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών για: 

u	βέλτιστη	ηλεκτρονική	διακυβέρνηση,

u		ψηφιακή	διατήρηση,	διαχείριση	και	ανάδειξη	της	πολιτισμικής
	 κληρονομιάς·

και	τα	εξής	χαρακτηριστικά:

 δημιουργία δικτύων καινοτομίας με τη συμμετοχή του συνό-
λου των παραγόντων της τριπλής έλικας (που	θα	συνταχθούν,	
ενδεχομένως,	γύρω	από	σύμφωνα	ποιότητας),	δηλαδή:	

u	του	δημόσιου	τομέα	και	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης,

u	της	ερευνητικής	κοινότητας	και	της	κοινωνίας	των	πολιτών,		
u	της	ιδιωτικής	πρωτοβουλίας·

διευκόλυνση υλοποίησης με: 

u		σχεδιασμό	 δράσεων	 και	 διεύρυνση	 του	 θεσμικού	 πλαισίου	 για	
την	ανάπτυξη	νέων	επιχειρησιακών	μοντέλων	από	πλευράς	Πο-
λιτείας	(Υπουργείο,	Υπουργείο	Ψηφιακής	Πολιτικής	κ.λπ.),	

u		σχεδιασμό	δράσεων	σε	επίπεδο	Περιφερειών,	ώστε	να	αναδει-
χθούν	τα	τοπικά	και	αναπτυξιακά	στοιχεία	του	κάθε	μνημείου	
και	 της	 ευρύτερης	περιοχής	 και	 να	 ακουστούν	 οι	 φωνές	 της	
τοπικής	κοινωνίας.

5.1 Σύνοψη
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Η ψηφιακή στρατηγική για τον πολιτισμό κινείται σε δύο 
διαστάσεις, την πολιτιστική και την ψηφιακή,	και	στη	βάση	
αυτών	χαράσσεται	μια	ενιαία	επιχειρησιακή	προσέγγιση.	Εντοπί-
ζεται	σε	εθνικό,	τοπικό	και	περιφερειακό	επίπεδο	αλλά	βρίσκεται	
και	σε	άμεση	σχέση	και	συνάφεια	με	τις	αντίστοιχες	τάσεις	πολι-
τικής	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο.	Οι	δύο	αυτές	διαστάσεις	συμπλη-
ρώνονται εν συνεχεία από ένα τρίτο οριζόντιο επίπεδο που 
αφορά στη χάραξη πολιτικών για τη δημιουργία, διαχείριση 
και αξιοποίηση του διανοητικού και γνωσιακού κεφαλαίου 
της χώρας	και	σχετίζεται	άμεσα	με	τις	πολιτικές	έρευνας,	ανά-
πτυξης	και	καινοτομίας.	

Οι τρεις (3) στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής θέτουν το 
πλαίσιο για τη δημιουργία αξίας μέσα από την ψηφιακή πο-
λιτισμική κληρονομιά της χώρας	και	βρίσκονται	σε	συνάφεια	
με	τις	πολιτικές	για	την	έξυπνη	εξειδίκευση,	την	καινοτομία,	την	
εκπαίδευση	 και	 επαγγελματική	 κατάρτιση,	 το	 περιβάλλον,	 την	
έρευνα	και	την	ανάπτυξη	και	εν	γένει	τους	επτά	(7)	τομείς	πα-
ρέμβασης	της	εθνικής	Στρατηγικής	για	την	Ψηφιακή	Ανάπτυξη,	
όπως	αναφέρονται	στο	Κεφάλαιο	3	του	παρόντος.

Οι τρεις αυτοί στόχοι είναι:
u  η προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονο-

μιάς και ταυτότητας μέσα από τα νέα ψηφιακά κανάλια,
u  η δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομών και η ανά-

πτυξη δεξιοτήτων για τη μελλοντική βιωσιμότητα του 
ψηφιακού πολιτισμού, και

u  η βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη διασύνδεση του πολιτι-
σμού με τις τοπικές κοινότητες, την επιχειρηματικότητα 
και τον τουρισμό. 

Οι	 ΤΠΕ	 προσφέρουν	 μεγάλη	 ευχέρεια	 στην	 αξιοποίηση	 καινο-
τόμων	 και	 εξατομικευμένων	 λύσεων	 για	 την	 εφαρμογή	 ψηφια-
κής	στρατηγικής	από	τους	φορείς	διαχείρισης	της	πολιτισμικής	

5.2  Βασικοί στόχοι της ψηφιακής  
στρατηγικής

5.3 Ψηφιακές προτεραιότητες
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κληρονομιάς.	 Η	 βιωσιμότητα	 της	 πληροφορίας,	 η ανάπτυξη 
και αξιοποίηση εθνικών εγκαταστάσεων και υποδομών και 
η ανάπτυξη ποικίλων ψηφιακών υπηρεσιών	 πρέπει,	 επο-
μένως,	να	αποτελούν	πρωταρχική	προτεραιότητα	μιας	εθνικής	
στρατηγικής	και	ουσιαστικό	υποστηρικτικό	εργαλείο	για	τη	βιώ-
σιμη	διαχείριση	της	ψηφιακής	πολιτισμικής	κληρονομιάς,	καθώς	
και	να	προσφέρουν	το	πλαίσιο	για	την	ανάπτυξη	των	μνημείων	
και	εν	γένει	των	πολιτιστικών	οργανισμών.	

5.3.1 Υποδομές 

5.3.1.1 Υποδομές ευρυζωνικότητας
Σε	κάθε	μνημείο	είναι	απαραίτητος	ο	προσδιορισμός,	πέραν	των	
φυσικών,	των	ψηφιακών	υποδομών	προσβασιμότητας.	Οι	υποδο-
μές	ευρυζωνικότητας	αφορούν	στη	δικτυακή	υποδομή	που:	

MNHMEΙΟ

e-
Science 

e-Gov 

e-
Audience 

e-
Archaeo 

logy 

e-Infra 
structure 

e-Trans 
action 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Cloud 

Regi 
ster 

Data e-Preser 
vation 

e- 
Interpre 
tation 

e-Com 
merce 

e-Cura 
tion 

e- 
Docume 
ntation 

e-Ticket 
ing 

e-Book 
ing 

e-Licen 
sing 

e-Skills 

e-Work 
flow 

e- 
Pro 

motion 

e- 
Publi 
shing 

e- 
Com 

munity 



Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό
2016 - 2022

62

5. Μια ψηφιακή στρατηγική για τον πολιτισμό (συνέχεια)

u		επιτρέπει	 την	κατανεμημένη	ανάπτυξη	υπαρχόντων	και	μελ-
λοντικών	δικτυακών	εφαρμογών	και	πληροφοριακών	υπηρε-
σιών,

u		δίνει	 τη	δυνατότητα	αδιάλειπτης	σύνδεσης	των	χρηστών	σε	
αυτές,	

u		ικανοποιεί	 τις	 εκάστοτε	 ανάγκες	 των	 εφαρμογών	 σε	 εύρος	
ζώνης,	την	αναδραστικότητα	και	τη	διαθεσιμότητα,	και	

u		είναι	 ικανή	να	αναβαθμίζεται	συνεχώς	και	με	μικρό	επιπλέον	
κόστος	ώστε	να	εξακολουθεί	να	ικανοποιεί	τις	ανάγκες	όπως	
αυτές	αυξάνονται	 και	μετεξελίσσονται	με	ρυθμό	και	 κόστος	
που	επιτάσσει	η	πρόοδος	της	πληροφορικής	και	της	τεχνολο-
γίας	επικοινωνιών.

Εν	όψει	των	δικτύων	υψηλής	ταχύτητας	και	χωρητικότητας	5G,	
οι	 υποδομές	 ασύρματης	 ευρυζωνικής	 πρόσβασης	 θεωρούνται	
απαραίτητη	αναπτυξιακή	προϋπόθεση,	ενώ	το	κατάλληλο	ρυθ-
μιστικό	 πλαίσιο	 –αποτελούμενο	 από	 πολιτικές,	 μέτρα,	 πρωτο-
βουλίες,	 άμεσες	 και	 έμμεσες	 παρεμβάσεις,	 αναγκαίες	 για	 την	
ενδυνάμωση	της	καινοτομίας,	την	προστασία	του	ανταγωνισμού	
και	την	εγγύηση	σοβαρής	 ισορροπημένης	οικονομικής	ανάπτυ-
ξης–	θα	συμβάλει	προς	αυτή	την	κατεύθυνση.	

5.3.1.2 Υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud)
Οι	υποδομές	νέφους	και	οι	πλατφόρμες	αποτελούν	συστήματα	
τεράστιας	 κλίμακας	 που	 ουσιαστικά	 έχουν	 μεταμορφώσει	 τον	
τρόπο	με	τον	οποίο	παράγουμε	και	παρέχουμε	υπηρεσίες	πλη-
ροφορικής	σήμερα:	αντί	 να	αναπτύσσουμε	πληροφοριακά	συ-
στήματα	για	τα	οποία	οι	οργανισμοί	επωμίζονται	τόσο	το	κόστος	
ανάπτυξης	 όσο	 και	 το	 κόστος	 επιχειρησιακής	 λειτουργίας	 και	
διατήρησής	τους,	με	τις	λύσεις	της	πλατφόρμας	κινούμαστε	σε	
ένα	περιβάλλον	όπου	ουσιαστικά	καλούμαστε	να	διαχειριστούμε	
υπηρεσίες	με	χαμηλό	λειτουργικό	κόστος	οι	οποίες	λαμβάνονται	
από	πολλαπλούς	παρόχους.	Ακόμη	και	στην	περίπτωση	που	μέ-
ρος	των	συστημάτων	μας	βρίσκεται	σε	δικούς	μας	εξυπηρετη-
τές	ή	άλλες	δικές	μας	υποδομές,	επειδή	σχεδόν	πάντοτε	κάποιο	
μέρος	των	υπηρεσιών	και	της	υποδομής	μας	θα	βρίσκεται	σε	πε-
ριβάλλον	διαδικτυακής	πλατφόρμας,	είμαστε	αναγκασμένοι	να	
απαντήσουμε	(α)	στο	ερώτημα	τι	θα	παραμείνει	εντός	του	ορ-
γανισμού	και	τι	όχι	και	(β)	πώς	θα	πραγματοποιείται	η	διαχείριση	
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των	συστημάτων,	των	δεδομένων	και	του	κεφαλαίου	που	ανα-
πτύσσεται	 σε	 αυτές	 τις	 υβριδιακές	 υποδομές.	 Στο	 πολιτιστικό	
συμφραζόμενο,	το	ερώτημα	γίνεται	εξαιρετικά	κρίσιμο	όχι	μόνο	
εξαιτίας	 του	 νομοθετικού	 πλαισίου	 ή	 της	 οργανωσιακής	 κουλ-
τούρας	των	πολιτιστικών	μας	οργανισμών,	που	μπορεί	να	είναι	
αντίθετη	στη	χρήση	πλατφορμών,	αλλά	και	εξαιτίας	ζητημάτων	
ασφαλείας,	της	ανάγκης για οργανωσιακή αλλαγή, του τρό-
που διαχείρισης των διαδικτυακών πλατφορμών	ή	μεικτών	
υποδομών	και	της	ανάγκης	για	κατάρτιση	προτύπων	πολιτικών	
διαχείρισης	δεδομένων	και	γενικότερα	γνωσιακού	κεφαλαίου	(δι-
αδικασίες,	έργα,	δεδομένα,	προϊόντα,	υπηρεσίες),	τα	οποία	κα-
θώς	καταγράφονται	ψηφιακά	γίνονται	πιο	διαχειρίσιμα	και	απο-
τελούν	ταυτόχρονα	πηγή	δυνητικής	αξίας	για	τους	πολιτιστικούς	
οργανισμούς	στους	οποίους	ανήκουν.

Οι	 τεχνολογίες	 υπολογιστικού	 νέφους	 και	 τα	 μοντέλα	 SaaS,	
PaaS,	IaaS	αλλά	και	DaaS	(Data-as-a-Service)	μπορούν	να	αξιο-
ποιηθούν	από	τους	πολιτιστικούς	οργανισμούς	στο	πλαίσιο	μιας	
βιώσιμης	αναπτυξιακής	στρατηγικής,	εντός	του	οποίου	οι	υπο-
δομές	δεν	συνδέονται	με	τη	χρηματοδότηση,	αλλά	αποτελούν	
μέρος	 της	 λειτουργίας	 του	 οργανισμού	 και	 συνεισφέρουν	 στη	
δημιουργία	αξίας.	
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5.3.1.3 Μητρώα
Η	προτεραιότητα	ανάπτυξης	μητρώων	αφορά	στις	υποδομές 
καταγραφής, αποθήκευσης και τεκμηρίωσης του περιεχο-
μένου.	Ιδιαίτερη	μνεία	γίνεται	στα	ηλεκτρονικά	αποθετήρια	και	
στις	 εθνικές	 υποδομές	 διασύνδεσης,	 στις	 υποδομές	 φιλοξενί-
ας	του	περιεχομένου	καθώς	και	στις	υποδομές	εθνικής	χρήσης	
(Εθνικός	 Συσσωρευτής	Περιεχομένου	Εθνικού	Κέντρου	 Τεκμη-
ρίωσης,	Αρχαιολογικό	Κτηματολόγιο,	Europeana),	οι	οποίες	προ-
σφέρουν	διαλειτουργικότητα	συστημάτων	και	σημασιολογική	δι-
ασυνδεσιμότητα	των	δεδομένων.	Με	αυτό	τον	τρόπο,	καθιστούν	
το	 ψηφιακό	 περιεχόμενο	 αναζητήσιμο,	 επαναχρησιμοποιήσιμο	
και	αξιοποιήσιμο	μέσω	του	Διαδικτύου	από	ολόκληρο	τον	κόσμο.	

5.3.1.4 Δεδομένα
Πρόκειται	για	την	κυρίαρχη	ίσως	τάση	στην	ψηφιακή	τεχνολογία	
τα	τελευταία	χρόνια	και	μπορεί να συνοψισθεί στη διαρκή και 
πανταχού παρούσα συλλογή δεδομένων για κάθε μορφή 
δραστηριότητας,	 τα	 οποία	 στη	 συνέχεια	 υπόκεινται	 σε	 επε-
ξεργασία	προκειμένου	 να	προσφέρουν	 καινοτόμα	 ή	 ακόμη	 και	
βασικά	 προϊόντα	 και	 υπηρεσίες.	 Η	 ανάπτυξη	 των	 τεχνολογιών	
μεγάλων	δεδομένων	είναι	συνάρτηση	(α)	της	αδιάκοπης	συσσώ-
ρευσης	των	δεδομένων	αυτών	μέσα	από	κινητές	συσκευές	και	
έξυπνους	αισθητήρες	–συσσώρευση	που	έχει	αυξηθεί	με	γεω-
μετρική	πρόοδο	τα	τελευταία	χρόνια–	και	μέσα	από	την	ύπαρξη	
πλατφορμών	ως	βασικού	μέσου	για	την	παροχή	υπηρεσιών	πλη-
ροφορικής	 και	 (β)	 της	δυναμικής επέκτασης της Οικονομί-
ας του Διαμοιρασμού που επιτρέπει την επεξεργασία των 
σχετικών στοιχείων αποκεντρωμένα και ταυτόχρονα από 
ανθρώπους και μηχανές σε παγκόσμιο επίπεδο.	Η	ανάπτυξη	
των	 τεχνολογιών	Μεγάλων	Δεδομένων	 (Big	Data)	 είναι	 εξαιρε-
τικά	σημαντική	για	την	έννοια	του	μνημείου	τόσο	στην	κατακό-
ρυφη	όσο	και	στην	οριζόντια	διάστασή	του.	Καθώς	συλλέγονται	
στοιχεία	για	 το	μνημείο	ή	για	ένα	δίκτυο	μνημείων	και	είμαστε	
πλέον	σε	θέση	 να	 τα	επεξεργαζόμαστε,	αυξάνουμε	 την	 κατα-
νόησή	μας	για	αυτά,	ενισχύουμε	τη	διασύνδεσή	μας	με	αυτά	και	
καταλήγουμε	τελικά	σε	μια	εντονότερη	και	βαθύτερη	σχέση	μαζί	
τους.	Η	επιλογή	των	εφαρμογών	που	συνδέονται	με	το	μνημείο,	
αλλά	και	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	συναρτάται	μία	διαδρομή	γύρω	
από	τις	σχετικές	πολιτιστικές,	περιβαλλοντικές	και	παραγωγικές	
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εστίες,	βρίσκεται	σε	άμεση	σύνδεση	με	την	παραγωγή	δεδομέ-
νων	και	την	περαιτέρω	χρήση	αυτών.	

Για	τον	λόγο	αυτό,	στην	παρούσα	πρόταση	δίδεται	ιδιαίτερη	έμ-
φαση:	
u		στη	δημιουργία ενός δεδομενο-κεντρικού μοντέλου για 

τη διαχείριση του μνημείου	στην	κατακόρυφη	και	οριζόντια	
διάστασή	του,	και	

u		στη	δημιουργία εκείνων των πληροφοριακών, γνωσιακών 
και κοινωνικών υποδομών	που	θα	καταστήσουν	τη	συλλογή	
και	επεξεργασία	των	σχετικών	δεδομένων	ως	την	πλέον	απο-
τελεσματική	 και	 αποδοτική	 για	 τους	 πολιτιστικούς	 στόχους	
της	στρατηγικής.	

5.3.2  Υπηρεσίες

Η	τελευταία	και	πλέον	σημαντική	ψηφιακή	προτεραιότητα	είναι	
εκείνη	που	αφορά	στη	συνολική	διαχείριση	της	εμπειρίας του 
χρήστη αναφορικά με το πολιτιστικό περιεχόμενο μέσω 
προηγμένων υπηρεσιών. 

Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται ως προς 
τους βασικούς της άξονες από σύμφωνα ποιότητας, αλλά 
ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα δίδεται στο 
κοινό μπορεί να ακολουθηθεί ένα μεικτό μοντέλο: ο πο-
λιτιστικός οργανισμός ο οποίος διαθέτει το περιεχόμενο 
θέτει ποιοτικά κριτήρια και διατηρεί τον έλεγχο της διά-
θεσης του περιεχομένου, αλλά θα πρέπει να είναι η –κατά 
αυτόν τον τρόπο ρυθμισμένη- αγορά που θα προσφέρει τα 
κανάλια διάθεσης του περιεχομένου στο κοινό.	Αυτό	είναι	
κάτι	 που	 βλέπουμε	 ήδη	 με	 υπηρεσίες	 όπως	 το	Google	Arts	 &	
Culture,	 τις	 πλατφόρμες	 κοινωνικής	 δικτύωσης	αλλά	 και	 μέσα	
από	 άλλες	 πλατφόρμες	 δημιουργίας	 ψηφιακών	 αφηγήσεων	 ή	
παιχνιδιών	που	ακριβώς	κρατούν	 το	συνολικό	 επίπεδο	ποιότη-
τας,	αλλά	έχουν	την	ελευθερία	να	δημιουργήσουν	τις	εφαρμογές	
και	συνολικά	το	περιβάλλον	που	είναι	το	βέλτιστο	για	τον	χρήστη.	
Στις	υπηρεσίες	που	διαχειρίζονται	 την	εμπειρία	του	χρήστη	θα	
πρέπει	να	προστεθούν	και	όλα	εκείνα	τα	συστήματα	που	αφο-
ρούν	στη	διαχείριση	του	φυσικού	χώρου	(από	τις	εγκαταστάσεις	
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υγιεινής	μέχρι	 τα	πωλητήρια	αρχαιολογικών	χώρων	και	μουσεί-
ων)	 καθώς	 και	 το	 σύνολο	 των	 εφαρμογών	 που	 συνδέουν	 είτε	
πολιτιστικούς	χώρους	μεταξύ	τους	είτε	πολιτιστικούς	χώρους	με	
παρόχους	προϊόντων	και	υπηρεσιών.

Οι	δράσεις	που	υλοποιούνται	στο	πλαίσιο	των	«Υπηρεσιών»,	μπο-
ρούμε	να	πούμε	ότι	εντάσσονται	σε	έξι	(6)	ενότητες,	τις	βασικές	
διαστάσεις	του	ψηφιακού	πολιτισμού,	οι	οποίες	μπορούν	να	χρη-
σιμοποιηθούν	ως	συνιστώσες	για	τον	σχεδιασμό	κάθε	νέου	ψη-
φιακού	έργου.	Σημειώνεται	εδώ	ότι	η	επιλογή	των	όρων	για	τις	εν	
λόγω	ενότητες	και	η	σχετική	ομαδοποίηση	που	ακολουθούν	είναι	
ένας	μόνο	από	τους	πολλούς	τρόπους	με	τους	οποίους	αναφέ-
ρονται	οι	ψηφιακές	υπηρεσίες	και	τα	σύνολα	δράσεων	που	ανα-
πτύσσονται	 για	 να	 τις	 υποστηρίξουν	 στη	 διεθνή	 βιβλιογραφία.	
Οι	 ίδιες	 διαστάσεις	 συναντώνται	 με	 διαφορετική	 ορολογία	 και	
εντάσσονται	ενδεχομένως	σε	άλλα,	παραπλήσια,	σύνολα.

5.3.2.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Gov)
Η	 χρήση	 ψηφιακών	 υπηρεσιών	 ανοιχτής	 διακυβέρνησης	 είναι	
απαραίτητο	 στοιχείο	 μιας	 ολοκληρωμένης	ψηφιακής	στρατηγι-
κής.	Κάθε	μνημείο	έχει	μια	διοικητική	διάσταση,	η	οποία,	προκει-
μένου	να	μπορεί	να	διεκπεραιωθεί	με	τον	πλέον	αποδοτικό	και	
αποτελεσματικό	 τρόπο,	 είναι	 απαραίτητο	 να	 συνοδεύεται	 από	

ο πολιτιστικός οργανισμός ο οποίος διαθέτει το 
περιεχόμενο θέτει ποιοτικά κριτήρια και διατηρεί 

τον έλεγχο της διάθεσης του περιεχομένου, αλλά θα 
πρέπει να είναι η –κατά αυτόν τον τρόπο ρυθμισμένη- 

αγορά που θα προσφέρει τα κανάλια διάθεσης του 
περιεχομένου στο κοινό
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μια	στρατηγική	για	την	ηλεκτρονική	διακυβέρνηση.	Ακολουθώ-
ντας	την	ίδια	προσέγγιση	που	αναφέρθηκε	παραπάνω,	δηλαδή	
την	 προσπάθεια	 να	αυξήσουμε	 τη	 διάδραση	 του	πολίτη	 με	 το	
μνημείο,	θα	πρέπει	ακόμη	και	τις	διοικητικές	πράξεις	που	αφο-
ρούν	στο	μνημείο	να	τις	δούμε	στο	ευρύτερο	πλαίσιο	των	δράσε-
ων	εκείνων	του	Υπουργείου	που	σχετίζονται	με	το	εθνικό	πλαίσιο	
ανοιχτής	διακυβέρνησης	και	των	αντίστοιχων	δεσμεύσεων	που	
έχει	αναλάβει	η	χώρα	στο	πλαίσιο	της	συμμετοχής	της	σε	διεθνή	
φόρα	και	οργανισμούς.	Επιπλέον,	θα	πρέπει	να	εξετάσουμε	τις	
επιπρόσθετες	δράσεις	που	είναι	δυνατόν	να	πραγματοποιηθούν	
στο	πλαίσιο	της	ανοιχτής	διακυβέρνησης	προκειμένου	να	αυξη-
θεί	η	συμμετοχή	του	κοινού	στις	δύο	διαστάσεις	του	μνημείου.
 
Ένα	αποδοτικό	σύστημα	Ηλεκτρονικής	Διακυβέρνησης	για	τον	
ψηφιακό	πολιτισμό	πρέπει	να	περιλαμβάνει	τρία	κυρίως	πεδία:	
u		την	ψηφιακή	ροή	 εργασιών	 (e-Gov),	 τουτέστιν	 την	 ηλεκτρο-

νική	επικοινωνία	μεταξύ	κεντρικής	Υπηρεσίας-περιφερειακών	
υπηρεσιών	και	τη	δημιουργία	υπηρεσιών	μιας	στάσης	για	την	
αποτελεσματικότερη	εξυπηρέτηση	πολιτών	και	επιχειρήσεων,	

u		την	ψηφιακή	εκπαίδευση	(digital	skills),	και
u		την	ψηφιακή	εκκαθάριση	(e-clearance).

Το	σύστημα	αυτό	πρέπει	να	έχει	μια	κεντρική	υπηρεσία	σχεδια-
σμού	που	θα	εφοδιάζεται	και	θα	εφοδιάζει	όλες	τις	αποκεντρω-
μένες	υπηρεσίες	του	(Εφορείες	κ.ο.κ.)	

5.3.2.2  Ψηφιακή Αρχαιολογία (e-archaeology)
Η	ψηφιακή	τεχνολογία	έχει	οδηγήσει	στην	ανάπτυξη	εφαρμογών	
που	παρέχουν	νέα	ώθηση	στην	τεκμηρίωση	των	δεδομένων	της	
ανασκαφικής	έρευνας.	Προς	αυτή	την	κατεύθυνση,	η	ψηφιακή 
αρχαιολογία	δίνει	στην	αρχαιολογική	κοινότητα,	στις	Εφορείες	
και	στους	πολιτιστικούς	οργανισμούς	τη	δυνατότητα	να	αντιμε-
τωπίσουν	συνολικά	την	ανασκαφική	πράξη,	από	το	πεδίο	ως	και	
την	τελική	δημοσίευση,	μέσα	από	ένα	λειτουργικό	ψηφιακό	πλη-
ροφοριακό	σύστημα	που	 είναι	 προσαρμοσμένο	στις	 ιδιαίτερες	
απαιτήσεις	 της	ανασκαφικής	έρευνας.	Κορμό	της	ερευνητικής	
προσέγγισης	 αποτελεί	 η	 τεχνολογία	 των	 Συστημάτων	 Γεωγρα-
φικών	 Πληροφοριών,	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	 μηχανισμούς	 απο-
θήκευσης	 χωρικής	 πληροφορίας	 και	 ενσωματώνει πληθώρα 
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εργαλείων εισαγωγής, επεξεργασίας, απεικόνισης και χω-
ρικής ανάλυσης δεδομένων.	Ως	αποτέλεσμα	είναι	 δυνατή	η	
υλοποίηση	μιας	ενιαίας	ψηφιακής	πλατφόρμας	για	τη	διαχείριση	
του	συνόλου	της	ανασκαφικής	πληροφορίας	και	την	εξυπηρέτη-
ση	περισσότερων	αρχαιολογικών	εργασιών.	

5.3.2.3 Ψηφιακή Διατήρηση (e-preservation)
H «ψηφιακή διατήρηση» (digital preservation)	 αναφέρεται	
στη	διαφύλαξη	και	αποθήκευση	του	εξαρχής	ψηφιακού	ή	ψηφι-
οποιημένου	υλικού	που	στεγάζουν	τα	μουσεία,	τα	αρχεία	και	οι	
βιβλιοθήκες	και	εν	γένει	οι	φορείς	διαχείρισης	της	πολιτισμικής	
κληρονομιάς.	Πολλοί	φορείς	χρησιμοποιούν	πλέον	–σε	κάποιες	
περιπτώσεις	 σχεδόν	αποκλειστικά–	ψηφιακά	μέσα	 για	 την	πα-
ραγωγή	και	 την	αποθήκευση	 του	όγκου	 της	πληροφορίας	που	
διαχειρίζονται.	Επιπλέον,	η	ψηφιοποίηση	θεωρείται	ένας	αρκετά	
αξιόπιστος	 τρόπος	 καταγραφής,	 τεκμηρίωσης	 και	 διατήρησης	
υλικών	 και	 άυλων	στοιχείων	 της	πολιτισμικής	 κληρονομιάς,	 ιδι-
αίτερα	 όταν	 αυτά	 είναι	 σπάνια,	 έχουν	 υποστεί	 φθορά	 ή	 απει-
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λούνται	άμεσα.	Η	παραγωγή	πρωτότυπου	ψηφιακού	πολιτιστικού	
περιεχομένου	και	το	διογκούμενο	υλικό	που	προκύπτει	μέσω	των	
διαδικασιών	 ψηφιοποίησης	 έχουν	 σωρεύσει	 μια	 νέα	 «ψηφιακή	
κληρονομιά»	(digital	heritage)	για	την	οποία	αναπόφευκτα	τίθεται	
το	θέμα	της	διατήρησης.	

Στο	πλαίσιο	της	ψηφιακής	διατήρησης	μπορεί	να	αναφερθεί	και	
η	ψηφιακή επιμέλεια (e-curation),	που	αφορά	στην	επιμέλεια	
του	ψηφιακού	περιεχομένου.	Τα	κριτήρια	επιλογής	πολιτιστικού	
περιεχομένου	οφείλουν	να	λαμβάνουν	υπ’	όψιν	τους	στοιχεία	τα	
οποία	αποκτούν	μεγαλύτερη	σημασία	στον	ψηφιακό	κόσμο,	όπως	
τα	πνευματικά	δικαιώματα	και	το	πλαίσιο	αναφοράς	του	υλικού.	Η	
κοινότητα	που	αναλαμβάνει	την	επιμέλεια	έχει	πρωτεύοντα	ρόλο	
σε	αυτή	τη	διαδικασία.	Οι	γενικοί	κανόνες	για	την	εκτίμηση	και	
την	επιλογή	υλικού	είναι	μεν	χρήσιμοι,	οφείλουν	δε	να	εξειδικεύ-
ονται	ανάλογα	με	τις	περιστάσεις	και	τις	ειδικές	κατηγορίες	του	
υλικού.	Σε	ό,τι	αφορά	το	πλαίσιο	αναφοράς,	σημασία	έχει	τόσο	
το	 πλαίσιο	 δημιουργίας	 του	 υλικού	 όσο	 και	 το	 πλαίσιο	 χρήσης	
του,	τωρινής	και	μελλοντικής.	Για	παράδειγμα,	η	επιμέλεια	του	
αρχειακού	υλικού	εξαρτάται	τόσο	από	τον	σκοπό	του	ιδρύματος	
που	την	αναλαμβάνει	όσο	και	από	τους	επιχειρησιακούς-οικονο-
μικούς	στόχους	που	τίθενται	ανά	περίοδο	λειτουργίας.	Σε	μία	ιδι-
ωτική	συλλογή	broadcast,	η	δυνατότητα	επαναχρησιμοποίησης	
(εμπορικής	ή	εκπαιδευτικής)	είναι	πρωταρχικής	σημασίας.	Ένας	
εθνικός	ραδιοτηλεοπτικός	φορέας	 έχει	 θεσμικές	 υποχρεώσεις	
που	επηρεάζουν	άμεσα	τη	διαδικασία	επιμέλειας,	σε	αντίθεση	
με	ένα	ερευνητικό	ινστιτούτο	που	θέτει	εντελώς	διαφορετικούς	
στόχους	για	το	πολυμεσικό	υλικό	του.

Βασική	πρόκληση	είναι	 να	υιοθετηθούν	στρατηγικές	και	μεθο-
δολογίες	κατάλληλες	τόσο	για	το	περιεχόμενο	προς	επιμέλεια	
όσο	και	για	την	κοινότητα	υποψήφιων	επιμελητών,	ώστε	να	δια-
σφαλιστεί	η	μακροχρόνια	διαθεσιμότητα	του	πολιτιστικού	περι-
εχομένου.

5.3.2.4 Ψηφιακή ανάπτυξη κοινοτήτων (e-audiences)
Η	ψηφιακή	ανάπτυξη	κοινοτήτων	βασίζεται	στο	σύνολο	των	ψη-
φιακών	 υπηρεσιών	 που	 αναπτύσσονται	 με	 στόχο	 την	ψηφιακή 
ερμηνεία, την ψηφιακή ενημέρωση, την ψηφιακή προώθηση 
και εν τέλει τη δικτύωση	γύρω	από	την	πολιτισμική	κληρονομιά.	
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Ως	προς	την	ψηφιακή ερμηνεία (e-interpretation),	η	ψηφιακή	
τεχνολογία	έχει	διευρύνει	και	μεταμορφώσει	κυριολεκτικά	αφε-
νός	την	εμπειρία	του	επισκέπτη	σε	χώρους	πολιτισμού,	αφετέρου	
τις	δυνατότητες	ερμηνείας	εκ	μέρους	των	φορέων.	Οι	κινητές	και	
διάχυτες	τεχνολογίες	δίνουν	νέα	εργαλεία	στους	επαγγελματίες	
να	δημιουργήσουν	εμπειρίες	που	θα	εμπλέξουν	τους	επισκέπτες	
με	το	πολιτιστικό	περιεχόμενο	και	θα	διαμορφώσουν	νέες	σχέ-
σεις	 μεταξύ	 πολιτιστικού	 περιεχομένου	 και	 κοινού.	Με	 αυτούς	

τους	στόχους,	πολλοί	πολιτιστικοί	φορείς	διεθνώς	έχουν	επενδύ-
σει	σημαντικά	στην	ανάπτυξη	και	διάδοση	ψηφιακού	περιεχομέ-
νου	που	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	είτε	in	situ	είτε	από	απόστα-
ση,	εγκαινιάζοντας	μια	καινούργια	εποχή	τόσο	σε	ό,τι	αφορά	το	
πολιτιστικό	περιεχόμενο	όσο	και	σε	ό,τι	αφορά	την	«εξουσία»	του	
πολιτιστικού	 φορέα.	 Παρ’	 όλα	 αυτά,	 υπάρχουν	 ανοικτά	 πολλά	
και	 διαφορετικά	 ζητήματα.	 Το	 σημαντικότερο	 εξ	 αυτών	παρα-
μένει	–και	συνδέεται	με	τις	ραγδαίες	τεχνολογικές	εξελίξεις–	το	
πώς	μπορεί	να	γίνει	η	πολιτιστική	εμπειρία	πλήρης	και	συμμετο-
χική	διαδικασία.	Οι	ψηφιακές	τεχνολογίες,	καθώς	εξελίσσονται,	
αποκτούν	 κάποια	 συγκεκριμένα	 χαρακτηριστικά:	 γίνονται	 πιο	
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«ενσωματωμένες»	στην	καθημερινότητα,	διάχυτες,	βασισμένες	
στη	 δικτύωση,	 προσφέροντας	ολοένα	μεγαλύτερες	δυνατότη-
τες	κοινωνικής	διάδρασης,	συνδεσιμότητας	και	πρόσβασης	στην	
εξελισσόμενη	πληροφορία.	Οι	πολιτιστικοί	φορείς	δεν	αρκεί	να	
σκεφτούν	μόνον	τι	είδους	τεχνολογίες	θα	εισάγουν	στις	δράσεις	
τους,	αλλά	χρειάζεται	να	προβληματιστούν	σε	πολλά	επίπεδα:	
Ποια	είναι	η	καλύτερη	για	τους	στόχους	τους	τεχνολογία;	Ποιος	
συνδυασμός	απαιτείται	για	την	επίτευξη	των	στόχων	του	φορέα;	
Πώς	συνδέονται	οι	στόχοι	των	φορέων	με	συγκεκριμένες	εφαρ-
μογές,	τεχνολογίες	και	δράσεις;	Πώς	μπορούν	οι	φορείς	να	δια-
τηρήσουν	τον	ρόλο	τους	ως	ιδρύματα	εμπιστοσύνης	και	κύρους	
ενώ	παράλληλα	να	διαδρούν	με	την	κοινωνία	που	τα	περιβάλλει;	
Πώς	μπορούν	να	εμπλακούν	σε	έναν	ενεργό	διάλογο	με	το	κοι-
νωνικό	σύνολο	που	θα	επιτρέψει	τη	βελτίωση	του	φορέα	και	τον	
εμπλουτισμό	των	δράσεων	του;	Όλες	αυτές	οι	προκλήσεις	αντι-
προσωπεύουν	την	αλλαγή	από	την	επικοινωνία	του	πολιτιστικού	
φορέα	με	το	κοινό	ως	μία	μονόδρομη	και	μονοσήμαντη	δραστη-
ριότητα	σε	μία	δραστηριότητα	κατά	την	οποία	πολλοί	διαδρούν	
με	πολλούς	–	οι	πολιτιστικοί	φορείς	χρησιμοποιούν	τη	«φωνή»	και	
το	κύρος	τους	για	να	ενθαρρύνουν	τη	συμμετοχική	επικοινωνία	
και	τη	δημιουργία	περιεχομένου	από	και	με	τους	επισκέπτες.	Η	
αυξανόμενη	έμφαση	στη	διαδραστική	και	άτυπη	φύση	της	μά-
θησης	στα	μουσεία	προσφέρει	την	τέλεια	ευκαιρία	για	να	αξιο-
ποιηθούν	οι	ψηφιακές	διαδραστικές	τεχνολογίες	ως	σημαντικές	
πηγές	εμπλοκής	των	επισκεπτών	με	τη	διαδικασία	δημιουργίας	
νοήματος	και	συνδιαμόρφωσης	της	εμπειρίας,	που	είναι	άλλω-
στε	και	το	τελικό	ζητούμενο.	

Η	ψηφιακή ενημέρωση (e-publishing)	 αφορά	 στην	 ανοικτή	
πρόσβαση	 σε	 περιεχόμενο	 μέσα	 από	 ηλεκτρονικά	 ή	 φυσικά	
μέσα,	 περιοδικά,	 βιβλία,	 οδηγούς,	 επιστημονικές	 δημοσιεύσεις	
κ.λπ.	Έχοντας	ως	στόχο	την	παροχή	εκδοτικών	υπηρεσιών	τόσο	
στην	εκδοτική	όσο	και	στην	επιστημονική	κοινότητα	της	χώρας,	
οι	 υπηρεσίες	 e-publishing	 προβάλλουν	 περαιτέρω	 το	 μνημείο,	
ενισχύουν	την	έρευνα	και	την	επιστημονική	παραγωγή	της	χώ-
ρας	και	τις	προσπάθειες	για	δημιουργία	νέων	μοντέλων	ψηφια-
κής	έρευνας	(e-science),	ενώ	μπορεί	να	οδηγήσουν	συνολικά	σε	
νέα	επιχειρηματικά	μοντέλα	εκδόσεων	και	στη	δημιουργία	νέων	
τρόπων	δημιουργίας	και	διάθεσης	γνώσης.	Μεταξύ	των	λοιπών	
πλεονεκτημάτων	 τέτοιου	 είδους	 πρωτοβουλιών,	 σημειώνουμε	
ως	αξιοποιήσιμα	σε	διαφορετικά	επίπεδα	τα	εξής:	
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u		Οργάνωση	 και	 διάθεση	 περιεχομένων	 με	 βάση	 διεθνή	 πρό-
τυπα	ποιότητας	και	λειτουργικότητας,	γεγονός	που	μπορεί	να	
οδηγήσει	σε	παραγωγή	νέας	γνώσης	αλλά	και	σε	«έξυπνες»	
εφαρμογές,	όπως	αυτές	που	αναφέρονται	αμέσως	παραπά-
νω.	Το	θέμα	αυτό	αποκτά	ιδιαίτερη	σημασία,	κατά	κύριο	λόγο,		
για	φορείς	που	διαθέτουν	σημαντικό	περιεχόμενο	όπως	οι	πο-
λιτιστικοί	οργανισμοί.	

u		Διεύρυνση	 κοινού:	 η	 ηλεκτρονική	παροχή	 γνώσης	 έχει	 απο-
δειχτεί	ότι	προσελκύει	περισσότερους	επισκέπτες	ή	αναγνώ-
στες	 του	διαθέσιμου	 υλικού	σε	σχέση	με	 τις	παραδοσιακές	
μορφές	επικοινωνίας.	

u		Δυνατότητα	διαδικτυακής	διαχείρισης	πνευματικών	δικαιωμά-
των:	η	σημασία	των	ζητημάτων	αυτών	είναι	πολύ	μεγάλη,	και	
ο	βασικός	στόχος	είναι	η	επίτευξη	διαχείρισής	τους	με	τρόπο	
άμεσο	και	αποτελεσματικό.	

u		Μακροχρόνια	διατήρηση	υλικού	μέσα	από	τη	δυνατότητα	ψη-
φιοποιήσεων	και	παραγωγής	ψηφιακού	υλικού	που	εν	δυνάμει	
και	 τηρουμένων	 των	 σωστών	 μέτρων	 μπορεί	 να	 διατηρηθεί	
και,	κυρίως,	να	επαναχρησιμοποιηθεί	πολλαπλώς	στο	μέλλον.	

u		Το	 κοινό	 έχει	 μεγαλύτερη,	 ανοικτή	 πρόσβαση	 σε	 πληθώρα	
υλικού,	το	οποίο	μπορεί	να	ενεργοποιήσει	περισσότερες	δημι-
ουργικές	δυνάμεις,	να	πραγματοποιήσει	εξειδικευμένες	ανα-
ζητήσεις	και	να	καλύψει	ποικίλες	ανάγκες	(από	διδακτικές	ως	
επιχειρηματικές).

Ένα	μνημείο	και	η	προώθησή	του	βρίσκονται	σε	μια	σχέση	αλλη-
λεπίδρασης.	Ο	πολιτισμός	δίνει	το	πλεονέκτημα	της	ιστορικής	συ-
νέχειας	και	της	συλλογικής	αντιπροσώπευσης	και	αντιμετωπίζεται	
ως	σημαντικό	συγκριτικό	πλεονέκτημα	ενός	τόπου.	Η	ψηφιακή 
προώθηση (e-promotion) συντηρεί	 την	εικόνα,	 την	 ταυτότητα	
και	τη	φήμη	ενός	μνημείου	ή	ενός	πολιτιστικού	οργανισμού,	επη-
ρεάζοντας	σε	μεγάλο	βαθμό	την	αναγνωρισιμότητα	και	επισκεψι-
μότητά	του.	Η	προσέλκυση	επισκεπτών	αποτελεί	έναν	από	τους	
σημαντικότερους	 παράγοντες	 βιωσιμότητας	 ενός	 μνημείου	 ή	
ενός	πολιτιστικού	οργανισμού.	Οι	άνθρωποι	που	επιλέγουν	να	επι-
σκεφτούν	έναν	πολιτιστικό	προορισμό	το	κάνουν	στον	ελεύθερο	
χρόνο	 τους,	 επιλέγοντας	 τόσο	ανάμεσα	σε	άλλες	ψυχαγωγικές	
(κινηματογράφο,	θέατρο,	μουσική)	και	κοινωνικές	δραστηριότητες	
(εμπορικά	κέντρα,	κοινωνικά	δείπνα)	όσο	και	μεταξύ	άλλων	πο-
λιτιστικών	προορισμών.	Για	τον	λόγο	αυτό,	κάθε	μνημείο	ή	οργα-
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νισμός	θα	πρέπει	να	γνωρίζει	σε	ποιους	απευθύνεται,	ποιο	είναι	
δηλαδή	το	κοινό	στο	οποίο	στοχεύει,	και	να	εφαρμόσει	στρατηγι-
κές	προσέλκυσης	και	διεύρυνσής	του,	ώστε	να	μεγιστοποιήσει	τα	
οφέλη	μέσα	από	πρόσθετες	υπηρεσίες.	Τέτοιες	δράσεις	μπορούν	
να	περιλαμβάνουν	τη	δημιουργία	διαδρομών	πολιτιστικού	ενδια-
φέροντος,	 τη	 σύνδεση	 αρχαιολογικών	 χώρων	 και	 μνημείων	 με	
βάση	την	τοπογραφική	τους	εγγύτητα,	την	ανάπτυξη	τουριστικών	
δραστηριοτήτων	σε	συνάφεια	με	την	πολιτισμική	κληρονομιά,	την	
ανάπτυξη	 νέων	 δράσεων	 τουριστικής	 ανάδειξης	 σε	 κατάλληλα	
δικτυακά	μέσα,	εφαρμογές	ηλεκτρονικών	οδηγών,	τον	σχεδιασμό	
και	τη	διαμόρφωση	μιας	σειράς	από	«ξεχωριστές	εμπειρίες»	–	π.χ.	
δραστηριότητες	που	επικεντρώνονται	στην	ικανοποίηση	των	επι-
θυμιών	απαιτητικών	τουριστών	(συμμετοχή	σε	ανασκαφές	και	αρ-
χαιολογικές	δραστηριότητες	αποκατάστασης	μνημείων)	κ.ά.	Στο	
πλαίσιο	του	e-promotion,	οι	οργανισμοί	καλούνται	να	δημιουργή-
σουν	ή	να	χρησιμοποιήσουν	επικοινωνιακά	εργαλεία	μέσω	του	Δι-
αδικτύου	προκειμένου	να	προβάλουν	το	προϊόν	και	τις	υπηρεσίες	
τους,	να	προσελκύσουν	επισκέπτες,	να	δημιουργήσουν	νέες	κοι-
νότητες	και	να	εξασφαλίσουν	την	οικονομική	τους	βιωσιμότητα.	Η	
στρατηγική	μάρκετινγκ/“branding”	πρέπει	να	αντλεί	στοιχεία	από	
διαφορετικές	επιστημονικές	προσεγγίσεις,	να	λαμβάνει	υπ’	όψιν	
τις	ιδιαιτερότητες	των	ομάδων	στόχων	του	φορέα,	τις	οικονομικές	
και	κοινωνικές	συνιστώσες	μιας	περιοχής	και	όλα	τα	ηλεκτρονικά	
κανάλια	διάχυσης.	

Τέλος,	όσον	αφορά	στην	ψηφιακή δικτύωση (e-community), 
κάθε	φορέας	διαχείρισης	της	κληρονομιάς	καλείται	να	τοποθε-
τηθεί	στρατηγικά	στο	νέο	περιβάλλον,	όπου	η	τοπική	κοινότητα	
έχει	αντικατασταθεί	με	την	παγκόσμια	δικτυακή,	επιλέγοντας	τα	
κοινά	στα	οποία	απευθύνεται	 κατά	κύριο	λόγο	και	με	 τα	οποία	
ευελπιστεί	να	διατηρήσει	διαρκή	σχέση	αλληλεπίδρασης.	Άλλω-
στε	οι	κοινότητες	διαδραματίζουν	κομβικό	ρόλο	σε	όλα	τα	στάδια	
της	 διαφύλαξης	 της	 κληρονομιάς,	 καθώς	 η	 αλληλεπίδραση	 με	
αυτές	 αποτελεί	 και	 βασικό	 συστατικό	 της.	 Τα	 μέσα	 κοινωνικής	
δικτύωσης	μπορούν	να	αποτελέσουν	ουσιαστικό	υποστηρικτικό	
εργαλείο,	ενώ	ο	βαθμός	ενασχόλησης	των	φορέων	διαχείρισης	
με	αυτά	φαίνεται	να	είναι	ο	πλέον	καθοριστικός	παράγοντας	στο	
πόσο	αποτελεσματική	θα	είναι	η	σχέση	τους	με	το	κοινό.	Σε	έναν	
πολιτιστικό	οργανισμό,	 ο	 κύριος	σκοπός	 των	μέσων	κοινωνικής	
δικτύωσης	είναι	να	διατηρήσουν/αυξήσουν	το	κύρος	του	και	να	
εξυπηρετήσουν/ενημερώσουν	κοινό	που	δεν	έχει	την	δυνατότητα	
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φυσικής	 πρόσβασης	 σε	 αυτόν,	 κάτι	 που	 για	 πρώτη	φορά	 είναι	
εφικτό	χάρη	στην	τεχνολογία.	Τα	πλεονεκτήματα	που	παρέχουν	
τα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 είναι	 πολλαπλά:	 ο	 πολιτιστικός	
οργανισμός	είναι	σε	θέση	να	γνωρίζει	καλύτερα	τι	έχει	μεγαλύτε-
ρη	απήχηση	στον	κόσμο,	με	συνέπεια	να	έχει	έναν	οδηγό	στο	τι	
πρέπει	να	κάνει	για	να	παραμένει	επίκαιρος	και	ενήμερος.	Αυτό	
μπορεί	να	οδηγήσει	στην	αύξηση	του	αριθμού	των	επισκεπτών,	
ενώ	οι	συνεχείς	ανανεώσεις	στις	αναρτήσεις	της	σελίδας	του	του	
προσδίδουν	φιλικότερο	χαρακτήρα	και	κάνουν	τους	χρήστες	να	
νιώθουν	ότι	ανήκουν	σε	μία	«ομάδα»	με	κοινά	ενδιαφέροντα.	Άν-
θρωποι	από	όλον	τον	κόσμο	μπορούν	πλέον	σήμερα	να	έχουν	ει-
κονική	πρόσβαση	σε	μία	συλλογή,	να	συζητούν	και	να	μαθαίνουν	
με	διασκεδαστικό	τρόπο,	να	συνεισφέρουν	σε	διαλόγους	υποκι-
νημένους	από	τον	ίδιο	τον	οργανισμό	και,	τέλος,	να	βοηθούν	και	
οι	ίδιοι	στην	εξάπλωση	της	γνώσης.

Μια	παράμετρος	που	πρέπει	να	συνυπολογιστεί	κατά	τον	σχεδι-
ασμό	μιας	δράσης	για	έναν	πολιτιστικό	οργανισμό	είναι	η	ανά-
πτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων	για	το	προσωπικό	του	πολιτιστι-
κού	οργανισμού	στο	πλαίσιο	διαχείρισης	κοινοτήτων	και	μέσων	
κοινωνικής	δικτύωσης.
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5.3.2.5 Ψηφιακή Επιστήμη (e-Science)
Αντίστοιχα	με	τα	προηγούμενα	σημεία,	η	ανοιχτή	ψηφιακή	επι-
στήμη	αποτελεί	μία	ακόμη	συνιστώσα	της	διαχείρισης	του	μνη-
μείου	που	ενισχύει	κυρίως	την	κατακόρυφη	αλλά	και	την	οριζό-
ντια	 διάστασή	 του.	 Η	 ανοιχτή	 ψηφιακή	 επιστήμη	 αποτελεί	 την	
κυρίαρχη	ευρωπαϊκή	πολιτική	στον	τομέα	των	επιστημών	σήμε-
ρα.	Περιλαμβάνει	την	πραγματοποίηση	της	έρευνας	με	τη	χρήση	
προηγμένων	ψηφιακών	υποδομών	και	εργαλείων,	τα	οποία	διατί-
θενται,	στο	μέτρο	του	δυνατού,	ως	ανοιχτές	τεχνολογίες,	ενώ	το	
σύνολο	των	δεδομένων	και	των	δημοσιεύσεων	που	πραγματο-
ποιούνται	γίνονται	με	όρους	ανοιχτής	πρόσβασης,	προκειμένου	
να	 μεγιστοποιηθεί	 η	 δυνατότητα	 πρόσβασης	 στο	 περιεχόμενο	
αυτό.	Όπως	και	στις	προηγούμενες	περιπτώσεις,	έτσι	κι	εδώ,	η	
χρήση ανοικτών τεχνολογιών και η διάθεση του περιεχομέ-
νου με ανοιχτές άδειες	συμβάλλει	ουσιαστικά	στη	διασύνδεση	
του	μνημείου	με	το	άτομο	και	την	κοινωνία	και	συνεισφέρει	στην	
αειφόρο	ανάπτυξη.	

5.3.2.6 Ηλεκτρονική Συναλλαγή (e-transaction)
Το	 στάδιο	 ηλεκτρονικής	 συναλλαγής	 αφορά	 στη	 διαχείριση	
μέσω	 του	 Διαδικτύου	 των	 εγχρήματων	 συναλλαγών,	 δηλαδή 
ηλεκτρονικά πωλητήρια, ηλεκτρονικές κρατήσεις πάσης 
φύσεως, ηλεκτρονική αγορά πνευματικών δικαιωμάτων 
για ποικίλες χρήσεις και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων. 
Τα	 οφέλη	 των	 ψηφιακών	 συναλλαγών	 είναι	 πλέον	 σαφώς	 ορι-
σμένα	και	κατανοητά,	με	τις	συναλλαγές	να	είναι	ταχύτερες,	ευ-
κολότερες,	με	μικρότερες	πιθανότητες	αποτυχίας,	πιο	ακριβείς,	
πιο	ασφαλείς	και	με	μεγαλύτερη	δυνατότητα	ελέγχου	συγκριτικά	
με	τις	αναλογικές	μεθόδους	οι	οποίες	εμπεριέχουν	έγγραφα	και	
ακολουθούν	πιο	επισφαλείς	διαδικασίες.	Η	επιλογή	των	ηλεκτρο-
νικών	συναλλαγών	πρέπει	να	υποστηρίζει	συγκεκριμένες	προδι-
αγραφές	και	πρότυπα,	ώστε	να	είναι	εφικτή	η	ολοκλήρωσή	τους	
μέσα	 από	 όλα	 τα	 εναλλακτικά	 κανάλια.	 Σε	 αυτό	 το	 σημείο,	 ο	
καθορισμός	των	προδιαγραφών	των	ηλεκτρονικών	συναλλαγών	
αποτελεί	κρίσιμη	παράμετρο	επιτυχίας	και	μελλοντικής	βιωσιμό-
τητας	ενός	σχετικού	συστήματος.	
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5.4.1  Μέτοχοι του εγχειρήματος

Οι	εμπλεκόμενοι	σε	διαχειριστικά	ζητήματα	της	πολιτισμικής	κλη-
ρονομιάς,	ή	αλλιώς	οι	μέτοχοι	του	εγχειρήματος	της	διαχείρισης,	
μπορεί	να	οργανωθούν	σε	πολλές	και	διαφορετικές	κατηγορίες,	
ανάλογα	με	την	οπτική:	τον	τύπο	του	φορέα,	το	θεσμικό	καθε-
στώς	του,	τις	πηγές	χρηματοδότησής	τους,	το	καθεστώς	λειτουρ-
γίας	τους,	τον	αριθμό	και	την	ιδιότητα	των	εμπλεκομένων	κ.ο.κ.	

5.4  Περιβάλλον Υλοποίησης

ΥΠΠΟ 
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People 
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• προσφέρει υπηρεσίες 
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• χρησιµοποιεί  
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οφέλη 

• δηµιουργούν δίκτυα 
• συντηρούν και 

προστατεύουν τα δίκτυα 
• απαιτούν και 
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προστιθέµενης αξίας 
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5.4.1.1 Υπουργείο Πολιτισμού 
Βασικός	είναι	ο	ρόλος	του	κράτους	και	των	κρατικών	φορέων.	
Σε	αυτή	την	κατηγορία	ανήκει	το	Υπουργείο	Πολιτισμού	και	όλες	
οι	υπηρεσίες	που	συνδέονται	με	αυτό	 (Εφορείες	Αρχαιοτήτων,	
Πολιτιστικοί	Οργανισμοί,	Μουσεία,	εποπτευόμενοι	φορείς).	Η	ψη-
φιακή	στρατηγική	πρέπει	πρώτα	απ’	όλα	να	προσφέρει	όλα	τα	
εργαλεία	και	 όλες	 τις	δυνατότητες	στο	Υπουργείο	Πολιτισμού,	
προκειμένου	να	διευκολύνεται	η	Διοίκηση	και	η	Διαχείριση	ενός	
πολιτιστικού	 πόρου.	 Το	 Υπουργείο	 Πολιτισμού	 έχει	 επίσης	 και	
κατ’	εξοχήν	την	ευθύνη του σχεδιασμού για την υλοποίηση 
κεντρικής ψηφιακής στρατηγικής.

Οι	Εφορείες	Αρχαιοτήτων,	τα	Δημόσια	Μουσεία,	άλλες	υπηρε-
σίες	 του	 Υπουργείου	 Πολιτισμού,	 Ν.Π.	 Δημοσίου	 και	 Ιδιωτικού	
Δικαίου,	εποπτευόμενα	από	το	Υπουργείο,	που	υλοποιούν	έργα	
έχουν	την	ευθύνη	της	αποτελεσματικής	συντήρησης,	λειτουργί-
ας	και	επικαιροποίησης	του	περιεχομένου	των	έργων.	Η	Διεύθυν-
ση	Ηλεκτρονικής	Διακυβέρνησης	του	Υπουργείου	Πολιτισμού	θα	
πρέπει	να	συνδράμει	τους	φορείς	λειτουργίας	στην	προσπάθεια	
συντήρησης	και	αναβάθμισης	του	εξοπλισμού	και	του	λογισμικού	
εφαρμογών	των	έργων.	

Καθώς	οι	 ιδέες	και	οι	τεχνολογίες	εξελίσσονται	συνεχώς,	χρει-
άζεται	μια	διαρκής,	διπλή	επικαιροποίηση:	α)	της	επιστημονικής	
πληροφορίας,	 και	 β)	 της	 τεχνολογικής	 εξέλιξης.	 Το	 Υπουργείο	
Πολιτισμού,	ως	κρατική	δομή,	είναι	αδύνατο	να	επιτύχει	την	αυ-
τόματη	αυτή	διπλή	επικαιροποίηση.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	θα	πρέπει	
να	τεθούν	οι	κατάλληλες	προδιαγραφές	και	η	εξωτερική	ανάθε-
ση	των	σχετικών	εργασιών	επικαιροποίησης	σε	εξειδικευμένους	
φορείς,	που	θα	προσφέρουν	ευελιξία	και	τεχνογνωσία.

Ιδιαίτερη	 συνδρομή	 σε	 αυτή	 την	 κατηγορία	 εμπλεκομένων	
μπορούν	 να	 έχουν	 τα	 ψηφιακά	 και	 ηλεκτρονικά	 εργαλεία	 για	
τη	 διεκπεραίωση	 μιας	 σειράς	 σημαντικών	 ενεργειών	 όπως	 εί-
ναι	η	ψηφιοποίηση,	η	τεκμηρίωση,	η	συντήρηση,	η	επιμέλεια,	ο	
εμπλουτισμός	και	η	ομογενοποίηση	πληροφοριών,	η	αρχαιολογι-
κή	ερμηνεία,	η	υλοποίηση	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων,	η	δη-
μιουργία	τουριστικών	ξεναγών,	η	ψηφιακή	αφήγηση	της	ιστορίας	
ενός	αρχαιολογικού	 χώρου	ή	μνημείου,	 η	δημιουργία	 εικονικών	
χώρων,	 τρισδιάστατων	 μοντέλων	 και	 ψηφιακών	 μουσείων	 και	
πολλές	άλλες.
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5.4.1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα	νέα	προγράμματα	ΕΣΠΑ	είναι	προσαρμοσμένα	στις	προκλή-
σεις	που	αντιμετωπίζουν	οι	Περιφέρειες,	προκειμένου	να	καλυ-
φθούν	οι	τοπικές	ανάγκες	και	να	αναπτυχθούν	τουριστικά.	

Οι	 Περιφέρειες	 μπορεί,	 επομένως,	 να	 συμβάλουν	 καταλυτικά	
στον	σχεδιασμό	και	στην	υλοποίηση	δράσεων	στο	πλαίσιο	 της	
ψηφιακής	στρατηγικής,	σε	συνεργασία	με	τους	τοπικούς	φορείς	
και	 την	 κοινωνία,	 με	 στόχο	 την	 ανάδειξη	 των	 ανταγωνιστικών	
πλεονεκτημάτων	 αλλά	 και	 την	 αξιοποίηση	 των	 αναπτυξιακών	
δυνατοτήτων	μιας	περιοχής	με	βάση	το	πολιτιστικό	της	προϊόν.

5.4.1.3 Κοινωνία των πολιτών
Η	ψηφιακή	στρατηγική,	φυσικά,	πέραν	των	κυρίων	μετόχων	στη	
διαχείριση	του	πολιτισμού,	στοχεύει	στην	ενεργοποίηση	των	τελι-
κών	ωφελουμένων	και	στη	διεύρυνση	των	κοινοτήτων	χρηστών,	
οι	οποίες	περιλαμβάνουν	τους	πολίτες,	τους	μαθητές,	τους	φοι-
τητές,	την	ερευνητική	και	ακαδημαϊκή	κοινότητα	καθώς	επίσης	
(και	κατά	κύριο	λόγο)	τους	επισκέπτες.	Με	αυτό	τον	τρόπο	υπο-
στηρίζει	και	αναπτύσσει	την	ευρύτερη	τοπική	κοινωνία	και	οικο-
νομία,	 αναδεικνύοντας	 τον	 πολιτισμό	 σε	 μοχλό	 ανάπτυξης	 για	
τη	δημιουργική	και	την	τουριστική	βιομηχανία	και	ωθώντας	την	
παραγωγική	και	δημιουργική	ανάπτυξη.	

Ιδιαίτερο	ρόλο	διαδραματίζουν	 ιδιωτικοί	πολιτιστικοί	οργανισμοί	
(ιδιωτικά	μουσεία,	πολιτιστικά	ιδρύματα	κ.λπ.),	καθώς	αποτελούν	
πόλους	 πολιτιστικής	 και	 περιφερειακής	 ανάπτυξης.	 Επιπλέον,	
μετέχοντες	σε	θέματα	πολιτικής	αλλά	και	διαχείρισης	είναι	και	
άτομα	ή	ομάδες	που	έχουν	οικονομικά	ή	άλλα	δικαιώματα	σε	μία	
περιοχή,	ομάδες	πολιτών	που	είτε	έχουν	επίσημη	οργάνωση	(π.χ.	
σύλλογοι,	ΜΚΟ	κ.λπ.)	είτε	όχι.

Ένα	 ιδιαίτερο	παράδειγμα	της	ενεργού	συμμετοχής	των	κοινο-
τήτων	χρηστών	και	της	αλληλεπίδρασης	με	το	μνημείο	είναι	οι	
δράσεις	πληθοπορισμού	(crowdsourcing),	δηλαδή	δράσεις	συμ-
μετοχικής	δημιουργίας,	συγγραφής,	ανάδειξης	ενός	μνημείου	και	
δημιουργίας	ψηφιακών	πόρων.	
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5.4.1.4 Επιχειρήσεις
Οι	επιχειρήσεις	που	δραστηριοποιούνται	σε	συγκεκριμένες	πε-
ριοχές	(π.χ.	τουριστικές	επιχειρήσεις,	δημιουργικές	βιομηχανίες,	
καινοτόμες	επιχειρήσεις	υψηλής	τεχνολογίας)	αποτελούν	την	τρί-
τη	κατηγορία	εμπλεκομένων.	Οι	επιχειρήσεις	αυτές	είναι	σε	θέση	
να	δημιουργήσουν	προστιθέμενη	αξία,	νέα	προϊόντα	ή	υπηρεσί-
ες,	οι	οποίες	θα	στηρίζονται	στο	ψηφιακό	πολιτιστικό	απόθεμα	
της	χώρας	μας	και	θα	συνεισφέρουν	σε	μια	βιώσιμη	ανάπτυξη.	
Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	ιδιαίτερη	μνεία	αξίζει	να	γίνει	στις	νεοφυείς	
επιχειρήσεις	 (start-ups)	και	στους	συνεργατικούς	σχηματισμούς	
(clusters).

5.4.2 Επιχειρησιακά μοντέλα 

Η	οικονομική	κρίση	που	εκδηλώθηκε	στη	χώρα	μας	ως	απόρ-
ροια	των	γενικότερων	οικονομικών	ανακατατάξεων	σε	παγκό-
σμιο	επίπεδο	και	είχε	ως	συνέπεια	την	υπαγωγή	της	Ελλάδας	
σε	διεθνή	οικονομικό	έλεγχο,	θέτει	ασφυκτικούς	περιορισμούς	
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στις	 δημόσιες	 δαπάνες	 για	 τον	 πολιτισμό,	 με	 αποτέλεσμα	 η	
στενότητα	 χρηματοοικονομικών	 πόρων	 να	 αποτελεί	 συνθήκη	
εργασίας.	 Δεδομένης	 μάλιστα	 της	 φύσης	 του	 ισχύοντος	 μο-
ντέλου	 πολιτιστικής	 πολιτικής,	 που	 βασίζεται	 στη	 συνεργασία	
μεταξύ	 Υπουργείου	 και	 περιφερειακών	 και	 τοπικών	 οργανι-
σμών,	είναι	εύλογη	η	οικονομική	δυστοκία	να	επιδρά	σε	όλο	το	
πεδίο	της	πολιτιστικής	πολιτικής.	Οι	συνέπειές	της	έχουν	γίνει	
αισθητές,	 ιδιαίτερα	σε	χώρες	όπου	κύρια	πηγή	χρηματοδότη-
σης	του	πολιτισμού	είναι	το	κράτος:	η	περικοπή	των	δημόσιων	
επιχορηγήσεων,	ο	περιορισμός	της	γενναιοδωρίας	των	ιδιωτών	
δωρητών	και	 χορηγών	και	η	μείωση	 της	κατανάλωσης	πολιτι-
σμικών	αγαθών	και	υπηρεσιών	έχουν	οδηγήσει	πολλούς	πολιτι-
στικούς	οργανισμούς	σε	συρρίκνωση	του	προσωπικού	και	των	
δράσεών	 τους	 ή	 ακόμη	 και	 στο	 κλείσιμό	 τους.	Τα γεγονότα 
καθιστούν επιτακτική την αλλαγή του ρόλου του κράτους 
στον πολιτιστικό τομέα. Επί	δεκαετίες	έπαιζε	τον	ρόλο	του	
αποκλειστικού	 παραγωγού,	 του	 θεματοφύλακα	 της	 παράδο-
σης,	του	αυθεντικού	εκφραστή	της	εθνικής	ταυτότητας	και	της	
εθνικής	συνείδησης. Τώρα πλέον καλείται να μεταβάλει τον 
ρόλο του από προνοιακό και παρεμβατικό παράγοντα σε 
εποπτικό και ρυθμιστικό.	Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	ο	τομέας	του	
πολιτισμού	 παρουσιάζει	 σημαντικές	 δυνατότητες	 ανάπτυξης	
επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	(οι	οποίες	πρέπει	να	ενισχυ-
θούν	 και	 με	 τη	 δημιουργία	 των	 κατάλληλων	 υποδομών)	 αλλά	
και	συνεργειών,	επενδύοντας	για	τον	σκοπό	αυτό	κυρίως	στη	
νέα	τεχνολογία.	 Ιδιαίτερης	αξίας	είναι	οι	συνέργειες	που	δρο-
μολογούνται	 με	 τις	 δημιουργικές	 βιομηχανίες,	 τον	 τουρισμό,	
την	τοπική	ανάπτυξη,	καθώς	και	η	δημιουργία	νέων	επιχειρημα-
τικών	μοντέλων	που	μπορούν	να	συμβάλουν	στην	περαιτέρω	
βιωσιμότητα	των	πολιτιστικών	οργανισμών.	

5.4.2.1 Συγχρηματοδοτούμενα έργα
Το	σύστημα	σχεδιασμού,	συντονισμού	και	υλοποίησης	των	δρά-
σεων	 είναι	 κάτι	 που	αποτελεί	 ακόμη	 ζητούμενο	 για	 το	Υπουρ-
γείο	Πολιτισμού.	Στο	πλαίσιο	των	δύο	προηγούμενων	προγραμ-
ματικών	 περιόδων,	 δοκιμάστηκαν δύο διαφορετικά και, εν 
πολλοίς, αντιθετικά συστήματα: το «συγκεντρωτικό» και 
το «αποκεντρωτικό».	 Λαμβάνοντας	 υπ’	 όψιν	 ότι	 και	 τα	 δύο	
δοκιμασμένα	 συστήματα	 εμφανίζουν	 μειονεκτήματα,	 αλλά	 και	
πλεονεκτήματα,	η	πλέον	σωστή	μέθοδος	για	τη	δημιουργία	συ-
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στήματος	 σχεδιασμού,	 συντονισμού	 και	 υλοποίησης	 των	 δρά-
σεων	ψηφιακού	πολιτισμού	στην	τρέχουσα	Προγραμματική	Πε-
ρίοδο	είναι	η	εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων των δύο 
συστημάτων, με τη δημιουργική τους ενσωμάτωση σε ένα 
«μικτό» σύστημα, το οποίο θα στηρίζεται σε μία ενιαία ψη-
φιακή στρατηγική για τον πολιτισμό. 

Σε	αυτό	το	σημείο,	ιδιαίτερα	σημαντικές	είναι	η	ωρίμανση	και	η	
ψηφιακή	στρατηγική	του	 ίδιου	του	φορέα	και	η	πρότερη	εκπό-
νηση	σχετικής	ψηφιακής	μελέτης	υλοποίησης	και	βιωσιμότητας	
των	ψηφιακών	δράσεων,	κάτι	που	θα	τις	καθιστά	αυτόνομες,	αυ-
τοχρηματοδοτούμενες	και	θα	τις	τοποθετεί	με	ορθολογικό	τρό-
πο	στις	φυσικές	και	ψηφιακές	κοινότητες	στις	οποίες	ανήκουν.	

5.4.2.2 Συνέργειες με το επιχειρηματικό περιβάλλον
Σε	επίπεδο	πολιτικής,	όπως	έχει	αναλυθεί	ήδη	τόσο	σε	ευρωπα-
ϊκό	όσο	και	σε	εθνικό	επίπεδο,	αναγνωρίζεται	ότι	ο	πολιτιστικός	
και	ο	δημιουργικός	τομέας	αποτελούν	ένα	σημαντικό	περιουσι-
ακό	στοιχείο	για	την	ανάπτυξη.	Η	πρόκληση	ωστόσο	είναι	πώς	
θα	 ενσωματωθούν	 περαιτέρω	 οι	 πολιτιστικοί	 και	 δημιουργικοί	
τομείς	 σε	 περιφερειακές	 στρατηγικές	 καινοτομίας	 για	 έξυπνη	
εξειδίκευση,	η	οποία	με	τις	τρέχουσες	προτάσεις	της	Ευρωπαϊ-
κής	Επιτροπής	είναι	μια	εκ	των	προτέρων	(ex	ante)	προϋπόθεση	
για	 πρόσβαση	 σε	 χρηματοδότηση.	 Για	 τον	 σκοπό	 αυτό,	 οι	 Πε-
ριφέρειες	πρέπει	 να	 λάβουν	πλήρως	 υπ’	 όψιν	 τις	 πολύπλοκες	
συνδέσεις	μεταξύ	των	παραδοσιακών	πολιτιστικών	αγαθών	(πο-
λιτισμική	κληρονομιά,	πολιτιστικά	 ιδρύματα	και	υπηρεσίες),	των	
δημιουργικών	επιχειρήσεων	και	του	τουρισμού.

Τα	κράτη-μέλη	και	οι	περιφέρειες	της	Ε.Ε.,	στην	τρέχουσα	προ-
γραμματική	περίοδο	μέχρι	το	2020,	καλούνται	επομένως	να	χρη-
σιμοποιήσουν	τα	διαρθρωτικά	ταμεία	για	να	χρηματοδοτήσουν	τις	
δικές	τους	στρατηγικές	στον	τομέα	αυτό,	μέσω	των	επενδυτικών	
προτεραιοτήτων,	όπως	για	παράδειγμα	η	δημιουργία	κέντρων	και-
νοτομίας,	η	προώθηση	των	συνεργατικών	σχημάτων	(clusters),	η	
ανάπτυξη	νέων	προϊόντων	και	υπηρεσιών	ΤΠΕ,	η	προώθηση	της	
επιχειρηματικότητας,	η	ανάπτυξη	νέων	επιχειρηματικών	μοντέλων	
για	Μικρομεσαίες	 Επιχειρήσεις,	 η	 διεθνοποίηση	 και	 η	 εξωστρέ-
φεια,	η	βελτίωση	του	αστικού	περιβάλλοντος	κ.λπ.
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Ιδιαίτερες	 προτεραιότητες	 στο	 πλαίσιο	 της	 συνέργειας	 πολιτι-
σμού	και	επιχειρηματικότητας	αποτελούν	οι	ακόλουθες:
u		Η	 προώθηση	 της	 έρευνας,	 τεχνολογίας	 και	 καινοτομίας	 και	

των	εφαρμογών	τους	στους	τομείς	του	πολιτισμού	και	της	πο-
λιτισμικής	κληρονομιάς,

u		Η	αναβάθμιση	της	ανταγωνιστικότητας	επιχειρήσεων	που	αξι-
οποιούν	 ως	 βασικά	 στοιχεία	 στρατηγικού	 και	 αναπτυξιακού	
σχεδιασμού	τους	ερευνητικά	αποτελέσματα,	καινοτόμες	τε-
χνολογίες	ή	διαδικασίες	που	αφορούν	στον	πολιτισμό	και	στην	
πολιτισμική	κληρονομιά,

u		Η	 ανάπτυξη	 καινοτόμων	 προϊόντων	 ή	 υπηρεσιών	 με	 υψηλή	
προστιθέμενη	αξία,	η	βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας	των	
επιχειρήσεων	και	η	διείσδυσή	τους	σε	νέες	αγορές	μέσω	της	
συμμετοχής	σε	επιδεικτικά	έργα,

u		Η	ενίσχυση	της	συμμετοχής	των	επιχειρήσεων	στην	ανάληψη	
Ε&Τ	δραστηριοτήτων	και	η	αποτελεσματικότερη	διασύνδεση	
του	ερευνητικού	και	ακαδημαϊκού	συστήματος	της	χώρας	με	
τον	τομέα	«πολιτισμός	-	τουρισμός	-	πολιτιστικές	και	δημιουρ-
γικές	βιομηχανίες».

Η ιδέα της αύξησης του επιπέδου της οικονομικής συμμε-
τοχής ιδιωτών στις τέχνες και τον πολιτισμό θεωρείται ευ-
ρέως ως πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση που απο-
σκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας του 
τομέα του πολιτισμού σε μία περίοδο όπου η διάθεση των 
δημόσιων χρηματοδοτικών κονδυλίων αποτελεί αντικείμε-
νο αυστηρού ελέγχου. 

Έχουν	 αναπτυχθεί	 διάφορα	 μέτρα	 και	 μηχανισμοί	 με	 γνώμονα	
την	ενίσχυση	της	στήριξης	των	τεχνών	και	του	πολιτισμού	μέσω	
της	 ιδιωτικής	 χρηματοδότησης,	 όπως:	 φορολογικά	 κίνητρα	 για	
δωρητές,	καταναλωτές	και	χορηγούς,	μέτρα	ενθάρρυνσης	της	
συγκέντρωσης	κεφαλαίων	μέσω	συμμετοχικών	χορηγιών	με	σκο-
πό	τον	συνδυασμό	δημόσιων	επιδοτήσεων	με	ιδιωτικά	κεφάλαια,	
κανονιστική	 ρύθμιση	 συμπράξεων	 ιδιωτικού-δημόσιου	 τομέα,	
στήριξη	 ενδιάμεσων	 μηχανισμών	 (π.χ.	 φόρουμ	 τεχνών	 και	 επι-
χειρήσεων,	 ιδρύματα	που	χορηγούν	επιχορηγήσεις,	λαχειοφόρα	
ταμεία	 και	 κοινωνικά	 επιχειρηματικά	 ταμεία),	 χρήση	 κουπονιών	
χρηματοδοτούμενων	από	δημόσιους	πόρους	τα	οποία	ενθαρρύ-
νουν	τους	πολιτιστικούς	οργανισμούς	να	συναγωνίζονται	μεταξύ	
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τους	για	να	αποκτήσουν	μεγαλύτερη	απήχηση	στο	ευρύ	κοινό,	
και	 τραπεζικά	 καθεστώτα	που	παρέχουν	πρόσβαση	σε	δάνεια	
με	ευνοϊκούς	όρους.	Σε	σύγκριση	με	τις	δημόσιες	επιδοτήσεις	
(π.χ.	 επιχορηγήσεις	 κ.λπ.)	 ως	 μορφές	 άμεσης	 δημόσιας	 στήρι-
ξης,	τα	μέτρα	αυτά	εμπίπτουν	ουσιαστικά	στην	έμμεση	δημόσια	
χρηματοδότηση.	

5.4.2.3  Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως παραδειγματική μορφή 
πολιτιστικής διαχείρισης

Η	Γενική	Γραμματεία	Πολιτισμού	του	Υπουργείου,	καθώς	και	οι	
Υπηρεσίες	που	αυτή	εποπτεύει,	πραγματοποιούν,	μεταξύ	άλλων,	
εργασίες	με	στόχο	την	προστασία,	συντήρηση	και	ανάδειξη	των	
αρχαίων	θεατρικών	χώρων	στην	Ελλάδα.

Το	Σωματείο	«ΔΙΑΖΩΜΑ»	αποτελεί	μια	Κίνηση	Πολιτών	που	συμ-
βάλλει	καθημερινά	στο	σημαντικό	αυτό	έργο	της	πολιτείας,	ανα-
λαμβάνοντας,	όπου	χρειάζεται,	την	υλοποίηση	διαφόρων	εργα-
σιών	(απαλλοτριώσεις,	αναθέσεις	μελετών	κ.ά.),	οι	οποίες	έχουν	
ως	τελικό	στόχο	την	ωρίμανση	των	έργων	για	την	ένταξή	τους	
στο	ΕΣΠΑ.	

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα αποτελέσμα-
τα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ πολιτών, φορέων, 

...αξιοποιεί τα αποτελέσματα  
της απόλυτης συνέργειας μεταξύ πολιτών, 

φορέων, θεσμών, χορηγών και ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και με την 
παρούσα ψηφιακή στρατηγική, τα συνδέει  
με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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θεσμών, χορηγών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προ-
γραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων 
προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι αφενός η συντή-
ρηση και αποκατάσταση των μνημείων και αφετέρου, και 
με την παρούσα ψηφιακή στρατηγική, η σύνδεσή τους με 
την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.	Πρόκειται	για	Προ-
γράμματα	Πολιτιστικών	Διαδρομών	και	Αρχαιολογικών	Πάρκων,	
δηλαδή	μνημείων	οριζόντιας	και	κάθετης	διάστασης,	τα	οποία	
σταδιακά	 επεκτείνονται	 σε	 όλες	 σχεδόν	 τις	 Περιφέρειες	 της	
χώρας	μας.	

5.4.2.4 Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα 
Ένα	νέο	συνεργατικό	μοντέλο	το	οποίο	θα	μπορούσε	να	αξιο-
ποιηθεί	προς	την	κατεύθυνση	της	υλοποίησης	νέων	πολιτιστικών	
προϊόντων	είναι	οι	Συμπράξεις	Δημόσιου-Ιδιωτικού	Τομέα	(ΣΔΙΤ).	
Συγκεκριμένα,	οι	ΣΔΙΤ	είναι	συμβάσεις, κατά κανόνα μακρο-
χρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και 
ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και 
την παροχή υπηρεσιών.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΔΙΤ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Καθορισμός προδιαγραφών 
έργου

Διενέργεια διαγωνισμών για 
την επιλογή του ιδιωτικού φορέα

Αξιολόγηση προσφορών 
ιδιωτικού φορέα

Εκπόνηση των απαραίτητων 
μελετών

Κατασκευή έργου

Εξασφάληση απαιτούμενης 
χρηματοδότησης

Συντήρηση, διαχείριση 
ή / και λειτουργία

Εκπόνηση των απαραίτητων 
μελετών

Κατασκευή έργου

Εξασφάληση απαιτούμενης 
χρηματοδότησης

Συντήρηση, διαχείριση 
ή/ και λειτουργία

Δημόσιος τομέας

ΣΔΙΤ

ΣΔΙΤ

Ιδιωτικός τομέας

Διενέργεια διαγωνισμών για 
την επιλογή του ιδιωτικού φορέα

Διενέργεια διαγωνισμών για 
την επιλογή του ιδιωτικού φορέα

Αξιολόγηση προσφορών 
ιδιωτικού φορέα

Καθορισμός προδιαγραφών 
έργου

Καθορισμός προδιαγραφών 
έργου

Εκπόνηση των απαραίτητων 
μελετών

Κατασκευή έργου

Εξασφάλιση απαιτούμενης 
χρηματοδότησης

Συντήρηση, διαχείριση
ή/και λειτουργία

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αξιολόγηση προσφορών 
ιδιωτικού φορέα
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5.4.2.5 Συνεργατικά Σχήματα (Clusters)
Τα	“clusters”	στον	τομέα	του	πολιτισμού	θα	μπορούσαν	να	αφο-
ρούν	σε	επιλεκτικές	χωρικές	συγκεντρώσεις	δύο	τύπων:	
u		“clusters”	επιχειρήσεων	παροχής	οικονομικών	υπηρεσιών	υψη-

λής	ποιότητας	και	εταιρειών	υψηλής	τεχνολογίας	και	τεχνογνω-
σίας,	και	

u		“clusters”	δραστηριοτήτων	πολιτισμού	και	χώρων	κατανάλωσης.

Με	 αυτό	 τον	 τρόπο,	 δημιουργούνται	 επιχειρηματικά και πο-
λιτιστικά επίκεντρα που αποτελούν δημιουργικές νησίδες 
της νέας οικονομίας και σχηματίζουν εντοπισμένους χωρι-
κούς θύλακες μέσα στον αστικό ιστό.	Ανάμεσα	στα	βασικά	
πλεονεκτήματα	και	οφέλη	δημιουργίας	ενός	“cluster”	περιλαμ-
βάνονται:	η	συλλογική	εκμάθηση,	οι	άτυποι	δεσμοί	μεταξύ	των	
επιχειρήσεων,	η	αύξηση	του	βαθμού	εξειδίκευσης,	η	ανάπτυξη	
θυγατρικών	εταιρειών,	η	ενδοεταιρική	κινητικότητα,	η	παραγωγή	
νέων	εταιρειών	από	τις	υπάρχουσες,	η	ανταλλαγή	τεχνογνωσίας	
κ.λπ.	 Ιδιαίτερα	σημαντικό	είναι	 τα	 “clusters”	να	είναι	αυτογενή,	
δηλαδή	οι	ίδιες	οι	επιχειρήσεις	να	αποφασίζουν	από	μόνες	τους	
να	τα	δημιουργούν	και	να	συμμετέχουν	σε	αυτά	γιατί	έχουν	οι-
κονομικά	οφέλη.	Διαφορετικά,	 μπορεί	 να	δημιουργούνται	 προ-
γραμματισμένα	μέσω	του	σχεδιασμού	από	τον	δημόσιο	φορέα	
που	 ενισχύει	 ή	 δημιουργεί	 την	 ανάπτυξή	 τους	 μέσω	 βιώσιμου	
επιχειρηματικού	σχεδίου.
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Τα	ζητήματα	και	οι	παθογένειες	των	υπαρχόντων	ψηφιακών	έρ-
γων	πολιτισμού	στην	Ελλάδα	αποτελούν	έκφραση	βασικότερων	
προβλημάτων	που	αφορούν	στην	 κατανόηση	 του	πολυδιάστα-
του	ρόλου	του	αρχαιολόγου	και	της	ροής	της	σχετικής	πληροφο-
ρίας	από	την	παραγωγή	στην	τελική	δημοσίευση	και	επανάχρη-
σή	της.	Επιπλέον,	σχετίζονται	άμεσα	με	τον	τρόπο	λειτουργίας	
των	 χρηματοδοτικών	 εργαλείων	 που	 έχουν	 χρησιμοποιηθεί	 για	
την	υλοποίησή	τους.

Εξακολουθούμε	 να	 αντιμετωπίζουμε	 σοβαρότατα	 προβλήματα	
σε	 σχέση	 με	 την	 παροχή	 υπηρεσιών	 απόθεσης	 και	 τεκμηρίω-
σης	της	πολιτιστικής	πληροφορίας	στο	σημείο	δημιουργίας	της,	

Αντί συμπεράσματος
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δηλαδή	στο	πεδίο	της	εργασίας	του	αρχαιολόγου,	ο	οποίος	λει-
τουργεί	 τόσο	ως	επιστήμονας	όσο	και	ως	διοικητικός	υπάλλη-
λος.	Υπάρχει,	κατά	συνέπεια,	ανάγκη,	πρώτον,	για	ψηφιοποίηση	
και	τεκμηρίωση	του	περιεχομένου	στην	πηγή	και,	δεύτερον,	για	
χρήση	 χρηματοδοτικών	 εργαλείων	 που	 διασφαλίζουν	 την	 άμε-
ση	και	ευέλικτη	υλοποίηση	των	σχετικών	προγραμμάτων.	Αυτό,	
πρακτικά,	 σημαίνει	 ότι	 θα	πρέπει	 να	 υπάρχει	 ευρυζωνική	σύν-
δεση	και	παροχή	υπηρεσιών	υπολογιστικού	νέφους	στο	σύνολο	
των	σημείων	στα	οποία	εργάζονται	αρχαιολόγοι,	είτε	στο	ίδιο	το	
πεδίο	είτε	στο	στάδιο	της	τεκμηρίωσης.	Επιπλέον,	θα	πρέπει	να	
διασφαλισθεί	 η	 δημιουργία	 ενός	 ενιαίου	 αποθετηρίου	 τουλάχι-
στον	για	την	επιστημονική	πληροφορία,	από	την	οποία	να	είναι	
δυνατόν	 να	 εξαχθεί	 διοικητική	πληροφορία	 και	 να	 υπάρχει	 εκ-
παιδευτική,	κοινωνική	και	οικονομική	αξιοποίησή	της.	Τέλος,	θα	
πρέπει	η	διαχείριση	των	αδειοδοτήσεων	για	το	ψηφιακό	περιε-
χόμενο,	είτε	σε	επίπεδο	Β2G	(π.χ.	αδειοδότηση	από	το	ΚΑΣ	για	
πρόσβαση	σε	αρχαιολογικούς	χώρους	ή	δημιουργία	αντιγράφων)	
είτε	σε	επίπεδο	G2C	(π.χ.	πώληση	εκδόσεων	από	το	ΤΑΠΑ),	να	

γίνεται	με	πλήρως	ψηφιακό	τρόπο	και	με	
το	ελάχιστο	δυνατό	διαχειριστικό	κόστος.	
Ουσιαστικά,	μέρος	από	τα	κέρδη	από	τη	
δραστηριότητα	 αξιοποίησης	 των	 αρχαι-
ολογικών	 πόρων	 που	 πραγματοποιείται	
αυτή	 τη	στιγμή	από	 το	ΤΑΠΑ	θα	πρέπει	
να	δίδεται	προκειμένου,	όχι	μόνο	να	δη-
μιουργηθούν,	 αλλά	 και	 να	 συντηρούνται	
οι	ως	άνω	υποδομές	με	ένα	μοντέλο	δια-
τήρησης	 ενός	 ελάχιστου	 συμφωνημένου	
επιπέδου	 υπηρεσιών	 (SLA)	 με	 τη	 μορφή	
ενός	μη	ανταποδοτικού	ΣΔΙΤ.	

Το σύνολο των δράσεων που σχετίζο-
νται με την ψηφιακή στρατηγική θα 
πρέπει να έχουν στη βάση τους την 
εξυπηρέτηση των στρατηγικών έξυ-
πνης εξειδίκευσης και, ειδικότερα, 
την ανάπτυξη «γνωσιακού βάθους» 
στις περιοχές στις οποίες εμφανίζο-
νται. Η	 στρατηγική	 γνωσιακού	 βάθους	

αποτελεί	 ουσιαστικά	 μια	 έκφραση	 της	ανάγκης	 η	 κατακόρυφη	
και	η	οριζόντια	διάσταση	του	μνημείου	να	παράγουν	γνώση	που	

Μόνο μια τέτοια ολιστική 
προσέγγιση είναι δυνατόν να 

ανταποκριθεί στις αυξανόμενες 
κοινωνικές και οικονομικές 

πιέσεις της εποχής μας αλλά και 
να προσφέρει ένα ουσιαστικό 
όραμα για τον πολιτισμό στην 

ψηφιακή εποχή.
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μπορεί	να	αξιοποιηθεί	με	διάφορες	μορφές	από	τους	κατοίκους	
που	βρίσκονται	εντός	της	περιοχής	στην	οποία	τα	μνημεία	αυτά	
εντάσσονται,	συνεισφέροντας	στην	ανάπτυξη	και,	μάλιστα,	στο	
πρότυπο	της	έξυπνης	εξειδίκευσης.	

Ο	 ρόλος	 των	 πόλεων,	 ή	 γενικότερα	 των	 σημείων	 στα	 οποία	
υπάρχει	 συγκέντρωση	 πληθυσμού,	 αποτελεί	 κεντρικό	 άξονα	
στην	προσπάθεια	αυτή.	Αυτό	συμβαίνει	γιατί	ένα	μεγάλο	μέρος	
από	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	 ψηφιακής	 στρατηγικής	 στα	 οποία	
έχουμε	αναφερθεί	μπορούν	να	υπηρετηθούν	από	την	οικονομία	
του	διαμοιρασμού,	η	οποία	εμφανίζεται	με	μεγαλύτερη	ένταση	
όπου	υπάρχει	και	μεγαλύτερη	συγκέντρωση	πληθυσμού.	Επιπλέ-
ον,	στα	σημεία	αυτά	μπορεί	να	αναπτυχθεί	το	στοιχείο	της	ανά-
πτυξης	κοινοτήτων	γνώσης,	κάτι	που	επίσης	αποτελεί	κεντρικό	
στόχο	της	ψηφιακής	στρατηγικής.	

Ο	ρόλος	των	Περιφερειών	στη	διαδικασία	αυτή	είναι	κομβικός,	
καθώς	μέσω	των	απαραίτητων	δομών	τους	 (π.χ.	Αναπτυξιακές	
Εταιρείες)	θα	είναι	σε	θέση	να	διαχειριστούν	και	να	ενισχύσουν	
την	περαιτέρω	ανάπτυξη	γνωσιακού	κεφαλαίου	όπως	αυτό	έχει	
περιγραφεί	ως	 τώρα.	 Αυτό	 είναι	 κάτι	 που	ως	προσέγγιση	 έχει	
πολύ	 περισσότερες	 πιθανότητες	 επιτυχίας	 εφόσον	 οι	 σχετικοί	
φορείς	εμπλέκονται	στην	όλη	διαδικασία	από	το	νωρίτερο	δυ-
νατό	στάδιο.	

Συνολικά, το όλο εγχείρημα της ψηφιακής στρατηγικής 
που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη βασίζεται στην 
ανάπτυξη κεφαλαίου γύρω από το πολιτιστικό απόθεμα, 
φυσικό και ψηφιακό. Είναι	 φανερό	 ότι	 η	 ψηφιακή	 διάσταση	
ολοένα	 και	 πιο	 έντονα	 διαπλέκεται	 και	 διαδρά	 με	 τη	 φυσική,	
όπως	επίσης	ότι	μιλάμε	για	δίκτυα	και	ενότητες	μνημείων	παρά	
για	μεμονωμένα	μνημεία.	Αντίστοιχα,	δεν	βλέπουμε	μεμονωμέ-
νους	 χρήστες	 αλλά	 ομάδες	 ή	 κοινότητες	 αυτών.	 Τέλος,	 αντι-
μετωπίζουμε	την	ψηφιακή	στρατηγική	ως	μέσο	για	μια	βιώσιμη	
και	χωρίς	αποκλεισμούς	ανάπτυξη	που	αφορά	στο	σύνολο	του	
χώρου	 στον	 οποίο	 τοποθετείται	 και	 αφορά	σε	 ένα	 ολοένα	 και	
αυξανόμενο	 ποσοστό	 του	 πληθυσμού.	Μόνο μια τέτοια ολι-
στική προσέγγιση είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις αυ-
ξανόμενες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις της εποχής 
μας αλλά και να προσφέρει ένα ουσιαστικό όραμα για τον 
πολιτισμό στην ψηφιακή εποχή.

Αντί συμπεράσματος (συνέχεια)
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