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Δίκτυο Αρχιπέλαγος 
 
Το Δίκτυο Αρχιπέλαγος είναι µια πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη, την 
καταγραφή και την προώθηση της οπτικοακουστικής κληρονοµιάς των 
Κυκλάδων. Ο οργανισµός προτείνει ένα εναλλακτικό µοντέλο για τη 
διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς των νησιωτικών 
κοινοτήτων των Κυκλάδων και την ανάδειξη της τοπικότητάς τους. 
Η αποστολή του επιτυγχάνεται τόσο µέσα από τη συγκρότηση και 
την ανάπτυξη µιας ψηφιακής συλλογής οπτικοακουστικών αρχείων που 
βρίσκεται διαθέσιµη στον ιστότοπο του οργανισµού µε ανοιχτή 
πρόσβαση και εµπλουτίζεται διαρκώς, όσο και µέσα από τη διεξαγωγή 
ενός διεθνούς προγράµµατος φιλοξενίας ερευνητών/-τριών. 
 
Ξεκινώντας τη λειτουργία του το 2019 µε ιδρυτική δωρεά από το 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ο οργανισµός ανέπτυξε ένα οργανωτικό 
πλάνο για τον σχεδιασµό του πολυεπίπεδου προγράµµατος 
δραστηριοτήτων του, τις ερευνητικές του προτεραιότητες και τη 
µεθοδολογία των δράσεών του. Παράλληλα ανέπτυξε ένα δίκτυο 
επαφών και σχέσεις µε κατοίκους και µε οργανισµούς που 
δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες και που έχουν στην κατοχή τους 
αρχειακές συλλογές που κινδυνεύουν µε υλικό που µαρτυρά τις 

διαφορετικές ιστορίες, τις µορφές γνώσης και τον σύγχρονο 
πολιτισµό σε αυτά τα νησιά. 
 
Το Δίκτυο Αρχιπέλαγος ξεκίνησε τη δηµόσια δράση του µε 
δύο πιλοτικά έργα στη Σύρο. Σε αυτά συµµετείχαν δύο 
ερευνητές από τα πεδία της αρχιτεκτονικής και της 
ανθρωπολογίας, και δύο εικαστικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι 
βασίστηκαν σε αρχειακό υλικό και ανέπτυξαν νέα πρωτότυπα 
ερευνητικά έργα σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και 
κατοίκους του νησιού:  
 
Πιλοτική δράση  
«Ναυπηγική παράδοση στη Σύρο σήµερα» 
 
Το φθινόπωρο του 2021 το Δίκτυο Αρχιπέλαγος ξεκίνησε  
µια πιλοτική δράση για την παραδοσιακή ναυπηγική στη Σύρο, 
η οποία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την ψηφιοποίηση 
ιδιωτικών και δηµόσιων τοπικών αρχειακών συλλογών, καθώς 
και τη δηµιουργία πέντε βιντεο-πορτρέτων αφιερωµένων σε 
ντόπιους καραβοµαραγκούς και καρνάγια που είναι ακόµα 
ενεργά στο νησί. 
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Στο πλαίσιο της δράσης, η Ίρις Λυκουριώτη, ερευνήτρια από το 
πεδίο της αρχιτεκτονικής, και ο Maurizio Borriello, ερευνητής 
από το πεδίο της ανθρωπολογίας, επισκέφθηκαν τον Οκτώβριο 
του 2021 τη Σύρο κατόπιν πρόσκλησης του οργανισµού 
προκειµένου να πραγµατοποιήσουν επιτόπια έρευνα γύρω από 
τη σύγχρονη ναυπηγική παράδοση. Η επίσκεψή τους στα 
ενεργά καρνάγια της Σύρου, η µελέτη τους πάνω στις 
σχετικές ψηφιοποιηµένες αρχειακές οπτικοακουστικές συλλογές, 
όπως και οι συζητήσεις τους µε τους καραβοµαραγκούς 
οδήγησαν τους δύο ερευνητές στη δηµιουργία πρωτότυπων 
οπτικών δοκιµίων και καταγραφών, που µπορείτε να βρείτε στον 
ιστότοπο του οργανισµού Δίκτυο Αρχιπέλαγος: 
archipelagonetwork.org/projects 
 
Πιλοτική δράση «Ανθεµίς» 
 
Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «Ανθεµίς», η καλλιτεχνική 
οµάδα Hypercomf επισκέφθηκε τη Σύρο και µελέτησε την 
τοπική βιοποικιλότητα σε συνεργασία µε ντόπιους βοτανολόγους 
και περιβαλλοντικές οµάδες. Η Hypercomf ανέπτυξε ένα 
ψηφιακό βοτανολόγιο, το οποίο µπορείτε να ανακαλύψετε στον 
ιστότοπο του οργανισµού Δίκτυο Αρχιπέλαγος: 
archipelagonetwork.org/projects 
 
Παράλληλα, η οµάδα σχεδίασε µια πολυχρηστική, κινητή 
«εργαλειοθήκη» µε ειδικά σχεδιασµένο εξοπλισµό για όσα άτοµα 
επιθυµούν να εµπλουτίσουν το ψηφιακό βοτανολόγιο 
συλλέγοντας και καταγράφοντας οπτικοακουστικά και 
µετεωρολογικά δεδοµένα. Σύντοµα αυτή η «εργαλειοθήκη»  

θα είναι διαθέσιµη ώστε να χρησιµοποιείται από τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της Σύρου.  
 
Υποστηρικτές 
 
Οι δύο πιλοτικές δράσεις «Ναυπηγική παράδοση στη Σύρο 
σήµερα» και «Ανθεµίς» πραγµατοποιούνται µε την 
υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού (ΥΠ.ΠΟ.Α.). 
 
Η ίδρυση και τα πρώτα βήµατα του οργανισµού  
«Δίκτυο Αρχιπέλαγος» έγιναν µε τη στήριξη του 
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στην προσπάθεια του 
Ιδρύµατος να ενισχύσει την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση 
και στον πολιτισµό. 
 
Ευχαριστίες  
 
Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις θερµές µας ευχαριστίες 
προς το ναυπηγείο «Βλάµης» και τον Αθανάσιο Βλάµη, το 
ναυπηγείο «Καραµολέγκος» και τον Νικόλα Καραµολέγκο, 
το ναυπηγείο «Ταρσανάς Α.Ε.» και τον Μάκη Μαυρίκο, το 
ναυπηγείο «Ο Φουσκής» και τον Μανώλη Ζώρζο, το 
ξυλουργείο «Ξαγοράρη» και τον Σπύρο Ξαγοράρη, το 
ναυπηγείο «Πολυδούρης» και τον Δηµήτρη Πολυδούρη, 
τους βοτανολόγους Νίκο Καΐλη και Κωνσταντίνο Καταγά, 
τον ερευνητή Αχιλλέα Δηµητρόπουλο, τον Κώστα 
Δαµιανίδη, τον Κώστα Πρέκα, τη Μαρία Μαυρίκου, την Blue 
Star Ferries, το Electra Syros, την Kudzu Technologies,  
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	το Mamidis Photography, την Απάνω Μεριά Κοιν.Σεπ.,  

τον Δήµο Σύρου-Ερµούπολης, το Βιοµηχανικό Μουσείο 
Ερµούπολης, το εργαστήριο «Βιοµηχανικού Σχεδιασµού» του 
Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων  
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,  
την Αρχείων Τάξις και τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου 
Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου. 
 
Οµάδα 
 
Το 2019 ο Jacob Moe ίδρυσε το Δίκτυο Αρχιπέλαγος και 
ξεκίνησε τη δράση του οργανισµού υλοποιώντας το όραµά του 
για τη διαφύλαξη της οπτικοακουστικής κληρονοµιάς, του 
πολιτισµού και της γνώσης στις Κυκλάδες. Από το 2019 µέχρι 
το 2021 ο Κοσµάς Νικολάου συµµετείχε ως ιδρυτικό µέλος και 
εργάστηκε συµβουλευτικά στην ανάπτυξη του οργανισµού και 
στα πρώτα πιλοτικά προγράµµατα. Από το 2019 ο Σταύρος 
Κουταλάς ως ιδρυτικό µέλος παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες 
σε νοµικά ζητήµατα. Τον γενικό συντονισµό του οργανισµού 
ανέλαβε το 2019 η Ελεάννα Παπαθανασιάδη.  
 
Ο οργανισµός συνεργάζεται µε εξειδικευµένους εξωτερικούς 
συνεργάτες που δραστηριοποιούνται –τόσο στη Σύρο όσο και 
στην Αθήνα– σε τοµείς που αφορούν τη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, την επεξεργασία οπτικοακουστικών 
αρχείων και τα πνευµατικά δικαιώµατα. Το δίκτυο συµβούλων 
(advisory board) του στην αρχική, τωρινή του µορφή 
αποτελείται από τον Ευάγγελο Αθανασίου (σύµβουλο 
στρατηγικού σχεδιασµού), τον Mark Mazower (ιστορικό),  

τον Rick Prelinger (αρχειονόµο), την Toby Lee 
(ανθρωπολόγο) και την Τζελίνα Χαρλαύτη (ιστορικό). 
 
Νέα και ενηµερώσεις 
 
Μείνετε συντονισµένοι, καθώς το περιεχόµενο του 
ιστοτόπου θα συνεχίζει να ανανεώνεται µε νέα και 
ανακοινώσεις του Δικτύου Αρχιπέλαγος και να 
εµπλουτίζεται µε οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται 
µε τη δράση του οργανισµού στις Κυκλάδες. 
 
Για οπτικό υλικό επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  
archipelagonetwork.org/press-materials 
 
Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε στο: 
info@archipelagonetwork.org.  
 
Για ζητήµατα που αφορούν τον Τύπο επικοινωνήστε στο: 
press@archipelagonetwork.org. 
 
Ιστότοπος: archipelagonetwork.org  
 
Instagram: @archipelago_net 
Facebook: @archipelagonet 
LinkedIn: Archipelago Network 
 
Hashtags 
#ArchipelagoNetwork  
#SyrosTraditionalBoatbuildingProject #AnthemisProject 
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