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Ιδρυτικός δωρητής



Διαφύλαξη, καταγραφή 
και προβολή της 
οπτικοακουστικής 
κληρονομιάς των Κυκλάδων.

Αποστολή →
Δίκτυο  ————————-———  Αρχιπέλαγος

Σελίδα 2 / 13



Το Δίκτυο Αρχιπέλαγος είναι μια πρωτοβουλία για τη 
διαφύλαξη, την καταγραφή και την προώθηση της 
οπτικοακουστικής κληρονομιάς, του πολιτισμού και την 
τεχνογνωσία γύρω από την παραδοσιακή χειροτεχνία των 
Κυκλάδων. Ο οργανισμός προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο 
για τη διατήρηση της πλούσιας και ποικιλόμορφης 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.

Ποιοι είμαστε         →
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τη δημιουργία ιστορικών αφηγημάτων που βασίζονται σε αρχειακό 
υλικό, τα οποία είναι προσβάσιμα σε όσους θέλουν να τα 
μελετήσουν, να τα χρησιμοποιήσουν ή να εμπνευστούν από αυτά

τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος διεπιστημονικής 
έρευνας και παραγωγής, με τη μορφή επιτόπιων πολιτιστικών 
δράσεων

τον μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο στη διασύνδεση και στον ψηφιακό 
γραμματισμό των διαφόρων νησιωτικών κοινοτήτων του Αιγαίου

την υποστήριξη τοπικών νησιωτικών συλλογικοτήτων και 
πρωτοβουλιών και τη διασύνδεσή τους με τοπικούς, εθνικούς και 
διεθνείς φορείς

την καλλιέργεια του αισθήματος κοινής ταυτότητας σε διάφορες 
νησιωτικές κοινότητες με κοινή βάση την αναγνώριση της αξίας και 
τη διατήρηση της μνήμης τους

την εξυπηρέτηση και αναγνώριση των νησιωτικών κοινοτήτων 
προσφέροντάς τους τα εργαλεία για τη διατήρηση των πολιτιστικών 
πρακτικών τους.

→ 

→

→

→

→

→

Όραμα   → Το όραμα του οργανισμού 
Δίκτυο Αρχιπέλαγος είναι 
να διαφυλάξει, να αναδείξει 
και να διαδόσει την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά των 
ελληνικών νησιών σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο με 
στόχο: 
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→ Aρχείο
   Διαφυλάσσει, καταγράφει

→ Διαδικτυακή πλατφόρμα
   Παρέχει προσβασιμότητα

→ Πρόγραμμα φιλοξενίας 
   Ενισχύει την έρευνα και 
   υποστηρίζει τις νέες παραγωγές

→ Δημόσιο πρόγραμμα
   Ενθαρρύνει τη συμμετοχή της κοινότητας

Βασικοί άξονες
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Το αρχείο περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό που 
συλλέγεται από υπάρχουσες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές κατά 
τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και νέα 
έργα που δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας 
ερευνητών.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης και προσβάσιμων 
πηγών συγκεντρώνεται, ταξινομείται και παρουσιάζεται το σώμα του 
ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας ένα ευρύ δίκτυο ερευνητών 
από διαφορετικά επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία ασχολείται με 
αρχεία και συλλογές από τις Κυκλάδες.

Το δημόσιο πρόγραμμα του Δικτύου Αρχιπέλαγος είναι ανοιχτό στους 
κατοίκους και στους επισκέπτες των νησιών και περιλαμβάνει δημόσιες 
παρουσιάσεις, προβολές, εκθέσεις, εργαστήρια, όπως και εκδόσεις.

Αρχείο 

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Πρόγραμμα φιλοξενίας

Δημόσιο πρόγραμμα

→

→

→

→
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→ Καινοτομία

→ Διαδικασία μη ιεραρχικής εκπαίδευσης 
(peer to peer learning)

→ Δράση με γνώμονα το όφελος και την 
υποστήριξη της κοινότητας

→ Ακεραιότητα

→ Ανοιχτότητα

Βασικές αξίες
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→  Καταγραφή των πρακτικών της παραδοσιακής ναυπηγικής μέσω της 
δημιουργίας πέντε ταινιών μικρού μήκους

→  Ψηφιοποίηση σχετικού αρχειακού υλικού από πέντε ναυπηγεία, από μια 
ιδιωτική συλλογή και το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, που περιλαμβάνει 
εκατοντάδες φωτογραφίες, φιλμ, σχέδια γενικής διάταξης και άλλα έγγραφα

→  Ερευνητικό έργο του Ιταλού ναυπηγού, κινηματογραφιστή και 
ανθρωπολόγου Maurizio Borriello, ο οποίος δημιούργησε μια εκτεταμένη σειρά 
φωτογραφιών που καταγράφουν τις παραδοσιακές τεχνικές αποθήκευσης και 
συντήρησης σκαφών

→  Ερευνητικό έργο της Ίριδας Λυκουριώτη, αρχιτέκτονα και συγγραφέα, η 
οποία δημιούργησε ένα κείμενο και μια σειρά διαγραμμάτων που απεικονίζουν 
τη δυναμική μεταξύ των παραδοσιακών ναυπηγείων της Σύρου και ενός 
ευρύτερου φάσματος κοινωνικών και οικονομικών συντελεστών.

Πιλοτική δράση #1: 
Ναυπηγική παράδοση στη 
Σύρο σήμερα 
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Σχέδιο γενικής διάταξης σκάφους τύπου 
τρεχαντηρίου από τον Ζαννή Βλάμη, γ. 
1980. Συλλογή Ναυπηγείου Βλάμη

Χειρόγραφη σημείωση που αποτυπώνει 
τις προτιμήσεις του πελάτη για μια νέα 
κατασκευή σκάφους, γ. 1990. Συλλογή 
Ναυπηγείου Καραμολέγκου

Ο Βαγγέλης Ξαγοράρης, ο Ευάγγελος 
Παράβαλος και ο Άρης Μαυρίκος κατά την 

κατασκευή σκάφους τύπου λίμπερτι  
στο Ναυπηγείο Ταρσανά, γ. 1960.  

Συλλογή Σπύρου Ξαγοράρη

Παράδοση 
κομμένης 
ξυλείας από 
τη Μυτιλήνη, 
1993. Συλλογή 
Ναυπηγείου  
Ο Φούσκης
 

Τεχνίτης κατά την κατασκευή σκάφους 
τύπου περάματος, γ. 1980.  

Συλλογή Ζουλούφου

Κατασκευή 
σκάφους τύπου 

liberty στο 
Ναυπηγείο 

Ταρσανά, γ. 
1960. Συλλογή 

Ναυπηγείου 
Ταρσανά 

Κατασκευή 
σκάφους τύπου 
liberty στο 
Ναυπηγείο 
Ταρσανά, γ. 
1960. Συλλογή 
Ναυπηγείου 
Ταρσανά
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→  Ένα ψηφιακό βοτανολόγιο σε σύλληψη του Δικτύου Αρχιπέλαγος σε 
συνεργασία με την καλλιτεχνική ομάδα Hypercomf, που αποτελείται από τον 
Ιωάννη Κολιόπουλο και την Πάολα Παλαβίδη

→  Καταγράφει τη φυτική βιοποικιλότητα στο νησί της Σύρου, αναπτύσσοντας 
φωτο-καμβάδες βοτανικών κοινοτήτων ως πλαίσια για πληροφορίες σχετικά με 
συγκεκριμένα είδη, τον ακριβή γεωεντοπισμό και μετεωρολογικά δεδομένα

→  Συνδέει τους φωτο-καμβάδες με οπτικοακουστική τεκμηρίωση (φωτογραφίες, 
ήχο, βίντεο) καλλιτεχνικής έκφρασης και παραδοσιακής γνώσης σχετικά με τη 
χρήση φυτών που προέρχεται από ιδιωτικά αρχεία στη Σύρο

→  Περιλαμβάνει μια ειδικά σχεδιασμένη εργαλειοθήκη για την καταγραφή αυτών 
των μετρήσεων, η οποία είναι διαθέσιμη για χρήση από ντόπιους βοτανολόγους, 
άλλους ενδιαφερόμενους και σχολεία για τη δημιουργία περαιτέρω φωτο-καμβάδων

→ Σκοπεύει να αποτελέσει μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που αλληλεπιδρά με την 
κοινότητα, ενθαρρύνει τη συζήτηση για οικολογικά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί 
από πολίτες, διερευνά πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία τους 
και πώς οι κοινωνίες ανθρώπων και φυτών εξελίσσονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους στις Κυκλάδες.

Πιλοτική δράση #2: 
Ανθεμίς
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Δείγματα φωτο-καμβάδων φυτικής βιοποικιλότητας
από την Hypercomf

στο «Λαζαρέτο» της Ερμούπολης
πρώην λοιμοκαθαρτήριο της Σύρου



Με βάση τη Σύρο και την Αθήνα, η ομάδα του 
οργανισμού αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό 
με την απαιτούμενη εμπειρία στη διαφύλαξη και την 
παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, τη διοργάνωση 
προγραμμάτων φιλοξενίας και πολιτιστικών δράσεων, 
καθώς και στη διαχείριση και στον συντονισμό έργων 
μεγάλης κλίμακας. Επιπρόσθετα, μια σειρά εξωτερικών 
συμβούλων παρέχει τεχνογνωσία κατά περίπτωση 
σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση, την τεχνολογία 
πληροφοριών, τα πνευματικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων.

Η ομάδα →
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—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
————————————— Ευχαριστούμε!
Ιδρυτικός δωρητής
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