
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η Συνάντηση: Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19:30 

Εισηγητής: Θανάσης Καρασίμος, Ερευνητής του προγράμματος PARTHENOS, Ακαδημία 

Αθηνών 

 

Το ψηφιακό ταξίδι της (ελληνικής) γλώσσας 

Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της ελληνικής  γλώσσας, 

καθώς και στα κυριότερα ορόσημα της εξέλιξης και αλλαγής  της με κάποια χαρακτηριστικά 

της κάθε περιόδου. Ακολούθως θα γίνει το πέρασμα στον ψηφιακό κόσμο της γλώσσας όπου 

θα γίνει αναφορά στην ψηφιακή απεικόνιση της (ελληνικής) γλώσσας μέσα από διάφορα 

projects και τη συνεισφορά της τεχνολογίας στην διατήρηση σημαντικών στοιχείων από 

διάφορες γλωσσικές περιόδους. Παράλληλα θα γίνει διασύνδεση με την συμβολή της 

τεχνολογίας στην ανάλυση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων, αλλά και γλωσσικές 

τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν εισβάλει και κυριαρχούν στην καθημερινότητα και στην 

επιστημονική κοινότητα.  Το γλωσσικό αυτό ταξίδι θα ξεκινήσει με αναλογικά μέσα για να 

συνεχίσει τον προορισμό του με τα ψηφιακά περνώντας από διάφορα ψηφιακά και μη εμπόδια 

και σημαντικούς σταθμούς. 

 

2η Συνάντηση: Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19;30 

Εισηγητής: Μήτσος Μπιλάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Θεωρίας και Τεχνολογίας της Ιστορίας, 

ΙΑΚΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Μαθαίνοντας Ιστορία από έναν Πόλεμο για την Ιστορία στο Διαδίκτυο 

Στην συνάντηση αυτή θα επικεντρωθούμε σε ένα φαινόμενο, το οποίο αποκτά ολοένα και 

μεγαλύτερη δυναμική στον ψηφιακό κόσμο. Πρόκειται για τους λεγόμενους «Πολέμους για την 

Ιστορία» (history wars), τις διαμάχες δηλαδή οι οποίες ξεσπούν γύρω από ένα συμβάν στη 

δημόσια σφαίρα και οδηγούν σε έντονες αντιπαραθέσεις για το παρελθόν και την Ιστορία. Οι 

διαμάχες αυτές δεν είναι σίγουρα γέννημα των σύγχρονων, ψηφιακών μας καιρών: Από τον 

19ο ήδη αιώνα, οι δυτικές κυρίως κοινωνίες συγκλονίζονται συνεχώς από εκρηκτικές διενέξεις 

γύρω από συμβάντα του παρελθόντος τους, διενέξεις οι οποίες υπήρξαν ενίοτε εξαιρετικά 

σκληρές και βίαιες. Τις τελευταίες, ωστόσο, δύο δεκαετίες οι διενέξεις αυτές αποκτούν 

καινούργια δυναμική. Μέσα από τις ψηφιακές οθόνες της καθημερινότητάς μας, οι ‘πόλεμοι 

για την Ιστορία’ εισβάλλουν σε γραφεία και σε δωμάτια, παρακινώντας χιλιάδες διαφορετικούς 

ανθρώπους να εμπλακούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις μάχες τους, να γίνουν 

πρωταγωνιστές ή συνδιαμορφωτές της έκβασής τους, χωρίς καν να εγκαταλείψουν την 

ασφάλεια των ιδιωτικών τους χώρων και χρόνων.  



 

 

Τι μπορούμε, ωστόσο, να «μάθουμε» από τις παραπάνω ψηφιακές μάχες για την Ιστορία; Ποια 

σχέση μπορούν να έχουν τούτοι οι πόλεμοι με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε σήμερα σε 

μαθητές και φοιτητές την σχολική ή την ακαδημαϊκή Ιστορία; Πώς μπορούμε να σκεφτούμε με 

κριτικό τρόπο την ψηφιακή πληροφορία που παράγεται στην διάρκεια ενός παρόμοιου 

‘πολέμου για την Ιστορία’ και πώς θα μπορούσαμε ίσως να την μετατρέψουμε σε προκλητικό 

ερέθισμα μαθητείας στην Ιστορία; Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνάντησης θα 

επιχειρήσουμε να εμβαθύνουμε στα παραπάνω ερωτήματα, συζητώντας και αναλύοντας 

συγκεκριμένα παραδείγματα από διαμάχες για την Ιστορία, οι οποίες απασχόλησαν την 

ελληνική κοινωνία στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. 

 

3η Συνάντηση: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19:30 

Εισηγήτρια: Δέσποινα Βαλατσού, Διδάκτωρ Ιστορίας ΕΚΠΑ 

 

Η ψηφιακή ιστορία ως δημοφιλής πρακτική: η νέα ιστοριογραφική κουλτούρα στο 

διαδίκτυο 

Στην ψηφιακή εποχή των τεχνολογιών δικτύου και του διαδικτύου, η ιστορία αλλάζει τόσο ως 

επιστημονικό πεδίο όσο και ως ένας τρόπος να σκεφτόμαστε και να βιώνουμε το παρελθόν. Τα 

χαρακτηριστικά της επιστήμης της ιστορίας μεταλλάσσονται, τα όριά της προσδιορίζονται εκ 

νέου, οι μέθοδοι ιστορικής έρευνας και οι ιστοριογραφικές πρακτικές αλλάζουν. Το διαδίκτυο 

κατακλύζεται από άπειρες και ποικιλότροπες ιστορικές αφηγήσεις για το παρελθόν, ενώ 

καθημερινά παράγεται, καταναλώνεται αλλά και διαμοιράζεται τεράστιος όγκος ιστορικού 

περιεχομένου από επιστήμονες ιστορικούς αλλά και από το ευρύ κοινό. Η ψηφιακή στροφή 

στην ιστορία συνδέεται άρρηκτα με τη δημόσια ιστορία, μιας και οι δυνατότητες των 

ψηφιακών τεχνολογιών παρέχουν τον τρόπο και τα μέσα για τη συμμετοχή όλων, όχι μόνο 

των επαγγελματιών ιστορικών, στην παραγωγή και στη διάδοση ιστορικού περιεχομένου και 

νοήματος. Η ιστορία πια δεν ασκείται μόνο στο πανεπιστήμιο και σε άλλα θεσμικά ακαδημαϊκά 

περιβάλλοντα, αλλά πραγματώνεται καθημερινά από το κοινό, από τον καθένα μας, στη 

δημόσια σφαίρα της ψηφιακής εποχής, το διαδίκτυο.  

Στο πλαίσιο αυτού του επιμορφωτικού σεμιναρίου, θα μιλήσουμε για την επίδραση της έννοιας 

της ψηφιακότητας στις πρακτικές μέσα από τις οποίες κατανοούμε και προσεγγίζουμε το 

παρελθόν, είτε είμαστε επιστήμονες ιστορικοί είτε όχι. Ηλεκτρονικά περιοδικά, ψηφιακές 

βιβλιοθήκες-συλλογές-αποθετήρια-αρχεία, ψηφιακή μνήμη και το αρχείο του διαδικτύου, 

ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτός κώδικας, ελεύθερο περιεχόμενο και ελεύθερη πρόσβαση, 

κωδικοποίηση και οπτικοποίηση κειμένων, crowdsourcing και συμμετοχή του κοινού στην 

παραγωγή ψηφιακού ιστορικού περιεχομένου ... είναι μερικές μόνο από τις νέες λέξεις που 

έχουν εισβάλει στο λεξιλόγιό μας και μερικοί μόνο από τους σύγχρονους τρόπους μέσω των 



 

οποίων επιχειρούμε να εξοικειωθούμε εκ νέου με το παρελθόν, να μελετήσουμε πάλι την 

ιστορία, εν τέλει να «κάνουμε ιστορία» καθημερινά. 

 

4η Συνάντηση: Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, ώρες: 17:30 – 19:30 

Εισηγητές: Μανώλης Πατηνιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης,   ΙΦΕ, 

ΕΚΠΑ 

Ηρακλής Βογιατζής, Μεταπτυχιακός φοιτητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και  

της Τεχνολογίας, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ/ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 

 

Στην κόψη της αλήθειας: Ζητήματα γνωσιολογίας στον ψηφιακό χώρο 

Ο ψηφιακός χώρος από τη φύση του καταλύει τη διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που 

δικαιούνται να γνωρίζουν κι εκείνους που αποκλείονται από συγκεκριμένες περιοχές της 

γνώσης. Επίσης, καταλύει τη διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που έχουν δικαίωμα να 

συμμετάσχουν στην παραγωγή νέας γνώσης κι εκείνους που αποκλείονται από αυτή. Τη 

διάκριση ανάμεσα σε ειδικούς και μη ειδικούς, με άλλα λόγια. Αλλά καταλύει και μια άλλη, 

σημαντικότερη διάκριση: εκείνη ανάμεσα στην έγκυρη και τη μη έγκυρη γνώση. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων ασκεί το 

δικαίωμά του να κοινοποιεί τις σκέψεις του ή αισθάνεται την υποχρέωση να μοιραστεί τις 

γνώσεις του στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δύο τρόποι να αποτιμήσουμε αυτή την κατάσταση. Ο 

ένας είναι να αναζητήσουμε νέα κριτήρια εγκυρότητας που θα μπορούν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά στο ψηφιακό περιβάλλον. Ο άλλος είναι να πάρουμε αφορμή από αυτή την 

κατάλυση των ορίων για να στοχαστούμε κριτικά σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την 

εμβέλεια της γνώσης, καθώς και με τις νέες δυνατότητες που ενεργοποιεί η θορυβώδης εισβολή 

του ψηφιακού στο άβατο της ειδημοσύνης. 

 

5η Συνάντηση: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ώρες 17:90 – 19:30 

Εισηγήτρια: Ιουλία Πεντάζου, Διδάκτωρ  Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Ιστορικός & επιμελήτρια με ειδίκευση στοΝ σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών 

 

Συμβιώσεις στο χώρο του Μουσείου: όταν τα φυσικά εκθέματα συναντούν τα ψηφιακά 

Τα μουσεία με ιστορικό περιεχόμενο, όπως και όλα τα μουσεία εν γένει, αποτελούν τον 

κατεξοχήν χώρο συλλογής, συντήρησης και έκθεσης υλικών τεκμηρίων του παρελθόντος. 

Ταυτόχρονα λειτουργούν και ως χώρος εκπαίδευσης του ματιού, όχι μόνο στην αισθητική του 

ωραίου και των ιδεών, αλλά κυρίως στην εμπέδωση του παρελθόντος ως πραγματικότητας. 

Στην ψηφιακή εποχή, όλα τα μουσεία εμπλουτίζουν το περιεχόμενό τους με ψηφιακά εκθέματα. 

Στις αίθουσές τους συνυπάρχουν – με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό – 

φυσικά και ψηφιακά αντικείμενα δημιουργώντας χώρους υβριδικούς όπου το «ίχνος» του 

παρελθόντος  συμπληρώνεται/συνομιλεί/επικαλύπτεται/ αντιπαραβάλλεται με μια ‘κατασκευή’  



 

του παρόντος. Με ποιους όρους πραγματοποιείται αυτή η συνύπαρξη στο χώρο του Μουσείου; 

Πώς λειτουργούν τα ψηφιακά εκθέματα σε σχέση με τα φυσικά; Μεταβάλλονται οι σημασίες 

και οι λειτουργίες του Μουσείου από αυτήν τη συνύπαρξη; Κι ακόμα: Επηρεάζεται ο τρόπος 

που αφηγείται το μουσείο την ιστορική πραγματικότητα από τη διαμεσολάβηση του ψηφιακού;  

Στην παρουσίαση θα εξεταστούν τα παραπάνω ερωτήματα μέσα από την παρουσίαση 

φυσικών και ψηφιακών εκθεμάτων με ιστορικό/πολιτισμικό περιεχόμενο σε σύγχρονα μουσεία 

του δυτικού κόσμου.  

 

6η Συνάντηση: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19:30 

Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Διδάκτωρ  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μεταδιδακτορικός 

υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Οι αλγόριθμοι και η καθημερινή κοινωνική ζωή 

Σε αυτή τη συνάντηση θα επικεντρωθούμε στο ζήτημα των αλγόριθμων και συγκεκριμένα στην 

ολοένα αυξανόμενη αλγοριθμοποίηση της καθημερινής ζωής. Οι αλγόριθμοι, σύνολα μεθόδων  

 

και κανόνων που με ψηφιακό τρόπο επεξεργάζονται δεδομένα και πληροφορίες, έχουν 

«εισβάλει» σε ποικίλα επίπεδα και πρακτικές της κοινωνικής μας ζωής. Από τη  δημιουργία και  

χρήση προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση GPS, μέχρι τα ψηφιακά 

διαδικτυακά παιχνίδια και projects όπως η «έξυπνη πόλη» (smart city), η διαχείριση, η 

επεξεργασία και ο διαμοιρασμός πληροφορίας με ψηφιακές μεθόδους μετασχηματίζει τους 

τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, τους τρόπους με τους οποίους 

κάνουμε φίλους, τους τρόπους με τους οποίους φανταζόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο. 

Επίσης, οι αλγόριθμοι προβλέπουν πιθανές μελλοντικές μας δράσεις και αντιδράσεις, 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τι είναι αλήθεια και τι ψέμα, μας προτείνουν διαφημίσεις για 

εμπορεύματα και υπηρεσίες που πιστεύουν ότι μας ταιριάζουν και μας αρέσουν. Οι δημιουργοί 

τους μας υπόσχονται ότι θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και τους χώρους των πόλεων μας 

πιο ελκυστικούς και "έξυπνους" για κατοίκηση, εργασία, δουλειά και παιχνίδι. 

Στη διάλεξη θα συζητήσουμε σε βάθος τι είναι οι αλγόριθμοι, σε ποιες περιπτώσεις 

αλληλεπιδρούμε μαζί τους, πώς επηρεάζουν την καθημερινή κοινωνική μας ζωή και κατά πόσο 

οι υποσχέσεις που μας δίνουν μπορούν να υλοποιηθούν. Θα αναφερθούμε εκτενώς σε 

παραδείγματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter, τα 

ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια και την περίπτωση της δικτυωμένης και έξυπνης πόλης. 

 

 

 

 

 



 

 

7η Συνάντηση: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19:30 

Εισηγήτρια: Βασιλική Λαλιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας της Επιτέλεσης, Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ 

 

Άνθρωποι και ψηφιακές τεχνολογίες: μια προσέγγιση από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. 

Βιντεοπαιχνίδια, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (SMS), διαδίκτυο, iPads, smart phones και 

δυνητική (εικονική) πραγματικότητα δημιουργούν νέες εμπειρίες και οδηγούν σε νέους 

τρόπους κατανόησης του χώρου και του χρόνου αλλά και του τι σημαίνει άνθρωπος. Η 

παρουσίαση αυτή θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπολογία διερευνά αυτά τα 

ζητήματα. Εκκινώντας από ορισμένες βασικές αρχές, όπως ότι οι ανθρώπινες κοσμοαντιλήψεις 

είναι κοινωνικο-ιστορικές και όχι φυσικές, ότι οι κουλτούρες δεν είναι απομονωμένες αλλά 

συνδεδεμένες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και ότι οι άνθρωποι όχι μόνο προσαρμόζονται 

αλλά και δημιουργούν το περιβάλλον τους, η ανθρωπολογία μπορεί να μας βοηθήσει να 

διερευνήσουμε τη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και την τεχνολογία της ψηφιακής εποχής 

σε ένα παγκόσμιο, συγκριτικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, στόχος αυτής της παρουσίασης είναι 

να ανιχνεύσει α) την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους το ψηφιακό περιβάλλον επηρεάζει 

τα άτομα και τις κοινότητες αλλά και των τρόπων με τους οποίους τα άτομα με τη σειρά τους 

επηρεάζουν το ψηφιακό τοπίο, β) τις συνέχειες και τις αλλαγές που χαρακτηρίζουν την 

ψηφιακή εποχή και τις επιδράσεις της στην καθημερινή ζωή, γ) τη δυνητικότητα ως μέρος της 

καθημερινής εμπειρίας και δ) τον κυβερνοχώρο ως τόπο επιτέλεσης του εαυτού, διαμόρφωσης 

κοινοτήτων και ταυτοτήτων, άσκησης κοινωνικού ελέγχου και πολιτικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


