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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  ανοιχτά μοντέλα διαχείρισης, ιστορικά αστικά τοπία 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 
Τα ιστορικά αστικά τοπία αποτελούν δυναμικά συστήματα με την έννοια της συνεχούς εξέλιξης και  αλλαγής των 
αναγκών κατοίκησης. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις ξεκινούν από την αδυναμία καταγραφής των 
μεταβαλλόμενων διαχρονικά δεδομένων και ανταπόκρισης των φορέων στην επίλυση των προβλημάτων τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο η πρόταση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ανοιχτού μοντέλου τεκμηρίωσης, διάχυσης, 
διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών αστικών τοπίων  θα μπορούσε να έχει 
έναν ουσιαστικό ρόλο.  
Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και ανοιχτού  μοντέλου για την 
προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με πεδίο εφαρμογής το Ναυπλιακό τοπίο και 
τον Αργολικό κόλπο. Αφορά μια πολύχρονη αλλά συνεχιζόμενη διαδικασία έρευνας, καταγραφής, τεκμηρίωσης, 
ψηφιοποίησης και διάχυσης, με στόχο την προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενός "τόπου" που συγκροτείται από υψηλού ενδιαφέροντος ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία. 
Τα τελευταία χρόνια επισημαίνεται συνεχώς η αξία και η αναγκαιότητα των ανοιχτών δεδομένων.  
Ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους έχουν δημιουργήσει ήδη σημαντική αξία  τα ανοιχτά δεδομένα είναι: 
- η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος, 
- η συμμετοχή, η καινοτομία,  
- η παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
- η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και  
- η παραγωγή νέας γνώσης από τον συνδυασμό και τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων.  
Όμως βασικές προκλήσεις, για την προώθηση της Ανοιχτής Πρόσβασης είναι αφενός η απουσία ενός συνεκτικού 
οικοσυστήματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση αφετέρου η απουσία προσοχής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
ερευνητικών πρακτικών, διαδικασιών και των συλλογών δεδομένων  
Το προτεινόμενο Ανοιχτό Μοντέλο Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Πολιτιστική Κληρονομιάς του Αργολικού 
Ιστορικού τοπίου  αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα, το επίπεδο Α μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται η βασική 
έρευνα, η τεκμηρίωση και η αξιολόγηση, το επίπεδο Β στο οποίο περιλαμβάνεται η καταγραφή και η διάχυση  
πληροφορίας και το επίπεδο Γ που περιλαμβάνει την ανάδειξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφορίας 
Με αφετηρία την επιστημονική έρευνα δημιουργείται ένας κυκλικός μηχανισμός που επιτρέπει την αξιοποίηση 
των ανοιχτών κοινών ερευνητικών αποτελεσμάτων με την ανάπτυξη καινοτόμων και δημιουργικών 
δραστηριοτήτων σε πολλούς τομείς που συσχετίζονται με τα ιστορικά αστικά τοπία. 
Ειδικότερα για το Ναυπλιακό ιστορικό τοπίο ο μηχανισμός αυτός έχει πραγματοποιηθεί ατύπως στα πλαίσια 
ερευνών τα τελευταία 30 χρόνια γεγονός που αφενός καθιστά απολύτως αναγκαία την συστηματοποίηση και 
ενίσχυσή του αφετέρου αποδεικνύει την τεράστια σημασία του για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 
Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: 
- Το πρόγραμμα "Κοιτίδα" (2006) το οποίο επεκτάθηκε στην καταγραφή των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων 
της πόλης (Παλαμήδι, Ακροναυπλία, Μπούρτζι) και συμπλήρωσε και επικαιροποίησε τα στοιχεία της πόλης. 
- Η "Ανάδειξη - Αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης Ναυπλίου - Κιβερίου" (2014-2016) κατά την οποία 
μελετήθηκε και αναλύθηκε το παραλιακό μέτωπο του Αργολικού κόλπου που συνδέει το Ναύπλιο με άλλα 
σημαντικά αστικά ιστορικά τοπία, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου τοπίων. 
- Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης" (2000-2006), μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
στην οποία συμπεριλήφθηκαν διατηρητέα κτίρια (περίπου 405), η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται εντός 
ιστορικού κέντρου και πολύ λίγα εκτός, καθώς και πλατείες αλλά και αξιόλογα μνημεία. Επίσης, στο ΟΣΚΤ 
καταχωρήθηκε πληροφοριακό υλικό που αφορά στις οχυρώσεις του Ναυπλίου (Παλαμήδι, Μπούρτζι, 
Ακροναυπλία). 
- Η "Ψηφιακή Ξενάγηση στο Ναύπλιο" (2006) που αφορά την εγκατάσταση στην πόλη του Ναυπλίου ενός 
«μουσειακού περιβάλλοντος» το οποίο αποτελείται από μικρό-κατασκευές, μικρό-υπολογιστές και δίκτυα 
διασύνδεσης. Κύριος σκοπός του έργου είναι να ξεναγεί τον επισκέπτη της πόλης και ανάλογα με τη γεωγραφική 
του θέση να του δίνει αντίστοιχες πληροφορίες διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο μοντέλο μουσείου πόλης. 



Υπήρξε δηλαδή μια κλιμακωτή έρευνα τεκμηρίωση και αξιολόγηση ναυπλιακού ιστορικού τοπίου και κατά 
συνέπεια δημιουργήθηκε ένας μεγάλος όγκος πολύτιμων δεδομένων. Αυτό που θα πρέπει να γίνει από εδώ και 
πέρα είναι η συστηματική συλλογή όλων αυτών των δεδομένων με στόχο την δημιουργία ενός συνεκτικού 
οικοσυστήματος Ανοιχτής Πρόσβασης στην Πολιτιστική Κληρονομιά του Αργολικού Ιστορικού τοπίου. Ο 
απώτερος στόχος είναι η δημιουργία συστημάτων και κοινωνικών θεσμών που μπορούν να αποτελέσουν χώρους 
ανάπτυξης ανεξάρτητης παραγωγής γνώσης και ανεξάρτητων κοινωνικών πρωτοβουλιών. 
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