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Περιεχόμενα 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως στόχο να 

καταστεί ένα ποιοτικό ευέλικτο και ελκυστικό, με 

ιδιαίτερη φυσιογνωμία Πανεπιστήμιο, 

αξιοποιώντας τη θέση του (γεωγραφική, 

οικονομική, εκπαιδευτική και ερευνητική) στον 

ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου μας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.), επιτελεί σημαντικό έργο για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, υποστηρίζοντας και 

υλοποιώντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, 

παρακολουθώντας παράλληλα τις αντίστοιχες 

εξελίξεις σε Ιδρύματα της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής. 

Το ποικίλο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό έργο του 

Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου αποτυπώνεται στο ενημερωτικό 

Φυλλάδιο, τα τεύχη του οποίου αναδεικνύουν το 

έργο αυτό σε ένα ευρύτερο κοινό, πέραν από τα 

όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ημερίδα προώθησης του προγράμματος Erasmus+ 

RU EU?, σελ. 2-3 

Εναρκτήρια Επιστημονική Συνάντηση του 

προγράμματος Erasmus+ «Developing a 

Graduate Employability Skills App», σελ. 4 

Ευρωπαϊκό έργο ARGOS – Creative Europe: 

Δύο ερευνητικοί πειραματισμοί στην Ιταλία  

και τη Γαλλία, σελ. 5-6 

Ευρωπαϊκό έργο CREARCH – Creative Europe: 

Τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα, σελ. 7-9 

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου Genesis:  

Genetic Research & Digital Visualization in the 

Performing Arts, σελ. 10-12 

Παρουσίαση του προγράμματος TRACE- 

Traditional children’s stories for a common 

future, σελ. 13-14 

Το έργο InTraRed: Innovation Transfer Ready 

SMEs, σελ. 15 

Γνωριμία με το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας 

Ελαιολάδου Καλαμάτας, σελ.16-17 

Στατιστικά Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, σελ. 18-20 
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Το Ευρωπαϊκό Πολυεταιρικό Έργο CREARCH - 
CReative European ARCHives as Innovative 
Cultural Hubs [Δημιουργικά Ευρωπαϊκά Αρχεία ως 
Καινοτόμες Εστίες Πολιτισμού] χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα “Creative Europe Cooperation 
Projects: Culture” (2018-2021) και υλοποιείται από 
τέσσερις ευρωπαϊκούς φορείς, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολιτιστικής 
τεκμηρίωσης και του ψηφιακού πολιτισμού.  

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά 
ως εταίρος, με επιστημονική υπεύθυνη την 
Επίκουρη Καθηγήτρια Έλενα Παπαλεξίου. Κύρια 
αποστολή της ελληνικής ομάδας έργου είναι:  

 η ανάδειξη σημαντικών ελληνικών και
ευρωπαϊκών αρχείων

 η αύξηση της προσβασιμότητας σε αυτά μέσω
της διαδραστικής επικοινωνίας, της διαμεσικής
αφήγησης, της ψηφιακής τεχνολογίας και των
παραστατικών τεχνών , καθώς και

 η εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών
στην πολιτιστική τεκμηρίωση.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ομάδα έργου του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει να επιδείξει τα 
πρώτα σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα των 
εργασιών της: 

 Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες
Μέλη της ελληνικής ομάδας έργου έχουν 
συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες με 
παρουσιάσεις και ανακοινώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο του έργου CREARCH. 
 - Συνάντηση επιδοτούμενων φορέων από το 
Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (υπο-
πρόγραμμα Πολιτισμός), διοργάνωση: Γραφείο 
«Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας», τόπος: 
Υπουργείο Πολιτισμού, ημερομηνία: 13.03.2019, 
ομιλήτρια: Έλενα Παπαλεξίου, επιστημονική 
υπεύθυνη του έργου. Η κυρία Παπαλεξίου 
παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου 
CREARCH. 

Το έργο CREARCH φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τα 
πολιτιστικά αρχεία τόσο ως θύλακες της ιστορικής 
μνήμης, όσο και ως δημιουργικούς πόλους έλξης του 
ευρύτερου κοινού. 

Ευρωπαϊκό έργο CREARCH – 
Creative Europe:  

Τα πρώτα ερευνητικά 
αποτελέσματα 

https://eleftherostypos.gr/tech/425673-i-psifiaki-epanastasi-stin-ereuna-ton-parastatikon-texnon-eikones/
https://eleftherostypos.gr/tech/425673-i-psifiaki-epanastasi-stin-ereuna-ton-parastatikon-texnon-eikones/
https://www.arch-srs.com/news-2/jt8d3rrt19/E-Papalexiou-Presentation-of-the-EUCreative-Europe-Projects-CREARCH-ARGOS
https://www.arch-srs.com/news-2/jt8d3rrt19/E-Papalexiou-Presentation-of-the-EUCreative-Europe-Projects-CREARCH-ARGOS
https://www.arch-srs.com/news-2/jt8d3rrt19/E-Papalexiou-Presentation-of-the-EUCreative-Europe-Projects-CREARCH-ARGOS


 

                                                  

- Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Euromed, 
διοργάνωση: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
ημερομηνία: 29.09.2020, συμμετέχουσες: 
Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, Βάλια 
Βράκα. Οι ερευνήτριες ανέπτυξαν την 
ανακοίνωση «Το ζωντανό αρχείο: 
Καταγράφοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική 
δημιουργία στην ψηφιακή εποχή». Κατά την 
παρουσίασή τους πραγματεύθηκαν ένα νέο 
πρότυπο αρχειακής διαχείρισης το οποίο 
εκπορεύεται από την απρόσκοπτη διάχυση της 
πληροφορίας 
-  Ημερίδα: Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους 
πολιτιστικούς φορείς. Δυνατότητες και 
προοπτικές, διοργάνωση: Δήμος Ναυπλιέων και 
Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας», 
τόπος: Ναύπλιο, Βουλευτικό, ημερομηνία: 
27.02.2020, συμμετέχουσες: Έλενα 
Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου με την ομιλία 
«Τα ευρωπαϊκά έργα ARGOS και CREARCH 
του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη ως 
παραδείγματα καλών πρακτικών». Οι 
ερευνήτριες μίλησαν για τις προκλήσεις αλλά και 
τις ευκαιρίες που συνυφαίνονται με το 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και 
αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα, 
μέσα από τη δική τους εμπειρία διαχείρισης 
ευρωπαϊκών έργων. 

 Δημοσιεύματα

- Eleni Papalexiou & Avra Xepapadakou, 
"Stvaranje arhiva suvremenih izvedbenih 
umjetnosti - Arhiv Romea Castelluccija i 
kazališne skupine Socìetas Raffaello Sanzio" 
[Creating a contemporary performing arts 
archive], @rhivi magazine, 7/2020, 17-18. 

- Έλενα Παπαλεξίου & Αύρα Ξεπαπαδάκου & 
Βάλια Βράκα, «Το ζωντανό αρχείο: 
Καταγράφοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική 
δημιουργία στην ψηφιακή εποχή», στα Πρακτικά 
του Τρίτου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Euromed, 2020 (υπό δημοσίευση). 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Η εκπαίδευση σε θέματα πολιτιστικής 
τεκμηρίωσης και η επιμόρφωση με αντικείμενο 
την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
αποτελεί πυλώνα του έργου CREARCH. Από 
την έναρξη του έργου έως σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί δύο επιμορφωτικά εργαστήρια: 

Στη Συνάντηση Επιδοτούμενων Φορέων του 
Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που 
διοργανώθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, η 
Έλενα Παπαλεξίου, επιστημονική υπεύθυνη του 
CREARCH, αναφέρθηκε στους στόχους και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου και 
εξήγησε πως η επίτευξη της χρηματοδότησής του 
βασίστηκε σε πολύχρονη, εντατική και επίπονη 
ερευνητική εμπειρία. 

Οι ερευνήτριες της ελληνικής ομάδας έργου, 
Αύρα Ξεπαπαδάκου (αριστερά) και Βάλια Βράκα 
(δεξιά) μίλησαν στο Τρίτο Συνέδριο 
Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
“Euromed”, εστιάζοντας στη διαδικασία 
τεκμηρίωσης και προσδίδοντας έμφαση στις 
ιδιαιτερότητες που διέπουν την επεξεργασία ενός 
«ζωντανού αρχείου», το οποίο διαρκώς 
εξελίσσεται, ανανεώνεται και μεταβάλλεται. 
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https://www.arch-srs.com/news-2/k12dshxd19/E-Papalexiou-A-Xepapadakou-V-Vraka-The-living-archive-Recording-contemporary-artistic-creation-in-the-digital-era
https://www.arch-srs.com/news-2/k12dshxd19/E-Papalexiou-A-Xepapadakou-V-Vraka-The-living-archive-Recording-contemporary-artistic-creation-in-the-digital-era
https://doppat.gr/nea-anakoinwseis/politismos/1054-imerida-sto-vouleftiko-me-thema-efkairies-xrimatodotisis-gia-tous-politistikoys-foreis-dynatotites-kai-prooptikes.html?fbclid=IwAR3l_Vpp8DbSkdkFJuzhjkG2OVKTlqXnBP1MXPkbnyTDI4X4hFVmLImaaqk
https://doppat.gr/nea-anakoinwseis/politismos/1054-imerida-sto-vouleftiko-me-thema-efkairies-xrimatodotisis-gia-tous-politistikoys-foreis-dynatotites-kai-prooptikes.html?fbclid=IwAR3l_Vpp8DbSkdkFJuzhjkG2OVKTlqXnBP1MXPkbnyTDI4X4hFVmLImaaqk
https://doppat.gr/nea-anakoinwseis/politismos/1054-imerida-sto-vouleftiko-me-thema-efkairies-xrimatodotisis-gia-tous-politistikoys-foreis-dynatotites-kai-prooptikes.html?fbclid=IwAR3l_Vpp8DbSkdkFJuzhjkG2OVKTlqXnBP1MXPkbnyTDI4X4hFVmLImaaqk
https://21503701-c87a-40e1-8263-c0be75c3fd96.filesusr.com/ugd/9e8b4b_75348b2971024a01812a8608ddf5f93f.pdf
https://21503701-c87a-40e1-8263-c0be75c3fd96.filesusr.com/ugd/9e8b4b_75348b2971024a01812a8608ddf5f93f.pdf
https://21503701-c87a-40e1-8263-c0be75c3fd96.filesusr.com/ugd/9e8b4b_75348b2971024a01812a8608ddf5f93f.pdf
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- Δεκαήμερο εργαστήριο πολιτιστικής τεκμηρίωσης και 
ψηφιοποίησης απευθυνόμενο σε φοιτητές και φοιτήτριες 
από την Ιταλία. Τόπος: θέατρο «Comandini», Τσεζένα 
Ιταλίας, ημερομηνίες: από 25.03.2019 έως 04.04.2019,
επιμορφώτριες: Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, 
Claudia Castellucci. 

- Διοργάνωση τριών σεμιναρίων με αντικείμενο την 
πολιτιστική έρευνα και τεκμηρίωση, στο πλαίσιο του 
μαθήματος «Μεθοδολογία της Θεατρολογικής 
Έρευνας». Αναπτύχθηκαν τα θέματα: α) Πηγές 
Έρευνας, Πολιτιστικά Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων, β)  
Θεατρολογική Βιβλιογραφία, γ) Παραστασιογραφία. 
Τόπος: αίθουσα «Λήδα Τασοπούλου», Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών-Κεντρικά Διδακτήρια, Ναύπλιο, 
ημερομηνίες: 30 Μαΐου, 6 Ιουνίου και 13 Ιουνίου 2019, 
εισηγήτριες: Αύρα Ξεπαπαδάκου και Βάλια Βράκα. Τα 
σεμινάρια ήταν ανοικτά για όλους τους φοιτητές και όλες 
τις φοιτήτριες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 

- Επιπλέον, η ελληνική ομάδα έχει συμβάλει καθοριστικά 
στη σύνταξη του αγγλόγλωσσου Εγχειριδίου Αρχειακής 
Κατάρτισης του έργου CREARCH, το οποίο πρόκειται να 
εκδοθεί και να αποτελέσει ευρωπαϊκό οδηγό 
επιμόρφωσης στην πολιτιστική τεκμηρίωση. 

Η υποψήφια διδάκτωρ και μουσικολόγος,
Βάλια Βράκα, συντόνισε σεμινάριο στο 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με
αντικείμενο την πολιτιστική τεκμηρίωση. 

Η σύμπραξη καλλιτεχνών-ερευνητών οδηγεί 
στην ενδυνάμωση και ώθηση της
δημιουργικότητας, παρέχοντας ευκαιρίες και 
στις δύο ομάδες να προβάλουν και να 
αναδείξουν το έργο τους. Η ηθοποιός, 
αφηγήτρια, παιδαγωγός και μέλος της 
ομάδας έργου, Φίλια Δενδρινού, στο 
δρώμενο Η Περσεφόνη στον Άδη. 

Η Ταυτότητα του Έργου

Τίτλος έργου | 
κωδικός 

CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs [Δημιουργικά 
Ευρωπαϊκά Αρχεία ως Καινοτόμες Εστίες Πολιτισμού] | ΚΑ 0366 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα 

 Fondazione Banco di Napoli (συντονιστής φορέας, Ιταλία)

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα)

 ICARUS Hrvatska (Κροατία)

 Regionaal Historisch Centrum Limburg (Ολλανδία)
Ελληνική 
Ερευνητική Ομάδα 

 Έλενα Παπαλεξίου, επιστημονική υπεύθυνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

 Μαρία Βελιώτη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, έμπειρη
ερευνήτρια

 Αύρα Ξεπαπαδάκου, έμπειρη ερευνήτρια, θεατρολόγος, Διδάκτωρ Μουσικολογίας

 Ιώ Μανωλέσσου: ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας και Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης των
Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

 Βάλια Βράκα: υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, υπεύθυνη Αρχείου
Ελληνικής Μουσικής, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

 Παρασκευή Δαμάλα: θεατρολόγος, κοινωνιολόγος, νέα ερευνήτρια
Συνεργαζόμενοι 
καλλιτέχνες 

 Claudia Castellucci

 Φίλια Δενδρινού

 Στάθης Αθανασίου
Συνεργαζόμενα 
αρχεία 

 Ιστορικό Αρχείο Αργολίδος (Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ναύπλιο)

 Αρχείο Ελληνικής Μουσικής (Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» -
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα)

 Αρχείο του Romeo Castellucci και της Socìetas Raffaello Sanzio (Τσεζένα, Ιταλία)
Ιστοσελίδα https://www.crearchproject.eu/
Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

https://www.crearchproject.eu/



