
                 

                                               

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση διοργανώνει, 

στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: η Πολιτεία και ο Πολίτης»  ημερίδα με 

τίτλο Δημοκρατία και Εκπαίδευση: Η πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας, με τη 

συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2012 στη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών, αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «οι Διάλογοι 

των Αθηνών».   

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προβληματικής που αφορά στις ευθύνες του σήμερα 

και τις προκλήσεις του αύριο, ο σύγχρονος κόσμος αντιμετωπίζοντας ραγδαίες 

εξελίξεις πολιτικοοικονομικού κυρίως χαρακτήρα καλείται να προβληματιστεί 

για την πρόκληση που αποτελεί η ψηφιακή τεχνολογία για τον 

εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης με την ευρύτερη έννοια της, που 

περιλαμβάνει τη δια βίου μάθηση και τη διάθεση και διαχείριση πολιτιστικού 

περιεχομένου.  

Στόχος της ημερίδας είναι να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγής 

απόψεων μεταξύ εκπροσώπων των πολιτικών, κοινωνικών και 



                 

                                               

 

 

ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και εκπροσώπων της τέχνης ώστε να 

υπάρξει ένας δημιουργικός διάλογος για την ψηφιακή τεχνολογία ως πρόκληση 

στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και να τεθούν τα θεμέλια σχεδιασμού 

πολιτικής για το μέλλον.  

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που άπτονται της ψηφιακής 

τεχνολογίας με έμφαση στις επιδράσεις της στην δημοκρατία και την 

εκπαίδευση με διακεκριμένους ομιλητές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 

οι: Σταμάτης Κριμιζής, [Ερευνητής, Ακαδημαϊκός, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 

και Τεχνολογίας], Δημήτρης Γκούσκος [Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών], Εύη 

Σαχίνη [Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΕΚΤ-ΕΙΕ], Charlotte 

Roueche [Καθηγήτρια στο King’s College London και Senior Research Fellow in 

Digital Hellenic Studies], Γεώργιος Μητακίδης [Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 

Πάτρας, DIGITAL ENLIGHTENMENT FORUM], Θανάσης Χατζηλάκος [Καθηγητής, 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου], Χατζηπανάγος Στυλιανός [Λέκτορας, King’s 

College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου], Peter Meineck [Καθηγητής, 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης] κ.ά. 

Η ημερίδα αποτελεί συνέχεια των Διαλόγων των Αθηνών, που 

πραγματοποιήθηκαν στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τον Νοέμβριο του 

2010, και οι οποίοι συνεχίζονται διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού 

επιστημονικού περιοδικού,  Athens Dialogues e-journal, το οποίο επιμελείται 



                 

                                               

 

 

επιστημονικά το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard. 

Η ημερίδα κλείνει τον κύκλο διοργανώσεων των Διαλόγων για το 2012 

(προηγούμενες ημερίδες για την Πρόκληση της Μετανάστευσης και τη σχέση 

της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ηθικής πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 

2012 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και στις 3 Νοεμβρίου 2012 στη Βοστώνη, 

αντίστοιχα). 

Η Ελληνική Σκέψη σε Διάλογο:  

Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης 

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο πραγματοποιείται στο Πλαίσιο του Έργου «Η Ελληνική 

Σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης». Το εν λόγω έργο αποτελεί 

μέρος της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που υλοποιείται 

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

Εθνικούς Πόρους. Στόχος του εν λόγω Έργου είναι η Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

ανθρώπων κάθε ηλικίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων, σ΄ 

ένα πλαίσιο που στοχεύει στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης και στοχασμού σε 

ζητήματα παγκόσμιου και διαχρονικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον Ελληνικό 

τρόπο σκέψης και την περιοχή της «Ακαδημίας Πλάτωνος».  

Το έργο «Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης» 

σχεδιάστηκε από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. 

Ωνάσης και υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 



                 

                                               

 

 

Αθηνών ως ένα «έργο εν κινήσει και εν διαρκεί εξελίξει». Κορυφαίοι στοχαστές, 

ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο θα 

συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και 

στοχευμένα προγράμματα βιωματικής μάθησης με άξονα τον ελληνισμό, την Πολιτεία 

και τον Πολίτη. 

Τα προγράμματα βιωματικής μάθησης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις: 

(α) Λέξεις και Σκέψεις 

(β) Εικαστικοί Διάλογοι 

(γ) Εργαστήρια/ Workshops 

(δ) Παράλληλες δραστηριότητες 

και απευθύνονται κυρίως σε ενήλικους (εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, αλλά 

και ευρύ κοινό). Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 24 μήνες και θα υλοποιούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας 2012-2014, ενώ θα κορυφωθούν το 2013 (ευρωπαϊκό 

έτος Πλάτωνα).  

Το Πρόγραμμα των Εργαστηρίων / Workshops απαρτίζεται από μια σειρά δράσεων, 

κατά τις οποίες η ελληνική σκέψη συμφύεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα και τα 

νέα μέσα. Tα εργαστήρια που υλοποιούνται έχουν ως στόχο την εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με έννοιες της ελληνικής σκέψης και της ελληνικής φιλοσοφίας, με 

τρόπο που να σχετίζεται με τα σύγχρονα ρεύματα της διανόησης και της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας.   Απώτερος σκοπός των εργαστηρίων αυτών είναι η διερεύνηση σε βάθος 



                 

                                               

 

 

μέσα από πρωτότυπες προοπτικές του γενικού θέματος «Η ευθύνη του σήμερα. Οι 

προκλήσεις του αύριο».   

 

 


