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The Challenge of Digital Technology: Education and Democracy
Εκπαίδευση  και ∆ηµοκρατία : η Πρόκληση  της Ψηφιακής  Τεχνολογίας



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 ∆ηµοκρατία 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 η ∆εκεµβρίου 

 στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, αποτελεί συνέχεια του προ-
γράµµατος οι ∆ιάλογοι των Αθηνών. 
Στο πλαίσιο της ευρύτερης προβληµατικής που αφορά στις ευθύνες 

του σήµερα και τις προκλήσεις του αύριο, ο σύγχρονος κόσµος αντιµε-
τωπίζοντας 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 πολιτστικού περιεχοµένου. 
Στόχος της ηµερίδας είναι να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας και 

ανταλλαγής απόψεων µεταξύ εκπροσώπων των πολιτικών, κοινωνι-
κών και ανθρωπιστικών επιστηµών, καθώς και εκπροσώπων της τέ-
χνης 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 περιλαµ-
βάνονται οι: Σταµάτης Κριµιζής, [Επίτιµος καθηγητής του διαστηµικού 
προγράµµατος στο Applied Physics Laboratory του Πανεπιστηµίου 
Johns Hopkins, Ακαδηµαϊκός και Πρόεδρος Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας 
και Τεχνολογίας], ∆ηµήτρης Γκούσκος [Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθη-
νών], 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 Μη-
τακίδης [Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πάτρας, DIGITAL ENLIGHTENMENT 
FORUM], Θανάσης Χατζηλάκος [Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου], Χατζηπανάγος Στυλιανός [Λέκτορας, King’s College, Πανε-
πιστήµιο του Λονδίνου], Peter Meineck [Καθηγητής, Πανεπιστήµιο της 
Νέας Υόρκης] κ.ά.
Η ηµερίδα αποτελεί συνέχεια των ∆ιαλόγων των Αθηνών, µε τους 

οποίους που πραγµατοποιήθηκαν στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, 
τον Νοέµβριο του , και οι οποίοι συνεχίζονται διαδικτυακά µέσω 
του ηλεκτρονικού επιστηµονικού περιοδικού, Athens Dialogues e-
journal, το οποίο επιµελείται επιστηµονικά το Κέντρο Ελληνικών Σπου-
δών του Πανεπιστηµίου του Harvard. Η ηµερίδα κλείνει τον κύκλο 
διοργανώσεων των ∆ιαλόγων για το  (προηγούµενες ηµερίδες 
για την Πρόκληση της Μετανάστευσης και τη σχέση της Επιστήµης, Τε-
χνολογίας και Ηθικής πραγµατοποιήθηκαν τον Σεπτέµβριο του  
στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών και στις  Νοεµβρίου  στη Βο-
στώνη, αντίστοιχα).

Εκπαίδευση και ∆ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας



TThe Alexander S. Onassis Public Benefi t Foundation in collabora-
tion with the National and Kapodistrian University of Athens and 
the Alexander S. Onassis Foundation Cultural Center non-profi t 

organization organizes a one-day workshop, in the framework of the 
“Academy of Plato” project, entitled Education and Democracy: The 
Challenge of Digital Technology on Saturday December the st  
from . until . at the Onassis Cultural Centre in Athens. 
Scholars from around the world as well as from Greece will participate 
in this event.

Modern societies experience rapid political and economic changes. 
One aspect of this applies to issues raised by digital technology. As 
a result, society is expected to adopt a new attitude towards today’s 
responsibilities and tomorrow’s challenges in relation to digital tech-
nology and the democratization of education in its broader sense, in-
cluding life-long learning and the management of cultural content. 

This colloquium aims at creating a communication channel where 
diff erent opinions will be expressed by representatives of the political 
and social sciences, the humanities and the arts, thus allowing for a 
fruitful and creative dialogue on the issue of digital technology to be 
seen as a challenge within the new conditions that have been formed 
and to set the basis for future policy planning. 

 The event will focus on issues that relate to digital technology with 
an emphasis on its impact on democracy and education. Prominent 
speakers will participate in the event: Stamatis Krimigis (Scientist 
in space exploration, Chair of Science of Space, Academy of Athens; 
Head Emeritus, Space Department, Applied physics Laboratory, The 
Johns Hopkins University) Dimitris Gouscos (Assistant Professor, 
University of Athens, Evi Sachini (Head, Strategic Planning & Devel-
opment Dept. at National Documentation Centre - National Hellenic 
Research Foundation), Charlotte Roueche (Professor at King’s Col-
lege London and Senior Research Fellow in Digital Hellenic Studies), 
George Metakides (Professor, University of Patras, DIGITAL ENLIGHT-
ENMENT FORUM], Thanasis Hadzilacos [Professor, Open University of 
Cyprus), Stylianos Hatzipanagos (Lecturer, King’s College, University 
of London) Peter Meineck (Professor, New York University) et al.

This colloquium is part of the Athens Dialogues project, which was 
organized by the Alexander S. Onassis Public Benefi t Foundation in 
November . The Athens Dialogues is an ongoing project, which 
continues through the electronic journal entitled the Athens Dialogues 
e-journal, implemented by the Center for Hellenic Studies of Harvard 
University. The colloquium is the last event of the Athens Dialogues 
for the year  (the two previous ones being the Challenge of Im-
migration and the issue of Science, Technology and Ethics, which were 
realized in September and November at the Onassis Cultural Centre in 
Athens and in Cambridge Mass. respectively).

 

The Challenge of Digital Technology: Education and Democracy



Το εκπαιδευτικό εργαστήριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του έρ-
γου «Η Ελληνική Σκέψη σε διάλογο: Προγράµµατα Βιωµατικής Μά-
θησης». Το εν λόγω έργο αποτελεί µέρος της Πράξης «Ακαδηµία 

Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που υλοποιείται µέσω του Επι-
χειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους. Στόχος του εν λόγω έργου είναι η 
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, µέσα από 
ένα ευρύ φάσµα βιωµατικών δραστηριοτήτων, σ΄ ένα πλαίσιο που στο-
χεύει στη διάνοιξη νέων δρόµων σκέψης και στοχασµού σε ζητήµατα 
παγκόσµιου και διαχρονικού ενδιαφέροντος, µε επίκεντρο τον Ελληνι-
κό τρόπο σκέψης και την περιοχή της «Ακαδηµίας Πλάτωνος». 
Το έργο «Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράµµατα Βιωµατι-

κής 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, ακαδηµαϊ-
κοί, επιστήµονες, καλλιτέχνες και διανοούµενοι από όλο τον κόσµο θα 
συµµετέχουν σε δηµόσιες συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, ερ-
γαστήρια και στοχευµένα προγράµµατα βιωµατικής µάθησης µε άξονα 
τον ελληνισµό, την πολιτεία και τον πολίτη.
Τα προγράµµατα βιωµατικής µάθησης περιλαµβάνουν τις ακόλουθες 

δράσεις:
(A) Λέξεις και Σκέψεις
(Β) Εικαστικοί ∆ιάλογοι
(Γ) Εργαστήρια/ Workshops
(∆) Παράλληλες δραστηριότητες

και απευθύνονται κυρίως σε ενήλικους (εκπαιδευτικούς, ακαδηµα-
ϊκούς, φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό). Η διάρκεια των προγραµ-
µάτων είναι  µήνες και θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
τριετίας -, ενώ θα κορυφωθούν το  (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 υλοποι-
ούνται 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 καλλιτεχνι-
κής 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». 

Η Ελληνική Σκέψη σε ∆ιάλογο: Προγράµµατα Βιωµατικής Μάθησης



The colloquium is implemented in the framework of the project 
“Greek Cogitation Colloquia: Experiential Learning Programs” 
which is co-fi nanced by European Social Fund and National funds 

through the Operational Programme Education and Lifelong Learn-
ing. The project aims at life-long learning of all people through a wide 
range of experiential activities, opening new ways of thinking and re-
fl ecting upon issues of global and enduring interest, focusing on Greek 
thought and the geographic location of “Plato’s Academy”.

The project “Greek Cogitation Colloquia: Experiential Learning Pro-
grams” has been designed by the Cultural Foundation Alexander S. 
Onassis and is implemented in collaboration with the National Uni-
versity of Athens’ as a “project in progress and in motion”. Leading 
thinkers, scholars, scientists, artists and intellectuals from around the 
world will participate in public conferences, debates, educational ac-
tivities, training programs, workshops and experiential learning pro-
grams.

Experiential learning programs include the following actions:
(A) Words and Thoughts
(B) Visual Dialogues
(C)  Workshops
(D) Parallel activities

and appeal mainly to adults (teachers, scholars, students and gen-
eral public). The duration of the program is  months, will be imple-
mented throughout three years (-) and will culminate in 
 (European Year of Plato).

The Workshops’ Experiential Learning Program consists of a series 
of actions, where Greek thought is inherent to contemporary realities 
and new media. The implemented workshops are designed to familiar-
ize participants with concepts of Greek cogitation and Greek philoso-
phy in a way that relates to the modern currents of intellectual and 
artistic creation. The ultimate goal of these workshops is to explore 
in depth through original perspectives the general topic “Τoday’s re-
sponsibilities, tomorrow’s challenges”.

Greek Cogitation Colloquia: Experiential Learning Programs



Η ηµερίδα Εκπαίδευση και ∆ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής 
Τεχνολογίας, αποτελεί µέρος του προγράµµατος Οι ∆ιάλογοι των 
Αθηνών, η προετοιµασία του οποίου ξεκίνησε το  και µε τις 

µαραθώνιες εργασίες του οποίου εγκαινιάστηκε, τον Νοέµβριο του 
, η Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση. Οι θε-
µατικές γύρω από τις οποίες κινήθηκαν οι ∆ιάλογοι το  ήταν οι 
ακόλουθες: Ταυτότητα και Ετερότητα, Λόγος και Τέχνη, ∆ηµοκρατία και 
Πολιτεία, Επιστήµη και Ηθική και, τέλος, Ποιότητα Ζωής. Σηµείο εκκίνη-
σης του προβληµατισµού µας τότε, όπως και τώρα, ήταν τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και για τα οποία η ελληνική 
σκέψη έχει να συνεισφέρει παραµέτρους που θα µπορούσαν να οδη-
γήσουν σε ένα γόνιµο διάλογο. Ο ίδιος ο τίτλος του προγράµµατος, 
∆ιάλογοι των Αθηνών, αντικατοπτρίζει αυτή µας τη στάση, αλλά και το 
προσδοκόµενο αποτέλεσµα της παρούσας διοργάνωσης. 
Η δική µας προσέγγιση της ελληνικής σκέψης 

αντιµετωπίζει µε σεβασµό τις διάφορες επιδράσεις 
και τις ιστορικές συνθήκες και εστιάζει στα σηµα-
ντικά ιδεώδη, όπως εκφράστηκαν µέσα από Έλλη-
νες φιλόσοφους και διανοητές της αρχαιότητας, 
των µέσων αλλά και των νεώτερων χρόνων. 
Οι άνθρωποι τους οποίους αισθανθήκαµε κο-

ντά µας και µε τους οποίους δουλέψαµε για τους 
∆ιαλόγους των Αθηνών είναι ερευνητές, διανοού-
µενοι και καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται για την 
ελληνική σκέψη. Αποτελεί τιµή, η συνεργασία µας 
µε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) του Πα-
νεπιστηµίου του Χάρβαρντ για τη δηµιουργία του 
ηλεκτρονικού περιοδικού των ∆ιαλόγων, το οποίο 
εξακολουθεί να λειτουργεί µέσα από το ΚΕΣ. Πρό-
κειται ίσως για την πιο καινοτόµο και βιώσιµη προ-
σπάθεια του προγράµµατος. 
Ο πειραµατισµός µε τις νέες τεχνολογίες και η 

χρήση τους, είναι βέβαιο ότι αποτελούν µία από 
τις προκλήσεις της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των 
∆ιαλόγων του , είχαµε την ευκαιρία να διε-
ρευνήσουµε δυνατότητες που µας παρέχονται και 
να εξερευνήσουµε πλευρές αυτού του νέου σύµπα-
ντος. Με τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύω-
σης και της αναµετάδοσης των εργασιών µέσω του 
διαδικτύου (web streaming) επιτύχαµε κοινό της 
τάξης των . ατόµων, που παρακολούθησαν 
και συµµετείχαν στον διάλογο από ολόκληρο τον 
κόσµο. Η υπέρβαση και η χαλάρωση των συνόρων 
σίγουρα επιτρέπει την ανάδυση µιάς νέας πραγ-
µατικότητας, πολύ διαφορετικής από εκείνη στην 
οποία γεννήθηκαν και µεγάλωσαν άνθρωποι της 
δικής µου γενιάς. 
Από το , το πρόγραµµα µπήκε σε µία νέα 

φάση. Τώρα διοργανώνουµε εκδηλώσεις µικρότε-
ρες σε µέγεθος αλλά βαθύτερες σε προοπτική. Η 
µετανάστευση, η τεχνολογία, η επιστήµη και η ηθι-
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The colloquium on The Challenge of Digital Technology: Education and 
Democracy is part of the Athens Dialogues project whose prepara-
tion started in  and which, in November , presented a 

marathon conference with which the Onassis Cultural Center in Ath-
ens was inaugurated. The main themes tackled in the  Athens 
Dialogues conference and in the six respective sessions focused on 
Identity and Diff erence, Word and Art, Democracy and Governance, 
Science and Ethics and Quality of Life. Our point of departure then, 
just like now, was to focus on issues preoccupying modern man and 
for which Greek thought in its historical development could provide 
some considerations that could lead to a fruitful dialogue. The title of 
our project, the Athens Dialogues, represents precisely this attitude 
and this is also what we expect to achieve in this colloquium.

Our approach to Greek thought respects the 
variety of infl uences and historical circumstances 
and focuses on the important ideals, expressed by 
Greek philosophers and thinkers of antiquity, the 
Middle Ages and modern times. Researchers, in-
tellectuals and artists, interested in Greek thought, 
are the people we feel closer to us and with whom 
we have worked for the Athens Dialogues. It was 
an honor for us to work with the Centre of Hel-
lenic Studies of Harvard for the electronic journal 
of the conference which still operates in the CHS 
and which represents perhaps the most worthy 
and sustainable endeavor of the project. 

Experimenting with digital humanities is defi -
nitely one of the challenges technology presents 
us with and we had the opportunity to explore as-
pects of this new universe during our conference 
in , where by means of technology (web 
streaming and social media) we achieved an audi-
ence of . people attending and participating 
in the dialogue from all over the world. The loosen-
ing of frontiers and barriers defi nitely gives birth 
to another reality, very diff erent from the one in 
which people of our generation were born. 

Since , our project entered into a new 
phase. We are now organizing events which aim 
to be smaller in size but more pertinent as far as 
aspirations are concerned. Immigration, science, 
technology and ethics, the role of digital technol-
ogy in the democratization of education are the 
topics on which we focus in . The challenge 
of immigration for society, the transformation of 
the urban landscape, the creation of art and edu-
cation attracted a wide audience in September 
at the Onassis Cultural Centre in Athens, where 
distinguished scholars addressed the topic from 
a variety of perspectives. Our second colloquium 
took place at the Science Centre of Harvard Uni-
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κή, όπως και ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στον εκδηµοκρατι-
σµό της εκπαίδευσης είναι τα θέµατα στα οποία εστιάζουµε το . 
Η πρόκληση της µετανάστευσης για την κοινωνία, η µεταµόρφωση του 
αστικού τοπίου, η δηµιουργία τέχνης και η διαµόρφωση της εκπαίδευ-
σης σε αυτό το νέο περιβάλλον προσήλκυσε µεγάλο κοινό στη Στέγη 
Γραµµάτων και Τεχνών, όπου διακεκριµένοι οµιλητές πρόσφεραν νέες 
οπτικές πάνω στο θέµα. Η δεύτερη ηµερίδα µας πραγµατοποιήθηκε στο 
Κέντρο Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ στο Καίµπριτζ της 
Μασσαχουσέττης, στις  Νοεµβρίου. Το θέµα «Επιστήµη, Τεχνολογία 
και Ηθική» καλύφθηκε από πολλές διαφορετικές οπτικές, από τη φι-
λοσοφία και τις κοινωνικές επιστήµες µέχρι την ιατρική, τις ‘σκληρές’ 
επιστήµες, την πληροφορική και τη βιοτέχνη (bio-art). 
Το πιο ενδιαφέρον µέρος των διοργανώσεων αυτών, ωστόσο, ήταν 
η ενεργή συµµετοχή του κοινού και ο διάλογος που αναπτύχθηκε στο 
τέλος κάθε συνεδρίας. Οι ανακοινώσεις που παρουσιάζονται στις ηµε-
ρίδες µπορούν να υποβληθούν για δηµοσίευση στο ηλεκτρονικό περιο-
δικό των ∆ιαλόγων. Έτσι, για όσους ενδιαφέρεστε για τα συγκεκριµένα 
θέµατα, ελπίζουµε ότι σύντοµα θα είµαστε σε θέση να µοιραστούµε 
µαζί σας αρκετές από τις προκλητικές και πρωτότυπες εργασίες που 
παρουσιάστηκαν µέσα στην περασµένη χρονιά.
Website www.athensdialogues.org

Γεώργιος Μπαµπινιώτης
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 



versity in Cambridge Massachusetts, on the rd November. The topic 
of “Science, technology and ethics” was covered by a wide range of 
viewpoints from philosophy and social sciences to medicine, hard sci-
ence, computing and bio-art.

The most interesting part of the events though, was the active par-
ticipation of the public and the dialogue that evolved at the end of 
each session. The presentations of our colloquia are welcome to be 
considered for publication in the Athens Dialogues electronic journal, 
and so we hope that soon we will be able to share the papers with 
those of you interested on the topics.
Website www.athensdialogues.org

George Babiniotis
President of the Organizing Committee



ΣΤΕΓΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ  ·  ΣΑΒΒΑΤΟ ,    ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ 
Γεώργιος Μπαµπινιώτης
Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

:-: η Συνεδρία

Σταµάτης Κριµιζής
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory & µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών 

Αποµυθοποίηση της γνώσης για το διάστηµα: 
ο αποφασιστικός ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας

Εύη Σαχίνη
Προϊσταµένη τµήµατος στρατηγικής και ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) 
- Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ)

 Προετοιµάζοντας το µέλλον του κοινού µας παρελθόντος: καλλιεργούµε τον 
ενιαίο ανοικτό ψηφιακό χώρο για τον ελληνικό πολιτισµό και την παιδεία

Charlotte Roueché
Καθηγήτρια στο King’s College του Λονδίνου και senior research fellow in Digital Hellenic 
Studies

 Συµµετοχή στη γνώση: διδάσκοντας τη συµµετοχή

:-: ∆ιάλειµµα 
:-: η Συνεδρία

Γεώργιος Μητακίδης
Καθηγητής µαθηµατικής λογικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών και 
πρόεδρος του Digital Enlightenment Forum

 ‘Ψηφιακός ∆ιαφωτισµός’: εκπαίδευση, δικαιώµατα και εµπιστοσύνη

Donna Kurtz
Καθηγήτρια κλασικής τέχνης, senior research fellow of Oxford e-Research Center (OeRC)

 Εκδηµοκρατισµός της εκλεκτικής γνώσης: οι ανθρωπιστικές σπουδές 
στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης

Στυλιανός Χατζηπανάγος 
Λέκτορας ανώτατης εκπαίδευσης στο King’s College του Λονδίνου 
και επικεφαλής του e-Learning στο King’s Learning Institute

 Το νόηµα της δηµοκρατίας και οι νέες τεχνολογίες στην ανώτατη 
εκπαίδευση: υπάρχουν ενδείξεις σύγκλισης;

:-: Γεύµα

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ONASSIS CULTURAL CENTRE ·  SATURDAY,  DECEMBER ST 

C H A I R
George Babiniotis
Professor of Linguistics and ex-Rector of the University of Athens

:-: st Session 

Stamatis Krimigis
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory & member of the Academy of Athens, Greece 

 Demythologizing space: the seminal role of digital technology

Evi Sachini
Head, Strategic Planning & Development Department at the National Documentation 
Centre (NDC) - National Hellenic Research Foundation (NHRF) 

 Preparing the future of our shared past: developing 
a common information environment for Greek culture and education

Charlotte Roueché
Professor, King’s College London; Senior Research Fellow in Digital Hellenic Studies

 Sharing learning: teaching sharing

:-: Coff ee Break

:-: nd Session 

George Metakides
Professor of Logic at the University of Patras; President of the Digital Enlightenment Forum

 ‘Digital Enlightenment’: education, rights and trust

Donna Kurtz
Professor of Classical Art, Senior Research Fellow of Oxford e-research Center (OeRC) 

 Democratization of élite knowledge: humanities at Oxford University 

Stylianos Hatzipanagos
Lecturer in Higher Education, Head of e-Learning (King’s Learning Institute), 
King’s College London

 The meaning of democracy and emergent educational technologies 
in higher education: any evidence of convergence?

:-: Lunch reception

EDUCATION AND DEMOCRACY THE CHALLENGE OF DIGITAL TECHNOLOGY



:-: η Συνεδρία

Yves Jeanneret 
Καθηγητής στο τµήµα καινοτοµίας και ανάπτυξης στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ 
στο Paris Sorbonne University, Celsa

 Προβληµατισµοί για την κοινή πρόσβαση στη γνώση 
µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών

Θανάσης Χατζηλάκος 
Καθηγητής πληροφοριακών συστηµάτων στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου 
και ακαδηµαϊκός υπεύθυνος προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών

 Το ψηφιακό χάσµα και οι υπολογιστές στα σχολεία: 
γιατί η ανορθογραφία δεν αντιµετωπίζεται µε “spellers”

∆ηµήτρης Γκούσκος 
Επίκουρος Καθηγητής, εργαστήριο νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία, 
την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, τµήµα επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστηµίου Αθηνών

 Ανοικτή διακυβέρνηση, διαδραστική αφήγηση, συλλογικά µέσα, 
παιγνιώδης µάθηση: διαδροµές σε δίκτυα ανθρώπινης σκέψης

:-. ∆ιάλειµµα

:-: η Συνεδρία

Peter Meineck
Αναπληρωτής καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης, 
οµότιµος καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Nottingham και ιδρυτής του Aquila Theatre

 Ψηφιοποιώντας την αρχαία τραγωδία: 
νέες τεχνολογίες «µνηµειοποίησης»

Μίλτος Μανέτας 
Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης και διευθυντής στον τοµέα Νέων Μέσων 
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης MACRO της Ρώµης

 Υπαρξιακό κοµπιούτινγκ και ο καινούργιος ΜεσοςΝοτος

Ιωάννα Παπαδοπούλου
Aντεπ. µέλος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στην Ευρώπη 
(Ecole Normale, Paris) και ερευνήτρια στο Université Libre de Brussels

 Το έργο iMouseion του CHS-Harvard: ένα ψηφιακό περιβάλλον 
για διεπιστηµονική έρευνα και δηµοσιεύσεις



:-: rd Session 

Yves Jeanneret 
Professor of innovation and development in communication and media, 
Paris Sorbonne University, Celsa

 Heritage and disruption in the sharing of knowledge in computer 
mediated communication

Thanasis Hadzilacos 
Professor of information systems, Open University of Cyprus; 
Director of the graduate program in information systems

 ICT in schools and the digital divide: 
illiteracy cannot be fought with spellers

Dimitris Gouscos 
Assistant Professor, Laboratory of new technologies in communication, education and 
the mass media, Faculty of communication and media studies of the University of Athens 

 Open governance, interactive storytelling, social media,
playful learning: paths across networks of human thought

:-: Coff ee Break

:-: th Session 

Peter Meineck
Clinical Associate Professor of Classics, New York University and Honorary 
Professor of Classics, University of Nottingham. Founder, Aquila Theatre. 

 Digitizing Tragedy: the new technology of memorialization

Miltos Manetas
Visual artist and director at the department of new media 
at the MACRO Museum of Contemporary Art in Rome

 Existential computing and our new MiddleSouth

Ioanna Papadopoulou
Fellow in Interdisciplinary research, information technology, and publications 
at the Center for Hellenic Studies of Harvard University in Europe (Ecole Normale, Paris) 
and researcher at the Université Libre de Brussels

 The CHS-Harvard iMouseion Project: a digital environment 
for interdisciplinary research and publications



Σταµάτης Κριµιζής. Ο ∆ρ. Σταµάτιος 
Κριµιζής πήρε το πτυχίο του στη Φυσική 
από το Πανεπιστήµιο της Μινεσότα (), 
το Master () και το ∆ιδακτορικό του 
() στη Φυσική από το Πανεπιστήµιο της 
Αϊόβα, όπου και υπηρέτησε ως καθηγητής. 
Το  µετακινήθηκε στο Εργαστήριο 
Εφαρµοσµένης Φυσικής του Πανεπιστηµίου 
Johns Hopkins, έγινε Επιστηµονικός ∆ιευ-
θυντής το , επικεφαλής της ∆ιοίκησης 
∆ιαστήµατος το  και Επίτιµος ∆ιευθυ-
ντής το . Πέρα από τις διοικητικές του 
δραστηριότητες, είναι επικεφαλής ερευνη-
τής σε διάφορες διαστηµικές αποστολές 
της NASA, συµπεριλαµβανοµένων και των 
Voyagers  και  στους εξωτερικούς πλανή-
τες, τη ∆ιαστρική Αποστολή Voyager, και την 
αποστολή του Cassini-Huygens στον Κρόνο 
και στον Τιτάνα. Έχει σχεδιάσει και κατα-
σκευάσει όργανα που έχουν ταξιδέψει και 
στους οκτώ πλανήτες, καθώς επίσης και την 
αποστολή New Horizons (Νέοι Ορίζοντες) 
που τώρα κατευθύνεται προς τον Πλούτωνα. 
Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από  ερ-
γασίες σε επιστηµονικά περιοδικά και βιβλία 
σχετικά µε την φυσική του Ηλίου, το µεσοα-
στρικό χώρο, τις πλανητικές µαγνητόσφαι-
ρες και την ηλιόσφαιρα. Έχει λάβει δύο φο-
ρές το βραβείο NASA Exceptional Scientifi c 
Achievement, είναι εταίρος της American 
Physical Society, της American Geophysical 
Union, της American Association for the 
Advancement of Science και του American 
Institute of Aeronautics and Astronautics. 
Έχει λάβει το βραβείο COSPAR’s Space 
Science για το , το Basic Sciences 
Award of the International Academy of 
Astronautics όπου προεδρεύει του Board of 
Trustees for Basic Sciences, και το χρυσό 
µετάλλιο τo  του CEAS (Council of 
European Aerospace Societies). Εκλέχθηκε 
µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών το  
όπου διευθύνει το Γραφείο Έρευνας της 
Επιστήµης του ∆ιαστήµατος, υπηρέτησε από 
το  έως το  ως αντιπρόσωπος 
της Ελλάδος στο συµβούλιο του Ευρωπα-
ϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (ESA), και 
ανέλαβε καθήκοντα ως Πρόεδρος του Εθνι-
κού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΣΕΤ) τον Σεπτέµβριο του . 

Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα

Εύη Σαχίνη. Η Εύη Σαχίνη είναι ∆ρ. Χηµικός 
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου. Από το  είναι Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του 
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), µε ευ-
θύνη τον σχεδιασµό και τον συντονισµό της 
υλοποίησης µεγάλου αριθµού εθνικών και 
ευρωπαϊκών έργων που συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση της ερευνητικής ηλεκτρονικής 
υποδοµής επιστηµονικού περιεχοµένου, 
δεδοµένων και υπηρεσιών που αναπτύσσει 
το ΕΚΤ. Είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου 
Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, καθώς 
και µέλος του ∆.Σ. του Εθνικού ∆ικτύου 
Έρευνας και Τεχνολογίας. ∆ιαθέτει πλούσιο 
συγγραφικό έργο και σηµαντική παρουσία 
ως εµπειρογνώµων και Εθνική Εκπρόσωπος 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέµατα έρευ-
νας & καινοτοµίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών, 
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων, 
ανοικτής πρόσβασης στα επιστηµονικά 
αποτελέσµατα και πολιτιστικά δεδοµένα και 
ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Charlotte Roueché. Tο έργο της Charlotte 
Roueché επικεντρώνεται στην ιστορία και 
τα κείµενα της Ύστερης Αρχαιότητας και 
του Βυζαντίου. Επί σειρά ετών έχει µελε-
τήσει επιγραφές της Ρωµαϊκής και Υστε-
ρορωµαϊκής δηµοσιεύοντας παράλληλα τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς της ηλεκτρονικά: 
Aphrodisias in Late Antiquity: The Late 
Roman and Byzantine Inscriptions, revised 
second edition, , @ http://insaph.kcl.
ac.uk/ala>; Joyce Reynolds, Charlotte 
Roueché, Gabriel Bodard, Inscriptions of 
Aphrodisias (), @ http://insaph.kcl.
ac.uk/iaph>; Inscriptions of Roman 
Tripolitania, by J. M. Reynolds and J. B. 
Ward-Perkins, enhanced electronic reissue 
by Gabriel Bodard and Charlotte Roueché 
() @ http://irt.kcl.ac.uk/irt/. Επί 
του παρόντος εργάζεται για τη δηµοσίευση 
των επιγραφών της ρωµαϊκής Κυρηναϊκής. 
Επιπλέον µελετά µεσοβυζαντινά κείµενα και 
διερευνά τις δυνατότητες των ψηφιακών 
µέσων για σκοπούς ανάλυσης και δηµοσί-
ευσης. http://www.ancientwisdoms.ac.uk. 
Σε όλο της το έργο οι νέες τεχνολογίες επι-
κουρούν και απαιτούν συνεργατικές δοµές 



Short Biographical notes

Stamatis Krimigis. Stamatis Krimi-
gis received his BA in Physics from the 
University of Minnesota (), his MS 
() and his Ph.D. () in Physics 
from the University of Iowa, and served on 
the faculty there. In  he moved to the 
Applied Physics Laboratory of Johns Hop-
kins University, became Space Department 
Head in  and Emeritus Head in . 
He is Principal Investigator on several 
NASA spacecrast , including Voyagers  and 
 to the Outer Planets and the Voyager 
Interstellar Mission, and the Cassini-Huy-
gens mission to Saturn and Titan. He has 
designed and built instruments that have 
fl own to all eight planets, and also the New 
Horizons mission currently headed to Pluto. 
He has published more than  papers in 
peer-reviewed journals and books on the 
physics of the sun, interplanetary medium, 
planetary magnetospheres, and the helio-
sphere. He is recipient of NASA’s Excep-
tional Scientifi c Achievement Medal twice, is 
a Fellow of the American Physical Society, 
American Geophysical Union, American As-
sociation for the Advancement of Science, 
and American Institute of Aeronautics and 
Astronautics, recipient of COSPAR’s Space 
Science Award in , a recipient of the 
Basic Sciences Award of the International 
Academy of Astronautics where he chairs 
the Board of Trustees for Basic Sciences, 
awarded the Council of European Aero-
space Societies CEAS Gold Medal for , 
an Academician at the Academy of Athens 
since  occupying the Chair of “Science 
of Space”, and chairman of Greece’s Na-
tional Council of Research and Technology. 

Evi Sachini. Evi Sachini holds a PhD in 
Chemical Engineering from the National 
Technical University of Athens. Since  
she has been the Head of the Strategic 
Planning and Development Department 
of the National Documentation Centre 
(EKT)/NHRF. She has substantial experi-
ence in strategy development, planning 
and management of large-scale national 
and international projects in research and 
technology, especially in research e-in-
frastructures that provide open access 

to knowledge, support innovation and the 
dissemination and preservation of digital 
research content and data.
She is a member of the General Council of 
Libraries, the General State Archives, the 
Educational Television, as well as a member 
of the board of the Greek Research & Tech-
nology Network. 
She has an intense publication output and a 
systematic involvement as a national expert 
and a national representative to the Eu-
ropean Commission on issues of research 
and innovation, digital libraries, exploitation 
of research results and the support of the 
European Research Area. 

Charlotte Roueché. Charlotte Roueché 
works on Late Antique and Byzantine 
history and texts. For many years she has 
worked on inscriptions of the Roman and 
late Roman periods, which led her to digital 
publication of her research: Aphrodisias 
in Late Antiquity: The Late Roman and 
Byzantine Inscriptions, revised second 
edition, , @ http://insaph.kcl.ac.uk/
ala> ; Joyce Reynolds, Charlotte 
Roueché, Gabriel Bodard, Inscriptions of 
Aphrodisias (), @ http://insaph.kcl.
ac.uk/iaph>; Inscriptions of Roman 
Tripolitania, by J. M. Reynolds and J. B. 
Ward-Perkins, enhanced electronic reissue 
by Gabriel Bodard and Charlotte Roueché 
() @ http://irt.kcl.ac.uk/irt/ ; 
she is currently working on the publication 
of the inscriptions of Roman Cyrenaica. She 
also works on middle Byzantine texts, and 
has been exploring the potential of digital 
tools for their analysis and publication: see 
http://www.ancientwisdoms.ac.uk. In all of 
this work, the new technology both facili-
tates and demands collaboration - a new 
culture of sharing for the Humanities.

George Metakides. Born in Thessaloniki, 
Greece, in , George Metakides re-
ceived his Ph.D. in Mathematical Logic from 
Cornell University in . He pursued 
an academic career at MIT, Cornell and 
Rochester University until , when 
he returned to Greece, ast er being elected 
to the Chair of Logic at the University of 



για τη διάδοση της νέας κουλτούρας στις 
ανθρωπιστικές σπουδές.

Γιώργος Μητακίδης. Γεννηµένος στην 
Θεσσαλονίκη το , ο Γιώργος Μητακί-
δης έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα στην 
Μαθηµατική Λογική από το Πανεπιστήµιο 
Cornell το . Ακολούθησε ακαδηµαϊκή 
καριέρα στις ΗΠΑ, στο MIT, στο Cornell και 
στο Πανεπιστήµιο του Rochester έως το 
, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα αφού 
εξελέγη τακτικός καθηγητής στην έδρα Μα-
θηµατικής Λογικής του Πανεπιστηµίου Πα-
τρών. Από το  έχει αναλάβει διάφορες 
αρµοδιότητες σε ευρωπαικούς οργανισµούς 
µε ευθύνη για την ανάπτυξη πολιτικών έρευ-
νας και ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασί-
ας. Ίδρυσε και διηύθυνε το πρόγραµµα για 
τη βασική έρευνα και τις διεθνείς επιστη-
µονικές σχέσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες 
στην ευρωπαϊκή επιτροπή από το  
έως το . ∆ιετέλεσε διευθυντής του 
προγράµµατος ESPRIT (European Strategic 
Program in Information Technologies) από 
 µέχρι την ολοκλήρωσή του το  
και, εν συνεχεία, του προγράµµατος IST 
(Information Society Technologies,-
). Έχει συµβάλλει στην ίδρυση ∆ιε-
θνών Οργανισµών (συµπεριλαµβανοµένου 
του World Wide Web Consortium το ) 
και είναι αντεπιστέλλον µέλος διαφόρων 
Εθνικών Ακαδηµιών. Τώρα είναι Καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών, Πρόεδρος του 
Digital Enlightenment Forum, Πρόεδρος του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και σύµβουλος 
πολλών διεθνών οργανισµών. Τα τρέχο-
ντα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν την 
αναδυόµενη επιστήµη του διαδικτύου (Web 
Science) και την προώθηση του ‘Ψηφιακού 
∆ιαφωτισµού’.

Donna Kurtz. H Donna Kurtz γεννήθηκε 
στο Cincinnati, όπου έλαβε και το πτυχίο 
της (Πανεπιστήµιο του Cincinnati) ενώ 
πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές 
στα Πανεπιστήµια του Yale και της Οξφόρ-
δης. ∆ηµιούργησε και διηύθυνε το αρχείο 
Beazley, το οποίο και µεταµόρφωσε από 
προσωπικό αρχείο σε ένα από τα πλέον 
σηµαντικά διεθνή αρχεία για τη µελέτη της 
κλασσικής ελληνικής τέχνης (www.beazley.
ox.ac.uk). Έχει προωθήσει και ενισχύσει 

τη διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ των 
κλάδων των ανθρωπιστικών σπουδών και 
της ψηφιακής τεχνολογίας και σήµερα είναι 
ερευνήτρια στο Oxford e-Research Centre 
(www.oerc.ox.ac.uk), όπου αναπτύσσει 
το www.clarosnet.org µε ανοιχτού τύπου 
δεδοµένα και στοιχεία από τον κόσµο της 
Τέχνης. Μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης πραγµατοποιήθηκε 
η διασύνδεση του CLAROS µε το Εθνικό 
Κέντρο Τεκµηρίωσης του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών. 

Στυλιανός Χατζηπανάγος. O ∆ρ. Στυλι-
ανός Χατζηπανάγος είναι επικεφαλής του 
e-Learning στο King’s Learning Institute. 
Εργάζεται στο King’s College του Λονδίνου 
από το . Είναι πτυχιούχος Φυσικής 
και κάτοχος δύο Masters στη ∆ιδακτική των 
Επιστηµών και στην Πληροφορική (Τεχνητή 
Νοηµοσύνη). Η διδακτορική του έρευνα 
συνίστατο στο σχεδιασµό και την αξιολόγη-
ση διαδραστικών περιβαλλόντων µάθησης. 
Επιπροσθέτως, συµβάλλει στην προετοιµα-
σία και παράδοση προγραµµάτων ακαδη-
µαϊκής πρακτικής. Είναι Fellow του Κέντρου 
Εκπαίδευσης από Απόσταση του Πανεπιστη-
µίου του Λονδίνου και Fellow του Κέντρου 
Υποστήριξης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 
Πηγών στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο στο Ηνω-
µένο Βασίλειο (-). Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα είναι: διαµορφωτική 
αξιολόγηση, αξιολόγηση µε την υποστήριξη 
της τεχνολογίας, επικοινωνία και συλλογική 
εργασία µε την υποστήριξη υπολογιστών, 
ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, κοινωνικά 
µέσα και κοινωνικά εκπαιδευτικά δίκτυα. 
Έχει εκδώσει βιβλία και ειδικά τεύχη επιστη-
µονικών περιοδικών µε θέµα τα κοινωνικά 
µέσα και την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. 
∆ιετέλεσε υπεύθυνος ευρωπαϊκών και 
βρετανικών ερευνητικών προγραµµάτων και 
µέλος ερευνητικών οµάδων. Τα προγράµ-
µατα στα οποία συµµετέχει το / 
αφορούν στον ψηφιακό γραµµατισµό και 
τον ψηφιακό αποκλεισµό, στις ανοικτές 
εκπαιδευτικές πηγές και στην αξιολόγηση µε 
τη στήριξη της τεχνολογίας

Yves Jeanneret. Ο Yves Jeanneret 
είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Paris 
Sorbonne, CELSA. Η έρευνά του επικε-
ντρώνεται κυρίως στον τοµέα της διάχυ-



Patras. Since he has held senior posi-
tions with responsibility for research and 
development policy, funding and interna-
tional co-operation in European institutions. 
He established and headed the department 
for Basic Research and International Scien-
tifi c Relations in Information Technologies 
at the European Commission from  to 
. He was the Director of the ESPRIT 
(European Strategic Program for Informa-
tion Technologies), from  until its 
completion in , followed by the Infor-
mation Society Technologies (IST) Program 
(-). He has contributed to the 
establishment of international institutions 
(including the launch of the World Wide Web 
consortium in ) and is a correspond-
ing member of several National Academies. 
He is currently Professor of the University 
of Patras, President of the Digital Enlight-
enment Forum, President of the Scientifi c 
Board of the Computer Technology Insti-
tute, and advisor to several international 
organizations. He is involved in the promo-
tion of co-operation in Web Science and 
its applications in the European Union and 
other regions and enthusiastically active in 
the Digital Enlightenment Movement.

Donna Kurtz. Donna Kurtz was born in 
Cincinnati and holds degrees from the 
University of Cincinnati (BA), Yale Univer-
sity (MA) and Oxford University (DPhil). She 
created, directed, and transformed the Bea-
zley Archive from an antiquarian personal 
archive into an international centre for the 
study of classical Greek art with websites, 
among them www.beazley.ox.ac.uk. She has 
promoted collaboration between human-
ists and digital technologists and is now a 
Senior Research Fellow of the University of 
Oxford’s e-research centre (www.oerc.ox.ac.
uk) developing www.clarosnet.org with open 
linked data on The World of Art. Thanks to 
the Onassis Foundation, CLAROS now col-
laborates with the National Documentation 
Centre of the National Hellenic Research 
Foundation.

Stylianos Hatzipanagos. Dr Stylianos 
Hatzipanagos is the head of eLearning at 
King’s Learning Institute. He joined King’s 
Learning Institute in September . 

He has a fi rst degree in Physics; MScs in 
Physics Education and in Information and 
Communication Technologies (Artifi cial 
intelligence) and his doctoral research was 
on the design and evaluation of interactive 
learning environments. He contributes to 
the development and delivery of graduate 
programmes in academic practice. He is a 
Fellow of the Centre for Distance Education 
at the University of London and a Fellow of 
the Support Centre for Open Resources in 
Education at the Open University (-
). His research portfolio includes: 
formative assessment, technology-en-
hanced assessment, computer mediated 
communication and computer supported 
collaborative work, open educational 
resources, social media and social network-
ing in an educational context. He has edited 
books and journal special issues on social 
media and assessment. He has developed 
and led successful research funding applica-
tions and participated in research projects 
at a national (UK) and European level. His 
current project work is on Open Educational 
Resources, e-assessment, digital literacies 
and social exclusion.

Yves Jeanneret. Yves Jeanneret is Profes-
sor at Paris Sorbonne CELSA, where he 
teaches Information and Communication 
Technology. He mainly investigates the 
fi eld of sharing of knowledge and social 
construction of cultural objects and values. 
He specializes in the various forms of 
writing mediations, both on traditional and 
computer-mediated devices and in the epis-
temology of communication processes. He 
notably published: Écrire la science, PUF, 
, Y a-t-il (vraiment) des technologies 
de l’information, Septentrion,  and 
Penser la trivialité : la vie triviale des êtres 
culturels, Hermès, . He is the editor 
of the French journal Communication et 
Langages.

Thanasis Hadzilacos. Professor of 
Information Systems and member of the 
Governing Board at the Open University 
of Cyprus; member of the Cyprus National 
Scientifi c Council. Formerly Dean of the 
School of Science and Technology at the 
Hellenic Open University (HOU) where 



σης της πληροφορίας και της κοινωνικής 
κατασκευής των πολιτιστικών αγαθών 
και αξιών. Ειδικεύεται σε ζητήµατα που 
αφορούν τόσο στα παραδοσιακά όσο και 
στα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας καθώς και 
στην επιστήµη της επικοινωνίας εν γένει. 
Έχει εκδώσει τα έργα Écrire la science, PUF, 
, Y a-t-il (vraiment) des technologies 
de l’information, Septentrion,  και 
Penser la trivialité : la vie triviale des êtres 
culturels, Hermès, . Είναι συντάκτης 
του γαλλικού περιοδικού Communication et 
langages.

Θανάσης Χατζηλάκος. Καθηγητής Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων, Ανοικτό Πανεπι-
στήµιο Κύπρου, ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος 
Προγράµµατος Πληροφοριακά και Επικοι-
νωνιακά Συστήµατα, µέλος της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής. Σπούδασε Πληροφορική στο 
Harvard (-) και το Πανεπιστήµιο 
Πατρών (-) και Θεολογία στο ΕΑΠ 
(). ∆ίδαξε στο Πανεπιστήµιο Πατρών, 
Θεσσαλίας και το ΕΑΠ όπου ήταν Κοσµή-
τορας της ΣΘΕΤ. Ερευνητής από το  
και µέλος του ∆Σ (-) στο ε.α. 
ΙΤΥ. Σχεδίασε και διηύθυνε το πρόγραµµα 
‘Οδύσσεια’ για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
ελληνική εκπαίδευση. Ερευνητικά ενδιαφέ-
ροντα: εκπαιδευτική τεχνολογία, πληροφορι-
ακά συστήµατα µεγάλης κλίµακας, σχεδίαση 
λογισµικού και βάσεων δεδοµένων. ∆ηµο-
σιεύσεις: περί τα  άρθρα σε σχεδίαση 
βάσεων δεδοµένων, πολυµέσα, χωρικές 
εφαρµογές, εκπαιδευτική τεχνολογία. Έχει 
διευθύνει µεγάλα διεθνή ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα πληροφορικής µε ευρω-
παϊκή χρηµατοδότηση. Εµπειρογνώµων και 
εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Γ.∆. 
Εκπαίδευση και Πολιτισµός της Ε.Ε. και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Κάνει ορειβασία 
και τρέχει σε µαραθώνιο.

∆ηµήτρης Γκούσκος. Ο ∆ηµήτρης Γκού-
σκος (gouscos@media.uoa.gr), γεννηµέ-
νος το , είναι επίκουρος καθηγητής 
στο Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, και µέλος του 
Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην 
Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, 
όπου συµβάλλει στο συντονισµό των 
ερευνητικών οµάδων Ψηφιακά Μέσα για 
Μάθηση και Ψηφιακά Μέσα για Συµµετοχή. 

Είναι πτυχιούχος () και διδάκτορας 
() του Τµήµατος Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Έχει συντονίσει οµάδες εργασίας για την 
πλατφόρµα Οργάνωση . για χαρτογράφη-
ση αυτο-οργανωµένων δικτύων κοινωνικής 
αλληλεγγύης, τη δράση Μάθηση . για 
συλλογικά ψηφιακά µέσα στην εκπαίδευση, 
την πλατφόρµα ψηφιακής αφήγησης Μηλιά 
(Euromedia Seal of Approval ) και το 
ψηφιακό παιχνίδι µάθησης Μαγικό Φίλτρο 
(Comenius Edumedia Medal ) και έχει 
συµβάλλει ως Πρόεδρος Προγράµµατος στο 
th European Conference on Games-Based 
Learning. Συνεισφέρει ως Αρχισυντάκτης 
του επιστηµονικού περιοδικού International 
Journal of Electronic Governance και 
υπήρξε µέλος της οµάδας ανάπτυξης της 
ηλεκτρονικής δηµόσιας υπηρεσίας TAXISnet 
(eEurope Good Practice Label ). Έχει 
συνεπιµεληθεί πρακτικά δύο διεθνών επι-
στηµονικών συνεδρίων και έχει δηµοσιεύσει 
σε συλλογικούς τόµους, περιοδικά και συνέ-
δρια µε διαδικασία κρίσης περισσότερες από 
 ερευνητικές εργασίες µε περισσότερες 
από  ετεροαναφορές. Έχει διοργανώσει 
αριθµό επιστηµονικών εκδηλώσεων και 
συµβάλλει ως κριτής σε διεθνή συνέδρια και 
περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαµβάνουν εφαρµογές της ψηφιακής 
επικοινωνίας στην ανοικτή διακυβέρνηση, τα 
συµµετοχικά µέσα, τη διαδραστική αφήγηση 
και την παιγνιώδη µάθηση.
πλήρες βιογραφικό σηµείωµα : http://www.
media.uoa.gr/~gouscos 

Peter Meineck. Ο Peter Meineck εξειδικεύ-
εται στην αναπαράσταση, την πρόσληψη και 
την ιστορία του αρχαίου δράµατος. Αυτή την 
περίοδο συµµετέχει σε ένα έργο σχετικό µε 
τη γνωσιακή θεωρία και το αρχαίο δράµα. 
Έχει διδάξει στο Πανεπιστήµιο του Πρίνστον 
και στο Πανεπιστήµιο της Νότιας Καρολί-
νας. Γεννήθηκε στο Λονδίνο όµως αυτή την 
περίοδο ζει στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε στο 
τµήµα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών 
στο University College London (UCL) και 
στο τµήµα Κλασικών Σπουδών στο Πανε-
πιστήµιο του Nottingham. Έχει ασχοληθεί 
επαγγελµατικά µε το θέατρο τόσο στο 
Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη. Το  
ίδρυσε το βραβευµένο Aquila Theatre (www.
aquilatheatre.com) µε στόχο να παρουσιάζει 



he was Associate Professor of Sost -ware 
Engineering, and directed the Open and 
Distance Laboratory for Educational Mate-
rial and Methodology. Educated at Harvard, 
had industrial experience before his PhD in 
Database theory (U Patras). At the Compu-
ter Technology Institute in Patras, Greece 
(-), he directed the Educational 
Technology and e-Learning Sectors, and 
R&D Unit “Applied Information Systems”. 
Has taught at the Universities of Patras and 
Thessaly in Greece; visiting professor at the 
University of Toronto (-). During 
- he designed and managed the 
Greek national project “Odysseia” for the 
utilization of ICT in schools. He has served 
in international bodies (working groups of 
the Council of Europe and E.U. DG Educa-
tion and Culture). He has published over 
 papers in international journals and 
conferences, including a chapter on “Teach-
ing and Learning in the Communication 
Society” published by the Council of Europe. 
He has coordinated and participated in 
over  R&D projects funded by the E.C. 
and national research bodies. His research 
interests in educational technology relate 
to m-learning, distance education, internet-
related dangers and system design for non-
standard applications. His real interest is 
people, and has recently completed an MA 
in Theology at HOU. He hikes in mountains 
and runs the Marathon. 

Dimitris Gouscos. Dimitris Gouscos 
(gouscos@media.uoa.gr), born in , 
is Assistant Professor with the Faculty of 
Communication and Media Studies of the 
University of Athens and a research fellow 
of the Laboratory of New Technologies in 
Communication, Education and the Mass 
Media, where he contributes to co-ordi-
nation of two research groups on Digital 
Media for Learning and Digital Media for 
Participation. He holds a BSc () 
and a PhD () from the Department 
of Informatics & Telecommunications of 
the University of Athens. He has co-ordi-
nated project teams for the Organosi . 
(Organizing .) platform for self-organ-
ized networks for social solidarity, the 
Mathisi . (Learning .) initiative for 
social media in education, the Milia (Ap-

pleTree) platform for digital storytelling 
(Euromedia Seal of Approval ) and the 
Magiko Filtro (Magic Potion) digital game 
for learning (Comenius Edumedia Medal 
), and contributed as Programme 
Chair for the th European Conference on 
Games-Based Learning. He serves as Edi-
tor-in-Chief of the International Journal of 
Electronic Governance and has participated 
in development of the TAXISnet electronic 
public service (eEurope Good Practice Label 
). He has co-edited the proceedings 
of two international conferences and co-au-
thored more than  research papers with 
more than  citations in peer-reviewed 
conferences, journals and edited volumes. 
He has organized a number of scientifi c 
events and contributes as reviewer in 
international conferences and journals. His 
research interests include applications of 
digital communication in open governance, 
participatory media, interactive storytelling 
and playful learning.
full CV available at http://www.media.uoa.
gr/~gouscos

Peter Meineck. Peter Meineck Ph.D. (Clas-
sics, Nottingham) is Clinical Associate 
Professor of Classics and Ancient Studies 
and specializes in the performance, recep-
tion and history of ancient drama. He is 
currently working on a project on cognitive 
theory and ancient drama. He has also held 
appointments at Princeton University and 
the University of South Carolina and is also 
Honorary Professor of Classics at the Uni-
versity of Nottingham in the UK. He is origi-
nally from London and now resides in New 
York. He has studied in the departments of 
Greek and Latin at University College Lon-
don and in the Classics department at the 
University of Nottingham and has worked 
extensively in London and New York profes-
sional Theatre. He is also the Founder of 
the award-winning, Aquila Theatre (www.
aquilatheatre.com) which he established in 
 to present innovative productions 
of classical drama and has since produced 
and/or directed  shows, wrote, translat-
ed or adapted , and designed lighting for 
 in New York, London, Holland, Germany, 
Greece, Scotland, Canada, Bermuda, and 
the United States in venues as diverse as 



πρωτοπόρες παραγωγές αρχαίου δράµατος 
και έκτοτε έχει ανεβάσει  παραγωγές ως 
παραγωγός ή/και σκηνοθέτης, έχει γράψει, 
µεταφράσει ή διασκευάσει  έργα και έχει 
σχεδιάσει τον φωτισµό για  έργα στη Νέα 
Υόρκη, το Λονδίνο, την Ολλανδία, τη Γερ-
µανία, την Ελλάδα, τη Σκωτία, τον Καναδά, 
τις Βερµούδες και της ΗΠΑ σε ποικίλους 
χώρους όπως το Carnegie Hall, το αρχαίο 
Στάδιο των ∆ελφών, το Κέντρο Λίνκολν και 
ο Λευκός Οίκος. Επίσης έχει σχεδιάσει το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Aquila Theatre 
στην Frederick Douglass Academy στο Χάρ-
λεµ και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα του Aquila Theatre. 

Μίλτος Μανέτας. Ο Μίλτος Μανέτας είναι 
Έλληνας εικαστικός, καλλιτέχνης και διευθυ-
ντής του τοµέα Νέων Μέσων στο Μουσείο 
Σύγχρονης τέχνης MACRO της Ρώµης. 
Ζωγράφος αλλά και πρωτοπόρος πειραµατι-
στής της σύγχρονης τέχνης µε ρηξικέλευθες 
καλλιτεχνικές προτάσεις, εµπνέεται από 
τους ανοιχτούς ορίζοντες που προσφέρει 
η τεχνολογία. Ο Μίλτος Μανέτας είναι ο 
ιδρυτής τοu καλλιτεχνικού κινήµατος NEEN 
και πρωτοπόρος του Machinima. Αντιλαµβα-
νόµενος το διαδίκτυο όχι ως µέσο, αλλά ως 
χώρο, ο Μίλτος Μανέτας προχώρησε στον 
ορισµό των ιστοσελίδων ως των πιο ριζο-
σπαστικών και σηµαντικών αντικειµένων 

τέχνης που γίνονται σήµερα, δηµιουργώντας 
έργα τέχνης εµπνευσµένα από video games 
και το διαδίκτυο. 

Ιωάννα Παπαδοπούλου. Η ∆ρ. Ιωάννα 
Παπαδοπούλου είναι αντεπιστέλλον µέλος 
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστήµιου του Harvard στην Ευρώπη 
(Ecole Normale, Paris). Είναι µέλος της 
∆ιοικούσας Επιτροπής και του Ακαδηµαϊ-
κού Συµβουλίου του Κέντρου Ελληνικών 
Σπουδών του Harvard στην Ελλάδα. Είναι 
επίσης ερευνήτρια στο Université Libre 
de Brussels στην οµάδα εργασίας για την 
Αρχαία Φιλοσοφία και υπεύθυνη για το 
Séminaire Interdisciplinaire de Recherche 
et d’Encadrement. Το  ολοκλήρω-
σε την εκπόνηση της διδακτορικής της 
διατριβής στην Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (Παρίσι), υπό την 
επίβλεψη της Nicole Loraux. Έχει δηµοσιεύ-
σει µονογραφία για την Οδύσσεια (Le Chant 
de Pénélope, Paris, Belin, ) καθώς 
και άρθρα σχετικά µε τη φιλολογία, τη 
φιλοσοφία και την ποίηση. Έχει αναλάβει τη 
συνεπιµέλεια των πρακτικών του συνεδρίου 
Derveni Papyrus που πραγµατοποιήθηκε στο 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη-
µίου του Harvard στην Washington το  
(ψηφιακή έκδοση, ).



Carnegie Hall, the ancient Stadium at Del-
phi, Lincoln Center, and the White House. 
He also created Aquila’s education program 
at Frederick Douglass Academy in Harlem 
and Aquila’s national theatre education 
programs.

Miltos Manetas. Miltos Manetas is a Greek-
born visual artist, theorist and Director 
at the Department of New Media at the 
MACRO Museum of Contemporary Art in 
Rome. His pioneering work explores the 
representation and the aesthetics of the 
information society. Manetas is the Founder 
of the Art Movement Neen, a pioneer of 
Machinima and an instigator of Internet 
Art. Manetas’s work can be placed within a 
well-established tradition in modern paint-
ing (representing modern people in their 
particular modern settings). He perceives 
the internet as an open space rather than 
one of the most popular means of commu-
nication. He has produced artworks about 
computer technology while exploring the 
possibilities of creating art by using video 
games and the Internet.

Ioanna Papadopoulou. Dr Ioanna Papa-
dopoulou is CHS-Harvard EU Fellow in Inter-
disciplinary Research, IT and Publications, 
Director of the CHS iMouseion Project and 
co-Editor (with Gregory Nagy and Leonard 
Muellner) of the Derveni Project at the 
Center for Hellenic Studies (CHS), Harvard 
University. She is member of the Managing 
Committee and the Academic Council of the 
CHS-Harvard, Greece. She is a Researcher 
at the Université Libre de Bruxelles (Groupe 
de Philosophie ancienne) where she runs 
the Séminaire Interdisciplinaire de Recher-
che et d’Encadrement. She has received 
her Doctorat en Histoire et Civilisations, 
in  (Ecole des Hautes Etudes en Sci-
ences Sociales, Paris, under the supervision 
of Nicole Loraux). She has published a book 
on the Odyssey (Le Chant de Pénélope, 
Paris, Belin, ) and articles on classical 
philology, poetics, philosophy. Ioanna Papa-
dopoulou is also the co-editor of the Der-
veni Papyrus Conference Proceedings held 
at the CHS, Washington in  (Center for 
Hellenic Studies, digital edition, ).



Οι δραστηριότητες του Ιδρύµατος Ωνάση είναι πολυποίκιλες και εστι-
άζουν σε σηµαντικούς τοµείς, όπως ο πολιτισµός, η παιδεία, το πε-
ριβάλλον, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο των δράσεών του για τον πολιτισµό το Ίδρυµα δηµιούρ-
γησε τη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών (www.sgt.gr) ένα χώρο αφιερω-
µένο στις τέχνες και τον πολιτισµό. Θεµελιώθηκε το  και λειτούρ-
γησε για πρώτη φορά τον Νοέµβριο του  φιλοξενώντας το διεθνές 
συνέδριο Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών. 
Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών του , επικεντρώθηκαν σε έξι θεµατικές 

ενότητες (Ταυτότητα και Ετερότητα, Ιστορία και Ιστορίες, Λόγος και Τέ-
χνη, ∆ηµοκρατία και Πολιτεία, Επιστήµη και Ηθική, Ποιότητα Ζωής). To 
συνέδριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε οκτώ έγκυρους ακαδηµαϊκούς 
φορείς (Ακαδηµία Αθηνών, Accademia dei Lincei, Αυστριακή Ακαδη-
µία Επιστηµών, Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Institut de France, 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Harvard, Πανεπι-
στήµιο της Οξφόρδης και Πανεπιστήµιο Stanford). Σήµερα, οι ∆ιάλο-
γοι των Αθηνών έχουν εξελιχθεί σε ένα διεπιστηµονικό πρόγραµµα µε 
σκοπό την διερεύνηση της σχέσης µεταξύ του ελληνικού πολιτισµού και 
του σύγχρονου κόσµου. Οι ∆ιάλογοι αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου 
πολιτιστικού προγράµµατος που επικεντρώνετα ιστις προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μέσα στα έτη ,  και 
 θα πραγµατοποιηθούν τρεις ετήσιες συναντήσεις, που θα αποτε-
λέσουν αφορµή για συζήτηση θεµάτων της καθηµερινότητας από πλει-
άδα προοπτικών και παραµέτρων.
Το Ίδρυµα Ωνάση προβάλλει τον ελληνικό πολιτισµό και εκτός συνό-

ρων µέσω του Θυγατρικού ιδρύµατος στον Ολυµπιακό πύργο της Νέας 
Υόρκης, το οποίο οργανώνει διαλέξεις, µια σηµαντική έκθεση αρχαι-
ολογικού ενδιαφέροντος κάθε χρόνο και ένα πρόγραµµα επισκεπτών 
καθηγητών σε Πανεπιστήµια της Βορείου και Νοτίου Αµερικής και του 
Καναδά. Το Ίδρυµα ανέλαβε την δηµιουργία και κατασκευή της Ωνασείου 
Βιβλιοθήκης Ελληνικής και Ρωµαϊκής Τέχνης στο Μητροπολιτικό Μου-
σείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, την ανάπλαση και τον εξοπλισµό των βι-
βλιοθηκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα, την 
αρχιτεκτονική συντήρηση και αναστήλωση χώρων και κτιρίων ανά τον 
κόσµο, καθώς και πληθώρα άλλων έργων σχετικών µε τις τέχνες και 
τον πολιτισµό.
Το Ίδρυµα έχει στηρίξει οικονοµικά πανεπιστηµιακές έδρες, τµήµατα 

ή προγράµµατα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αµερική, 
την Αφρική, την Αυστραλία και την Ασία, όπου διδάσκονται οι ελληνικές 
σπουδές και έχει ενισχύσει πάνω από  εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε 
 χώρες. Επίσης χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες για διδακτορικές και 
µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε αλλοδα-
πούς για µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα. 
Στους τοµείς της κοινωνικής αλληλεγγύης και της υγείας, το Ίδρυµα 

δώρισε στο ελληνικό ∆ηµόσιο το , το πρότυπο Ωνάσειο Καρδιο-
χειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) πλήρως εξοπλισµένο. Άλλα κοινωφελή έργα 
του Ιδρύµατος περιλαµβάνουν την παροχή οικονοµικής υποστήριξης σε 
οργανισµούς όπως η ΕΛΠΙ∆Α και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και 
Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).
Ακόµη µια σηµαντική πτυχή του έργου του Ιδρύµατος, από το , 

Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης



T he multifarious activities of the Onassis Foundation focus on im-
portant fi elds, such as culture, education, environment, health and 
social solidarity. 

In the framework of its activities for the promotion of culture, the 
Foundation created the Onassis Cultural Centre (www.sgt.gr) in Ath-
ens, dedicated to arts and culture. The building operated for the fi rst 
time in November , hosting the Athens Dialogues international 
conference. 

The Athens Dialogues  conference focused on six thematics 
(Identity and Diff erence, Stories and Histories, Logos and Art, Democ-
racy and Politeia, Science and Ethics, Quality of Life) and was organ-
ized in collaboration with eight leading world class academic institu-
tions (Academy of Athens, Accademia dei Lincei, Austrian Academy 
of Sciences, German Archaeological Institute, Institut de France, Cen-
tre for Hellenic Studies of Harvard University, University of Oxford, 
Stanford University). Τhe Athens Dialogues project evolved into an 
interdisciplinary program aiming to explore the relationship between 
Greek culture and the modern world. The Athens Dialogues now form 
part of a wider cultural project which focuses on the challenges mod-
ern world faces. During the academic years ,  and , 
three yearly events will take place, off ering a platform for discussing 
everyday life issues from a variety of perspectives. 

The Onassis Foundation disseminates Greek civilization abroad 
through the Affi  liate Foundation at the Olympic Tower in New York, 
which organizes conferences, a major archaeological exhibition every 
year, and a programme of visiting Professors to Universities of North 
and South America and Canada. Τhe Foundation undertook the estab-
lishment of the Onassis Library for Hellenic and Roman Art at the Met-
ropolitan Museum of Art in New York, the renovation and equipment 
of the libraries of the National Archaeological Museum, the Christian 
and Byzantine Museum and the Benaki Museum in Athens, the archi-
tectural preservation and restoration of sites and buildings around the 
world, as well as other endeavors related to arts and culture. 
Τhe Foundation off ers fi nancial support to Universities with Greek 

chairs, departments or programmes in Europe, the United States, 
Canada, South America, Africa, Australia and Asia. It has supported 
more than  educational institutions in  countries. It also awards 
scholarships to Greeks for postgraduate studies in Greece and abroad 
and to non-Greeks for research and postgraduate studies in Greece. 

In the fi elds of social solidarity and health, the Foundation donated 
to the Greek state in  the model Onassis Cardiac Surgery Centre 
(OCSC). It also supports fi nancially organizations such as ELPIDA for 
the establishment of cancer hospital for children, and the Hellenic So-
ciety for Disabled Children (ELEPAP). 

Another aspect of the Foundation’s work, since , is the award-
ing of international prizes, bestowed on individuals or organizations 
in the fi elds of culture, social achievement and the environment. To-
day, the Foundation off ers the Onassis International Prize in Shipping, 
Trade and Finance, in collaboration with the City of London and Cass 
Business School of the City University, London.

The Onassis Foundation, in association with the Foundation for Re-
search and Technology Hellas (FORTH) of the University of Crete, or-

The Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation



είναι η θέσπιση των ∆ιεθνών Βραβείων. Τα βραβεία απονεµήθηκαν σε 
άτοµα και οργανισµούς, των οποίων οι υπηρεσίες στους τοµείς του πο-
λιτισµού, της κοινωνικής προσφοράς και του περιβάλλοντος κρίθηκαν 
πολύτιµες. Σήµερα, το Ίδρυµα προσφέρει το ∆ιεθνές Βραβείο Ωνάση 
για τη Ναυτιλία, το Εµπόριο και τα Χρηµατοοικονοµικά, σε συνεργασία 
µε το Cass Business School του City University του Λονδίνου και το City 
του Λονδίνου.
Σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπι-

στήµιου Κρήτης το Ίδρυµα Ωνάση διοργανώνει, µια φορά το χρόνο, κύ-
κλους σεµιναριακών διαλέξεων, υψηλού επιστηµονικού επιπέδου, µε 
τίτλο “The Onassis Foundation Science Lecture Series”. 
Το Ίδρυµα Ωνάση από το , αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης 

της Ελλάδας ως ακαδηµαϊκός συνεργάτης και χορηγός στον θεσµό των 
Επιστηµονικών Συναντήσεων για την Φυσική, την Χηµεία και την Ιατρι-
κή ή την Φυσιολογία που πραγµατοποιούνται ετησίως στο Lindau της 
Γερµανίας. Τα Lindau Nobel Laureate Meetings διοργανώνονται από το 
Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings και το Ίδρυµα Lindau 
Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance.
Τέλος, το πιο πρόσφατο και ένα από τα µεγαλύτερα κοινωφελή έργα 

που το Ίδρυµα Ωνάση έχει αναλάβει, είναι το πρόγραµµα «Re-think-
Athens, Ξανά-σκέψου την Αθήνα» (www.rethinkathens.org) που αφο-
ρά στη χρηµατοδότηση για την εκπόνηση σειράς µελετών για την πο-
λεοδοµική ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας µε άξονα την οδό 
Πανεπιστηµίου. Μία από τις βασικές µελέτες του έργου αφορά στην 
αρχιτεκτονική µελέτη για την ανάπλαση του κέντρου. Για την επιλογή 
του µελετητή που θα την αναλάβει, το Ίδρυµα Ωνάση διενεργεί Ευρω-
παϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισµό (www.rethinkathenscompetition.org). 
Ο διαγωνισµός διοργανώνεται και χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από 
το Ίδρυµα ενώ η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί 
από ευρωπαϊκούς πόρους σχεδιασµένους για την ενίσχυση των ευρω-
παϊκών πόλεων και την ένταξή τους σε δίκτυα και πολιτισµικούς γαλα-
ξίες και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το . Στόχος της πρω-
τοβουλίας αυτής είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη, που 
θα επιτρέψει να επαναφέρουµε το δικαίωµα του οράµατος για ποιότητα 
ζωής στην ελληνική πρωτεύουσα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του 

Ιδρύµατος, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στη διεύθυν-
ση www.onassis.gr.



ganizes the “Onassis Foundation Science Lecture Series”, an annual 
series of high-level scientifi c lectures. 

Since , the Onassis Foundation represents in Greece the 
Lindau Nobel Laureate Meetings, as the academic collaborator and 
principal donor of the Scientifi c Meetings in Physics, Chemistry and 
Medicine or Physiology that take place annually in Lindau, Germany. 
The Lindau Nobel Laureate Meetings are organized by the Council for 
the Lindau Nobel Laureate Meetings and the the Foundation Lindau 
Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance.

Finally, the most recent and one of the most important public ben-
efi t projects that the Onassis Foundation has undertaken is the pro-
gramme entitled “Re-think Athens” (www.rethinkathens.org) which 
refers to the funding of a series of studies for the creation of a new 
city centre for Athens, focusing on and around Panepistimiou street. 
One of the basic studies of the project is the architectural one for the 
redesign of the centre of Athens. The Onassis Foundation is currently 
organizing and funding the European Architectural Competition (www.
rethinkathenscompetition.org), the winner of which will implement 
the study. The “Rethink Athens” project is expected to be fi nanced 
by European funds designed for the support of European cities and is 
expected to be completed by . The objective of the initiative is 
to improve the everyday life of Athenian citizens, allowing the accom-
plishment of the vision for quality of life in the Greek capital.

For more information regarding the activities of the Onassis Foun-
dation, you may visit our website at www.onassis.gr.



H Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση, ο νέος πολιτι-
στικός οργανισµός που έχει µπει δυναµικά στην καλλιτεχνική ζωή 
του τόπου, συνεχίζει και την τρίτη χρονιά της λειτουργίας του να 

εκπλήσσει µε παραγωγές που καλύπτουν όλο το φάσµα των τεχνών. Το 
καλλιτεχνικό πρόγραµµα περιλαµβάνει θέατρο, χορό, µουσική, εικαστι-
κά και εκδηλώσεις λόγου. Αποστολή της  Στέγης είναι να προβάλλει τον 
σύγχρονο πολιτισµό, να υποστηρίζει την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφρα-
ση εντός συνόρων, να καλλιεργεί διεθνείς συνεργασίες, τοποθετώντας 
στο κέντρο των δράσεών της την εκπαίδευση για παιδιά και ανθρώπους 
κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο ανοιχτό και προσιτό σε όλους.
Από την έναρξη της λειτουργίας της τον ∆εκέµβριο του , η Στέ-

γη έχει παρουσιάσει συνολικά  παραγωγές ( συναυλίες,  θε-
ατρικές παραστάσεις,  παραστάσεις χορού,  εικαστικές εκθέσεις, 
  εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά, νέους, οικογένειες, σχολικές 
οµάδες και ενήλικες και  συζητήσεις στο πλαίσιο «Λέξεις & Σκέ-
ψεις»). Συνολικά έχει κόψει . εισιτήρια, ενώ τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για παιδιά, νέους, οικογένειες και σχολικές οµάδες έχουν 
παρακολουθήσει πάνω από . παιδιά. Η επίσηµη ιστοσελίδα της 
Στέγης µετρά . υποστηρικτές, τη Στέγη ακολουθούν στο twitter 
. χρήστες, ενώ στο σχήµα «Φίλων» της Στέγης έχουν εγγραφεί 
πάνω από . άτοµα τον τελευταίο χρόνο, απολαµβάνοντας µοναδι-
κά προνόµια και εκπτώσεις στην αγορά εισιτηρίων. 
Οι εσωτερικοί χώροι της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών, µε συνολική 

έκταση . τ.µ., αναπτύσσονται σε  ορόφους και  υπόγεια επίπε-
δα. Στις εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαµβάνονται: 
Κεντρική Σκηνή: Αµφιθεατρική αίθουσα χωρητικότητας  ατόµων, 
για την πραγµατοποίηση µεγάλου εύρους εκδηλώσεων, όπως παρα-
στάσεις θεάτρου και χορού, συναυλίες, κινηµατογραφικές προβολές, 
διαλέξεις και συνέδρια.

Μικρή Σκηνή: Αίθουσα  θέσεων που µπορεί να φιλοξενήσει µικρό-
τερης κλίµακας εκδηλώσεις, όπως θεατρικές, µουσικές ή χορευτικές 
παραστάσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, κινηµατογραφικές προβολές 
(πολυµέσων, εικονικής πραγµατικότητας), σεµινάρια και συνέδρια.

Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση



 

Τ he Onassis Cultural Centre (OCC), the new cultural institution that 
entered Athens’ artistic scene, continues to surprise its audience 
with productions across the whole spectrum of the arts. Its pro-

gramme includes theatre, dance, music, visual arts and lectures. The 
goal of the Onassis Cultural Centre is to promote Greek contemporary 
cultural expression, cultivate international collaborations and educate 
children and people of all ages through life-long learning, in a venue 
that is open and accessible to all.

 From its inauguration to this day, the OCC has presented  pro-
ductions in total ( concerts,  theatre performances,  dance 
performances,  visual arts exhibitions,  educational programmes 
for children, teenagers, school groups and adults and  discussions 
within the framework of “Talks and Thoughts”). The OCC has sold a to-
tal of . tickets, while more than . children have partici-
pated in its educational activities. The OCC has . fans on face-
book, . followers on twitter, while more than . people have 
become “Friends” of the OCC, with unique privileges and discounts in 
the purchase of tickets. 

The Onassis Cultural Centre’s , sq. m. of internal fl oor space 
are spread over no fewer than sixteen levels, nine of which are under-
ground. The Centre’s cutting-edge facilities include: 

Onassis Cultural Centre, Athens



Αίθουσα εκθέσεων & διαλέξεων: Αίθουσα στον ο όροφο που µπο-
ρεί να φιλοξενήσει περίπου διακόσια άτοµα, σε ελεύθερη διάταξη, 
ιδανική για διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, συζητήσεις στρογ-
γυλής τράπεζας.

Εκθεσιακός Χώρος: Ειδικά διαµορφωµένος χώρος  τ.µ., στο υπό-
γειο επίπεδο του κτιρίου, για εκθέσεις και άλλες δράσεις.

Ελεύθεροι, ανοιχτοί χώροι αναπτύσσονται στους ορόφους της Στέ-
γης, ιδανικοί για µικρότερες εκθέσεις ή συναντήσεις.

Liquid Sky: Μπαρ στο ισόγειο. Πριν ή µετά την παράσταση, τη συναυλία, 
την έκθεση ή τη συζήτηση, ο διάλογος µε την τέχνη συνεχίζεται µέσα 
σε έναν ατµοσφαιρικό χώρο. Η καταξιωµένη εικαστικός Αιµιλία Πα-
παφιλίππου σχεδίασε το χώρο του µπαρ ως συνολικό έργο τέχνης.

Εστιατόριο-bar Hytra στον ο όροφο και την ταράτσα µε συναρπαστι-
κή θέα προς τον Ιερό Βράχο, το µνηµείο του Φιλοπάππου, το λόφο 
του Λυκαβηττού και το Σαρωνικό.

Υπόγειοι χώροι στάθµευσης.



Main Stage: An -seat amphitheatre, suitable for a range of large-
scale events, from theatrical and dance performances, concerts and 
cinema screenings to lectures and concerts.

Upper stage: A -seat auditorium which can be used for smaller-
scale theatrical, music and dance performances, presentations, lec-
tures, cinema screenings (multimedia, virtual reality), seminars and 
conferences.

Lecture & exhibition space: A room on the th fl oor which can seat 
up to two hundred people on free-standing chairs. It is ideal for lec-
tures, educational programmes and round-table discussions.

Exhibition hall: A  sq. m. space on the Centre’s underground level 
specially-designed for exhibitions and other activities.

A number of open spaces spread over the Centre’s levels and ideal 
for smaller exhibitions or meetings.

Liquid Sky: Ground fl oor bar. An atmospheric space to spend time 
before and ast er the performance, concert, exhibition or discussion.  
The ground-fl oor bar was designed by artist Aemilia Papafi lippou as 
an original artwork. 

Bar-Restaurant Hytra: th fl oor and the terrace with a breathtaking 
view of the Acropolis, the Philopappos monument, Lycabettus and 
the Saronic gulf.

Underground car-parking areas



∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού ,   Αθήνα
Εισιτήρια:     · ∆ιοίκηση:   

www.sgt.gr · e-mail: info@sgt.gr

Address:  Syngrou Avenue,   Athens
Tickets:     · Management:   

Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στο Πλαίσιο του Έργου «Η Ελληνική Σκέψη σε ∆ιά-
λογο: 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 ∆ια Βίου Μάθηση» 
και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 
και από Εθνικούς Πόρους.
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