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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

με χρήση τεχνολογιών αιχμής

Ιούνιος 2020 - Μάϊος 2022
Συντονιστής
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Το έργο

ΝΑΥΣ

Έχει ως στόχο:
να αναδείξει την σπουδαία ναυπηγική μας
κληρονομιά με την χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής
να αξιοποιήσει το ναυτικό πολιτιστικό απόθεμα
της χώρας μας σε ένα εύρος εφαρμογών
να συνδράμει στην έρευνα σχετικά με τη ναυπηγική
τέχνη και παράδοση
να φέρει το Ελληνικό κοινό πιο κοντά σε αυτή μέσα
από πρωτότυπες δράσεις και εντυπωσιακές εκθέσεις που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες

Περιλαμβάνει:
την ψηφιακή καταγραφή, αποτύπωση, με πιστή
και λεπτομερή τρισδιάστατη απεικόνιση, και
τεκμηρίωση ιστορικών και παραδοσιακών ναυπηγημάτων
την δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Ελληνικών
Ιστορικών/Παραδοσιακών Σκαφών
την κατασκευή
ναυπηγημάτων

τρισδιάστατων

μοντέλων

των

την δημιουργία εικονικών διαδραστικών εμπειριών
την παρουσίαση τριών εκθέσεων
Δύο εκθέσεις με επετειακό χαρακτήρα και αφορούν
σε δύο σημαντικά ιστορικά στιγμιότυπα της ναυτικής
ιστορίας της Ελλάδας:
-- τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ.
-- τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827
Μία τρίτη έκθεση η οποία εστιάζει στην ανάδειξη της
ναυπηγική τέχνης εν γένει μέσα από την παρουσίαση
ιστορικών και παραδοσιακών σκαφών.
Οι τρεις εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα
Ευγενίδου. Θα είναι επίσης προσβάσιμες ψηφιακά
μέσα από την ιστοσελίδα του έργου ΝΑΥΣ

www.e-navs.eu

ΕΚΘΕΣΗ

Η τριήρης και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας
@ Ίδρυμα Ευγενίδου
01/10/2021 - 17/05/2022
>> Είσοδος ελεύθερη
Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην συμπλήρωση 2.500
χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, στην οποία
ο στόλος των Ελλήνων με αρχηγό τον Θεμιστοκλή
κατατρόπωσε τις Περσικές δυνάμεις του βασιλιά
Ξέρξη.
Το
ενδιαφέρον
της
έκθεσης
επικεντρώνεται
στην τριήρη, το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο της
αρχαιότητας. Η τριήρης παρουσιάζεται τόσο ως
ιστορικό ναυπήγημα, όσο και ως πρωταγωνιστής
στη Ναυμαχία. Μέσα από μάσκες εικονικής
πραγματικότητας οι επισκέπτες θα μπορούν να
περιηγηθούν στην τριήρη και να παρακολουθήσουν
στιγμιότυπα της σύγκρουσης των δύο στόλων.

ΕΚΘΕΣΗ

Παραδοσιακά και Ιστορικά Σκάφη
@ Ίδρυμα Ευγενίδου
Μάρτιος 2022

H έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη της μοναδικής
ναυτικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από την
παρουσίαση Παραδοσιακών και Ιστορικών Σκαφών
ιδιαίτερης πολιτισμικής σημασίας. Πλαισιωμένα
από ιστορική τεκμηρίωση, τα ναυπηγήματα αυτά
θα παρουσιαστούν με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής,
παρέχοντας σαφή και ακριβή απεικόνιση.
Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ελληνικών Ιστορικών/ Παραδοσιακών Σκαφών θα είναι προσβάσιμο για το
κοινό στο χώρο της έκθεσης μέσα από σταθμούς
πλοήγησης, αλλά και οnline. Το υλικό θα περιλαμβάνει
διαφορετικά ψηφιακά αντικείμενα όπως 3D Laser
Scans, 3D models, σχέδια/γκραβούρες, φωτογραφίες,
ιστορική τεκμηρίωση κ.ά.

ΕΚΘΕΣΗ

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
@ Ίδρυμα Ευγενίδου
09/06/2021 - 31/03/2022
>> Είσοδος ελεύθερη
Στις 20 Οκτωβρίου του 1827, στον κόλπο του Ναυαρίνου,
οι συμμαχικοί στόλοι Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας
συνέτριψαν τον κατά πολύ ισχυρότερο αριθμητικά
Οθωμανο-Αιγυπτιακό στόλο, καθορίζοντας έτσι την
έκβαση του Αγώνα υπέρ των Ελλήνων. Τα πλοία, οι
στόλοι και η εξέλιξη της ναυμαχίας μπαίνουν στο
επίκεντρο της έκθεσης με τη χρήση τεχνολογιών
αιχμής (3D μοντέλα, εικονική πραγματικότητα).
Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου ενσωματώνεται στην
έκθεση «1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα» που παρουσιάζει πρωτότυπο υλικό από τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους. Η έκθεση υλοποιείται με αφορμή
τους εορτασμούς 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση και εντάσσεται στην «Πρωτοβουλία
1821-2021», με την σύμπραξη των σημαντικότερων
Ιδρυμάτων και Φορέων της χώρας μας.

Συμμετέχοντες:
Για το έργο αυτό συνεργάζονται έξι φορείς από την
Ελλάδα. Συντονιστής του έργου είναι το Ίδρυμα Ευγενίδου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών.
Συντονιστής:
Ίδρυμα Ευγενίδου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Εταίροι:
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Τμήμα Ναυπηγών
Μηχανικών
Green Maritime Technologies (GMT)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

Επικοινωνία:
Ίδρυμα Ευγενίδου
387, Λεωφ. Συγγρού 17564, Π. Φάληρο
τηλ.: 210 9469626
Πληροφορίες:
info@e-navs.eu | www.e-navs.eu

