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Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς απειλούνται από ποικιλόμορφους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες και για τον λόγο αυτό απαιτού-

νται καινοτόμα και αποτελεσματικά εργαλεία για τη συστηματική παρακολούθησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από το έργο ΔΙΑΤΟΠΟ, το 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Πανεπι-

στημίου Κρήτης, θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει δράσεις τεκμηρίωσης και ανάδειξης του θαλάσσιου και ορεινού πολιτιστικού και φυσικού περι-

βάλλοντος, με έμφαση σε δύο συγκεκριμένες θέσεις στο ανατολικό Μιραμπέλο, της Ελούντας και της Οξάς. Το έργο βρίσκεται σε συμφωνία με 

τις προτεραιότητες της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης και τα αποτελέσματά του θα ενδυναμώσουν 

την περιφερειακή οικονομία στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της τουριστικής επισκεψιμότητας, μέσω της ανάδειξης της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, ως βασικών πυλώνων στην προσπάθεια εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού 

προϊόντος. 

Το πρόγραμμα «Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου 
-ΔΙΑΤΟΠΟ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», “Έργα επίδειξης πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν 
την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete” της Περιφέρειας Κρήτης, και θα έχει τριετή διάρκεια. 

Μελέτη ορεινού και ενάλιου 
αρχαιολογικού και ιστορικού 

περιβάλλοντος  
 

Αποδελτίωση, τεκμηρίωση και ανάπτυξη    

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τις      ο-

ρεινές, παράκτιες και ενάλιες αρχαιότητες 

και ενσωμάτωση ιστορικών & σύγχρονων 

προφορικών μαρτυριών και για την περιοχή 

της Ελούντας και της Οξάς  

Μελέτη περιβαλλοντικών    
συνθηκών αρχαιολογικών      

θέσεων   
 

Συλλογή δεδομένων από δορυφορικά συστή-

ματα τηλεπισκόπισης για την καταγραφή περι-

βαλλοντικών συνθηκών με στόχο την αξιολό-

γηση των κινδύνων που απειλούν τα πολιτιστι-

κά μνημεία στο ορεινό τοπίο και το παράκτιο 

μέτωπο, καθώς και εκτίμηση της επικινδυνό-

τητας των αρχαιολογικών θέσεων  

Εφαρμογές τεκμηρίωσης            
ορεινού, παράκτιου και               

υποθαλάσσιου πολιτισμικού     
τοπίου  

 
Εφαρμογή μεθόδων γεωπληροφορικής για τη 

χαρτογράφηση θαμμένων μνημείων και την      

ανασύσταση του δομημένου πολιτιστικού        

περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται σήμερα   

κρυμμένο στο χερσαίο, παράκτιο και θαλάσσιο 

περιβάλλον, καθώς και κάτω από τον πυθμένα 

της θάλασσας. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν 

στη συμπλήρωση και ολοκληρωμένη παρουσίαση 

των ορατών  αρχιτεκτονικών καταλοίπων      

συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ανανεωμένου 

αρχαιολογικού χαρτογραφικού υποβάθρου της 

περιοχής  

Εφαρμογή εικονικής               
πραγματικότητας για την            

ανάδειξη και προβολή του           
φυσικού και πολιτισμικού τοπίου   

 
Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικής διηγημα-

τικής εφαρμογής συνδυάζοντας βίντεο εικονικής 

πραματικότητας, ιστορική/αρχαιολογική πληροφο-

ρία και τρισδιάστατα μοντέλα αρχαιολογικού εν-

διαφέροντος με σκοπό την ανάδειξη γεωαρχαιολο-

γικών διαδρομών που συνδέουν ορεινούς, θαλάσ-

σιους και υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους  

Ο κόλπος της Ελούντας όπως φαίνεται από την Οξά μέσα από τον φακό 
του αρχαιολόγου-περιηγητή Lucio Mariani (“Memories of travel in the 
inside of Crete”, 1893)  


