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Πρόσκληση σε Επιστημονικό Συμπόσιο 

«Το τοπίο και η ιστορία του. 

Κοινωνικές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές διαστάσεις» 

Νεστόριο Καστοριάς, 28-30 Οκτωβρίου 2022 
Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα την Ιστορία Τοπίου, το οποίο θα 
διεξαχθεί στο Νεστόριο Καστοριάς και το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, στις 28-30 Οκτωβρίου 2022.  

Το Συμπόσιο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Eco-Time Machine: Ανάπτυξη εφαρμογής 4D 
περιήγησης στην ιστορία του τοπίου» (Δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ", ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ), το οποίο 
υλοποιείται στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Γράμμου από μια σύμπραξη φορέων που περιλαμβάνει το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ - 
ΙΤΠΗΛ), 3 τμήματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμ. 
Δασολογίας, Τμ. Φυσικής), την εταιρία περιβαλλοντικών μελετών «ΣΥΣΤΑΔΑ» Ο.Ε. και την εταιρία πληροφορικής 
VERUS+.  

Στο πλαίσιο του έργου Eco-Time Machine, διερευνήθηκε η ιστορία του τοπίου της περιοχής, μέσα από το 
συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες. Καταγράψαμε 
συνδυαστικά τη μείωση του πληθυσμού και της παραγωγικής βάσης, την αλλαγή χρήσεων  γης και τη μαζική 
δάσωση της περιοχής. Οι δραματικές αυτές αλλαγές έφεραν νέες χρήσεις, όπως ο τουρισμός, αλλά και νέες 
νοηματοδοτήσεις του τοπίου. Τα αποτελέσματα του έργου αποτυπώθηκαν με τη βοήθεια δύο καινοτόμων 
εφαρμογών που δημιουργήθηκαν ειδικά για το έργο, έναν 2D διαδικτυακό διαδραστικό χάρτη και μία 3D 
εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Περισσότερα στοιχεία για το έργο και τα αποτελέσματά του μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα https://ecotimemachine.gr/. 

Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό μας έργο, διοργανώνουμε στην περιοχή έρευνας ένα Επιστημονικό Συμπόσιο για 
την Ιστορία Τοπίου, ώστε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και άλλες επιλεγμένες εργασίες 
πάνω στο τοπίο και την ιστορία του και τελικά να προωθήσουμε την έρευνα στην Ιστορία Τοπίου και τις 
διαθεματικές συνεργασίες των ερευνητών/τριών.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα 

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, Νεστόριο Καστοριάς, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

- 09.00 – 14.00, 1η Συνεδρία: «Πολιτισμικές κατασκευές του τοπίου» 
- 17.00 – 20.00, 2η Συνεδρία: «Ιστορίες τοπίων: μελέτες παραδειγμάτων και εφαρμογές» 

Σάββατο 29 Οκτωβρίου, Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης (Γράμμος, Λιβάδια Κοτύλης) 

- 10.00 – 14.00, 3η Συνεδρία: «Ιστορία της βλάστησης και αλλαγές στις χρήσεις γης» 
- 17.00 – 20.00, 4η Συνεδρία: «Θεωρητικές, αισθητικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του τοπίου» 

Κυριακή 30 Οκτωβρίου, Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης 

09.00 – 14.00: Ξενάγηση στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, Περιήγηση στο Γράμμο και επίδειξη της 4D 
εφαρμογής 

Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Νεστορίου και του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων – Πάρκο 
Εθνικής Συμφιλίωσης 

 
 

Η Επιστημονική – Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου  
 


