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Τίτλος πρότασης: Δημιουργία ψηφιακού αρχείου (ντοκιμαντέρ) για τις Μονές του Νησιού και 

εξοπλισμός αίθουσας προβολής. 

 

 

 

 

Στόχος πρότασης: 

Στόχος είναι η ανάδειξη του ιστορικού, πολιτισμικού και θρησκευτικού πλούτου τόσο μέσα από την 

εκπαίδευση όσο και από την  επίσκεψη των περιηγητών στο Νησί. Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες 

στη Νήσο Ιωαννίνων, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 400.000 ετησίως. Μέσω της πρότασης οι 

επισκέπτες και οι μαθητές θα έχουν  την δυνατότητα, να γνωρίσουν την  ιστορία της πόλης, της 

Νήσου και των Μονών που βρίσκονται εκεί και δημιουργούν μια μοναδικής πολιτισμικής και 

θρησκευτικής αξίας διαδρομή.  
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Παρουσίαση πρότασης: 

Η πρόταση αναφέρεται στη δημιουργία ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ) το 

οποίο θα προβάλλεται σε καθημερινή τακτική βάση (ώρες επίσκεψης στο Νησί, από ανατολή μέχρι 

τη Δύση Ηλίου χωρίς διακοπή) στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα δημιουργηθεί. Το 

οπτικοακουστικό υλικό θα δημιουργηθεί με όλες τις προδιαγραφές που καλύπτουν την ομάδα των 

ΑΜΕΑ.  

Η υλοποίηση της πρότασης δομείται στα ακόλουθα βήματα: 

1) Συγκέντρωση αρχειακού υλικού, παλαιού και σύγχρονου και λήψεις με όλα τα πρόσφορα 

μέσα ώστε να καλυφθεί όλο το ιστορικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό εύρος της 

προτεινόμενης παρέμβασης. 

2) Ψηφιοποίηση και σύνθεση οπτικοακουστικού υλικού σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ρώσικα). 

3) Παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικού υλικού. 

4) Εξοπλισμός χώρου προβολής (καρέκλες-οθόνη προβολής-ηχητικό σύστημα μετάφρασης-

φωτισμός χώρου) 

 

Θετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

Η υλοποίηση της πρότασης αναμένεται να δημιουργήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην 

τουριστική προβολή του Νησιού και της πόλης καθώς θα εμπλουτίσει το υλικό προβολής για την 

ιστορία και τον πολιτισμό των Ιωαννίνων. Επιπρόσθετα θα παρατείνει την διάρκεια επίσκεψης στο 

Νησί, για τον περιηγητή και θα τον οδηγήσει να επισκεφθεί  το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 

Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης και το Μουσείο Επαναστατικής Περιόδου. Τέλος θα αναδειχθεί το 

Σκευοφυλάκειο και η μοναδικής πολιτισμικής και θρησκευτικής αξίας διαδρομή που συνθέτουν οι 

Μονές στο Νησί. 
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Παρούσα κατάσταση: 

Υπάρχει μεγάλος και σημαντικός αριθμός αρχείων και ιστορικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών 

τεκμηρίων με αναφορές στην πόλη, το Νησί και τις Μονές του, από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια 

μέχρι και σήμερα. Ωστόσο όλο αυτό το υλικό παραμένει ανεκμετάλλευτο και η πρόσβαση των 

πολιτών και των ερευνητών σε αυτό είναι δύσκολη. Επιπλέον υπάρχουν  κτιριακές υποδομές οι 

οποίες με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να καταστούν ικανές για προβολή του ψηφιακού 

αρχείου. 

 

Τοποθεσία παρέμβασης: 

Νήσος Ιωαννίνων-Συνεδριακό κέντρο Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή σε 

οποιοδήποτε άλλο αναπαλαιωμένο χώρο οποιασδήποτε Μονής που θα κριθεί κατάλληλος από τις 

τεχνικές υπηρεσίες, τόσο της Ιεράς Μητροπόλεως, όσο και του Δήμου.  

Προϋπολογισμός: 

Σύνθεση ψηφιακού αρχείου:21.300€ 

Εξοπλισμός για αίθουσα προβολής:19.000€ 

Δημιουργία υποδομών για ΑΜΕΑ: 3.000€ 

Σύνολο:43.300€ 

 

 


