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Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ςτο ζργο με τίτλο «Αναςτιλωςθ και αποκατάςταςθ τμθμάτων του

αρχαίου κεάτρου Δθμθτριάδοσ και ςυνολικι βελτίωςθ του μνθμείου και του περιβάλλοντοσ
χϊρου του». Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδοσ –
Θπείρου 2007-2013» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Προσ τον Αξιότιμο κ. Σταφρο Μπζνο
Πρόεδρο του Διαηϊματοσ
Αγαπθτζ κ. Στ. Μπζνο,
Όπωσ διαπιςτϊςατε και κατά τθν τελευταία επίςκεψι ςασ ςτο αρχαίο κζατρο τθσ
Δθμθτριάδοσ, το ζργο βρίςκεται ςτο τελευταίο ςτάδιο ολοκλιρωςισ του. Όπωσ γνωρίηετε, μζςα ςτα
πλαίςια των ενθμερωτικϊν και άλλων δραςτθριοτιτων που κα προςφζρονται ςτουσ επιςκζπτεσ του
αρχαίου μνθμείου (εκπαιδευτικά προγράμματα, επιςθμάνςεισ ςε οριςμζνα ςθμεία με ιδιαίτερο
ενδιαφζρον (π.χ. το ςθμείο όπου είχε πραγματοποιθκεί μια ςπονδι κατά τθν αρχαιότθτα),
δυνατότθτα απαγγελίασ αρχαίων κειμζνων από τθν ορχιςτρα, δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των
κατόψεων των διαφορετικϊν αρχιτεκτονικϊν φάςεων τθσ ςκθνισ κ.ά.), κεωροφμε ότι είναι εντελϊσ
απαραίτθτο να προςφζρεται ςτουσ επιςκζπτεσ θ δυνατότθτα να αποκτοφν πλιρθ και εκτενι
ενθμζρωςθ για το μνθμείο από τθν ιςτοςελίδα του αρχαίου κεάτρου, που λειτουργεί από το 2012,
με τθ χριςθ των προςωπικϊν τουσ ζξυπνων τθλεφϊνων (smartphones), θ χριςθ των οποίων
διαρκϊσ διευρφνεται λόγω τθσ μεγάλθσ πτϊςθσ των τιμϊν τουσ.
Προσ επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ επιβάλλεται θ δθμιουργία ενόσ τοπικοφ αςφρματου δικτφου
για τθν εγκατάςταςθ του οποίου απαιτείται θ αγορά υπολογιςτοφ και θλεκτρονικοφ υλικοφ (βλ.
ςυνθμμζνθ κατάςταςθ) που δεν είναι δυνατόν να καλυφκεί από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.
Όπωσ γνωρίηετε, επίςθσ, μετά τισ επεμβάςεισ που ζγιναν ςτο αρχαίο κζατρο Δθμθτριάδοσ
πραγματοποιικθκε θ αποτφπωςθ του μνθμείου με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ τθσ φωτογραμμετρίασ
και τθσ ςάρωςθσ του μνθμείου με λζΙηερ, που πζρα από τισ παραδοςιακζσ εφαρμογζσ δίνουν και
πολλζσ άλλεσ δυνατότθτεσ για παρουςίαςεισ, δθμιουργίασ μοντζλων κ.ά. με τθ χριςθ ειδικϊν
προγραμμάτων ςτον Θλεκτρονικό Υπολογιςτι. Θ διαχείριςθ αυτϊν των προγραμμάτων, όμωσ,
απαιτεί τθν φπαρξθ ενόσ ιςχυροφ υπολογιςτι, που κα μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ μεγαλφτερεσ,
απ’ότι ςυνικωσ, απαιτιςεισ των προγραμμάτων.
Για τουσ παραπάνω λόγουσ και μζςα ςτα πλαίςια τθσ οικονομίασ που πρζπει να διζπουν τισ
ενζργειζσ μασ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ιδθ για τθ δθμιουργία του Τοπικοφ Αςφρματου Δικτφου δεν
κα αγοραςτεί καινοφργιοσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ, αλλά κα τοποκετθκεί ζνασ προςωπικόσ
υπολογιςτισ που παραχωρείται από τθν κόρθσ μου, ενϊ για τθ διαχείριςθ των προγραμμάτων
φωτογραμμετρίασ και λζϊηερ κα αναβακμιςτεί ζνασ υπολογιςτισ τθσ ΙΓϋΕΠΚΑ.
Φςτερα από τα ανωτζρω κα ςασ παρακαλοφςαμε, αν υπάρχει θ δυνατότθτα, να ςυμβάλλει
οικονομικά και το ΔΙΑΗΩΜΑ ςτθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων.
Θ ςυμβολι ςασ α) για τθ δθμιουργία του Τοπικοφ Αςφρματου Δικτφου κα ανζρχεται κατά
προςζγγιςθ ςτο ποςό των Χιλίων εκατόν εβδομιντα πζντε (1175) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Π.Α. και β) για τθν αναβάκμιςθ ενόσ Υπολογιςτι κα ανζρχεται περίπου ςτο ποςό των εξακοςίων
(600) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. (βλ. αναλυτικά ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ).
Ελπίηουμε ςτθ κετικι αντιμετϊπιςθ του αιτιματόσ μασ.
Αγαπθτζ κ. Στ. Μπζνο,
Ευχόμαςτε ςε ςασ και ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Διαηϊματοσ να ζχετε τθν υγεία ςασ,
Καλά Χριςτοφγεννα και θ ζλευςθ του νζου χρόνου (2014) να ςθμάνει τθν αλλαγι του κλίματοσ που
βαραίνει τθ χϊρα μασ και τουσ Ζλλθνεσ τα τελευταία πζντε χρόνια.
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ
Μπάμπθσ Γ. Ιντηεςίλογλου
Αρχαιολόγοσ

