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Περιετόμενο: Παξνπζηάδνπκε κηα ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο αξραηνινγηθέο επηζηήκεο κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ: από ηελ εηθνληθή αξραηνινγία, ζηελ θπβεξλν-αξραηνινγία θαη ηελ θπβεξλν-αξραηνκεηξία. 

Ζ Δηθνληθή Αξραηνινγία (Virtual Archaeology, VA) είλαη θπξίσο νπηηθή, ζηαηηθή, κε γξαθηθά θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ θσηνξεαιηζκό. 
Ζ Κπβεξλν-Aξραηνινγία (Cyber-Archaeology, CA) δελ είλαη απαξαίηεηα νπηηθή, αιιά δπλακηθή, δηαδξαζηηθή, πνιύπινθε, απηνπνηεηηθή 
(απηννξγαλσηηθή) (Maturana & Varela, 1980) θαη όρη θαη' αλάγθελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θσηνξεαιηζκό.  

Σν παξειζόλ δελ κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί, αιιά λα πξνζνκνησζεί. Ζ θπβεξλεηηθή πξνζνκνίσζε αλαπηύζζεη εηθνληθέο πξνζεηηθόηεηεο 
(affordances) θαη εθεί νη ζπζρεηίζεηο ζπληεινύλ πξνο κηα δπλαηόηεηα γηα εξκελεπηηθή επεμεξγαζία. Ζ CA είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 
πξνζνκνίσζεο θαη αλαζπγθξόηεζεο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ ή πιηθώλ πνιηηηζκνύ. Ζ αξραηνινγία ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο είλαη ζε ζέζε λα 
επεμεξγάδεηαη, λα εξκελεύεη θαη λα κεηαδίδεη πνιύ πεξηζζόηεξα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο ηειεπηαίνπο δύν αηώλεο.  

Καη’ αλάινγν ινγηζκό ε Κπβεξλν-Αξραηνκεηξία (Cyber-Archaeometry, CAm) είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο θαη αλαζπγθξόηεζεο 
αξραηνκεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ από ην ρώξν ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε ζρέζε κε ην πιηθό πνιηηηζκνύ πνπ ζα δηεξεπλεζεί πνηθηιόηξνπα 
(ρξνλνιόγεζε, αλάιπζε, ηερλνινγία, πξνέιεπζε, πξνζαλαηνιηζκόο θ.α.) (Liritzis, 2014). 

Έηζη, ε ηδέα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηελ δηαδηθαζία ελπδάησζεο νςηαλνύ ζε κηα λαλνθιίκαθα είλαη θαηαξρήλ πξν-παηδεπηηθή, ώζηε λα 
θαηαλνήζνπκε ην κεραληζκό ηεο ελπδάησζεο ζε δηάθνξεο πεγέο νςηαλώλ θαη από δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα κέζα από κηα νπηηθή γιώζζα. Ζ 
3D θπβεξλν-παξνπζίαζε ηεο ρξνλνιόγεζεο κε ελπδάησζε νςηαλνύ νπζηαζηηθά ζρεδηάδεη ην δίθηπν ησλ θσδηθώλ εξκελείαο (καζεκαηηθά: 
αιγόξηζκνη, εμηζώζεηο) θαη ην ρξόλν δηάρπζεο, αιιηώο δελ είλαη θαηαλνεηή ζε κηα γξακκηθή αθνινπζία (ρσξηθή, ρξνληθή ή πξνθνξηθή 
παξνπζίαζε). 

Αλ δνύκε απηή ηελ θπβεξλν-επνρή ζαλ κηα αλαδξνκηθή έλλνηα, έρνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο δπν πξνζεγγίζεηο ζηελ εμέιημε ηεο ςεθηαθήο 

Αξραηνκεηξίαο, από ηελ αξραηνινγηθή δηαδηθαζηηθή (processualism) ζηε κεηα-δηαδηθαζηηθή ζθέςε, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηεο αλάιπζεο 
πβξηδηθώλ κνξθώλ θαη ησλ δύν πξνζεγγίζεσλ, πνπ επηηπγράλεηαη από ηα διαδικαζηικά εργαλεία (ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη πνζνηηθέο κέζνδνη 
ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο, ηα καζεκαηηθά, ηε γεσγξαθία, αξραηνκεηξία, αλζξσπνινγία, ηελ αξραηνινγία θαη ηνπο ζπλαθείο θιάδνπο). Σν 
παξαπάλσ είλαη έλα παξάδεηγκα αλάδπζεο ηεο Κπβεξλν-Αξραηνκεηξίαο. Γπζηπρώο σο ηώξα, πνιύ πξνζνρή δόζεθε ζηελ ηθαλόηεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη ιηγόηεξν ζην θπβεξλεηηθό πεξηερόκελν ησλ κνληέισλ. 

Ζ CA είλαη εληειώο ςεθηαθή, κε εηθνληθή ζπλεηδεηόηεηα (immersive), απηνπνηεηηθή, ζπλεθηηθή, κε βάζε ηελ εηθνληθή πξνζεηηθόηεηα, 
κπνξεί δε λα απνηειέζεη ζήκεξα κηα πνξεία ηεο έξεπλαο πξνζνκνίσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ νπνίσλ νη νηθνινγηθό-θπβεξλεηηθέο ζρέζεηο 
νξγαληζκνύ-πεξηβάιινληνο θαη ε ελεκεξσηηθή-επηθνηλσληαθή αλαηξνθνδόηεζε (feedback) απνηεινύλ ηνλ ππξήλα, αιιά ρξεηάδεηαη αθόκε 

δηεξεύλεζε ώζηε λα δηεξεπλεζεί πιήξσο (Forte 2010) 

Παξνπζηάδνπκε ηελ, ζε εμέιημε, πξώηε επαθή καο κε ηελ Κπβεξλν-Αξραηνκεηξία, κε ηελ δηαδηθαζία θπβεξλεηηθήο αλαπαξάζηαζεο 
πεηξνγξαθηθνύ (νπηηθνύ) κηθξνζθνπίνπ κε ηελ ρξήζε avatar, ζην ρσξνρξνληθό νηθνζύζηεκα ηνπ εξγαζηεξίνπ Αξραηνκεηξίαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ 
ινγηζκηθνύ γίλεηαη κε ην ινγηζκηθό 3D Modeling and Game Engine Unity3D. 

Πξόζεζε καο είλαη, λα δεκηνπξγήζνπκε κία νινθιεξσκέλε ιύζε Δξγαζηεξηαθήο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα έρεη ηε κνξθή 
ελόο παηρληδηνύ ππνινγηζηή, ελόο ζνβαξνύ παηρληδηνύ (Serious Game). Θα είλαη κία 3D εθαξκνγή κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνύ, πνπ ζα 
πξνηξέπεη ηνπο παίθηεο λα «βπζηζηνύλ» ζην εηθνληθό εξγαζηήξην, απμάλνληαο ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

Δπεηδή κηιάκε γηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε πξσηνηππία ζα εζηηαζζεί κελ ζηελ κε ππάξρνπζα ππνδνκή ηέηνησλ ηξόπσλ εθκάζεζεο 

(καζεζηαθή δηαδηθαζία), αιιά θαη ζηελ ζε βάζνο εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ (λέα ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά ζηνηρεία) ζε θάπνηα 
θπζηθά/ρεκηθά θαηλόκελα (π.ρ. δηάρπζε ζε νςηδηαλό).  

 
Δικόνα 1. Αναπαράσταση πετρογραυικού (οπτικού) μικροσκοπίοσ με την τρήση avatar. 
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