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«ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ», Κωδικός 
ΟΠΣ (MIS): 5047101 

Θεματική Προτεραιότητα: Τουρισμός – Πολιτισμός 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τ.Ε.Φ.) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.), ΚΕ: 82630 
 
Η Πράξη «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» έχει 
στόχο να αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) ως άξονα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με αφετηρία 
τη συστηματική καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάδειξη των μύθων που 
αναφέρονται σε περιοχές της Π.Α.Μ.Θ. Τόσο η καταγραφή των μύθων, όπως αυτοί 
αναδύονται μέσα από κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Λογοτεχνίας, 
όσο και ο σχετικός σχολιασμός θα διασυνδεθούν με το σύγχρονο τοπίο της 
περιφέρειας (φυσικό, αρχιτεκτονικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό 
κ.τ.ό.) μέσα από την ανάπτυξη πληροφοριακού ιστότοπου και εφαρμογής για 
κινητά που θα επιτρέπουν τη δημιουργία προσωποποιημένων διαδρομών σε 
περιοχές της περιφέρειας με απώτερο στόχο την υποστήριξη της ολοκληρωμένης 
τουριστικής εμπειρίας. Έτσι, με αφορμή την ανάδειξη της μυθολογικής ταυτότητας 
της Π.Α.Μ.Θ., συνδέεται το παρελθόν με το παρόν της περιφέρειας και 
επιτυγχάνεται η ενίσχυση της τουριστικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της, 
καθώς οι επισκέπτες της Π.Α.Μ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τις δικές 
τους διαδρομές βάσει προσωπικών κριτηρίων (μυθολογικών, αρχαιολογικών, 
πολιτισμικών, φυσιολατρικών κ.τ.ό.). Επιπλέον, στο πλαίσιο της Πράξης θα 
αναπτυχθεί ειδική εκπαιδευτική εφαρμογή για την παιδαγωγική αξιοποίηση του 
παραγόμενου ερευνητικού υλικού από διδάσκοντες και διδασκόμενους στη 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
Η Πράξη «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» έχει ως 
βάση την πρώτη συστηματική και επιστημονικά οργανωμένη ευρείας κλίμακας 
έρευνα στην Ελλάδα με τον συγκεκριμένο γεωγραφικό εντοπισμό. Οι Ενότητες 
Εργασίας μέσα από τις οποίες σχεδιάζεται και υλοποιείται η Πράξη οργανώνονται 
γύρω από δύο κύριους πυλώνες: α) τον θεωρητικό, ο οποίος περιλαμβάνει την 
ενδελεχή εξέταση, τη συστηματική καταγραφή, την επιστημονική τεκμηρίωση και 
τον κατάλληλο σχολιασμό του υπό διερεύνηση λογοτεχνικού υλικού και β) τον 
πρακτικό, ο οποίος περιλαμβάνει τη δημιουργία ιστότοπου προβολής του υλικού 
καθώς και την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής για smartphones και 
tablets με βάσεις δεδομένων, θεματικά ευρετήρια, διαδραστικούς χάρτες και 
συστήματα υπολογισμού διαδρομών. Η πρόσβαση στο σύνολο του παραπάνω 
περιεχομένου θα είναι ελεύθερη και δωρεάν, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης και σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης μέσω φωνητικής 
επαύξησης του περιεχομένου. 
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Η Πράξη «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» διέπεται 
από μια σειρά καινοτόμων στοιχείων, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική 
ικανοποίηση όλων των στόχων της. Τέτοια στοιχεία είναι τα εξής: 

• Η έρευνα για τη συλλογή του πρωτογενούς υλικού αποτελεί την πρώτη 
συστηματική και επιστημονικά οργανωμένη ευρείας κλίμακας έρευνα στην 
Ελλάδα που εντοπίζεται στα ακριβή όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας 
και, ως εκ τούτου, θα είναι η πρώτη φορά που τα αποτελέσματά της θα 
διατεθούν στην επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και το ευρύ κοινό. 

• Τα αποτελέσματα της Πράξης αναδεικνύουν το πλούσιο 
μυθολογικό/πολιτισμικό απόθεμα της Περιφέρειας και το συνδυάζουν με 
μοναδικό τρόπο με τη σύγχρονη τουριστική εμπειρία, προσδίδοντάς του την 
προστιθέμενη αξία της δυνατότητας αξιοποίησης στην εκπαίδευση. 

• Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας της Πράξης 
είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικότητας, συμπληρωματικότητας και 
συνέργειας ανάμεσα σε δύο κατεξοχήν φορείς αριστείας που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 
Η Πράξη διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποέργα, ένα ανά φορέα, με έντονη συνάφεια 
μεταξύ συγκεκριμένων δράσεων των υποέργων. Η πράξη υλοποιείται στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους Φορείς Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης και το  
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Η Πράξη εκτελείται από συνεργαζόμενες ομάδες έργου ανά Υποέργο, ως 
ακολούθως: 

Υποέργο 1 (Ι.Ε.Λ./Ε.Κ. «Αθηνά», Ξάνθη) 
Δεκαοκτώ (18) μέλη: οκτώ μέλη ως τακτικό προσωπικό (ερευνητές μηχανικοί, 
φυσικοί, αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι) και δέκα μέλη ως έκτακτο προσωπικό 
(μηχανικοί, πληροφορικοί, γλωσσολόγοι, αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, στελέχη 
δράσεων επικοινωνίας και ενημέρωσης, γραφίστας) 
 
Υποέργο 2 (Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ., Κομοτηνή) 
Είκοσι (23) μέλη: τρία μέλη ως τακτικό προσωπικό (Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.) και 
είκοσι μέλη ως έκτακτο προσωπικό (πανεπιστημιακοί, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, 
υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, φιλόλογοι, μεταφραστής και 
ηλεκτρολόγος μηχανικός) 
 
Προϋπολογισμός: 1.500.000 ευρώ (750.000 ευρώ ανά Φορέα/Υποέργο) 
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Υποέργο 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)» 

Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 2 αποτελεί η συστηματική καταγραφή και 
ανθολόγηση πρωτογενούς υλικού που σχετίζεται με μύθους και μυθικά πρόσωπα 
της Π.Α.Μ.Θ., όπως απαντά σε κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής 
Λογοτεχνίας. Το υλικό αυτό, αφού τεκμηριωθεί επιστημονικά, θα σχολιαστεί και θα 
μεταφραστεί τόσο στη νέα ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Στην συνέχεια, 
θα επαυξηθεί με πολυμεσικό υλικό τουριστικού χαρακτήρα με στόχο τη διασύνδεση 
της αρχαιογνωστικής πληροφορίας με το σύγχρονο αστικό και φυσικό περιβάλλον 
της κάθε περιοχής. 

Ακολούθως θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων για την εισαγωγή 
του παραχθέντος ερευνητικού υλικού, για το οποίο θα δημιουργηθούν εκτενή 
θεματικά ευρετήρια. 

Το ερευνητικό υλικό που θα προκύψει θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικής εφαρμογής προς χρήση από διδάσκοντες και διδασκόμενους τόσο 
στη Δευτεροβάθμια όσο και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, 
προβλέπεται η σύνταξη εκπαιδευτικών σεναρίων και σχεδίων μαθημάτων και 
ασκήσεων, ενώ θα γίνει και πιλοτική χρήση της εκπαιδευτικής εφαρμογής με σκοπό 
την αξιολόγησή της. 

Στο πλαίσιο δικτύωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης, θα 
διοργανωθεί μια σειρά από ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές δράσεις, όπως Θερινό 
Σχολείο (summer school), ημερίδα, workshop, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή 
εξωστρέφεια και επικοινωνία με το κοινό τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. έχει αναλάβει τον συντονισμό 
των εργασιών του Υποέργου 2 της Πράξης, ώστε η υλοποίηση των εργασιών να έχει 
ως αποτέλεσμα την ορθή και λυσιτελή εκτέλεσή τους. Τη συνολική ευθύνη της 
διαχείρισης του Υποέργου έχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου κ. 
Ιωάννης Ντεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ. Δ.Π.Θ. 

 


