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Περιεχόμενα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως στόχο να 

καταστεί ένα ποιοτικό ευέλικτο και ελκυστικό, με 

ιδιαίτερη φυσιογνωμία Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας 

τη θέση του (γεωγραφική, οικονομική, εκπαιδευτική 

και ερευνητική) στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνή χώρο. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου μας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.), επιτελεί σημαντικό έργο για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, υποστηρίζοντας και υλοποιώντας 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου, παρακολουθώντας παράλληλα τις 

αντίστοιχες εξελίξεις σε Ιδρύματα της ημεδαπής και 

της αλλοδαπής. 

Το ποικίλο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό έργο του 

ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

αποτυπώνεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, τα τεύχη 

του οποίου αναδεικνύουν το έργο αυτό σε ένα 

ευρύτερο κοινό, πέραν από τα όρια της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 
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Στις 29 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των Ελλήνων Εθνικών Εκπροσώπων 

του Ευρωπαϊκού Μεγάλης Κλίμακας Ερευνητικού Έργου «Time Machine–Η Μηχανή του Χρόνου», 

Έλενας Παπαλεξίου, επίκουρης καθηγήτριας θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 

Βασίλη Γάτου, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Εθνικού Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». 

Η κυρία Παπαλεξίου και ο κύριος Γάτος εγκαινίασαν με χαρά τη μεταξύ τους συνεργασία η οποία 

αφορά στη διαχείριση των ελληνικών φορέων που συμπράττουν στο φιλόδοξο πανευρωπαϊκό 

ερευνητικό έργο «Time Machine». Η «Μηχανή του Χρόνου» συνδυάζει την τεχνολογία με τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες και έχει σχεδιαστεί για να συστρατεύσει ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, 

ερευνητές και επιχειρήσεις σε ένα καινοτόμο εγχείρημα το οποίο τοποθετείται στην αιχμή της 

υπολογιστικής επιστήμης και της ψηφιακής τεχνολογίας: να ανασυνθέσει τη μακρά και 

πολυπολιτισμική ιστορία της Ευρώπης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο επιστήμονες έχουν τεθεί επικεφαλής της ελληνικής ομάδας που 

συναπαρτίζουν φορείς ανάμεσα στους οποίους το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το 

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, η Εκπαιδευτική Τηλεόραση. 



Στη συνάντησή τους οι δύο εθνικοί εκπρόσωποι συζήτησαν τη δυνατότητα υλοποίησης μιας 

τοπικής «μηχανής του χρόνου» με επίκεντρο είτε την πόλη των Αθηνών είτε την πόλη του 

Ναυπλίου και διερεύνησαν τις δυνατότητες περαιτέρω χρηματοδότησης από το ελληνικό κράτος. 

Επιπλέον, συμφώνησαν επί των βασικών αρχών της στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων του Έργου, τα οποία αναμένεται να διαχυθούν α) εντός της 

ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, β) στον χώρο της αγοράς, των ειδικών επαγγελματιών και 

εμπειρογνωμόνων, γ) στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και  δ) στο ευρύτερο κοινό. 

Κατά το επόμενο διάστημα πρόκειται να συμπράξει ως εθνική εκπρόσωπος και η καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ελένη Γαλιώτου, ενώ επίκεινται συναντήσεις με εκπροσώπους 

των συμμετεχόντων φορέων, καθώς και η πρώτη συνάντηση των Εθνικών Εκπροσώπων (National 

Ambassadors) της «Μηχανής του Χρόνου». 

Περισσότερα για το έργο «Time Machine»: 

 https://www.timemachine.eu/

 http://ts.uop.gr/images/files/blog/03_01.pdf

 https://www.eleftherostypos.gr/tech/425673-i-psifiaki-epanastasi-stin-ereuna-ton-

parastatikon-texnon-eikones/
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