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Σύντομη Περίληψη: Στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου παρουσιάζονται οι πράξεις 
δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του έργου. Η διάχυση των αποτελεσμάτων απευθύνθηκε, τόσο προς την 
επιστημονική κοινότητα, όσο και προς τους τοπικούς φορείς. Το ηχητικό υλικό που 
ηχογραφήθηκε, τα αποτελέσματα από τις εκθέσεις των παραδοτέων και τα οικονομικά 
στοιχεία είναι ελεύθερα προσβάσιμα από την ιστοσελίδα του έργου. 
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1. Εισαγωγή 
 
Ο στόχος του παρόντος παραδοτέου είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλων δράσεων. Εν γένει, τα βασικά εργαλεία που παράχθηκε στο 
έργο, το οποίο είναι ο ιστότοπος και η εφαρμογή, αποτελούν εκ φύσεως μέσα διάχυσης και διάδοσης 
πληροφοριών. Οι πράξεις διάχυσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του έργου προσαρμόστηκαν ανάλογα με τους φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η ομάδα 
του έργου και μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω δράσεις: 

1. Ενημέρωση επιστημονικής κοινότητας 
2. Ενημέρωση τοπικής κοινότητας και άλλων φορέων 
3. Ανοιχτή πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του έργου (http://ct-audiolink.gr/) 

Η προσέγγιση κάθε περίπτωσης εκ των ανωτέρω, προσαρμόστηκε στο προφίλ των αποδεκτών. Στις 
ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται η προσέγγιση κάθε ομάδας φορέων και στα παραρτήματα 
επισυνάπτονται τα υλικά δημοσιότητας που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. 

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 
Προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο έργο, 
πραγματοποιήθηκαν 4 ανακοινώσεις με διαφορετική θεματολογία στο Συνέδριο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο χώρο του 
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. στην Αθήνα. 
Οι ανακοινώσεις, οι οποίες πρόκειται να δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, 
επισυνάπτονται στο παράρτημα του παρόντος παραδοτέου. Οι τίτλοι και οι σύντομες περιγραφές 
των ανακοινώσεων είναι οι εξής: 
 
1. Ακουστική σημαντικών παραδοσιακών κτισμάτων της Θράκης και δημιουργία βάσης 
δεδομένων εικονικών ακροάσεων.  
Συγγραφείς: Φ. Κοντομίχος, Γ. Καμάρης, Χ. Παπαδάκος, Ν.Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης και Ι. 
Μουρτζόπουλος. 
Περίληψη: Τα παλιά αρχοντικά σπίτια αποτελούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σημαντικά κτήρια 
που εκφράζουν ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και συχνά θεωρούνται διατηρητέα μνημεία 
του πολιτισμού μας. Στην περίπτωση που έχουν συντηρηθεί και αναπαλαιωθεί κατάλληλα και 
εφόσον δεν κατοικούνται πλέον, φιλοξενούν συνήθως κρατικές υπηρεσίες, παραδοσιακούς ξενώνες, 
ή μουσεία ποικίλου περιεχομένου και αποτελούν κοιτίδες και κέντρα διεξαγωγής εκδηλώσεων και 
δραστηριοποίησης ομάδων δημιουργικής απασχόλησης.  
Η αποτύπωση των ακουστικών χαρακτηριστικών τέτοιων χώρων αποτελεί στοιχείο της πολιτισμικής 
κληρονομιάς, εφόσον μπορεί να παράσχει μια εικόνα για το ακουστικό περιβάλλον στο οποίο οι 
άνθρωποι ζούσαν όταν οι χώροι αυτοί κατοικούνταν. Η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα 
προκειμένου να αποτυπωθεί και να καταγραφεί η ακουστική συμπεριφορά των χώρων αυτών και να 
αναπαραχθεί η ακουστική εμπειρία που είχαν στον εκάστοτε χώρο οι άνθρωποι κατά τη διεξαγωγή 
διαφόρων δραστηριοτήτων στο παρελθόν. 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των ακουστικών παραμέτρων, η 
αρχιτεκτονική αποτύπωση των χώρων αυτών στην περιοχή της Θράκης και δημιουργήθηκαν 
εικονικές ακροάσεις παραδοσιακού ηχητικού υλικού σε πολλαπλές θέσεις. Η βάση δεδομένων των 
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κρουστικών αποκρίσεων και των εικονικών ακροάσεων πρόκειται να διατεθεί ελεύθερα μέσω του 
επίσημου ιστότοπου του έργου. 
2. Σύγκριση ακουστικών χαρακτηριστικών ορθόδοξων ναών.  
Συγγραφείς: Γ. Καμάρης, Φ. Κοντομίχος, Χ. Παπαδάκος, Ν.Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης και Ι. 
Μουρτζόπουλος. 
Περίληψη: Η αρχιτεκτονική των ναών της ορθόδοξης πίστης παρουσιάζει κάποιες βασικές 
ιδιαιτερότητες. Διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, διαφορετικό μέγεθος και πολλές φορές 
διαφορετικά υλικά οικοδόμησης προσδίδουν στον χώρο διαφορετική ακουστική συμπεριφορά. Ναοί 
οι οποίοι κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους επίσης παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  
Σκοπός της εργασίας είναι να καταγράψει την ακουστική συμπεριφορά τέτοιων χώρων λατρείας που 
βασίζονται σε  διαφορετικές  σχεδιαστικές σχολές και να εξαγάγει κάποια συμπεράσματα για την 
διαφοροποίηση της ακουστικής συμπεριφοράς των χώρων αυτών με βάση τον αρχιτεκτονικό ρυθμό, 
το μέγεθος του χώρου και τα υλικά κατασκευής. 
Για τις ανάγκες της εργασίας έχει καταγραφεί η ακουστική του ναού του Αγ. Ανδρέα Πατρών που 
ακολουθεί τον ρυθμό της βασιλικής με τρούλο και του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου της 
Κομοτηνής που είναι δείγμα των εκκλησιών της μεταβυζαντινής περιόδου με χαμηλό προφίλ, ρυθμό 
τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα και βασικό υλικό κατασκευής το ξύλο. Πέρα από την ανάλυση των 
μετρήσεων δημιουργήθηκε και μία βάση δεδομένων εικονικών ακροάσεων βυζαντινών ψαλμών που 
χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα ακρόασης που εξετάζουν το κατά πόσο η διαφορετική ακουστική 
συμπεριφορά των χώρων είναι αντιληπτή και αναγνωρίσιμη. 
 
3. Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη 
Θράκη: Δημιουργία εφαρμογής ιστοτόπου και φορητών συσκευών.  
Συγγραφείς: Α. Λουκάς, Χ. Χαρίτου, Δ. Μαστρογιάννης, Ν.Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης, Ε. Θωμαδάκη, Χ. 
Μάρκου, Γ. Σαλακίδης, Φ. Κοντομίχος, Γ. Καμάρης, Χ. Παπαδάκος και Ι. Μουρτζόπουλος. 
Περίληψη: Η συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη συνέβαλε στη δημιουργία 
πολιτισμικών δεσμών και οι επιρροών μεταξύ των κοινοτήτων αυτών, οι οποίες απαντώνται στα 
πολιτισμικά στοιχεία της κάθε κοινότητας, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο πολιτισμικό τοπίο. Η 
μοναδικότητα της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής αποτελεί σημαντικό πεδίο μελέτης, καθώς 
αποτελεί το προϊόν ζύμωσης των πολιτισμικών στοιχείων των κοινοτήτων αυτών στη διάρκεια 
πολλών αιώνων. Για το λόγο αυτή η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν σκοπό αφενός τη διαπολιτισμική 
παρουσίαση των τριών γλωσσικών κοινοτήτων (ελληνόφωνοι, πομακόφωνοι, τουρκόφωνοι) της 
Θράκης μέσω της τεχνολογίας, και συγκεκριμένα μέσω της χρήσης ηχητικών καταγραφών, αφετέρου 
δε την ανάδειξη των μεταξύ τους δεσμών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δημιουργήθηκε ένας 
διαδικτυακός ιστότοπος καθώς και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές, μέσω των οποίων ο 
χρήστης θα έχει την δυνατότητα να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα πολιτισμικά στοιχεία των 
παραδόσεων από τις τρεις διαφορετικές κοινότητες, τόσο με τη μορφή κειμένων όσο και με τη μορφή 
καταγραφών ανασυρομένων από κατάλληλη βάση δεδομένων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του 
ιστότοπου και της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε το υλικό αυτό να είναι 
εύκολα προσβάσιμο και εύχρηστο, ώστε να μπορούν οι χρήστες να εντοπίζουν άμεσα τις ομοιότητες 
/ διαφορές των τριών γλωσσικών κοινοτήτων. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα 
πρόσβασης ανά πάσα στιγμή σε βασικές πληροφορίες σχετικά με τα κύρια πολιτιστικά στοιχεία κάθε 
κοινότητας, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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4. Δημιουργία βάσης δεδομένων ηχητικών καταγραφών και αφηγήσεων πολιτισμικού 
περιεχομένου στην περιοχή. 
Συγγραφείς: , Γ. Σαλακίδης, Ε. Θωμαδάκη, Χ. Μάρκου, Θ. Κοντογιώργης, Γ. Καμάρης, και Ι. 
Μουρτζόπουλος. 
Περίληψη: Η καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη 
διατήρηση, τη συστηματική μελέτη, τη διάδοση και τη διαιώνισή της. Τα πολιτιστικά στοιχεία που 
καταγράφονται περιλαμβάνουν γραπτά κείμενα, προφορικές μαρτυρίες, εικόνες και 
οπτικοακουστικά ντοκουμέντα. Η καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια διαρκής 
διαδικασία και αυτονόητα εμπλουτίζεται με κάθε νέα καταγραφή υλικού επιτρέποντας την 
παρακολούθηση της εξέλιξης και της διαμόρφωσης παλαιών εθίμων, μύθων και συνηθειών και τη 
μελέτη νέων επιρροών. 
Η παρούσα εργασία εστιάζει σε πολιτιστικά στοιχεία που αντλούνται από την προφορική παράδοση 
της περιοχής της Θράκης. Με δεδομένη την ιστορική πορεία της περιοχής σε συσχετισμό με την 
εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα ήδη και το ρόλο της ως περάσματος προς τη 
Βαλκανική, η Θράκη αποτελεί σήμερα, έναν χώρο στον οποίο συμβιώνουν κοινότητες με 
διαφορετικά γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που συγκροτούν ένα 
ενδιαφέρον μωσαϊκό ταυτοτήτων. Η κομβική γεωγραφική θέση της περιοχής και το γεωγραφικό της 
ανάγλυφο, ευνοούν μία ιδιαίτερη πολιτισμική κινητικότητα. 
Στα πλαίσια της προαναφερθείσας έρευνας δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται μία βάση δεδομένων 
που περιλαμβάνει καταγραφές λόγου από τις τρεις βασικές γλωσσικές κοινότητες που κατοικούν 
σήμερα στην περιοχή της Θράκης, τους ελληνόφωνους, τους σλαβόφωνους Πομάκους και τους 
τουρκόφωνους. Στις καταγραφές περιλαμβάνονται ηχητικά δείγματα από μια ποικιλία κειμενικών 
ειδών πολιτισμικά φορτισμένα: διάφορα είδη τραγουδιών, δείγματα παραμυθιών, παροιμιών, 
ευχών, περιγραφές τοπικών συνταγών μαγειρικής και άλλων ανάλογων στοιχείων της προφορικής 
παράδοσης που συνιστούν πτυχές της ζωντανής καθημερινότητας στη ζωή των κατοίκων της 
περιοχής. 
Οι συγκεκριμένες καταγραφές εξετάζονται και παρουσιάζονται σχολιασμένες από τη φιλολογική, 
γλωσσική και ιστορική πλευρά ως προς το περιεχόμενό τους και συγκρίνονται μεταξύ τους, ώστε να 
διαπιστωθούν τυχόν ομοιότητες. 
Στα ντοκουμέντα που αποτελούν τραγούδια, ή μουσικά κομμάτια, γίνεται εξαγωγή παραμέτρων 
όπως η μεταβολή της τονικότητας (pitch over time) ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη όμοιων μουσικών 
δρόμων (κλίμακες της ανατολικής μουσικής), καθώς επίσης και ρυθμική ανάλυση (tempo) για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ομοιότητα των τραγουδιών των κοινοτήτων που ζουν και 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 
 
Επιπλέον, υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή η παρακάτω εργασία στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τις 
Γλωσσικές Επαφές στα Βαλκάνια και στη Μικρά Άσία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 
Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη: 
 
5. On some contact-induced changes in Pomak and the role of Greek 
Συγγραφείς: Ε. Θωμαδάκη & Χ. Μάρκου 
Περίληψη: The present study aims at contributing to the discussion on language contact between 
different languages in the Balkans, focusing on the relationship between Pomak and Greek mainly. 
Due to the complex historical and socio-political conditions that defined the situation of Pomak 
communities in Greek Thrace (Voss 2007, Tsibiridou 2000), the south-Slavic local varieties used as 
native language by the speakers of these communities are exposed to influence from dominant 
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Turkish and Greek (Adamou 2010, 2012) and have until recently been primarily employed in oral 
communication (Ioannidou & Voss 2001, Manova 2011). 
This study presents some findings concerning the manner and extent of contact-induced borrowings 
from Greek and Turkish into Pomak, as documented in various text types produced by Greek Pomak 
speakers. According to Adamou (2010) Pomak has borrowed from Turkish (although less extensively 
than Greek Romani in Thrace). The influence of Greek is different in nature, being both more limited 
and recent, but as we intend to show it may affect the speech of Pomak speakers not only at the level 
of isolated lexical loans but also at a structural level, since it can be detected in calque expressions 
such as: 
(1) ša  ́zemeš da ot v́oriš i  d́væne ko ́ri... 
‘(lit.) you get round to rolling out two thin phyllo pastry sheets’, 
(compare: MGr. perno na anikso filo ‘(lit.) get round to rolling out thin phyllo pastry sheets’) 
(2) Ζα jen ́no gu'dina  ́votre (lit.) ‘in a year within’ (comp. Gr. mesa se ena xrono ‘within a year’) 
Since usage of such elements depends on factors defining the communicative situation (such as the 
perceived linguistic orientation of the participant, the available vocabulary resources, type of text 
produced), different text types will be compared in order to show these tendencies. 
 

 
Εικόνα 1 Παρουσίαση στο Συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Α. 

3. Δημοσιότητα 
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του παρόντος παραδοτέου, πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας 
που απευθύνθηκαν σε μια πληθώρα αποδεκτών. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι 
συγκεκριμένες δράσεις.  
Μία από τις πρώτες ενέργειες της ομάδας υλοποίησης του έργου ήταν η συνδιαμόρφωση ενός 
λογότυπου που συνοδεύει όλα τα υλικά δημοσιότητας των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η υλοποίηση μίας πληθώρας εναλλακτικών λογότυπων πραγματοποιήθηκε από 
την ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και με τη συμβολή των ομάδων του Π.Π. και του ΔΠΘ έγινε η αρχική 
επιλογή, η οποία μέσω βελτιώσεων πήρε την τελική της μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα 1 Λογότυπο του έργου 

Η ομάδα υλοποίησης του έργου συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στη διάχυση των αποτελεσμάτων 
στην τοπική κοινωνία. Στην περιοχή είναι γνωστές οι προκαταλήψεις μεταξύ των γλωσσικών 
κοινοτήτων, όπως επίσης και οι πολιτικές σκοπιμότητες που εκδηλώνονται εκεί, οι οποίες καθιστούν 
πολύ επιφυλακτικά τα μέλη της τοπικής κοινωνίας σε σχετικές δράσεις. Προκειμένου να μη 
δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις και να μη χρησιμοποιηθεί η αφετηρία, το υλικό και οι 
στόχοι του έργου για παραπληροφόρηση ή αλλοίωση, η ομάδα του έργου αποφάσισε να χειριστεί 
με διακριτικό τρόπο της δημόσιες εκδηλώσεις/παρουσιάσεις στην περιοχή της Θράκης. Η ανοιχτή 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εκεί, είχε ως σκοπό τόσο τη διάχυση των αποτελεσμάτων με έναν 
ακαδημαϊκό μανδύα, όσο και τη διακριτική διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου κοινωνικού θέματος.  
Θα καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου το βασικό εργαλείο που παράχθηκε κατά τη διάρκεια 
του έργου, δηλαδή ο ιστότοπος και η εφαρμογή, να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται από επίσημο 
τοπικό ή κρατικό φορέα, προκειμένου να εξακολουθήσει η πολιτισμική διάχυση, η οποία σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα του παραδοτέου 4.1 φαίνεται να συμβάλλει στην άμβλυνση των 
προκαταλήψεων και στην περαιτέρω γνωριμία των κατοίκων της Θράκης με τους άμεσους γείτονές 
τους, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών με το πολιτιστικό αμάλγαμα της περιοχής. 
 

3.1 Κιόσκι πληροφοριών 
 
Στα πλαίσια της συμμετοχής της ομάδας του έργου στο Συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Α., λειτούργησε κιόσκι 
πληροφόρησης για το πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση είχε σκοπό τη δημοσιοποίηση του έργου 
σε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο συμμετείχε στο συνέδριο, όπως για παράδειγμα επαγγελματίες, 
εταιρείες, φοιτητές αλλά και απλοί ακροατές που εγγράφηκαν στο συνέδριο χωρίς ακαδημαϊκό 
προφίλ. Στο χώρο ενημέρωσης αναρτήθηκαν αφίσες με το λογότυπο του έργου και γενικές 
πληροφορίες (συνεργαζόμενοι φορείς, χρηματοδοτικός μηχανισμός, θεματική περίληψη κ.α.), 
διαμοιράστηκαν εκτυπωμένα φυλλάδια με πληροφορίες και λειτουργούσε συνεχώς 
βιντεοπροβολέας, ο οποίος πρόβαλε παρουσίαση του ιστότοπου και της εφαρμογής για φορητές 
συσκευές που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη 
δράση αυτή δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από την ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και επισυνάπτονται 
στο Παράρτημα του παρόντος παραδοτέου. 
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Εικόνα 2 Η ομάδα του έργου μπροστά από το χώρο πληροφόρησης για το έργο στο Συνέδριο του 

ΕΛ.ΙΝ.Α. 
 

3.2 Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων 
 
Η ομάδα του ΔΠΘ πραγματοποίησε ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου την 
Τετάρτη 26/10/2016 στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών στην 
πόλη της Κομοτηνής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι ομάδες του ΑΕΙ Πειραιά 
Τ.Τ. και του Π.Π., οι οποίες πραγματοποίησαν παρουσιάσεις σε σχέση με την κατασκευή της 
ιστοσελίδας και της εφαρμογής, της ακουστικής των αρχοντικών που μελετήθηκαν αλλά και της 
δημιουργίας βάσης δεδομένων από τα αρχεία των προφορικών καταγραφών.  
Έλαβαν εγκαίρως επίσημη πρόσκληση (βλ. Παράρτημα) προκειμένου να παρακολουθήσουν την 
εκδήλωση, οι εξής εκπρόσωποι των σημαντικότερων τοπικών φορέων: 
1. Δ/ση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κομοτηνής 
2. Δ/ση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κομοτηνής 
3. Μέλη ΔΕΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
4. Κοσμητεία και Πρυτανικές αρχές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
6. Μητρόπολη Μαρωνείας - Κομοτηνής 
7. Μουφτεία Κομοτηνής 
8. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης 
9. Δήμος Κομοτηνής 
10. Αρχαιολογικό μουσείο Κομοτηνής 
11. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
 
Εξ αυτών οι παρακάτω προσήλθαν στην εκδήλωση: 
1. Καθηγητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
2. Η διοίκηση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (Πρόεδρος, 
Αν. πρόεδρος) 
2. Φοιτητές του Τμήματος 
3. Πολίτες - εκπρόσωποι των γλωσσικών κοινοτήτων της Κομοτηνής 
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4. Εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Μαρωνείας-Κομοτηνής 
5. Μέλη της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 
 
Τα ενημερωτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακοίνωση και τη διάδοση της εκδήλωσης 
παρατίθενται στο παράρτημα. 
 

 
Εικόνα 3 Φωτογραφία από την εκδήλωση κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με την ομάδα του 

Π.Π. 
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Εικόνα 4 Άποψη από το ακροατήριο της εκδήλωσης 

3.3 Ενημέρωση τοπικών φορέων 
 
Οι επίσημοι τοπικοί φορείς που ανήκουν σε κάθε γλωσσική κοινότητα, ενημερώθηκαν επισήμως 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του έργου που φιλοξενεί 
σημαντικό ηχογραφημένο υλικό που αποτυπώνει τα έθιμα και τις παραδόσεις της περιοχής. 

4. Ανοιχτή πρόσβαση 
 
Η λειτουργία της ιστοσελίδας φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό της γνώσης που παράχθηκε κατά τη 
διάρκεια του έργου, το οποίο παρέχεται ανοιχτά και δωρεάν σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου. 
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων, οι επίσημες εκθέσεις, οι τετραμηνιαίοι έλεγχοι, 
τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας αυτής στη διεύθυνση http://ct-audiolink.gr/.  
Ο χρήστης που πλοηγείται στην ιστοσελίδα έχει πρόσβαση επιπλέον σε όλο το πολιτισμικό υλικό που 
δημιουργήθηκε στο έργο: τις ηχογραφήσεις πολιτισμικού υλικού, τις μεταφράσεις των κειμένων σε 
όλες τις γλώσσες, τις φιλολογικές αναλύσεις, το φωτογραφικό υλικό, τις εικονικές ακροάσεις χώρων 
πολιτισμού και ηχοτοπίων και αποτελέσματα από την ανάλυση των ακουστικών μετρήσεων. 
Η ιστοσελίδα εμφανίζει μεγάλο ρυθμό επισκέψιμότητας, η οποία εκτιμάται σε περίπου 1200 
επισκέψεις το μήνα κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων μηνών λειτουργίας της. Το διαδικτυακό αυτό 
εργαλείο αποτελεί φορέα διάδοσης του έργου στην Ελλάδα και διεθνώς και όπως φαίνεται, 
εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική. Γίνονται προσπάθειες προκειμένου το συγκεκριμένο εργαλείο 
να εξακολουθήσει να λειτουργεί και να προβάλει πολιτιστικές και τουριστικές πληροφορίες της 
περιοχής της Θράκης ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου. 
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5. Συμπεράσματα 
 
Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάστηκαν οι μεθοδολογίες προσέγγισης που υιοθετήθηκαν από την 
ομάδα του έργου προκειμένου να διαδοθούν τα αποτελέσματα και να γίνει γνωστό όχι μόνο στην 
επιστημονική κοινότητα, αλλά και σε ευρύτερο κοινό. Δημιουργήθηκαν υλικά δημοσιότητας από την 
ομάδα του έργου, τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα. Η επιστημονική κοινότητα 
ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του έργου μέσω 4 ανακοινώσεων στο Συνέδριο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ακουστικής και 1 στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τις Γλωσσικές Επαφές στα Βαλκάνια και 
στη Μικρά Άσία. 
Η ιστοσελίδα του έργου εμφανίζει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ενώ επίσης όλες οι δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν έτυχαν μεγάλης αποδοχής και θετικών σχολίων. 
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Παράρτημα 
 

Π.1 Υλικά δημοσιότητας 

 
Εικόνα Π1 Αφίσα προβολής του έργου στο κιόσκι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του 

ΕΛ.ΙΝ.Α. 
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Εικόνα Π2 Φυλλάδιο ενημέρωσης για το έργο στο Συνέδριο ΕΛ.ΙΝ.Α. 

CT-AudioLink: "Βελτίωση των
ηχητικών πολιτιστικών δεσμών
μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών
κοινοτήτων στη Θράκη" (ΕΟΧ
GR07/3768)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

• Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και
Ακουστικής του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογιας Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Πατρών (Φορέας
Υλοποίησης)
Επικοινωνία:

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Πράξης και Υποέργου 1: 
Ιωάννης Μουρζόπουλος, 
email: mourjop@upatras.gr, 
Τηλέφωνο: 2610996474

• Τμήμα Γλώσσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξίνιων Χωρών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (Εταίρος)
Επικοινωνία:

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Υποέργου 2: 
Γεώργιος Σαλακίδης, 
email: gsalakid@bscc.duth.gr, 
Τηλέφωνο:25310-39453

• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού
Τομέα (Εταίρος)
Επικοινωνία: 

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Υποέργου 3: 
Στυλιανός Μ. Ποτηράκης, 
email: spoti@teipir.gr, 
Τηλέφωνο: 2105381550

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας κα
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Περιόδου 2009-2014 (EEA Grants 2009-
2014)-Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς
Προτεραιότητας /GR07

https://www.ct-audiolink.gr

https://www.ct-audiolink.gr

Play Store: CT-AudioLink
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Εικόνα Π3 Αφίσα ανακοίνωσης της ανοιχτής εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 

έργου που πραγματοποιήθηκε στο Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή 
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Εικόνα Π4 Πρόσκληση για την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου που 

πραγματοποιήθηκε στο Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή 
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Π.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 
 


