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εθαρμογών: Εκπαιδεσηικές εθαρμογές ζηη Μεγάλη Μοσζική 

Βιβλιοθήκη ηης Ελλάδος «Λίλιαν Βοσδούρη» 

Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν ςεθηαθόο αέξαο θύζεμε ζηνλ ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ. Η Μεγάιε 
Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνύξε» ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζή ηεο αλέπηπμε ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο θαη κε ην πέξαο ησλ ρξόλσλ αθνινύζεζε ηηο εμειίμεηο πνπ νδήγεζαλ ζε εθαξκνγέο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ πξνζβαζηκόηεηα ζηε γλώζε από απόζηαζε. ην πιαίζην απηό ήξζε ε ώξα πνπ ε 
«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» αλαθνίλσζε ηελ πξόζθιεζε γηα ηε ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ, ζηελ νπνία ακέζσο αληαπνθξηζήθακε αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο δηάδνζεο 
ηεο πνιηηηζηηθήο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ[1]. Κάλνληαο ρξήζε απηήο ηεο ζαπκάζηαο επθαηξίαο 

κπνξνύζακε λα δηαζέζνπκε ειεθηξνληθό πεξηερόκελν εθηόο ησλ ηεηρώλ καο. 

  

O Athnony Grafton ζην πεξηνδηθό The New Υorker έγξαθε πξόζθαηα όηη «...ν θόζκνο αιιάδεη. 

Βξηζθόκαζηε πάλσ ζηηο ηεθηνληθέο πιάθεο ηεο πιεξνθνξίαο, νη νπνίεο ζπγθξνύνληαη κεηαμύ ηνπο θαη 
εκείο πξνζπαζνύκε λα βξνύκε ην δξόκν καο επάλσ ζηα λέα ηνπία πνπ δηακνξθώλνληαη»[2]. Η 

ςεθηνπνίεζε θαη ην πιηθό / ε γλώζε πνπ πξνέθπςε θαη θαζεκεξηλά πξνθύπηεη θαη ε δηάζεζε κέζσ ηνπ 
δηαδηθηύνπ έδσζε ζηνλ θάζε πνιίηε  ηε δπλαηόηεηα λα έρεη άκεζε πξόζβαζε ζε πεγέο πνπ πξηλ ιίγα 

ρξόληα ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη. 

Κάζε βηβιηνζήθε ή θνξέαο έρεη δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο θαη όξακα. Όιεο, όκσο, γηα ην ζπκθέξνλ ησλ 
ρξεζηώλ ηνπο, ζα πξέπεη λα θάλνπλ επηηπρή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Οη βηβιηνζήθεο δελ είλαη νη κόλεο 

πεγέο γλώζεηο πηα. Ο θαζέλαο έρεη πξόζβαζε από ην ζπίηη ηνπ θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ 
πιεξνθνξία. Έηζη θαη νη βηβιηνζεθνλόκνη πξέπεη λα ζθέθηνληαη λένπο ηξόπνπο εθαξκνγώλ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο, αθνύ είλαη δεδνκέλν όηη θαη νη δηθέο ηνπο αλάγθεο αιιάδνπλ θαη θάηη θαηλνύξγην 

ηερλνινγηθά πξνθύπηεη θαζεκεξηλά. 

Σν 2005, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εκπεηξίαο ςεθηνπνίεζεο, πξώηε πξόθιεζε απνηέιεζε γηα εκάο ε 

επηινγή ηνπ πιηθνύ από ηε ζπιινγή καο. Αλαδεηήζεθε απηό ην ραξαθηεξηζηηθό θαη ρξήζηκν πιηθό πνπ 

κε ηελ ςεθηνπνίεζε ζα δηαζσδόηαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα ήηαλ άκεζα πξνζβάζηκν ζην 
εξεπλεηηθό κνπζηθό θνηλό. Βιέπνληαο ην πιηθό πνπ ήδε ππήξρε ζην δηαδίθηπν θαη ηε ξνπηίλα πνπ 

κεγάιεο βηβιηνζήθεο θαη αξρεία είραλ αθνινπζήζεη, ε απόθαζε πάξζεθε κάιινλ εύθνια. Δπξόθεηην λα 
είλαη ζπάλην κνπζηθό πιηθό πξνο δηάζσζε θαη δηάδνζε. Πεξηνξηζηήθακε ζην πιηθό πνπ ε Βηβιηνζήθε καο 

δηέζεηε κε ηε κνλαδηθή εμαίξεζε ην ερεηηθό αξρείν πιιόγνπ Γεκνηηθήο Μνπζηθήο Γόκλαο ακίνπ ιόγσ 

ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ πιηθνύ θαη ηεο κνλαδηθήο επθαηξίαο λα αληηγξαθεί θαη λα δηαζσζεί από ηηο 
παιηέο κπνκπίλεο καγλεηνθώλνπ θαη αλαινγηθέο θαζέηεο. 

Σε δεύηεξε πξόθιεζε απνηέιεζε ην γεγνλόο όηη γηα λα δηαηεζεί ην πιηθό κέζσ δηαδηθηύνπ έπξεπε λα 
είλαη ειεύζεξν πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Απηό απνδείρζεθε λα είλαη θαη κηα ζεκαληηθή ηξνρνπέδε 

ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ. Με ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ κεγαιύηεξνπ αξρείνπ πνπ ε 

ζπιινγή καο δηέζεηε, ην Αξρείν Μίθε Θενδσξάθε, ήηαλ ε απηνλόεηε επηινγή. Καη πξαγκαηηθά, ν ίδηνο ν 
ζπλζέηεο έδσζε ηελ άδεηα γηα ηε ςεθηνπνίεζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ ζην δηαδίθηπν. 

Σν ππόινηπν πιηθό επειέγε θπξίσο βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ε Βηβιηνζήθε είρε ζπλάςεη κε ηνπο 
δσξεηέο ή πσιεηέο ησλ δηαθόξσλ αξρείσλ πνπ δηέζεηε ζηε ζπιινγή ηεο. Τπήξρε βεβαίσο θαη άιιν 

πιηθό ειεύζεξν πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, όπσο έληππεο ηζηνξηθέο εθδόζεηο ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ 

θ.ά.. Αο ηνληζζεί όηη ην πιηθό πνπ δηαηίζεηαη, πξννξίδεηαη κόλν γηα εθπαηδεπηηθνύο-εξεπλεηηθνύο 
ζθνπνύο θαη ηδησηηθή ρξήζε.  

Η ηξίηε πξόθιεζε ήηαλ ε επηινγή ησλ δόθηκσλ ηξόπσλ ςεθηνπνίεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ ζπιινγώλ. 

Σα αξρεία, ηα νπνία επειέγεζαλ, ήζαλ ήδε θαηαγεγξακκέλα, έηζη απηό ην γεγνλόο απεηέιεζε έλα 
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ζεκαληηθό θξηηήξην γηα ηε δηακόξθσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ. Σν γεγνλόο επίζεο 

όηη ην πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθό ήηαλ απνθιεηζηηθά αξρεηαθό, επαίζζεην πιηθό, καο αλάγθαζε λα 
απνθαζίζνπκε λα γίλεη ε εξγαζία κε ίδηα κέζα. Σερληθά πξνβιήκαηα θαη ε εμέιημε ησλ εξγαζηώλ 

παξνπζηάζζεθαλ από ζπλεξγάηεο ηεο Βηβιηνζήθεο ζε απηό ην ζπλέδξην. 

Απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ζπλερίδεηαη ε ςεθηνπνίεζε αθνύ εθκεηαιιεπόκαζηε ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζακε κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο». 

Η ςεθηνπνίεζε γίλεηαη γηα ιόγνπο δηάζσζεο θαη εύθνιεο πξόζβαζεο κέζα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο, 
θαη όρη κόλν, πιηθνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειιεληθήο κνπζηθήο θιεξνλνκηάο, θαη πνπ δηαζέηνπκε ζηε 

ζπιινγή καο. ε απηό πεξηιακβάλνληαη ερνγξαθήζεηο ζε δίζθνπο βηλπιίνπ ή κπνκπίλεο, ειιεληθά 

κνπζηθά ηζηνξηθά βηβιία θαη πεξηνδηθά, πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ, παξηηηνύξεο έξγσλ ειιήλσλ 
ζπλζεηώλ θαη βεβαίσο αξρεία. Απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ζα είλαη κηα πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ έξεπλα 

θαη κειέηε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Όπσο πάληα δηαπηζηώλνπλ νη Έιιελεο κνπζηθνιόγνη-εξεπλεηέο 
ρξεηάδεηαη εξγαζία ππνδνκήο γηα λα γλσξίζνπκε ηε κνπζηθή καο. Απαηηείηαη κεγάιε επέλδπζε ζηελ 

αλαδήηεζε θαη εληνπηζκό ησλ πεγώλ γηα λα «γξαθηεί» ε ειιεληθή κνπζηθή ηζηνξία. Παξάιιεια, απηό 

ην ρξνληθό δηάζηεκα, αλαπηύζζεηαη θαη έλα δεύηεξν, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, 
πνπ ζα πξνζθέξεηαη από ην δηαδίθηπν θαη ζθνπό έρεη λα γλσξίζεη ζηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηε δπηηθή κνπζηθή από ην Μεζαίσλα, ηελ Αλαγέλλεζε, ην Μπαξόθ, ηνλ Κιαζηθηζκό, ηνλ 
Ρνκαληηζκό θαη ηα πην ζύγρξνλα ξεύκαηα ηνπ 20νύ θαη 21νπ αηώλα. 

 

Σν πξόγξακκα «Η ζύγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία κέζα από ηελ πνξεία ηνπ Μίθε Θενδσξάθε», πνπ 
πινπνηήζεθε θαη ζα ζαο παξνπζηάζσ, ζθνπό έρεη αθξηβώο απηό πνπ αλαθέξεη ν ηίηινο ηνπ: λα 

παξνπζηάζεη ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Μίθε Θενδσξάθε από ην 1940 κέρξη 
ην 2000, κέζα από ηα ηεθκήξηα ηνπ Αξρείνπ ηνπ πνπ αλήθεη ζηε ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Τινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο 172 ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο». ην βαζηθό 

ζρεδηαζκό πήξαλ κέξνο ε κνπζηθνιόγνο Ινπιία Λαδαξίδνπ-Δικαιόγινπ, ε νπνία ήηαλ ππεύζπλε θαη γηα 
ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ, θαη ε ηζηνξηθόο Καηεξίλα Γέδε, ελώ ζπλνιηθά ζην έξγν έιαβαλ κέξνο επηά 

ζπλεξγάηεο. Βάζε απνηέιεζε ην απόζεκα ςεθηαθνύ πιηθνύ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ςεθηνπνίεζε 

ησλ ρεηξνγξάθσλ ηεο κνπζηθήο ζπιινγήο θαη ηεο ζπιινγήο θεηκέλσλ από ηελ πξόζθιεζε 65 ηεο 
«Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο». Σα πιένλ πξώηκα ηεθκήξηα πξνέξρνληαλ από ην δεύηεξν κηζό ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 όηαλ ν Θενδσξάθεο έθαλε ηηο πξώηεο κεινπνηήζεηο ζε πνηήκαηα Διιήλσλ πνηεηώλ 
όηαλ ήηαλ καζεηήο ζηελ Σξίπνιε. Δθηόο όκσο από ρεηξόγξαθα, ζηελ ελ ιόγσ εθαξκνγή ζρεδηάζζεθε 

λα ζπκπεξηιεθζεί θαη άιιν πιηθό ην νπνίν ςεθηνπνηήζεθε γηα ηηο εηδηθέο απηέο αλάγθεο. 

Αξρηθά επειέγεζαλ: 

Μνπζηθά θαη άιια ρεηξόγξαθα 

Φσηνγξαθίεο κε ζέκαηα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά 

Καζέηεο ήρνπ κε ερνγξαθεκέλεο εθπνκπέο από ην θξαηηθό θαη ηδησηηθό ξαδηόθσλν από δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ππήξραλ ζην αξρείν καο, όπσο ζπλεληεύμεηο θαη ερνγξαθεκέλεο κεηαδόζεηο 
εθηειέζεσλ από ην ξαδηόθσλν 

Βίληεν από  εθπνκπέο ηεο ηειεόξαζεο, βηληενζθνπήζεηο ζπλαπιηώλ θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο , 

ησλ νπνίσλ ν Θενδσξάθεο είρε ζπλζέζεη ηε κνπζηθή 



Αθίζεο θαη πξνγξάκκαηα από ζπλαπιίεο αιιά θαη από ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Θενδσξάθε 

Απνθόκκαηα ειιεληθνύ θαη μέλνπ ηύπνπ κε θαιιηηερληθό θαη πνιηηηθό πεξηερόκελν θαη αληηθείκελν, 

απιό ξεπνξηάδ, θξηηηθέο θαη ζπλεληεύμεηο 

Υεηξόγξαθα άιισλ πξνζώπσλ πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο από αιιεινγξαθία θαη αθηεξώζεηο. 

ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνύ πιηθνύ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξόγξακκα, ζεκαληηθόο παξάγνληαο ήηαλ 

ε λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νη άδεηεο πνπ θαηαθέξακε λα εμαζθαιίζνπκε από ηξίηνπο 
θνξείο γηα ηελ ρξήζε θαη δηάζεζή ηνπ από ην δηαδίθηπν. 

Πξώην ζηάδην ησλ εξγαζηώλ απνηέιεζε ν δηαρσξηζκόοησλ νθηώ ρξνλνινγηθώλ / ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ. 

πγθεθξηκέλα νξίζζεθαλ νη πεξίνδνη: 1940-1944 (Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο), 1945-1949 
(Δκθύιηνο), 1950-1959 θαη 1960-1967 (Διεγρόκελε Γεκνθξαηία), 1967-1974 (Γηθηαηνξία), 1974-

1980, 1981-1989 θαη 1990-2000 (Γεκνθξαηία), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ πεξηνδνιόγεζε ηεο 

λεώηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Οη επηκέξνπο πεξίνδνη νξίδνληαη από ηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ Μίθε 
Θενδσξάθε. Μέξνο απηήο ηεο πξώηεο θάζεο ησλ εξγαζηώλ ήηαλ ν αλαιπηηθόο ζρεδηαζκόο θαη 

πινπνίεζε ηεο γξακκήο «γεγνλόησλ» (timeline), ε νπνία ζα πεξηειάκβαλε ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ 
ζα παξνπζηάδνληαλ ζηε δηαδξαζηηθή εθαξκνγή. ε θάζε πεξίνδν γίλνληαη αλαθνξέο θαη πξνβάιινληαη 

ηεθκήξηα γηα γεγνλόηα ηζηνξηθά, πνιηηηθά, κνπζηθά, πνιηηηζηηθά θαη άιια γεληθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Κξηηήξηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό απνηέιεζαλ ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη θαηόπηλ ηα ηεθκήξηα ηνπ 
αξρείνπ καο. 

Γεκηνπξγήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ (γεγνλόησλ) ζε κνξθή Excel, ηε 
κνξθή ηεο ηεθκεξίσζεο, ηα πεδία θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεθκεξίσλ πνπ απαηηνύληαλ. Οη εξγαζίεο 

δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πεξηειάκβαλαλ: 

Δπηινγή γεγνλόησλ θαη ζπγγξαθή 

ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ 
(Υξνλνινγία, Σίηινο, Πεξηγξαθή, 

Ιζηνξηθό Γεγνλόο, Σόπνο, Λέμεηο-
Κιεηδηά, Λεδάληεο) 

Αλαδήηεζε θαη επηινγή ηεθκεξίσλ 

ηζηνξηθνύ, κνπζηθνύ θαη γεληθόηεξνπ 

πεξηερνκέλνπ 

πγγξαθή θαη επηκέιεηα θεηκέλσλ 

γηα ην interface ηεο εθαξκνγήο 

πκπιεξσκαηηθή ςεθηνπνίεζε ηνπ 
απαξαίηεηνπ πιηθνύ 

Καηαρώξεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δύν ειέγρσλ 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, απνζήθεπζεο 
ζε ζθιεξό δίζθν θαη δεκηνπξγίαο δύν 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

Δπηινγή ηνπ ινγηζκηθνύ 

ηερλνινγίαο Web 2.0 γηα ηελ πξνβνιή 

θαη εύθνιε πινήγεζε ζην πιηθό. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε ζπγθεθξηκέλε 
εθαξκνγή πνπ απνηειείηαη από 403 

εγγξαθέο κε θείκελα ηζηνξηθνύ, κνπζηθνινγηθνύ θαη γεληθόηεξνπ πεξηερνκέλνπ θαη πεξηιακβάλεη 
ζπλνιηθά πεξίπνπ 6.000 ηεθκήξηα δηαθόξσλ εηδώλ: κνπζηθά ρεηξόγξαθα, ρεηξόγξαθα θείκελα, 

θσηνγξαθίεο, νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, απνθόκκαηα ηύπνπ, αθίζεο, πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ, βξαβεία 

θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. 

Η πνξεία ηνπ έξγνπ δηαγξάθεθε εμ αξρήο θαη σο επί ην πιείζηνλ ε εθαξκνγή θύιεζε αξκνληθά θαη 

δηήξθεζε από ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008. 



Κάζε γεγνλόο - θεθάιαην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπλνδεύεηαη από έλαλ «ηίηιν» κε ηε 

ζρεηηθή εκεξνκελία θαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή. ηηο αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά γεγνλόηα παξαηίζεηαη έλα 
θείκελν, ην νπνίν πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην ηζηνξηθό πιαίζην, ελώ όια ηα γεγνλόηα εκπινπηίδνληαη κε ηα 

ληνθνπκέληα από ην Αξρείν, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε θάζε ζρεηηθή νζόλε. 

Η κεγάιε έθπιεμε θαη ν κνλαδηθόο παξάγνληαο πνπ αθ΄ ελόο απαζρόιεζε θαη αθ’ εηέξνπ απνδείρζεθε 

πνιύ ρξνλνβόξνο έσο όηνπ έξζεη εηο πέξαο, ήηαλ ε εμαζθάιηζε άδεηαο γηα ρξήζε θαη πξνβνιή ζην 

δηαδίθηπν πιηθνύ από ηξίηνπο θνξείο. Η ςεθηνπνίεζε θαη ε πξνβνιή θσηνγξαθηώλ, αθηζώλ, 
ερνγξαθήζεσλ, βίληεν, άξζξσλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ θαη θεηκέλσλ ηξίησλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηόο καο ζην δηαδίθηπν, απαηηνύζε ηελ εμαζθάιηζε ηεο άδεηαο εθ κέξνπο ησλ δεκηνπξγώλ 

ηνπο. 

Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ άδεηα ήηαλ λα ηελ δεηήζνπκε από ηνπο δηάθνξνπο θνξείο. 

Απαηηήζεθε πνιύο ρξόλνο γηα λα επηιεγεί πιηθό ειεύζεξν από δηθαηώκαηα, δηόηη ε αλαδήηεζε ησλ 
θνξέσλ είλαη ρξνλνβόξα θαη βεβαίσο ήηαλ ακθίβνιν αλ ζα παξείραλ ηελ άδεηα αθόκε θαη αλ νη θνξείο 

εληνπίδνληαλ. Μηα ραξαθηεξηζηηθή θαηεγνξία πιηθνύ ήηαλ νη αθίζεο πνπ είραλ εθδνζεί από θάπνην 

θνξέα, κε ηνλ νπνίν ήξζακε ζε επαθή γηα λα πάξνπκε ηελ άδεηα ρξήζεο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη 
θνξείο καο παξέπεκςαλ ζηνπο ζρεδηαζηέο ησλ αθηζώλ, αθνύ δελ ήζαλ ζίγνπξνη όηη νη ίδηνη είραλ ην 

δηθαίσκα γηα λα παξαρσξήζνπλ ηελ άδεηα ρξήζεο. Πξηλ από 40 ή θαη 15 ρξόληα αθόκε νη 
δξαζηεξηόηεηεο ςεθηνπνίεζεο ή πξνβνιήο θαιιηηερληθνύ πιηθνύ ζε θνηλή ρξήζε θαη δσξεάλ κέζσ 

ππνινγηζηή, ήηαλ ηζηνξίεο πνπ εμειίζζνληαλ ζην ρώξν ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Παξ’ όιν πνπ δελ 

απνηειεί ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ όηη νη όξνη ρξήζεο πιηθνύ πνπ πεξηέξρεηαη 
ζε κνπζεία, βηβιηνζήθεο ή αξρεία πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα αλαθέξνληαη πιένλ αλαιπηηθά ζηηο 

ζπκβάζεηο δσξεάο ή πώιεζεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, θαζ’ όζνλ κόλν έηζη κπνξνύλ νη θνξείο απηνί 
λα δηαζέζνπλ πιηθό ζην δηαδίθηπν. 

 

Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε άδεηα ρξήζεο, γξάθηεθαλ θαη εζηάιεζαλ 50επηζηνιέο ζε θσηνγξάθνπο, εθδόηεο 
εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ, ζρεδηαζηέο αθηζώλ, αίζνπζεο ζπλαπιηώλ, κε ηελ παξάθιεζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρεηηθό πιηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ηνλίζζεθε όηη είρε 

εθπαηδεπηηθό θαη απνιύησο κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα. ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 50 επηζηνιώλ πνπ 
εζηάιεζαλ πήξακε κόλν 18θαηά θαλόλα ζεηηθέο απαληήζεηο, παξ’ όιεο ηηο ζπλερείο ππελζπκίζεηο. 

Οθείινπκε λα απεπζύλνπκε έλα κεγάιν επραξηζηώ ζε όινπο ηνπο θνξείο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, γηαηί 
πξαγκαηηθά ην πξόγξακκα νθείιεη ελ κέξεη ηελ επηηπρία ηνπ αθξηβώο ζηε ρξήζε απηνύ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ. 

Η πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ππήξμε ηδηαίηεξα πνιύπινθε, εηδηθά ζε 
πεξηπηώζεηο ερνγξαθήζεσλ θαη βηληενζθνπήζεσλ αθνύ ήηαλ απαξαίηεην λα εμαζθαιηζζεί ε ζύκθσλε 

γλώκε όισλ ησλ ζπληειεζηώλ, κνπζηθώλ, ηξαγνπδηζηώλ, ρνξεπηώλ, ζθελνζεηώλ θ.ν.θ. Σα ρξνληθά 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δπζηπρώο δελ επέηξεπαλ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο θαη αθνύ δελ θαηαθέξακε λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ άδεηα από θάπνηνπο θνξείο δελ πξνρσξήζακε ζηε ρξήζε πιηθνύ βίληεν από ην 

αξρείν. Δίρακε όκσο ζηε δηάζεζή καο ηνλ ίδην ηνλ δεκηνπξγό, ν νπνίνο πνιύ πξόζπκα καο παξαρώξεζε 
ην ρξόλν ηνπ θαη βηληενζθνπήζακε ζπλεληεύμεηο όπνπ ν ίδηνο απαληά δσληαλά γηα γεγνλόηα από ηελ 

κνπζηθή θαη πνιηηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. Σνπ ππνβιήζεθαλ 16 εξσηήζεηο θαη πξνέθπςαλ πεξίπνπ 10 

ώξεο ζπλεληεύμεσλ από ηηο νπνίεο, κεηά από επηινγή θαη επηκέιεηα, εληάρζεθαλ απνζπάζκαηα ζηηο 
ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η εκπεηξία απηή ήηαλ έλα δώξν γηα ηνπ ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κηα θαη είρακε ηελ επθαηξία λα πεξάζνπκε ηξία απνγεύκαηα καδί κε ηνλ ζπλζέηε 
αθνύγνληαο ηηο καγηθέο ηνπ αθεγήζεηο από ηα ρξόληα ηεο εμνξίαο, ζηνπο πνιηηηθνύο αγώλεο, ζηηο 



ζπλαπιίεο ζηηο κεγαιύηεξεο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ ηνπ θόζκνπ θαη ζηηο γλσξηκίεο ηνπ κε πνιιέο από ηηο 

κεγαιύηεξεο πξνζσπηθόηεηεο ηεο ηειεπηαίαο πεληεθνληαεηίαο. 

Μηα δσή ζαλ παξακύζη ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεξηγξάςεη ηε δσή ηνπ Μίθε Θενδσξάθε θαη ε βαζηθή 

ηδέα ηεο εθαξκνγήο καο είλαη πξαγκαηηθά λα ηελ μεηπιίμεη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κε ηα κέζα πνπ 
καο δίλεη ζήκεξα ε ηερλνινγία. Η παξνπζίαζε κεξηθώλ παξαδεηγκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

δηαθαλνύλ θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ηα ζεκαληηθά ηεθκήξηα πνπ 

πεξηέρνληαη θαη δηαηίζεληαη κέζα από απηήλ. 

Δλδεηθηηθά κόλν ζα παξνπζηαζζνύλ ραξαθηεξηζηηθά ηεθκήξηα γηα λα πεξηγξαθεί ν ζρεδηαζκόο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ν πινύηνο ηνπ πιηθνύ. Από ηελ αξρηθή ζειίδα γίλεηαη αληηιεπηή ε πεξηνδνιόγεζε ηεο 

ηζηνξηθήο πεξηόδνπ 1940-2000, όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Καηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ, 
άιισζηε, ε εύθνιε δηάηαμε θαη πινήγεζε ήηαλ από ηνπο πιένλ ζεκαληηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο 

δεδνκέλνπ όηη απηόο είλαη βαζηθόο παξάγσλ γηα ηελ ρξεζηηθόηεηα θαη επνκέλσο θαη ηελ 
επηζθεςηκόηεηα. 

 

Μέζσ ηεο ρξνλνγξακκήο (timeline) ν επηζθέπηεο επηιέγεη κηα ρξνληθή πεξίνδν, γηα ηελ νπνία ζηελ 
θεληξηθή ζειίδα δίλεηαη ζύληνκε πεξηγξαθή γηα ηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ Μίθε Θενδσξάθε. ηελ 

πεξίπησζε 1940-1944, γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθεηαη όηη ν ζπλζέηεο βξίζθεηαη καζεηήο κε ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Σξίπνιε, αξρίδεη λα εμεξεπλά ηνλ θόζκν ηεο πνίεζεο θαη ηεο κνπζηθήο κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ πνιέκνπ θαη εληάζζεηαη ζηελ Αληίζηαζε. Ο επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα κε έλα θιηθ 

λα «κπεη» ζε απηή ηελ πεξίνδν θαη λα δεη αλαιπηηθόηεξα ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη λα ζπλδεζεί κε απηά 
κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Θενδσξάθε θαη ηα ςεθηνπνηεκέλα ληνθνπκέληα ηνπ αξρείνπ. Πξώην 

ηεθκήξην είλαη έλα καζεηηθό ηεηξάδην ηνπ 1940 κε ηε ζρεηηθή θαηαηνπηζηηθή ιεδάληα. Με πεξαηηέξσ 

επηινγή ηνπ ηεθκεξίνπ νη ιεπηνκέξεηεο ζπλερίδνληαη κε παξάζεζε ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ θαη πξνβνιή ησλ 
ηεθκεξίσλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα πεξηερόκελα ηνπ καζεηηθνύ ηεηξαδίνπ κε κεινπνηήζεηο 

πνηεκάησλ ησλ Αξ. Βαιασξίηε, Γ. Γξνζίλε θαη άιισλ. Ο Θενδσξάθεο είλαη 15 εηώλ, καγεκέλνο από 
ηελ θόζκν ηεο πνίεζεο θαη ηεο κνπζηθήο, θαη ε απαζρόιεζε απηή είλαη ε αγαπεκέλε ηνπ. Γηαιέγεη 

πνηήκαηα από ηα αλαγλσζηηθά ηνπ ζρνιείνπ ή από ηελ νηθνγελεηαθή βηβιηνζήθε θαη εξαζηηερληθά, αθνύ 

δελ είρε δηδαρζεί ζύλζεζε γξάθεη ηα πξώηα ηνπ ηξαγνύδηα, ηα νπνία πνιύ αξγόηεξα επεμεξγάζζεθε θαη 
ηα εμέδσζε ζε κηα ζπιινγή κε ηίηιν 40 ηπαγούδια για παιδάκια και παιδιά[3]. 

Παξάιιεια, κηα άιιε επηινγή παξνπζηάδεη ην μύπλεκα ηνπ πνιηηηθνύ Θενδσξάθε. ηελ ζρεηηθή 
θαξηέια αθ’ ελόο αλαγξάθεηαη ε ηζηνξηθή πιεξνθνξία, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αξρή ηνπ πνιέκνπ, 

θαη αθ’ εηέξνπ ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Θενδσξάθε, όπσο ν ίδηνο ηελ θαηαγξάθεη ζηα ρεηξόγξαθα ηεο 

απηνβηνγξαθίαο ηνπ Οι δπόμοι ηος Απσάγγελος[4]. 

Πξνρσξώληαο ζην ρξόλν ζηακαηάκε ζηελ αξρή ησλ κνπζηθώλ ζπνπδώλ ηνπ θαη ζηηο εμεηάζεηο ζην 

Ωδείν Αζελώλ ην 1943, ζηελ πξώηε γλσξηκία κε ηε κεηέπεηηα ζύδπγό ηνπ Μπξηώ Αιηίλνγινπ, ηηο 

εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηελ απνρώξεζε ησλ θαηνρηθώλ ζηξαηεπκάησλ από ηελ Αζήλα, 
ηελ έληαμή ηνπ ζην ΔΑΜ, ηηο ζπλζέζεηο ηνπ θαηά ηα Γεθεκβξηαλά θαη ηηο εμνξίεο. Σν 1950 παίδεηαη 

δεκόζηα ην πξώην ηνπ έξγν Το πανηγύπι ηηρ Αζή-Γωνιάρ, αξζξνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα Απγή, γξάθεη 
έξγα γηα ην Διιεληθό Υνξόδξακα ηεο Ραιινύο Μάλνπ θαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ελώ ην 1954 

παληξεύεηαη θαη κε ππνηξνθία ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ πεγαίλεη ζην Παξίζη γηα κνπζηθέο 

ζπνπδέο. Αθνινπζνύλ βξαβεύζεηο θαη παξνπζηάζεηο έξγσλ ηνπ ζε κεγάιεο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ, γξάθεη 
ηνλ Επιηάθιο, ηε κνπζηθή γηα ηελ ηαηλία Φαίδπα, όκσο απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα. Έξρεηαη 
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ην 'Αξιον Εζηί, ε Γεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε, ε εθινγή ηνπ ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην, νη 

πεξηνδείεο θαη νη ιατθέο ζπλαπιίεο πνπ θαζηέξσζε θαη ε Γηθηαηνξία. ύιιεςε, εμνξίεο, θπγάδεπζε ζην 
Παξίζη θαη ζπλζέζεηο κεγάισλ έξγσλ, όπσο ην Canto General, παγθόζκηεο πεξηνδείεο θαη επηζηξνθή 

ζηελ Διιάδα ην 1974. Πνιηηηθά ηξαγνύδηα, έληνλε πνιηηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε δεκνθξαηηθή Διιάδα 
ηεο κεηαπνιίηεπζεο, λέεο πεξηνδείεο θαη ελαζρόιεζε κε ηελ όπεξα θαη κε ζπκθσληθά έξγα θαη πάιη, 

λέα παξνπζία ζηε Βνπιή, ην Κίλεκα γηα ηελ Διιελνηνπξθηθή Φηιία, λέεο ζεκαληηθέο βξαβεύζεηο . 

Γύζθνια κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θάπνηα ζεκαληηθά ηεθκήξηα πνπ πξνβάινπλ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 
Μίθε Θενδσξάθε, ν νπνίνο πξαγκαηηθά είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηε ειιεληθή ηζηνξία. Η ηερλνινγία δίλεη 

ηελ επθαηξία ζε όινπο καο λα πινεγεζνύκε ζε απηή κέζα από ηα ηεθκήξηα πνπ ζπιιέρζεθαλ όια απηά 

ηα ρξόληα. 

Η εθαξκνγή είλαη πνιύ ρξήζηκε ζε καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ, ηνπο θαζεγεηέο ηνπο αιιά θαη ηνλ θάζε 

ελδηαθεξόκελν. εκαληηθό ηεο ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη πξνβάιεη ηεθκήξηα θαη ληνθνπκέληα πνπ κόλν 
κε ηε θπζηθή επίζθεςε ζην αξρείν ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβνπιεπζνύλ νη εξεπλεηέο. Δίκαζηε πνιύ 

επραξηζηεκέλνη πνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο πξνζθέξνπκε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην αξρεηαθό πιηθό 

γηα ηνλ κεγάιν απηό Έιιελα ζπλζέηε θαη πνιηηηθό ζην επξύ θνηλό. 

 

ηεθαλία Μεξάθνπ 
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6 Φεβξνπαξίνπ 2010, ζην Μνπζείν Μπελάθε. 
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