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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης νέων τεχνολογιών 

σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Πιο συγκεκριμένα, στα 

πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας,  παρουσιάζεται η χρήση των εφαρμογών 

για έξυπνες συσκευές από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Επίσης, 

δημιουργείται μια εφαρμογή για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για 

επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Φλώρινας και τα βυζαντινά 

μνημεία της περιοχής των Πρεσπών. 

Η συμβολή της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

χρήσης νέων τεχνολογιών από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και η 

υλοποίηση μιας εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για τους 

επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Φλώρινας και τα βυζαντινά 

μνημεία των Πρεσπών. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is the study of the use of new technologies to 

archaeological sites and museums. More specifically, in the context of this thesis the 

use of applications for smart devices by archaeological sites and museums is shown. 

We also create an application for devices with Android operating system for 

archaeological sites of Florina and Byzantine monuments in Prespes. 

The contribution of this thesis is the literature review of the use of new 

technologies by archaeological sites and museums and the implementation of an 

application for devices with Android operating system for archaeological sites of 

Florina and Byzantine monuments in Prespes. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Εισαγωγή 
 

1.1 Σκοπός, Στόχοι και Συμβολή της Εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης νέων τεχνολογιών 

σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της 

διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η χρήση των εφαρμογών για έξυπνες 

συσκευές από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Επίσης, δημιουργείται μια 

εφαρμογή για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για τους επισκέψιμους 

αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Φλώρινας και τα βυζαντινά μνημεία της 

περιοχής των Πρεσπών.. 

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας αυτής είναι οι εξής: 

 Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και της δημιουργίας εφαρμογών για 

το λειτουργικό σύστημα Android. 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση των κυρίων εφαρμογών 

των νέων τεχνολογιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 

μνημεία. 

 Παρουσίαση της εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα 

Android για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα βυζαντινά μνημεία 

του Νομού Φλώρινας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας. 

Η συμβολή της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

χρήσης νέων τεχνολογιών από αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία και η 

υλοποίηση μιας εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα βυζαντινά μνημεία του Νομού Φλώρινας. 
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1.2 Διάρθρωση της Εργασίας 

 

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος Android και τα βασικότερα στοιχεία 

για την ανάπτυξη εφαρμογών σε αυτό. Στο 3ο κεφάλαιο επιχειρείται μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης νέων τεχνολογιών σε αρχαιολογικούς 

χώρους και μουσεία και ειδικότερα παρουσιάζεται η χρήση των εφαρμογών για 

έξυπνες συσκευές. 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των αρχαιολογικών 

χώρων και των βυζαντινών μνημείων του Νομού Φλώρινας. Στο 5ο κεφάλαιο  

παρουσιάζεται η υλοποίηση της εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα 

Android για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα βυζαντινά μνημεία του Νομού 

Φλώρινας, ενώ στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή. Τέλος, στο 7ο 

κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2ο  

Ανάπτυξη Εφαρμογών Android 
 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το λειτουργικό σύστημα Google Android 

και η ανάπτυξη εφαρμογών σε αυτό. Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα που 

βασίζεται στον πυρήνα του Linux, αλλά προσδίδει μια διεπαφή χρήστη σε αυτό που 

γίνεται μέσω οθονών αφής. Το Google Android έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε 

κινητά τηλέφωνα, tablets, τηλεοράσεις, ψηφιακές κάμερες και κονσόλες 

παιχνιδιών.  

Το Google Android διαθέτει ένα σύνολο προγραμμάτων λογισμικού 

(Gandhewar & Sheikh, 2010; Meier, 2012): 

 Το λειτουργικό σύστημα 

 Τις υπηρεσίες διασύνδεσης με τις εφαρμογές (middleware) 

 Τις κύριες εφαρμογές, όπως την εφαρμογή διαχείρισης μηνυμάτων SMS, την 

εφαρμογή διαχείρισης email, το φυλλομετρητή, την εφαρμογή διαχείρισης 

επαφών και την εφαρμογή για τη λειτουργία της κάμερας. 

Η αρχιτεκτονική του Android απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική του Google Android1 

                                                           
1
 Πηγή: http://www.blogsaays.com/tutorial-part1-introduction-android-mobile-operating-system/  

http://www.blogsaays.com/tutorial-part1-introduction-android-mobile-operating-system/
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Η αρχιτεκτονική του Google Android αποτελείται από 5 βασικά επίπεδα (Maia et al., 

2010; Lee, 2012): 

 Τον πυρήνα Linux του λειτουργικού συστήματος (Linux Kernel) 

 Τις βιβλιοθήκες (Libraries) 

 Την εικονική μηχανή Dalvik (Dalvik VM) 

 Τον χρόνο εκτέλεσης (Android Runtime) 

 Το πλαίσιο εφαρμογής (Application Framework) 

 

2.2 Αρχιτεκτονική του Google Android 

 

2.2.1 Πυρήνας 

Το λειτουργικό σύστημα Google Android βασίζεται στον πυρήνα του 

λειτουργικού συστήματος Linux, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Ο πυρήνας 

του Google Android βασίζεται στην έκδοση 2.6.25 του πυρήνα του λειτουργικού 

συστήματος Linux. Το Google Android υποστηρίζει όλες τις κύριες λειτουργίες του 

λειτουργικού συστήματος Linux, οι οποίες είναι οι εξής (Android Developers, 2014; 

Meier, 2012): 

 Λειτουργίες διαχείρισης μνήμης 

 Λειτουργίες διαχείρισης εργασιών 

 Λειτουργίες δικτύου 

 Λειτουργίες ασφάλειας 

 Οδηγοί υλικού  

Παρά το γεγονός ότι το Google Android έχει βασιστεί στον πυρήνα Linux, 

υπάρχουν και αρκετές διαφορές των δύο λειτουργικών συστημάτων. Οι διαφορές 

έχουν γίνει για να μπορεί να είναι το λειτουργικό σύστημα πιο ελαφρύ και 

βελτιστοποιημένο για χρήση σε κινητές συσκευές και tablets. Οι κύριες διαφορές 

των λειτουργικών συστημάτων αυτών είναι οι εξής: 
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 Το Google Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα 

που ανήκει στην Google, ενώ το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα 

ανοικτού κώδικα που υλοποιείται από τον Linus Torvalds και πολλούς 

άλλους προγραμματιστές. 

 Το Google Android υλοποιήθηκε για κινητά τηλέφωνα και tablets, 

ενώ το Linux για σταθερούς και φορητούς υπολογιστές και servers. 

 Το Google Android διαθέτει τη δική του βιβλιοθήκη C που ονομάζεται 

Bionic, ενώ το Linux χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη GNU C. 

 Το Google Android χρησιμοποιεί μνήμη flash αντί για σκληρό δίσκο, 

ενώ το Linux χρησιμοποιεί κυρίως δίσκους. 

 Το Google Android διαθέτει το δικό του διαχειριστή ενέργειας, ενώ το 

Linux χρησιμοποιεί τα APM και ACPI για τη διαχείριση της ενέργειας. 

 

2.2.2 Βιβλιοθήκες 

Οι βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος Google Android είναι 

διεπαφές λογισμικού (Application Programming Interfaces - APIs) με βάση τις οποίες 

αναπτύσσουν εφαρμογές οι προγραμματιστές. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες του 

Google Android είναι γραμμένες στις γλώσσες προγραμματισμού C και C++ και 

έχουν μεταγλωττιστεί για τη βέλτιστη απόδοση στο λειτουργικό σύστημα Google 

Android. Οι πιο ευρέως διαδεδομένες βιβλιοθήκες είναι οι εξής (Android 

Developers, 2014; Davi et. al., 2011): 

 Βιβλιοθήκη γλώσσας προγραμματισμού C (System C library): 

αποτελεί μια βιβλιοθήκη που έχει βασιστεί στην προκαθορισμένη 

βιβλιοθήκη της γλώσσας προγραμματισμού C και έχει τροποποιηθεί 

κατάλληλη για τη βέλτιστη εκτέλεση στο λειτουργικό σύστημα Google 

Android. 

 Βιβλιοθήκες πολυμέσων: αποτελούν βιβλιοθήκες που υποστηρίζουν 

την αναπαραγωγή και εγγραφή διάφορων τύπων εικόνας, ήχου και 

βίντεο. 
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 Διαχειριστής προβολής συστήματος (Surface Manager): αποτελεί μια 

βιβλιοθήκη, η οποία είναι επιφορτισμένη με όλες τις λειτουργίες του 

συστήματος προβολής. 

 LibWebCore: αποτελεί μια βιβλιοθήκη που παρέχει όλες τις 

λειτουργίες που χρειάζονται οι φυλλομετρητές και οι εφαρμογές που 

απαιτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

 SGL: αποτελεί μια βιβλιοθήκη, μέσω της οποίας απεικονίζονται 

δισδιάστατα γραφικά. 

 Βιβλιοθήκες 3D: αποτελούν βιβλιοθήκες βασισμένες στο OpenGL και 

χρησιμοποιούνται για τη βέλτιστη προβολή τρισδιάστατων γραφικών 

στο λειτουργικό σύστημα Google Android. 

 FreeType: αποτελεί μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται για 

μεγαλύτερη ευκρίνεια στις γραμματοσειρές. 

 SQLite: αποτελεί μία ισχυρή και ελαφριά βάση δεδομένων, μέσω της 

οποίας οι εφαρμογές για το λειτουργικό σύστημα Google Android 

μπορούν να αποθηκεύουν και να ανακτούν δεδομένα. 

 

 

2.2.3 Η Εικονική Μηχανή Dalvik 

 

Οι περισσότερες διεπαφές λογισμικού του λειτουργικού συστήματος Google 

Android βασίζονται στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Για την εκτέλεση των 

εφαρμογών στο λειτουργικό σύστημα Google απαιτείται η εικονική μηχανή Dalvik 

(Chang et al., 2010), η οποία είναι η αντίστοιχη της εικονικής μηχανής της Java (Java 

Virtual Machine). Η εκτέλεση μιας εφαρμογής γίνεται με ένα στιγμιότυπο της 

εικονικής μηχανής Dalvik και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει επαφή με άλλες 

εφαρμογές που εκτελούνται. 
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Μια σημαντική διαφορά της εικονικής μηχανής Dalvik σε σχέση με την 

εικονική μηχανή της Java είναι ότι δεν υποστηρίζει κώδικα σε byte code, αλλά 

αρχεία dex (Lin et al., 2011). Τα αρχεία αυτά προέρχονται από τη μεταγλώττιση των 

αρχείων Java για το λειτουργικό σύστημα Google Android. Η χρήση των αρχείων 

αυτών χρησιμεύει στην εξοικονόμηση χώρου κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, 

γιατί ουσιαστικά αποτελούν μια συμπιεσμένη μορφή των αρχείων Java. 

Τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά της εικονικής μηχανής Dalvik τη 

διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εικονικές μηχανές στα εξής σημεία: 

 Χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο χώρο. 

 Χρησιμοποιεί μόνο 32-bit δείκτες για την απλοποίηση του 

διερμηνευτή. 

 Χρησιμοποιεί 16-bit εντολές, αντί για 8-bit που χρησιμοποιεί η 

εικονική μηχανή της Java, αυξάνοντας την ταχύτητα του διερμηνευτή. 

 

 

 

 

2.2.4 Χρόνος Εκτέλεσης Εφαρμογών 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Android 

βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις κύριες βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος 

και την εικονική μηχανή Dalvik. Λόγω του γεγονότος αυτού, χρησιμοποιούνται τόσο 

οι βιβλιοθήκες όσο και οι δυνατότητες της εικονικής μηχανής κατά την εκτέλεση 

των εφαρμογών. Όταν εκτελείται μια εφαρμογή στο λειτουργικό σύστημα Google 

Android πρέπει αρχικά να ελεγχθεί το αρχείο dex της εφαρμογής και να γίνουν 

κάποιες βελτιστοποιήσεις στον κώδικα της εφαρμογής. Οι βελτιστοποιήσεις αυτές 

στοχεύουν στην αύξηση της επίδοσης των εφαρμογών. 
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Ο χρόνος εκτέλεσης εφαρμογής διαθέτει το μεταφραστή JIT (Just in Time). Ο 

μεταφραστής αυτός μεταφράζει τα αρχεία σε byte code που παράγει η εικονική 

μηχανή του Google Android σε κώδικα μηχανής. Η μετάφραση αυτή αυξάνει την 

ταχύτητα εκτέλεσης των εφαρμογών (Son & Lee, 2011).  

 

 

2.2.5 Πλαίσιο Εφαρμογής 

 

Το πλαίσιο της εφαρμογής χρησιμοποιείται από τους προγραμματιστές για 

να αναπτύξουν εφαρμογές. Με τις δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο 

εφαρμογής, οι προγραμματιστές μπορούν να συγγράψουν κώδικα που να αποκτά 

πρόσβαση στο υλικό της συσκευής, π.χ. πρόσβαση σε υπηρεσίες εντοπισμού θέσης. 

Τα κύρια συστατικά του πλαισίου εφαρμογής είναι τα εξής (Android Developers, 

2014; Butler, 2011): 

 Σύστημα προβολών (View System): αποτελεί ένα σύνολο από 

αντικείμενα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σχεδίασης γραφικών 

διεπιφανειών χρήστη. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα αντικείμενα του 

συστήματος προβολών που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για 

τη σχεδίαση των εφαρμογών τους είναι το πλέγμα, τα πεδία 

εισαγωγής κειμένου, οι ετικέτες κειμένου, οι λίστες και τα κουμπιά. 

 Πάροχος περιεχομένου (Content Provider): αποτελεί το σύστημα που 

δίνει στις εφαρμογές τα εργαλεία για τη μεταξύ τους επικοινωνία. Η 

μορφή με την οποία ανταλλάσουν δεδομένα οι εφαρμογές 

καθορίζεται από τον πάροχο.  

 Διαχειριστής Πόρων (Resource Manager): αποτελεί το σύστημα που 

προσφέρει λειτουργίες πρόσβασης στα δεδομένα εκτός του κώδικα, 

δηλαδή σε εικόνες, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο και πίνακες.  
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 Διαχειριστής Ειδοποιήσεων (Notification Manager): αποτελεί το 

σύστημα που παρέχει στις εφαρμογές τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

υπηρεσίες ειδοποιήσεων, όπως π.χ. η μπάρα ειδοποιήσεων. 

 Διαχειριστής Δραστηριοτήτων (Activity Manager): αποτελεί το 

σύστημα που διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων. Ο 

κύκλος ζωής μιας δραστηριότητας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 2: Κύκλος ζωής μιας δραστηριότητας
2 

 

 

 

 

                                                           
2
 Πηγή: http://developer.android.com/about/index.html 

http://developer.android.com/about/index.html
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2.3 Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού  

 

2.3.1 Εισαγωγή 

 

Οι προγραμματιστές μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα 

εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Google 

Android. Τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν το χρήστη από τη συγγραφή του κώδικα 

μέχρι και τη διανομή της εφαρμογής στο Google Play. Για την ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Google Android ακολουθούν τα βήματα 

που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Βήματα ανάπτυξης εφαρμογής για συσκευές Android
3
 

                                                           
3
 Πηγή: http://developer.android.com/about/index.html 

http://developer.android.com/about/index.html
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2.3.2 Android SDK 

 

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για το λειτουργικό 

σύστημα Google Android είναι η εγκατάσταση της βιβλιοθήκης Android SDK. Το 

Android SDK δίνει όλες τις λειτουργίες για την ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές 

Android. Το Android SDK παρέχει και ένα εξομοιωτή για την εκτέλεση εφαρμογών, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 4: Ο εξομοιωτής του Android SDK
4 

 

 

 

                                                           
4
 Πηγή: http://www.akeric.com/blog/?tag=android-emulator 

http://www.akeric.com/blog/?tag=android-emulator
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Ο εξομοιωτής του Android χρησιμοποιεί τα Android Virtual Device, τα οποία 

επιτρέπουν τη δημιουργία εικονικών συσκευών με διαφορετικές ρυθμίσεις, π.χ. 

διαφορετικό επεξεργαστή, ανάλυση οθόνης, έκδοση λειτουργικού συστήματος 

κ.τ.λ. Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής στον εξομοιωτή, η εφαρμογή μπορεί να 

έχει πρόσβαση στο δίκτυο, να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές, να ανακτήσει 

δεδομένα, να αναπαράγει αρχεία ήχου, εικόνας, βίντεο και να ενημερώσει το 

χρήστη μέσω των ειδοποιήσεων της συσκευής (Android Developers, 2014; Steele & 

To, 2010). 

 

2.3.3 Android NDK 

 

Το Android NDK αποτελεί ένα εργαλείο για τη μεταγλώττιση των εφαρμογών 

του Google Android με απώτερο σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ήδη υπαρχουσών 

εφαρμογών ή τμημάτων εφαρμογών σε συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού, 

όπως η C και η C++, σε άλλες εφαρμογές. Η χρησιμοποίηση του Android NDK 

αυξάνει την πολυπλοκότητα της εφαρμογής που αναπτύσσεται και μειώνει τις 

επιδόσεις της. Συνήθως, αποφεύγεται η χρήση του Android NDK στην ανάπτυξη 

εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Google Android, εκτός και εάν η φύση της 

εφαρμογής δεν απαιτεί τη χρησιμοποίηση μεγάλης ποσότητας μνήμης. 

 

2.3.4 Eclipse IDE 

 

Το πιο ευρέως διαδεδομένο περιβάλλον προγραμματισμού για την 

ανάπτυξη εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Google Android είναι το Eclipse 

μέσω του οποίου συγγράφεται ο κώδικας Java. Το Eclipse είναι ανοικτού κώδικα και 

χρησιμοποιείται όχι μόνο για την ανάπτυξη εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα 

Google Android, αλλά και για εφαρμογές σε C, C++, Java, PHP κ.τ.λ.  
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Η Google υποστηρίζει και επίσημα το Eclipse και έχει αναπτύξει το Android 

Development Tools, το οποίο είναι ένα πρόσθετο άρθρωμα του Eclipse για την 

ανάπτυξη εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Google Android. Το άρθρωμα 

αυτό συνδυάζεται με το Eclipse και το Android DSK για την πιο εύκολη ανάπτυξη 

των εφαρμογών. Τέλος, το Android Development Tools μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τον εξομοιωτή του Android SDK για την προβολή της υπό ανάπτυξης εφαρμογής. 
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Κεφάλαιο 3Ο  

Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες 
 

3.1 Εισαγωγή  

  

Νέες τεχνολογίες αποκαλούνται οι τεχνολογίες που βασίζονται στην 

Πληροφορική και δίνουν τη δυνατότητα για αποθήκευση και μετάδοση της 

πληροφορίας μεταξύ ανθρώπων και ανθρώπων και μηχανών (Ράπτης και Ράπτη, 

2004). Οι τεχνολογίες αυτές έχουν γίνει απαραίτητες σε όλους σχεδόν τους τομείς 

και ο χώρος του πολιτισμού δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. Πιο συγκεκριμένα, 

αισθητή έχει γίνει πλέον η χρήση νέων τεχνολογιών τόσο σε μουσεία όσο και σε 

άλλους πολιτιστικούς χώρους.  

 Αρχικά, οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στα μουσεία αφορούσαν 

μόνο την καταγραφή των αντικειμένων. Εν συνεχεία όμως, τα μουσεία 

χρησιμοποίησαν τις τεχνολογίες αυτές για να προσελκύσουν επισκέπτες δίνοντας τη 

δυνατότητα πρόσβαση στα αντικείμενά τους με σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο. 

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν στα μουσεία προσφέροντας 

διαδραστικές μεθόδους ως χώρος άτυπης εκπαίδευσης (Μπούνια, 2010). 

 Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα μουσεία έχει 

χρησιμοποιηθεί για τους εξής λόγους: 

 Καταγραφή, Τεκμηρίωση και Μελέτη 

 Συντήρηση και Προστασία των Συλλογών 

 Ενημέρωση και Επικοινωνία 

 Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία 

 Πρόσβαση και Προβολή 
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Στα υπόλοιπα υποκεφάλαια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται τα 

είδη των τεχνολογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα μουσεία και 

χαρακτηριστικά παραδείγματά τους. Ιδιαίτερη παρουσίαση γίνεται στο τελευταίο 

υποκεφάλαιο του κεφαλαίου αυτού που αφορά τις εφαρμογές για κινητές 

συσκευές. 

 

3.2 Ψηφιακοί Δίσκοι  

  

Οι ψηφιακοί δίσκοι μπορούν να αποθηκεύσουν κείμενο, ήχο, εικόνα, βίντεο 

και γραφικά και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τα μουσεία είτε για την 

αποθήκευση των συλλογών τους είτε για την παραγωγή γραφικών για την 

ηλεκτρονική περιήγηση στο μουσείο. Παραδείγματα της τελευταίας κατηγορίας 

αποτελούν: 

 η Εθνική Πινακοθήκη που δημιούργησε δύο DVD δίνοντας τη δυνατότητα 

στους κατόχους του να περιηγηθούν ψηφιακά στις συλλογές της, αντλώντας 

πληροφορίας για τα αντικείμενα των συλλογών αυτών (Εθνική Πινακοθήκη, 

2014) 

 το Βρετανικό Μουσείο έχει δημιουργήσει ένα DVD που δίνει τη δυνατότητα 

στους κατόχους του να περιηγηθούν και να μάθουν πληροφορίες για τα 

κυριότερα εκθέματά του (British Museum, 2014). 

 

3.3 Πολυμεσικά Αρχεία 

  

Τα πολυμεσικά αρχεία μπορούν να αποθηκεύσουν κείμενο, ήχο, εικόνα και 

βίντεο και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τα μουσεία για την παραγωγή βίντεο 

παρουσίασης μίας έκθεσης. Παραδείγματα πολυμεσικών αρχείων αποτελούν: 
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 Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δημιούργησε βίντεο που πλαισιώνουν την 

έκθεση "Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών 

Μαθηματικών" που λειτουργεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικός Κόσμος 

(Γκαζή και Νικηφορίδου, 2008). 

 Το μουσείο Cleveland Museum of Art έχει δημιουργήσει ειδικά βίντεο για τα 

εκθέματα του που μπορούν να προβάλλουν οι επισκέπτες του (The 

Cleveland Museum of Art, 2014). 

 

3.4 Ψηφιακά Κιόσκια 

  

Τα ψηφιακά κιόσκια είναι σταθμοί πληροφόρησης που τοποθετούνται σε 

σημαντικά σημεία των μουσείων τα οποία περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για 

τις εκθέσεις. Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα είναι εύκολα στη χρήση και ο 

επισκέπτης που τα χειρίζεται μπορεί να δει πληροφορίες γύρω από τα αντικείμενα 

του μουσείου.  Παραδείγματα τέτοιων ψηφιακών κιοσκιών αποτελούν: 

 το ψηφιακό κιόσκι που είναι τοποθετημένο στο χώρο υποδοχής του 

Νομισματικού Μουσείου και δίνουν πληροφορίες για τη νομισματική και την 

έκθεση στους επισκέπτες (Ευγενίδου και Φουντούλη, 2006). 

 το ψηφιακό κιόσκι στο μουσείου Antipa Museum στο Βουκουρέστι που 

παρέχει πληροφορίες για τα είδη ψαριών που υπάρχουν στο μουσείο 

(Behance, 2014). 

 

3.5 Διαλογικά Τηλεματικά Τραπέζια 

  

Τα διαλογικά τηλεματικά τραπέζια είναι ψηφιακά μέσα που δίνουν τη 

δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για τα αντικείμενα ενός μουσείου, ενώ 

ταυτόχρονα οι επισκέπτες μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις κατά τη χρήση αυτών 

των τραπεζιών. Παραδείγματα τέτοιων τραπεζιών αποτελούν: 
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 το διαλογικό τηλεματικό τραπέζι του Walker Art Center (Ρούσσου, 2004). 

 το διαλογικό τηλεματικό τραπέζι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 

που χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά του προγράμματα (Λάγκαρη, 2012). 

 

3.6 Ξενάγηση με Νέα Μέσα 

  

Πιο απλά μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλά μουσεία για τη ξενάγηση των 

επισκεπτών τους, όπως είναι η ξενάγηση με ακουστικά μέσα. Περιπτώσεις 

ξενάγησης με ακουστικά μέσα υπάρχουν: 

 στο Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Museum of Art, 2014). 

 στο Whitney Museum of American Art (Whitney Museum of American Art, 

2014). 

Το MIT είχε δημιουργήσει μία ηλεκτρονική συσκευή που ο επισκέπτης 

μπορούσε να κουβαλάει σε ένα σακίδιο, ενώ ταυτόχρονα φοράει στο κεφάλι μία 

μικρή κάμερα που συνδεόταν με αυτή τη συσκευή και ακουστικά (Οικονόμου, 

2004). Η κάμερα αυτή αναγνώριζε τα αντικείμενα της έκθεσης και έδινε 

πληροφορίες στον επισκέπτη μέσω των ακουστικών που φορούσε. 

Επίσης, τελευταία χρησιμοποιούνται ειδικά ρομπότ που αναλαμβάνουν τη 

ξενάγηση των επισκεπτών. Παραδείγματα τέτοιων ρομπότ είναι: 

 το ρομπότ Λεύκος που χρησιμοποιήθηκε από το 1999 έως το 2001 στο 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείου Αθηνών και το 2001 στο Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού για την έκθεση "Κρόσια, Χειτώνες, Ντουλαμάδες, 

Βελάδες-4000 χρόνια Ελληνικής Φορεσιάς, από τις 28 Μαίου έως τις 2 

Ιουνίου 2001" (Λάγκαρη, 2012). 

 τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα στο National Museum of 

Australia (National Museum of Australia, 2014). 
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3.7 Ηλεκτρονικοί Χάρτες 

  

Οι ηλεκτρονικοί χάρτες χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας 

ενός μουσείου για να μπορούν να πλοηγηθούν στις σελίδες τους που περιέχουν 

πλούσιο υλικό από τις εκθέσεις τους. Παραδείγματα τέτοιων ηλεκτρονικών χαρτών 

αποτελεί: 

 ο ηλεκτρονικός χάρτης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που δίνει 

τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας του να επιλέξουν 

αντικείμενα από το μουσείου και να δημιουργήσουν τη δική τους εικονική 

έκθεση (Λάγκαρη, 2012). 

 

3.8 Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας 

  

Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορα 

μουσεία για τη δημιουργία ενός αλληλεπιδραστικού τρισδιάστατου περιβάλλοντος 

στο οποίο κάποιος μπορεί να ξεναγηθεί. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών 

εικονικής πραγματικότητας αποτελούν: 

 η Θόλος, το ημισφαιρικό θέατρο εικονικής πραγματικότητας που 

δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στην οποία το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά" παρέχει τη 

δυνατότητα διάδρασης του επισκέπτη αν η περιήγηση γίνεται σε 

πραγματικό χρόνο (Χουβαρδά, 2009). 

 το Virtual Museum of Canada που είναι ένα εικονικό μουσείο, το οποίο 

περιλαμβάνει συλλογές και αντικείμενα από 2.500 μουσεία του Καναδά 

(Virtual Museum of Canada, 2014). 
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3.9 Προσομοιωτές 

  

Οι προσομοιωτές αποτελούν συσκευές οι οποίες κινούνται σε πλήρη 

συγχρονισμένο με την προβαλλόμενη εικόνα και δίνουν την αίσθηση στον 

επισκέπτη της συμμετοχής στο αυτό που προβάλλεται. Παραδείγματα 

προσομοιωτών σε μουσεία είναι: 

 ο προσομοιωτής του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου 

Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποτελείται από μία αίθουσα 18 

θέσεων που προβάλλει τρισδιάστατες εικόνες με συγχρονισμένη κίνηση 

(Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 2014). 

 

3.10 Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στα μουσεία ως 

εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζοντας τα εκθέματα με τρόπο βιωματικό στα παιδιά. 

Παραδείγματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε μουσεία αποτελούν: 

 το εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι "Ο Μακεδονικός Αγώνας στη Λίμνη 

των Γιαννιτσών", το οποίο δημιουργήθηκε από το Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα για την εξοικείωση των μικρών παιδιών με το Μακεδονικό Αγώνα 

(Καραμπάτη και Πατρινός, 2009). 

 τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια του Μουσείου Μπενάκη που εισάγει 

τα μικρά παιδιά στη ζωγραφική (Μουσείο Μπενάκη, 2014). 
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3.11 Ιστοσελίδες 

 

Οι ιστοσελίδες αποτελούν ένα τεχνολογικό μέσο που βοηθάει τα μουσεία να 

αποκτήσουν περισσότερη δημοσιότητα, ενώ μπορούν να παρέχουν μέσα από την 

ιστοσελίδα τους πλούσιο υλικό και πρόσβαση σε επιλεγμένα εκθέματά τους. 

Παραδείγματα ιστοσελίδων μουσείων αποτελούν: 

 η ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη (www.benaki.gr), το οποίο διαθέτει 

την πιο πλήρη ιστοσελίδα από τα ελληνικά μουσεία και δίνει πληροφορίες 

για τις συλλογές του, για το μουσείο, για τις εκδόσεις του, ενώ παρέχει 

επίσης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.   

 η ιστοσελίδα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας 

(http://www.noesis.edu.gr/), η οποία παρέχει πληροφορίες για το μουσείο, 

για τα εκθέματα του και διαθέτει και εκπαιδευτικό υλικό.  

 

3.12 Εφαρμογές σε Κινητά Τηλέφωνα 

 

Τα μουσεία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερα 

εφαρμογές είτε για κινητά τηλέφωνα είτε για συσκευές χειρός (Φραγκουλίδου, 

2011; Δρακουλόγκωνας, 2012). Τα προγράμματα αυτά αφορούν είτε την προβολή 

των μουσείων είτε τη ψυχαγωγία (Οικονόμου, 2004; Νικονάνου & Μπούνια, 2012).  

Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών αποτελούν: 

 

 

 

 

 

http://www.benaki.gr/
http://www.noesis.edu.gr/
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 το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει την εφαρμογή ΑΜΘ 

mobile (https://play.google.com/store/apps/details?id=csd.android.museum), η 

οποία προβάλλει τα εκθέματα του μουσείου, καθώς και πληροφορίες γύρω από 

αυτά. Η εφαρμογή αυτή εκτελείται σε συσκευές Android και iOS.  Η εφαρμογή 

εστιάζει στην προβολή των μόνιμων εκθέσεων του μουσείου, σε μια επιλογή 

σημαντικών εκθεμάτων, ενώ την ίδια στιγμή ενημερώνει τους χρήστες σε θέματα 

πρόσβασης, εισιτηρίων και ωραρίου λειτουργίας. Με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο μουσείο με την υποστήριξη 

του συστήματος δορυφόρων εντοπισμού θέσης (GPS), τη δυνατότητα απευθείας 

τηλεφωνικής κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο του μουσείου μέσα από το 

περιβάλλον της εφαρμογής καθώς και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Αρχική Σελίδα Εφαρμογής ΑΜΘ Mobile 

https://play.google.com/store/apps/details?id=csd.android.museum
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Εικόνα 6: Προβολή Εκθέματος από την Εφαρμογή ΑΜΘ Mobile 

 

 

 

 Το Βρετανικό Μουσείο έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή για συσκευές Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.bm.london.vusiem) που 

περιλαμβάνει διαδραστικούς χάρτες όλων των ορόφων του μουσείου, 

καθοδήγηση σε κάθε δωμάτιο του μουσείου, όλα τα εκθέματα του μουσείου 

και χρονολόγιο των εκθεμάτων.   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.bm.london.vusiem
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Εικόνα 7: Αρχική Σελίδα Εφαρμογής Βρετανικού Μουσείου 

 

 

Εικόνα 8: Προβολή Αντικειμένου στην Εφαρμογή του Βρετανικού Μουσείου 
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 Το Mουσείο Ερμιτάζ έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή για συσκευές Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hermitagemuseum) που 

περιλαμβάνει τα κυριότερα εκθέματα της συλλογής του, καθώς και 

φωτογραφίες από το εσωτερικό του παλατιού Grand Royal. 

 

 

 

Εικόνα 9: Αρχική Σελίδα Εφαρμογής Μουσείου Ερμιτάζ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hermitagemuseum
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Εικόνα 10: Απεικόνιση 1
ου

 Ορόφου μέσω της Εφαρμογής του Μουσείου Ερμιτάζ 

 

 

 Το Εθνικό Μουσείο της Κορέας έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή για συσκευές 

Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=dht.gyeongju) που 

περιλαμβάνει τα κυριότερα εκθέματα της συλλογής του, καθώς και πληροφορίες 

περιήγησης στους χώρους του. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dht.gyeongju
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Εικόνα 11: Αρχική Σελίδα Εφαρμογής Εθνικού Μουσείου Κορέας 
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Εικόνα 12: Βίντεο Εκθέματος από την Εφαρμογή του Εθνικού Μουσείου της Κορέας 

 

 

 

 Το Μουσείο του Λούβρου έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή για συσκευές Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.itlabs.louvrelens) που 

περιλαμβάνει τα κυριότερα εκθέματα της συλλογής του, καθώς και πληροφορίες 

περιήγησης στους χώρους του. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.itlabs.louvrelens


Στεργίου Θεόδωρος     Σελίδα 38 

 

 

Εικόνα 13: Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής του Μουσείου του Λούβρου 
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Εικόνα 14: Προβολή Εκθέματος μέσω της Εφαρμογής του Μουσείου του Λούβρου 

 

 

 

 Το Εθνικό Μουσείο στη Νέα Ορλεάνη έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή για συσκευές 

Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xcosoftware.nww2mguide) 

που περιλαμβάνει τα κυριότερα εκθέματα της συλλογής του, GPS χάρτες του κτηρίου 

και των συλλογών και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό για τα εκθέματα του μουσείου. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xcosoftware.nww2mguide
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Εικόνα 15: Αρχική Σελίδα Εφαρμογής του Εθνικού Μουσείου στη Νέα Ορλεάνη 
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Εικόνα 16: Πληροφορίες Συλλογής από την Εφαρμογή του Εθνικού Μουσείου στη Νέα Ορλεάνη 

 

 

 Το Mουσείο National Naval Aviation Museum στη Φλόριντα έχει δημιουργήσει 

μια εφαρμογή για συσκευές Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xcosoftware.nnam) που 

περιλαμβάνει τα κυριότερα εκθέματα της συλλογής του και διαδραστικούς 

χάρτες. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xcosoftware.nnam
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Εικόνα 17: Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής του National Naval Aviation Museum 
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Εικόνα 18: Πληροφορίες Εκθέματος μέσω της Εφαρμογής του National Naval Aviation Museum 
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Κεφάλαιο 4ο  

Αρχαιολογικοί Χώροι και Βυζαντινά Μνημεία της Περιοχής 
της Φλώρινας 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα 

βυζαντινά μνημεία της περιοχής της Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της 

εφαρμογής που αναπτύσσεται στα πλαίσια της εργασίας αυτής είναι η προβολή των 

αρχαιοτήτων της περιοχής, της ελληνιστικής πόλης της Φλώρινας, της ελληνιστικής 

πόλης των Πετρών και των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων των Πρεσπών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στις πηγές:  

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας (2002), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας 

(2004), Ακαμάτη & Βελένη (1987), Βελένη (1998), Ακαμάτης & Ακαμάτη (1996), 

Ακαμάτη & Ακαμάτης (2006) και Υπουργείο Πολιτισμού (1995). 

 

4.2 Οι Αρχαιότητες της Περιοχής 

 

Στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας εντοπίζεται ένας ιδιαίτερα μεγάλος 

αριθμός αρχαιολογικών θέσεων, οι οποίες πιστοποιούν την αδιάκοπη ανθρώπινη 

παρουσία για πάνω από 8000 χρόνια από την εποχή μας σε ένα προνομιακό φυσικό 

περιβάλλον. Τα πρωιμότερα λείψανα αυτής της παρουσίας προέρχονται από 

οικισμούς της Αρχαιότερης, Μέσης και Ύστερης Νεολιθικής εποχής (7η – 4η χιλιετία 

π.Χ.) στο Αρμενοχώρι, στη Βεγόρα, το Φιλώτα, τον Άγιο Παντελεήμονα, το Βαρικό 

κλπ, ενώ τα τελευταία χρόνια ανασκάπτονται σημαντικοί προϊστορικοί λιμναίοι 

οικισμοί στη περιοχή των λιμνών Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα.  
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Η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της Εποχής 

του Χαλκού (4η – 2η χιλιετία π.Χ.), με εγκαταστάσεις στις Άνω Κλεινές, στη Νίκη, 

στους Λόφους, στην τούμπα Αρμενοχωρίου, στον Αγ. Παντελεήμονα, τις Πέτρες, το 

Ροδώνα, το Φανό, το Βαρικό κλπ. Στοιχεία για την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1100 

– 600 π.Χ. περίπου) εντοπίζονται στην Παλαίστρα, σε οικισμούς της λίμνης Πετρών, 

στη Λεβαία, στο Φαράγγι, το Φιλώτα, στη Βεγόρα και στα νεκροταφεία του Αετού 

και του Αγ. Παντελεήμονα. 

Αρχαιότητες όλων των ιστορικών περιόδων, από τα κλασικά, ελληνιστικά 

μέχρι τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια και παλαιοχριστιανικά χρόνια, έχουν εντοπιστεί σε 

ολόκληρη την περιοχή της Φλώρινας. Σποραδικά ευρήματα αναφέρονται από τις 

Κάτω Κλεινές, τον Παπαγιάννη, το Εθνικό, τη Σιταριά, τη Λεβαία, το Μανιάκι, τη 

Βεγόρα, το Ξινό Νερό, το Λιμνοχώρι, το Κλειδί, την Κέλλη κλπ., ενώ κάποιοι 

ερευνητές ταυτίζουν τα ερείπια οικισμού στο Φαράγγι (περιοχή Παλιοχώρι) με την 

αρχαία πόλη Βοκερία, η οποία έδωσε το όνομά της στη λίμνη Βεγορίτιδα. Από την 

περιοχή της Βεγόρας προέρχεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αρχαιολογικά 

ευρήματα του νομού, μία ασπίδα που φέρει την επιγραφή «Βασιλέως …..υ». Οι 

ειδικοί υποστηρίζουν πως πρόκειται για ασπίδα που ανήκε σε στρατιώτη του 

βασιλιά της Μακεδονίας Αντιγόνου, ο οποίος ηττήθηκε στην περιοχή της 

Βεγορίτιδας από τα στρατεύματα του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου το 294 π.Χ. Το 

εύρημα φιλοξενείται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλώρινας. 

 

4.3 Ελληνιστική Πόλη Φλώρινας 

 

Στη βόρεια πλαγιά του ομώνυμου λόφου που δεσπόζει πάνω από την πόλη 

της Φλώρινας οι αρχαιολόγοι Α. Κεραμόπουλος και Γ. Μπακαλάκης ανέσκαψαν στα 

1930 - 1934 τμήμα μιας αρχαίας πόλης, την οποία τοποθέτησαν χρονολογικά στη 

κλασική και ελληνιστική εποχή, σημειώνοντας παράλληλα τον εντοπισμό στοιχείων 

που πιστοποιούσαν την ύπαρξη οικισμού στο συγκεκριμένο σημείο των 

προϊστορικών χρόνων και συγκεκριμένα την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1600 - 600 π.Χ.). 
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Εικόνα 19: Ελληνιστική Πόλη Φλώρινας     

Πηγή: Μαρία Ακαμάτη – Λιλιμπάκη & Ιωάννης Ακαμάτης, 

Η Ελληνιστική Πόλη της Φλώρινας, 2006. 

  

Τα συμπεράσματα των πρωτοπόρων της έρευνας στην περιοχή ήρθαν να 

επιβεβαιώσουν και να εμπλουτίσουν οι ανασκαφικές εργασίες της ΙΖ’ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη δεκαετία του ’80. Πρόκειται για πόλη 

η οποία ιδρύθηκε στα χρόνια του Φιλίππου του Β΄ με αδιάλειπτη κατοίκηση κατά 

τους 3ο - 1ο αιώνες π.Χ. Σε μια έκταση 8 περίπου στρεμμάτων έχουν αποκαλυφθεί 

τα οικιστικά λείψανα 4 οικοδομικών τετραγώνων της ελληνιστικής περιόδου, τα 

οποία χωρίζονται από τρεις κάθετους δρόμους πλάτους 3 περίπου μέτρων. Καθένα 

από αυτά περιλαμβάνει 4 - 5 σπίτια, με λίθινη θεμέλια και ανωδομή από πλιθιά και 

τοίχους συχνά επιχρισμένους με λευκό κονίαμα, ενώ τα δάπεδά τους ήταν συνήθως 

χωμάτινα και σπανιότερα στρωμένα με φυσικές ψηφίδες ή κομμάτια κεραμιδιών. 

Στους στεγασμένους χώρους των σπιτιών αποκαλύφθηκαν εστίες παρασκευής της 

τροφής, ενώ κάποιοι από τους χώρους αυτούς χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια 

κατασκευής κεραμικής ή σιδερένιων εργαλείων, όπως πιστοποιούν οι κλίβανοι που 

εντοπίστηκαν. 
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Στην πλούσια οικοσκευή των σπιτιών της πόλης αποτυπώνεται το σύνολο 

των οικονομικών, κοινωνικών και λατρευτικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της. 

Έτσι, το πλήθος των αποθηκευτικών αγγείων, των σιδερένιων γεωργικών εργαλείων, 

αλλά και των υφαντικών βαρών, σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες καμένων 

σπόρων σιτηρών μαρτυρούν τη συστηματική ενασχόληση των κατοίκων με τη 

γεωργοκτηνοτροφία. Εκτεταμένες ήταν και οι εμπορικές τους συναλλαγές με 

διάφορες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου (Θάσος, Ρόδος, Κως, ιταλική 

χερσόνησος, Πέλλα, Αμφίπολη, Αθήνα), γεγονός που αποδεικνύεται αφενός από την 

ανεύρεση πλήθους ενσφράγιστων λαβών αμφορέων και αφετέρου από την 

κυκλοφορία στην πόλη νομισμάτων από τις παραπάνω περιοχές. Τα αγγεία με 

ανάγλυφη διακόσμηση μυθολογικών παραστάσεων και τα πήλινα ειδώλια μορφών 

του ελληνικού πανθέου (Αφροδίτη, Ερμής, Άρτεμη, Μητέρα των Θεών κλπ) 

πιστοποιούν τόσο την καλή γνώση της μυθολογίας, όσο και τις λατρευτικές 

προτιμήσεις των κατοίκων. 

Η κατοίκηση στην πόλη διακόπτεται βίαια από εκτεταμένη πυρκαγιά στις 

αρχές του 1ου αι. π.Χ. 

 

4.4 Ελληνιστική Πόλη Πετρών 

 

Η αρχαία πόλη που βρίσκεται στη Δυτική όχθη της λίμνης των Πετρών είναι 

η περισσότερο γνωστή και συστηματικότερα ερευνημένη αρχαιολογική θέση του 

Νομού. Εντοπίστηκε σε μια έκταση 15-20 εκταρίων, στη θέση Γκραντίστα 1,5 χλμ. 

βορειοδυτικά των Πετρών, ήδη από το 1913, όταν ο Νικόλαος Παπαδάκης 

κατέγραψε και δημοσίευσε τις εντοιχισμένες επιγραφές στην εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο καθηγητής Αντώνιος Κεραμόπουλος 

πιστοποίησε την ύπαρξη θεμελίων οικιών μετά από την περιορισμένη ανασκαφική 

έρευνα την οποία πραγματοποίησε. Η συστηματική έρευνα του οικισμού ξεκίνησε 

το 1982 από την ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
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Εικόνα 20: Ελληνιστική Πόλη Πετρών  

Πηγή: Πολυξένη Αδάμ Βελένη, Πέτρες Φλώρινας. Μια Ελληνιστική Πόλη, 1998. 

 

Τα πρωιμότερα λείψανα εγκατοίκησης στο χώρο, με βάση την κεραμική που 

σποραδικά έχει εντοπιστεί, ανάγονται στην Ύστερη Εποχή Χαλκού και στην Πρώιμη 

Εποχή Σιδήρου (1200 - 600 π.Χ.). Ο οικισμός που ήκμασε στην περίοδο ανάμεσα 

στον 3ο και τον 1ο π.Χ. αι. αποτελεί τυπικό παράδειγμα κώμης της Άνω Μακεδονίας 

με γεωργοκτηνοτροφική οικονομία. Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι η θέση 

μπορεί να ταυτιστεί με την Κέλλη των μεσαιωνικών οδοιπόρων. Βρίσκεται πολύ 

κοντά στην Εγνατία Οδό και στο βάθος της εύφορης κοιλάδας του Αμυνταίου. Η 

ανασκαφική έρευνα έχει φέρει μέχρι στιγμής στο φως ένα ισχυρό τείχος το οποίο 

περικλείει έναν οικισμό με ελεύθερη πολεοδομική οργάνωση, που αξιοποιεί με τον 

καλύτερο τρόπο τις καμπύλες του λόφου πάνω στον οποίο βρίσκεται.  
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Οι οικιστικοί χώροι είναι οργανωμένοι σε ομάδες των τριών με κοινούς 

εξωτερικούς τοίχους. Διώροφες κατασκευές, χωρίς αυλή, με υπόγειους χώρους για 

αποθήκες και εργαστήρια, τα σπίτια των Πετρών συμβάλλουν στην καλύτερη 

κατανόηση της ελληνιστικής κατοικίας. Τα ισόγεια είναι κτισμένα με αργολιθοδομή 

ενώ οι όροφοι με ελαφρότερα υλικά και ξυλοδεσιές. Το εσωτερικό ήταν 

διακοσμημένο με έγχρωμα κονιάματα, εμπλουτισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις με 

αφηρημένα μοτίβα   Ένα σύστημα δρόμων διέσχιζε τον οικισμό, ενώ έχουν βρεθεί 

και οι υδροδοτικοί πηλοσωλήνες που καταλήγουν σε κρήνες και πηγάδια. 

Σημαντικά δημόσια οικοδομήματα αποτελούσαν το ιερό του Διός - σύμφωνα με την 

επιγραφή που βρέθηκε στο εσωτερικό του - και ο μεγάλος υπόγειος πιθεώνας που 

εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση. 

Ο οικισμός έχει να επιδείξει πλούτο και υψηλό βιοτικό επίπεδο, γεγονός που 

ανάγεται στις βεβαιωμένες εμπορικές και πολιτιστικές του επαφές με πόλεις της 

Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας καθώς επίσης και με τη Δύση. Στον οικισμό 

λειτουργούσαν πολλά εργαστήρια κεραμικής, μεταλλοτεχνίας και πιθανότατα 

γλυπτικής. Παράλληλα, το πλήθος των γεωργικών εργαλείων μαρτυρά τις γεωργικές 

ασχολίες των κατοίκων. Ο οικισμός εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 1ου αι. π. Χ. και 

μεταφέρθηκε στη θέση του σημερινού χωριού των Πετρών. 

Θα μπορούσαμε εδώ να σημειώσουμε ότι στο σημερινό χωριό βρισκόμαστε 

μπροστά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρξης των αρχαίων λειψάνων 

με τα μεταγενέστερα κτιριακά σύνολα. Εκτός από τα αποσπασματικά αρχιτεκτονικά 

λείψανα του ρωμαϊκού οικισμού που συναντούμε διάσπαρτα στο χωριό, 

αξιοσημείωτη είναι η χρήση αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών και επιτύμβιων στηλών 

για την κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Η τρίκλιτη αυτή ξυλόστεγη 

βασιλική με νάρθηκα και γυναικωνίτη, χρονολογήθηκε από τον καθηγητή Νικόλαο 

Μουτσόπουλο στις αρχές του 18 ου αι. Από τον άλλοτε κατάγραφο ναό σώζονται 

σήμερα ορισμένες μόνο τοιχογραφίες στην κόγχη του ιερού, ενώ σώζεται και το 

πυργοειδές κωδωνοστάσιο. 
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4.5 Γενικές Πληροφορίες για την Περιοχή των Πρεσπών 

 

Παρά την γεωγραφική απομόνωση και αραιοκατοίκηση των Πρεσπών, η 

βυζαντινή και μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της περιοχής 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Εκτός από τη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη νότια πλευρά του ομώνυμου 

νησιού σώζονται τα ερείπια του ναού των Αγίων Αποστόλων (11ος – 12ος αι.), μιας 

μικρής τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα. Τα λείψανα οχύρωσης γύρω από το ναό, 

ενός ελληνιστικού κτίσματος και άλλων αρχαιοτήτων φανερώνουν τη συνεχή χρήση 

του χώρου από την ελληνιστική αρχαιότητα (στο σημείο αυτό τοποθετείται η 

αρχαία πόλη Λύκα) μέχρι τα βυζαντινά χρόνια. Ακόμα, ο κοιμητηριακός ναός του 

Αγίου Γεωργίου (15ος αι.) ξεχωρίζει για τις τοιχογραφίες του που συνιστούν 

χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκότροπης εκκλησιαστικής ζωγραφικής της περιοχής.  

    Ένα από τα παλαιότερα (αρχές του 11ου αι.) και σημαντικότερα μνημεία 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της περιοχής βρίσκεται στον Άγιο Γερμανό. 

Πρόκειται για έναν μικρό σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλο και νάρθηκα, ο 

οποίος ήταν αφιερωμένος στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό. Εδώ ο 

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα συνοπτικό πανόραμα 

βυζαντινής και μεταβυζαντινής αγιογραφίας, αφού στο εσωτερικού του ναού 

σώζονται αλλεπάλληλα στρώματα τοιχογραφιών που καλύπτουν χρονολογικά επτά 

αιώνες (11ος – 18ος). Θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει επί μακρόν την περιήγηση 

στα μνημεία της Πρέσπας παρατηρώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή και τον 

πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο του τρίκογχου ναού του Αγίου Νικολάου στην 

Πύλη (14ος αι.) ή θαυμάζοντας την πολυχρωμία και τη δραματικότητα των σκηνών 

στις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στο Πλατύ (1591).  
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Παρ’ όλα αυτά, ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και μοναδικά στοιχεία της 

περιοχής είναι οι βραχογραφίες και τα ασκηταριά στις απότομες όχθες της Μεγάλης 

Πρέσπας, σημάδια της έντονης παρουσίας μικρών μοναστικών κοινοτήτων και 

αναχωρητών. Η Παναγία η Ελεούσα (1373) και η Παναγία η Βλαχερνίτισσα (1455/6) 

αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα βραχογραφιών, τις οποίες μπορεί 

κανείς να δει μέσα από τη βάρκα στον μικρό κόλπο των Ψαράδων. 

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα τρία σωζόμενα ασκηταριά στον απότομο 

βράχο πάνω από την όχθη της Μεγάλης Πρέσπας. Το πρώτο από τα δύο που 

συναντά ο επισκέπτης στην περιήγησή του με βάρκα είναι το ασκηταριό της 

Μεταμόρφωσης (13ος αι.), από το οποίο σώζονται η μικρή μονόχωρη 

καμαροσκέπαστη εκκλησία και ορισμένα ίχνη από τα κελιά των μοναχών. Στη 

συνέχεια, μπορεί κανείς να δει τα ερείπια του ασκηταριού της Μικρής Ανάληψης 

(15ος αι.), από το οποίο διακρίνονται κάποια στοιχεία τοιχογραφιών της κόγχης του 

ιερού. 

Πληρέστερα διατηρημένο είναι το ασκηταριό της Παναγίας Ελεούσας (αρχές 

15ου αι.), το οποίο βρίσκεται σε μια σπηλιά με σχετικά μεγάλο άνοιγμα. Ο μικρός 

μονόχωρος ναός με ημιεξαγωνική κόγχη είναι κατάκοσμος με τοιχογραφίες, με 

χαρακτηριστικότερη αυτήν της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας στο τόξο πάνω από 

την είσοδο. Η επιγραφή πάνω από τη μικρή πόρτα μας πληροφορεί για τους 

μοναχούς - κτήτορες του ναού, τον άρχοντα της περιοχή Βουλκασινό και την ακριβή 

ημερομηνία οικοδόμησης (1409/10). 
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Κεφάλαιο 5ο  

Ανάπτυξη Εφαρμογής 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία ανάπτυξης της εφαρμογής και 

σχολιάζεται ο κώδικας που απαιτήθηκε για τη συγγραφή της εφαρμογής. 

 Μία εφαρμογή για συσκευές Android αποτελείται από τις κλάσεις Java που 

περιλαμβάνουν τη λειτουργικότητα και από αρχεία xml που παρέχουν την όψη της 

κάθε οθόνης. 

 Αρχικά, υλοποιήθηκε μία κλάση DatabaseHelper.java, όπου έχει 

δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων σε SQLiteDatabase με όνομα florinamuseum και 

περιέχει σε διαφορετικούς πίνακες όλες τις εικόνες και τις περιγραφές τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πίνακες της βάσης είναι οι εξής: 

 florina1EL και florina1EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των χώρων της Ελληνιστικής Πόλης της Φλώρινας στα 

ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 florina2EL και florina2EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές της αγγειοπλαστικής της Ελληνιστικής Πόλης της 

Φλώρινας στα ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 florina3EL και florina3EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των εργαλείων – μεταλλικών αντικειμένων της 

Ελληνιστικής Πόλης της Φλώρινας στα ελληνικά και στα αγγλικά, 

αντίστοιχα. 

 florina4EL και florina4EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές της γλυπτικής - κοροπλαστικής της Ελληνιστικής Πόλης 

της Φλώρινας στα ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 
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 florina5EL και florina5EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των νομισμάτων της Ελληνιστικής Πόλης της Φλώρινας 

στα ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 petres1EL και petres1EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των χώρων της Ελληνιστικής Πόλης της Φλώρινας στα 

ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 petres2EL και petres2EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές της αγγειοπλαστικής της Ελληνιστικής Πόλης των Πετρών 

στα ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 petres3EL και petres3EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των εργαλείων – μεταλλικών αντικειμένων της 

Ελληνιστικής Πόλης των Πετρών στα ελληνικά και στα αγγλικά, 

αντίστοιχα. 

 petres4EL και petres4EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές της γλυπτικής - κοροπλαστικής της Ελληνιστικής Πόλης 

των Πετρών στα ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 petres5EL και petres5EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των νομισμάτων της Ελληνιστικής Πόλης των Πετρών στα 

ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 arxaiotites1EL και arxaiotites1EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των ναών – ασκηταριών της περιοχής της Φλώρινας στα 

ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

 arxaiotites2EL και arxaiotites2EN, που περιέχουν τις εικόνες και τις 

περιγραφές των τοιχογραφιών – βραχογραφιών της περιοχής των 

Πετρών στα ελληνικά και στα αγγλικά, αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια, με εντολές sql, οι εικόνες καταχωρήθηκαν μέσα στη βάση 

δεδομένων και δημιουργήθηκαν μέθοδοι για την επιστροφή των κατάλληλων 
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εικόνων και περιγραφών. Ο κώδικας της κλάσης DatabaseHelper.java 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Πίνακας 1: Κλάση DatabaseHelper 

package gr.android.museum; 

 

import android.content.Context; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

 

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 

  

 SQLiteDatabase db; 

 Context context; 

 static final String dbName = "florinamuseum"; 

  

 public DatabaseHelper(Context context) { 

    super(context, dbName, null, 1 );  

    this.context = context; 

 } 

  

 @Override 

    public synchronized void close() { 

  super.close(); 

 } 

  

 @Override 

 public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina1EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina1EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );   

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina2EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     
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  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina2EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina3EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina3EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina4EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina4EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina5EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS florina5EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres1EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres1EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres2EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres2EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres3EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres3EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres4EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres4EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres5EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petres5EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

   

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS arxaiotites1EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     
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  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS arxaiotites1EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS arxaiotites2EL ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" );     

  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS arxaiotites2EN ( id INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " + "name TEXT, description TEXT)" ); 

   

   

  //Inserting 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EL (name,description ) VALUES ( 'fl101' , 'Η 

Ελληνιστική πόλη της Φλώρινας από ανατολικά, αεροφωτογραφία.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EL (name,description ) VALUES ( 'fl102' , 'Η 

Ελληνιστική πόλη της Φλώρινας από βορειοδυτικά, γενική άποψη.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EL (name,description ) VALUES ( 'fl103' , 'Η 

Ελληνιστική πόλη της Φλώρινας, γενική άποψη από βορειοανατολικά.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EL (name,description ) VALUES ( 'fl104' , 'Δάπεδο 

σπιτιού με κομμάτια κεραμιδιών.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EL (name,description ) VALUES ( 'fl105' , 

'Πιθεώνας σπιτιού.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EN (name,description ) VALUES ( 'fl101' , 'Florina. 

The Hellenistic city. Air view from the east.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EN (name,description ) VALUES ( 'fl102' , 'Florina. 

The Hellenistic city. General view from the northwest.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EN (name,description ) VALUES ( 'fl103' , 'Florina. 

The Hellenistic city. General view from the northeast.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EN (name,description ) VALUES ( 'fl104' , 

'Courtyard floor made of tile fragments.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina1EN (name,description ) VALUES ( 'fl105' , 'Storage 

jar installation in a house.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl201' , 'Οινοχόη. 

Προσφιλές αγγείο καθημερινής χρήσης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl202' , 'Πήλινη 

οινοχόη.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl203' , 'Πήλινος 

ασκός με διακόσμηση τύπου δυτικής κλιτύος.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl204' , 'Υδρία 
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διακοσμημένη με οριζόντιες ταινίες.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl205' , 'Πήλινος 

αμφορέας μακεδονικού τύπου.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl206' , 'Πήλινος 

πιθαμφορέας.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl207' , 'Πήλινο 

άωτο κύπελλο.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl208' , 'Πινάκια 

(πιάτα) από οικίες της ελληνιστικής πόλης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl209' , 'Τμήμα 

κρατήρα με διηγηματική σκηνή Ιλίου Περσέως.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl2010' , 'Τμήμα 

κρατήρα με ήρωες που κρατούν δαυλούς.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl2011' , 

'Μετάλλιο σκύφου με ανθεμωτή διακόσμηση.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl2012' , 'Τμήμα 

σκύφου με μορφές ηρώων.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl2013' , 'Πήλινο 

θυμιατήρι.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EL (name,description ) VALUES ( 'fl2014' , 'Πήλινες 

αγνύθες για το τέντωμα των νημάτων κάθετου αργαλειού.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl201' , 

'Oenochoe (Jug). One of the commonest vessels of daily use.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl202' , 'Wine 

jug.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl203' , 'Guttus 

with west slope style decoration. ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl204' , 'Hydria 

decorated with horizontal bands.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl205' , 

'Macedonian-type amphora.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl206' , 'Jar-

amphora.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl207' , 'Thin-

walled beaker.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl208' , 'Plates 

from houses of the Hellenistic city.');"); 
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  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl209' , 'Part of a 

krater (mixing bowl) showing the Sack of Troy.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl2010' , 'Part of 

o krater depicting heroes holding torches.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl2011' , 

'Medallion from a bowl with palmetto decoration.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl2012' , 

'Fragmentary bowl representing figures of heroes.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl2013' , 

'Incense – burner.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina2EN (name,description ) VALUES ( 'fl2014' , 

'Terracotta loom weights for warp-weighted loom.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl301' , 

'Σιδερένιο κλειδί και λαβή πιθανόν κιβωτίου.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl302' , 

'Σιδερένιο σκαπτικό εργαλείο.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl303' , 'Λαβή 

χάλκινου αγγείου και λεπτομέρεια.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl304' , 'Λαβή 

χάλκινου αγγείου και λεπτομέρεια.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl305' , 

'Σιδερένιος τρίποδας μαγειρικής (πυροστιά).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl306' , 'Χάλκινες 

αιχμές δοράτων και χάλκινο βέλος.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl307' , 'Χάλκινο 

λυχνάρι.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EL (name,description ) VALUES ( 'fl308' , 'Χρυσό 

δακτυλίδι με κορνήλιο στη σφενδόνη.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl301' , 'Iron key 

and implement.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl302' , 'Iron 

digging tool.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl303' , 'Handle 

of a bronze vessel and detail.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl304' , 'Handle 

of a bronze vessel and detail.');"); 
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  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl305' , 'Iron 

cooking tripod.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl306' , 'Bronze 

spearheads and bronze arrow.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl307' , 'Bronze 

lamp.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina3EN (name,description ) VALUES ( 'fl308' , 'Gold 

ring set with a cornelian.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EL (name,description ) VALUES ( 'fl401' , 'Χάλκινο 

εξάρτημα κάτω από τη λαβή αγγείου με μορφή Έρωτα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EL (name,description ) VALUES ( 'fl402' , 'Ερμαϊκή 

στήλη. Ένα από τα αντικείμενα λατρείας.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EL (name,description ) VALUES ( 'fl403' , 

'Μετάλλιο με προτομή Άρτεμης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EL (name,description ) VALUES ( 'fl404' , 'Κεφαλή 

πήλινου γυναικείου ειδωλίου.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EN (name,description ) VALUES ( 'fl401' , 'Bronze 

vase attachment in the form of a Cupid (Eros).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EN (name,description ) VALUES ( 'fl402' , 

'Fragmentary herm. A cult object found on the site.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EN (name,description ) VALUES ( 'fl403' , 'Bust of 

Artemis.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina4EN (name,description ) VALUES ( 'fl404' , 'Head of 

a terra-cotta figurine of a woman.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl501' , 'Χάλκινο 

νόμισμα Αντίγονου Γονατά. Κεφαλή Αθηνάς (278-239 π.Χ.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl502' , 'Νόμισμα 

Αντιγόνου Γονατά. Πάνας στεφανώνει τρόπαιο (278-239 π.Χ.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl503' , 'Χάλκινο 

νόμισμα Πέλλης (187 – 31 π.Χ.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl504' , 'Χάλκινο 

νόμισμα Θεσσαλονίκης (187-31 π.Χ.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl505' , 

'Ασημένιο αθηναϊκό τετράδραχμο νέας τεχνοτροπίας.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl506' , 
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'Ασημένιο Αθηναϊκό τετράδραχμο νέας τεχνοτροπίας.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl507' , 'Χάλκινο 

νόμισμα ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ της τέταρτης μερίδας (158-148 π.Χ.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl508' , 'Χάλκινο 

νόμισμα Θεσσαλονίκης (187-31 π.Χ.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EL (name,description ) VALUES ( 'fl509' , 'Χάλκινο 

νόμισμα ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (187-168 π.Χ.)');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl501' , 'Bronze 

coin of King Antigonos Gonatas. Head of Athena (278-239 B.C.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl502' , 'Bronze 

coin of King Antigonos Gonatas. Head of Athena (278-239 B.C.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl503' , 'Coin of 

king Antigonos Gonatas. Pan crowning trophy (278-239 B.C.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl504' , 'Bronze 

coin of  Thessaloniki (187-31 B.C.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl505' , 'New 

style silver Athenian tetradrachm.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl506' , 'New 

style silver Athenian tetradrachm.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl507' , 

'Macedonian bronze coin from the fourth Administrative Unit (Meris). (158-148 B.C.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl508' , 'Bronze 

coin of  Thessaloniki (187-31 B.C.)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO florina5EN (name,description ) VALUES ( 'fl509' , 

'Macedonian bronze coin (187-168 B.C.)');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EL (name,description ) VALUES ( 'pe101' , 

'Αεροφωτογραφία του λόφου με την Eλληνιστική πόλη.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EL (name,description ) VALUES ( 'pe102' , 

'Αεροφωτογραφία νότιου πλατώματος.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EL (name,description ) VALUES ( 'pe103' , 

'Αναπαράσταση Eλληνιστικής πόλης (Σχ. Γ. Βελένης).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EL (name,description ) VALUES ( 'pe104' , 'Άποψη 

της συνοικίας της κρήνης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EL (name,description ) VALUES ( 'pe105' , 'Άποψη 

του αγωγού.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EL (name,description ) VALUES ( 'pe106' , 'Ο 
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χώρος της δεξαμενής δυτικά της κρήνης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EL (name,description ) VALUES ( 'pe107' , 

'Θησαυρός μεταλλικών αντικειμένων σε πιθάρι.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EN (name,description ) VALUES ( 'pe101' , 'Air 

view of the hill with the Hellenistic city.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EN (name,description ) VALUES ( 'pe102' , 'Air 

view of the southern plateau. ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EN (name,description ) VALUES ( 'pe103' , 

'Representation of the Hellenistic city (by G. Velenis).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EN (name,description ) VALUES ( 'pe104' , 'View of 

the district of the fountain.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EN (name,description ) VALUES ( 'pe105' , 'View of 

the pipe.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EN (name,description ) VALUES ( 'pe106' , 'The 

water-basin west of the fountain.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres1EN (name,description ) VALUES ( 'pe107' , 'A 

hoard of metal object in a jar.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EL (name,description ) VALUES ( 'pe201' , 'Πήλινα 

λυχνάρια υστεροελληνιστικών χρόνων κατασκευασμένα με μήτρα, προϊόντα του τοπικού 

εργαστηρίου.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EL (name,description ) VALUES ( 'pe202' , 

'Ανάγλυφοι μελαμβαφείς κρατήρες και ηθμός, προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου κεραμικής.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EL (name,description ) VALUES ( 'pe203' , 

'Μελαμβαφής κρατήρας με ανάγλυφη διακόσμηση.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EL (name,description ) VALUES ( 'pe204' , 

'Κρατήρας με ανάγλυφη διακόσμηση.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EL (name,description ) VALUES ( 'pe205' , 'Σκύφος 

με ανάγλυφη διακόσμηση.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EL (name,description ) VALUES ( 'pe206' , 'Σκύφος 

με ανάγλυφες μορφές σατύρου και μέδουσας.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EL (name,description ) VALUES ( 'pe207' , 'Πήλινα 

λυχνάρια.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EN (name,description ) VALUES ( 'pe201' , 'Late 

Hellenistic clay lamps constructed with matrix, products of local workshop.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EN (name,description ) VALUES ( 'pe202' , 'Reliefs 
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black glazed kraters and strainer, products of local workshop.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EN (name,description ) VALUES ( 'pe203' , 'Black 

glazed krater with relief recoration.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EN (name,description ) VALUES ( 'pe204' , 'Krater 

with relief decoration.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EN (name,description ) VALUES ( 'pe205' , 'Bowl 

with relief decoration.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EN (name,description ) VALUES ( 'pe206' , 'Relief 

bowl in a shape of a face, a medusa and a satyr.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres2EN (name,description ) VALUES ( 'pe207' , 'Terra-

cotta lamps. ');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EL (name,description ) VALUES ( 'pe301' , 

'Σιδερένια εργαλεία για κλάδεμα αμπελιού.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EL (name,description ) VALUES ( 'pe302' , 

'Σιδερένιο εργαλείο για κλάδεμα αμπελιού.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EL (name,description ) VALUES ( 'pe303' , 'Χάλκινα 

κουδούνια από το δωμάτιο του ιερού στο σπίτι του Ιόλλα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EL (name,description ) VALUES ( 'pe304' , 

'Σιδερένια εργαλεία.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EN (name,description ) VALUES ( 'pe301' , 'Iron 

implements for viticulture.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EN (name,description ) VALUES ( 'pe302' , 'Iron 

implement for viticulture.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EN (name,description ) VALUES ( 'pe303' , 'Bronze 

bells from the sacred room in Iollas house.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres3EN (name,description ) VALUES ( 'pe304' , 'Iron 

tools.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe401' , 'Πήλινη 

προτομή γυναικείας μορφής, προϊόν του τοπικού εργαστηρίου κεραμοπλαστικής.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe402' , 'Πήλινο 

ειδώλιο της θεάς Ενοδίας.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe403' , 'Πήλινα 

ειδώλια.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe404' , 'Άγαλμα 

της θεάς Αρτέμιδος.');"); 
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  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe405' , 

'Μαρμάρινο ακέφαλο άγαλμα Άρτεμης από τις Πέτρες, ρωμαϊκών χρόνων.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe406' , 

'Ενεπίγραφη ανάγλυφη στήλη.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe407' , 

'Ενεπίγραφη αναθηματική στήλη στον Δία Ελευθέριο και Ρώμη. Από τις Πέτρες, ρωμαϊκοί 

χρόνοι.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EL (name,description ) VALUES ( 'pe408' , 

'Μαρμάρινο ηλιακό ρολόι.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe401' , 'Female 

terracotta bust, product of local ceramic workshop.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe402' , 

'Terracotta figurine of Enodia.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe403' , 

'Terracotta figurines.  ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe404' , 'Marble 

statue of Artemis.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe405' , 

'Headless Marble Statue of Artemis. From the Village Petres, Roman Times.  ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe406' , 

'Inscribed relief stele.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe407' , 

'Inscribed Votive Stele to Zeus Eleutherios and Rome. Form Petres, Roman Times.  ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO petres4EN (name,description ) VALUES ( 'pe408' , 'Marble 

sun-dial.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres5EL (name,description ) VALUES ( 'pe501' , 'Ο 

θησαυρός των 125 δηναρίων που βρέθηκε στην ακρόπολη.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO petres5EN (name,description ) VALUES ( 'pe501' , 'The 

hoard of 125 denarii from the acropolis.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar101' , 'Η 

Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Άποψη.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar102' , 

'Νησί του Αγίου Αχιλλείου. Γενική άποψη της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar103' , 
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'Βασιλική Αγίου Αχιλλείου, η εξωτερική πλευρά της κόγχης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar104' , 

'Άγιος Γερμανός, ναός του 11ου αιώνα στο ομώνυμο χωριό, άποψη από νοτιοανατολικά.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar105' , 'Η 

μονή της Παναγίας της Πορφύρας στο νησί του Αγίου Αχιλλείου. Άποψη του καθολικού της μονής 

από τα νοτιοδυτικά.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar106' , 'Ο 

ναός του Αγίου Νικολάου στο Πλατύ. Δυτικός τοίχος.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar107' , 

'Νησί Αγίου Αχιλλείου. Η μονή της Παναγίας Πορφύρας. Το εσωτερικό του Καθολικού.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar108' , 

'Ασκηταριό της Παναγίας Ελεούσας από τα νοτιοδυτικά. Διακρίνονται οι επιγραφές της δυτικής 

πρόσοψης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar109' , 

'Ασκηταριό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μεγάλη Πρέσπα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar1010' , 

'Μεγάλη Πρέσπα. Ασκηταριό της Παναγίας Ελεούσας στο βάθος σπηλαίου.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar1011' , 

'Εξωτερική όψη του ασκηταριού της Μικρής Ανάληψης στη Μεγάλη Πρέσπα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EL (name,description ) VALUES ( 'ar1012' , 'Το 

εσωτερικό του ναού του ασκηταριού της Μικρής Ανάληψης.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar101' , 'The 

Basilica of St Achilleios. View.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar102' , 'The 

Island of St Achilleios. General view of the Basilica of St Achillios.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar103' , 

'Basilica of St Achilleios, the external side of the niche St Achilleios. ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar104' , 'St 

Germanos , temple church 11th century in the village with the same name, view from southeast.  ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar105' , 'The 

Monastery of Holy Mother Porfira on the island St Achilleios. View from northeast.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar106' , 

'Platy Prespas. Church of St Nicholaos. West wall. ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar107' , 'The 

island of St Acheillios. The Monastery of the Holy Mother Porfira. Interior of the main church.  ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar108' , 

'Hermitage of the Holy Mother Eleousa from the southwest. The inscriptions of the west face are 
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discerned. ');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar109' , 

'Hermitage of Metamorfosi Sotiros on the Great Prespa Lake.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar1010' , 

'Great Prespa Lake. Hermitage of Holy Mother Eleousa in the end of a care.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar1011' , 

'External view of the hermitage of the Mikri Analipsi on the Great Prespa Lake.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites1EN (name,description ) VALUES ( 'ar1012' , 

'The interior of the church of the hermitage of the Mikri Analipsi.');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar201' , 

'Μορφή αγγέλου από τις αποτοιχισμένες τοιχογραφίες του 12ου αιώνα της Βασιλικής του Αγίου 

Αχιλλείου, που σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar202' , 'Η 

Θεοτόκος της κόγχης του ιερού. Ναός Αγίου Γεωργίου στο νησί του Αγίου Αχιλλείου. Τέλη 15ου 

αιώνα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar203' , 

'Παναγία η Πορφύρα. Η ομώνυμη Θεοτόκος σε αψίδα πάνω από την κεντρική θύρα εισόδου προς 

τον κυρίως ναό. Μέσα 16ου αιώνα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar204' , 'Η 

Παναγία η Βλαχερνίτισσα, τοιχογραφία του 1741 στην κόγχη του καθολικού της μονής της Παναγίας 

της Πορφύρας, στο νησί του Αγίου Αχιλλείου.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar205' , 'Η 

μορφή του Αγίου Γερμανού στην κόγχη επάνω από την δυτική είσοδο στον ναό, τοιχογραφία του 

12ου-13ου αιώνα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar206' , 

'Μεγάλη Πρέσπα, ναός της Παναγίας Ελεούσας. Η Κοίμηση της Θεοτόκου και η κτητορική επιγραφή 

του 1410.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar207' , 

'Ασκηταριό της Μικρής Ανάληψης στη Μεγάλη Πρέσπα. Η ζωγραφική της ανατολικής πλευράς, με 

την Παναγία Πλατυτέρα στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar208' , 

'Πλατύ Πρεσπών, ναός του Αγίου Νικολάου  (Μεταμόρφωση του Σωτήρα). Η Κοίμηση της Θεοτόκου 

και η κτητορική επιγραφή του 1591.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar209' , 

'Ναός της Υπαπαντής στο χωριό Λαιμός. Ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στην κόγχη του διακονικού 

ναού.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2010' , 
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'Ναός Αγίου Νικολάου (Μεταμόρφωση του Σωτήρα) στο χωριό Πλατύ. Ο Χριστός Ελκόμενος. 

1591.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2011' , 

'Ναός Αγίου Νικολάου (Μεταμόρφωση του Σωτήρα) στο χωριό Πλατύ. Ο Μυστικός Δείπνος. 

1591.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2012' , 

'Ναός Αγίου Νικολάου (Μεταμόρφωση του Σωτήρα) στο χωριό Πλατύ. Οι Άγιοι Θεόδωροι και Άγιος 

Προκόπιος. 1591.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2013' , 

'Ναός Αγίου Γερμανού στο χωριό Άγιος Γερμανός. Ο Άγιος Βικέντιος. 1743.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2014' , 

'Ναός Αγίου Γερμανού στο χωριό Άγιος Γερμανός. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων. 1743.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2015' , 

'Ασκηταριό της Παναγίας Ελεούσας. Επιτάφιος Θρήνος. 1410.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2016' , 

'Ασκηταριό της Παναγίας Ελεούσας. Ο της Μεγάλης Βουλής Άγγελος. 1410.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2017' , 

'Ασκηταριό της Παναγίας Ελεούσας. Η Παράσταση της Παναγίας Ελεούσας, πάνω από τη θύρα 

εισόδου του ναού. Αρχές 15ου αιώνα.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2018' , 

'Παράσταση της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας σε βράχο της όχθης της Μεγάλης Πρέσπας, κοντά στο 

χωριό Ψαράδες. 1455.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EL (name,description ) VALUES ( 'ar2019' , 

'Παράσταση της Παναγίας της Ελεούσας σε βράχο της όχθης της Μεγάλης Πρέσπας, κοντά στο χωριό 

Ψαράδες. ');"); 

   

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar201' , 

'Painted angel abstracted from St Achilleios Basilica (12th c., Florina’ s Archaeological Museum).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar202' , 

'Holy Mother fresco from St George’s niche in St Achilleios island (late 15th c.).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar203' , 

'Holy Mother fresco from central door’s arch in Holy Mother Porfyra monastery (mid 16th c.).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar204' , 

'Holy Mother Vlachernitissa fresco from Holy Mother Porfyra monastery in St Achilleios island 

(1741).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar205' , 'St 

Germanos fresco from west entrance’s niche, St Germanos church (12th – 13th c.).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar206' , 
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'Great Prespa Lake, Eleousa church. Assumption of the Virgin and builder’s  inscription (1410).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar207' , 

'Mikri Analipsi Hermitage in Great Prespa Lake. Frescos from eastern side, with Holy Mother 

Platytera.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar208' , 

'Platy Prespas, St Nikolaos church (Metamorfosi Sotiros). Assumption of the Virgin and builder’s 

inscription (1591)');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar209' , 

'Lemos Prespas, Ipapandis church. St Romanos Melodos fresco from niche diaconal church.');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2010' , 

'Platy Prespas, St Nikolaos church (Metamorfosi Sotiros). Christ Elkomenos fresco (1591).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2011' , 

'Platy Prespas, St Nikolaos church (Metamorfosi Sotiros). Last Supper fresco (1591).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2012' , 

'Platy Prespas, St Nikolaos church (Metamorfosi Sotiros). Sts Theodoroi and St Prokopios frescos 

(1591).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2013' , 'St 

Germanos church. St Vincent fresco (1743).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2014' , 'St 

Germanos church. St Theodoros Tiron fresco (1743).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2015' , 

'Holy Mother Eleousa Hermitage. Grave Lamentation (1410).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2016' , 

'Holy Mother Eleousa Hermitage. Angel fresco (1410).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2017' , 

'Holy Mother Eleousa Hermitage. Holy Mother Eleousa fresco from church’ s main entrance (early 

15th c.).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2018' , 

'Holy Mother Vlachernitissa rock painting in Great Prespa’s lakeshore, near Psarades village 

(1455).');"); 

  db.execSQL("INSERT INTO arxaiotites2EN (name,description ) VALUES ( 'ar2019' , 

'Holy Mother Eleousa rock painting in Great Prespa’s lakeshore, near Psarades village.');"); 

   

 } 

 

 public Cursor getFlorina1(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 
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  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina1EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina1EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getFlorina2(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina2EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina2EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getFlorina3(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina3EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina3EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getFlorina4(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 



Στεργίου Θεόδωρος     Σελίδα 69 

 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina4EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina4EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getFlorina5(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina5EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM florina5EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getPetres1(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres1EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres1EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getPetres2(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres2EL" , null ); 

  } else { 



Στεργίου Θεόδωρος     Σελίδα 70 

 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres2EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getPetres3(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres3EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres3EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getPetres4(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres4EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres4EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getPetres5(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres5EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM petres5EN" , null ); 

  }   
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  return c; 

 } 

  

 public Cursor getArxaiotites1(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM arxaiotites1EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM arxaiotites1EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 public Cursor getArxaiotites2(String language) { 

  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 

  Cursor c; 

      

  if( language.equals("ell") || language.equals("el") ){ 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM arxaiotites2EL" , null ); 

  } else { 

   c = db.rawQuery( "SELECT * FROM arxaiotites2EN" , null ); 

  }   

  return c; 

 } 

  

 @Override 

 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

   

 } 

} 

 

 Στη συνέχεια, οι εικόνες που εισήχθησαν στη βάση δεδομένων, 

τοποθετήθηκαν στο φάκελο res του project.  
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 Έπειτα, δημιουργήθηκε ένα slideshow με javascript για την εμφάνιση 

κάποιων ερωτήσεων που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Ο κώδικας 

αυτός έχει τοποθετηθεί στο φάκελο assets του project ως δύο ξεχωριστά αρχεία 

(splash_ell.html και splash_en.html), ένα για τα ελληνικά και ένα για τα αγγλικά. Ο 

κώδικας του αρχείου splash_ell.html φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2: Αρχείο splash_ell.html 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charset="utf-8"> 

  <title>Splash</title> 

  <link href="splash.css" rel="stylesheet" /> 

  <script src="jquery.js" type="text/javascript"></script> 

  <script src="splash.js" type="text/javascript"></script> 

 </head> 

 <body> 

  <div id="master"> 

    <div class="center" id="first">Έχεις ακούσει για<br />τις 

αρχαιότητες της<br />περιοχής της Φλώρινας?</div> 

                <div class="center" id="second">Έχεις δει την<br />Ελληνιστική Πόλη<br />των 

Πρεσπών?</div> 

                <div class="center" id="third">Έχεις ακούσεις για<br />την Ελληνιστική Πόλη Λόφου<br 

/>Αγ. Παντελεήμωνα Φλώρινας?</div> 

                <div class="center" id="amth"><b>ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ</b><br /><b>ΤΗΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ</b></div> 

                <div class="center" id="continue">Πατήστε για Συνέχεια</div> 

  </div> 

 </body> 

</html> 

 

 Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν οι υπόλοιπες οθόνες της εφαρμογής. Η 

εφαρμογή υποστηρίζει τόσο τα ελληνικά όσο και τα αγγλικά. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω της αυτόματης αναγνώρισης της γλώσσας της έξυπνης συσκευής. 
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 Ενδεικτικά, παρουσιάζεται το αρχείο Main.java που περιέχει τον κώδικα της 

κύριας οθόνης της εφαρμογής και του αρχείου main.xml που περιέχει τον κώδικα 

για την όψη της κύριας οθόνης. 

 

Πίνακας 3: Κλάση Main.java 

package gr.android.museum; 

 

import gr.android.museum.R; 

import gr.android.museum.R.color; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Color; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.LinearLayout; 

 

public class Main extends Activity implements OnClickListener { 

  

 Button arxaiotitesButton; 

 Button florinaButton; 

 Button petresButton; 

 Button vyzantinaButton; 

 Button vivliographiaButton; 

 Button exitButton; 

 LinearLayout mainLayout; 

  

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 

        this.setResult(0); 

        initViews(); 

    } 
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    private void initViews(){ 

      

     mainLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.mainLayout); 

     mainLayout.setBackgroundColor(Color.GRAY); 

      

     arxaiotitesButton = (Button) findViewById(R.id.arxaiotitesButton); 

     arxaiotitesButton.setOnClickListener(this); 

     arxaiotitesButton.getBackground().setAlpha(140); 

     arxaiotitesButton.setTextColor(color.black); 

      

     florinaButton = (Button) findViewById(R.id.florinaButton); 

     florinaButton.setOnClickListener(this); 

     florinaButton.getBackground().setAlpha(140); 

     florinaButton.setTextColor(color.black); 

      

     petresButton = (Button) findViewById(R.id.petresButton); 

     petresButton.setOnClickListener(this); 

     petresButton.getBackground().setAlpha(140); 

     petresButton.setTextColor(color.black); 

      

     vyzantinaButton = (Button) findViewById(R.id.vyzantinaButton); 

     vyzantinaButton.setOnClickListener(this); 

     vyzantinaButton.getBackground().setAlpha(140); 

     vyzantinaButton.setTextColor(color.black); 

      

     vivliographiaButton = (Button) findViewById(R.id.vivliographiaButton); 

     vivliographiaButton.setOnClickListener(this); 

     vivliographiaButton.getBackground().setAlpha(140); 

     vivliographiaButton.setTextColor(color.black); 

      

     exitButton = (Button) findViewById(R.id.exitButton); 

     exitButton.setOnClickListener(this); 

     exitButton.getBackground().setAlpha(140); 

     exitButton.setTextColor(color.black); 

    } 

     

 public void onClick(View v){ 
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  Intent intent;  

     switch (v.getId()){ 

     case R.id.arxaiotitesButton : 

      intent = new Intent(this, Arxaiotites.class); 

      startActivity(intent); 

      break; 

     case R.id.florinaButton : 

      intent = new Intent(this, Florina.class); 

      startActivity(intent); 

      break; 

     case R.id.petresButton : 

      intent = new Intent(this, Petres.class); 

      startActivity(intent); 

      break; 

     case R.id.vyzantinaButton : 

      intent = new Intent(this, Vyzantina.class); 

      startActivity(intent); 

      break; 

     case R.id.vivliographiaButton : 

      intent = new Intent(this, Vivliographia.class); 

      startActivity(intent); 

      break; 

     case R.id.exitButton : 

      this.finish(); 

      break; 

     } 

    } 

  

 

 public void onDestroy() { 

        super.onDestroy(); 

        android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid()); 

    }   

} 
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Πίνακας 4: Αρχείο main.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/mainLayout" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

 

    <Button 

        android:id="@+id/arxaiotitesButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_margin="14dip" 

        android:text="@string/arxaiotitesButton" /> 

        

    <Button 

        android:id="@+id/florinaButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_margin="14dip" 

         android:text="@string/florinaButton" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/petresButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_margin="20dip" 

        android:text="@string/petresButton" 

        android:textColor="@color/black" /> 

     

    <Button 

        android:id="@+id/vyzantinaButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_margin="20dip" 

        android:text="@string/vyzantinaButton" 

        android:textColor="@color/black" /> 
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    <Button 

        android:id="@+id/vivliographiaButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_margin="20dip" 

        android:text="@string/vivliographiaButton" 

        android:textColor="@color/black" /> 

     

    <Button 

        android:id="@+id/exitButton" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_margin="14dip" 

        android:text="@string/exitButton" /> 

 

</LinearLayout> 

 

 Τέλος, παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος προβολής χαρτών μέσω του 

google maps. Για παράδειγμα, για την εμφάνιση ενός χάρτη για την ελληνιστική 

πόλη της Φλώρινας δημιουργήθηκε αρχικά η κλάση FlorinaMap.java. 

 

 

package gr.android.museum; 

 

import java.util.Locale; 

 

import gr.android.museum.R; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.webkit.WebView; 

 

public class FlorinaMap extends Activity { 
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    private WebView webView; 

 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.florinamap); 

              

        webView = (WebView) findViewById(R.id.webView1); 

        webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

         

        String language = Locale.getDefault().getISO3Language(); 

        webView.loadUrl("file:///android_asset/florinamap.html"); 

         

    } 

  

 @Override  

 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent)  

 {  

  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, intent);  

  if(resultCode==0){  

   finish();  

  }else{}  

 }  

  

}  

 

 Επίσης, δημιουργήθηκε το αρχείο florinamap.xml για την όψη του χάρτη. 

 

Πίνακας 5: Αρχείο florinamap.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 
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    android:orientation="vertical" > 

<WebView  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/webView1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

/> 

</LinearLayout> 

 

 Τέλος, μέσω του αρχείου florinamap.html εμφανίζεται ο χάρτης 

χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη google maps v.3. 

 

Πίνακας 6: Αρχείο florinamap.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <title>Florina Map</title> 

    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charset="utf-8"> 

    <style> 

      html, body, #map-canvas { 

        height: 100%; 

        margin: 0px; 

        padding: 0px 

      } 

    </style> 

    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp"></script> 

    <script> 

var map; 

function initialize() { 

  var mapOptions = { 

    zoom: 11, 

    center: new google.maps.LatLng(40.76311, 21.39389) 

  }; 

  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), 
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      mapOptions); 

} 

 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <div id="map-canvas"></div> 

  </body> 

</html> 
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Κεφάλαιο 6ο  

Παρουσίαση Εφαρμογής 
 

Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε. Κατά 

την εκκίνηση της εφαρμογής εμφανίζονται κάποιες ερωτήσεις για την προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος του κοινού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Αρχικές Ερωτήσεις Προσέλκυσης Ενδιαφέροντος 
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Στη συνέχεια, εμφανίζεται το όνομα της εφαρμογής και ο χρήστης καλείται 

να πατήσει πάνω στην οθόνη για να προχωρήσει στο κυρίως μέρος της εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 22: Εμφάνιση Ονόματος Εφαρμογής 
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Στη συνέχεια εμφανίζεται η κύρια οθόνη της εφαρμογής, από όπου ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις επιλογές που εμφανίζονται στην παρακάτω 

εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Αρχική Οθόνη Εφαρμογής 
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Αν ο χρήστης επιλέξει να δει κάποιες γενικές πληροφορίες για τους 

αρχαιολογικούς χώρους της Φλώρινας, τότε εμφανίζεται το κείμενο που φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Πληροφορίες για τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Φλώρινας 
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Αν ο χρήστης επιλέξει να δει πληροφορίες για την Ελληνιστική Πόλη της 

Φλώρινας, τότε εμφανίζεται το μενού που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: Μενού Επιλογών για την Ελληνιστική Πόλη Φλώρινας 
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Επιλέγοντας την πρώτη διαθέσιμη επιλογή, ο χρήστης μπορεί να δει κάποιες 

γενικές πληροφορίες για την Ελληνιστική Πόλη της Φλώρινας, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω Εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Πληροφορίες για την Ελληνιστική Πόλη Φλώρινας 
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Επιλέγοντας την τελευταία διαθέσιμη επιλογή, ο χρήστης μπορεί να δει το 

χάρτη της περιοχής, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27: Χάρτης Ελληνιστικής Πόλης Φλώρινας 
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Αν ο χρήστης επιλέξει τις υπόλοιπες επιλογές, τότε μπορεί να δει 

φωτογραφίες και πληροφορίες για το χώρο, την αγγειοπλαστική, τα εργαλεία – 

μεταλλικά αντικείμενα, τη γλυπτική – κοροπλαστική και τα νομίσματα, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Εικόνες και Πληροφορίες για το Χώρο της Ελληνιστικής Πόλης Φλώρινας 
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Εικόνα 29: Εικόνες και Πληροφορίες για την Αγγειοπλαστική της Ελληνιστικής Πόλης Φλώρινας 
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Εικόνα 30: Εικόνες και Πληροφορίες για τα Εργαλεία – Μεταλλικά Αντικείμενα της Ελληνιστικής 

Πόλης Φλώρινας 
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Εικόνα 31: Εικόνες και Πληροφορίες για τη Γλυπτική - Κοροπλαστική της Ελληνιστικής Πόλης 

Φλώρινας 
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Εικόνα 32: Εικόνες και Πληροφορίες για τα Νομίσματα της Ελληνιστικής Πόλης Φλώρινας 
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Επίσης, αν ο χρήστης επιλέξει κάποια από τις εικόνες, τότε εμφανίζονται 

πληροφορίες για την εικόνα αυτή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 33: Πληροφορίες Νομίσματος της Ελληνιστικής Πόλης Φλώρινας 
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Αντίστοιχα, αν ο χρήστης επιλέξει από το αρχικό μενού να δει πληροφορίες 

για την Ελληνιστική Πόλη Πετρών, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34: Μενού Επιλογών για την Ελληνιστική Πόλη Πετρών 
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Επιλέγοντας την πρώτη διαθέσιμη επιλογή, ο χρήστης μπορεί να δει κάποιες 

γενικές πληροφορίες για την Ελληνιστική Πόλη της Πετρών, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω Εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35: Πληροφορίες για την Ελληνιστική Πόλη Πετρών 
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Επιλέγοντας την τελευταία διαθέσιμη επιλογή, ο χρήστης μπορεί να δει το 

χάρτη της περιοχής, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36: Χάρτης Ελληνιστικής Πόλης των Πετρών 
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Αν ο χρήστης επιλέξει τις υπόλοιπες επιλογές, τότε μπορεί να δει 

φωτογραφίες και πληροφορίες για το χώρο, την αγγειοπλαστική, τα εργαλεία – 

μεταλλικά αντικείμενα, τη γλυπτική – κοροπλαστική και τα νομίσματα, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 37: Εικόνες και Πληροφορίες για το Χώρο της Ελληνιστικής Πόλης Πετρών 

 

 



Στεργίου Θεόδωρος     Σελίδα 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 38: Εικόνες και Πληροφορίες για την Αγγειοπλαστική της Ελληνιστικής Πόλης Πετρών 
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Εικόνα 39: Εικόνες και Πληροφορίες για τα Εργαλεία – Μεταλλική Αντικείμενα της Ελληνιστικής 

Πόλης Πετρών 
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Εικόνα 40: Εικόνες και Πληροφορίες για τη Γλυπτική - Κοροπλαστική της Ελληνιστικής Πόλης 

Πετρών 
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Εικόνα 41: Εικόνες και Πληροφορίες για τα Νομίσματα της Ελληνιστικής Πόλης Πετρών 
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Επίσης, αν ο χρήστης επιλέξει κάποια από τις εικόνες, τότε εμφανίζονται 

πληροφορίες για την εικόνα αυτή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 42: Πληροφορίες για Νομίσματα της Ελληνιστικής Πόλης Πετρών 
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Αντίστοιχα, αν ο χρήστης επιλέξει από το αρχικού μενού να δει πληροφορίες 

για τα Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής των Πρεσπών, εμφανίζεται 

η παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43: Μενού Επιλογών για τα Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά Μνημεία της Περιοχής των 

Πρεσπών 
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Επιλέγοντας την πρώτη διαθέσιμη επιλογή, ο χρήστης μπορεί να δει κάποιες 

γενικές πληροφορίες για τα Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 44: Πληροφορίες για τα Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά Μνημεία της Περιοχής 
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Αν ο χρήστης επιλέξει τις υπόλοιπες επιλογές, τότε μπορεί να δει 

φωτογραφίες και πληροφορίες για τους ναούς – ασκηταριά και τις τοιχογραφίες – 

βραχογραφίες, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45: Εικόνες και Πληροφορίες για τους Ναούς – Ασκηταριά της Περιοχής 
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Εικόνα 46: Εικόνες και Πληροφορίες για τις Τοιχογραφίες - Βραχογραφίες της Περιοχής 
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Επίσης, αν ο χρήστης επιλέξει κάποια από τις εικόνες, τότε εμφανίζονται 

πληροφορίες για την εικόνα αυτή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47: Πληροφορίες Τοιχογραφίας 
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Επίσης, από το αρχικό μενού επιλογών, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει 

τη βιβλιογραφίες – πηγές πάνω στην οποία βασίστηκε η εφαρμογή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48: Βιβλιογραφία – Πηγές Εφαρμογής 
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Κεφάλαιο 7ο  

Συμπεράσματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της χρήσης νέων τεχνολογιών 

σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Στα πλαίσια αυτής, παρουσιάστηκε η 

χρήση των εφαρμογών για έξυπνες συσκευές από αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία.  

Πιο συγκεκριμένα, έγινε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση 

των κυρίων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών σε αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία και ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές των αρχαιολογικών χώρων 

και μουσείων για έξυπνες συσκευές.  

Μετά τη μελέτη της χρήσης των εφαρμογών αυτών, αναπτύχθηκε μία 

εφαρμογή για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για τους αρχαιολογικούς 

χώρους και τα βυζαντινά μουσεία της πόλης της Φλώρινας. Η εφαρμογή αυτή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών για 

την προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. 

Ως μελλοντική προέκταση της εργασίας, μπορεί να αναπτυχθεί μία 

εφαρμογή για κινητά με λειτουργικό σύστημα Apple και να εμπλουτιστεί η 

εφαρμογή με περαιτέρω στοιχεία και λειτουργίες. 
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