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ΑΝΑΦΟΡΑ 2ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας 

 

ΟΝΟΜΑ TEAM* 

Castle Unity 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ* 

1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας 

 

ΤΑΞΗ (ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)* 

Α και Β Λυκείου 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Γενικό Λύκειο 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΝΟΜΑ)* 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ -ΤΑΝΙΑ  
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Τίτλος άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων 

Η Ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και η ενεργός συμμετοχή των νέων. 

Άρθρο Δημοσιογραφίας Δεδομένων 

Το Κάστρο της Αγίας Μαύρας, βρισκόμενο στην είσοδο του νησιού, σύμβολο της Λευκάδας  είναι 

ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα και αποτελεί πρότυπο 

οχυρωματικής τέχνης εκείνης της εποχής. Πρόκειται για το έργο: Ανάδειξη του κάστρου της Αγίας 

Μαύρας, ένα  έργο που παρακολουθούμε με τη χρήση ανοικτών δεδομένων στα πλαίσια της 

Ανοιχτής Διακυβέρνησης με την ενεργό συμμετοχή των νέων.  

Συναντηθήκαμε  με τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ του κάστρου, Μάρκο Σφέτσα και  ήρθαμε σε 

επαφή με την πλούσια ιστορία του κάστρου. Παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 

αρχιτεκτονική του εξέλιξη αλλά και τις σημαντικότερες στιγμές της πολυτάραχης ιστορίας του 

από το 1300μΧ μέχρι και σήμερα. Γεννήθηκαν πολλές απορίες και ερωτήματα, τα οποία 

απαντήθηκαν με ιδιαίτερη προθυμία από τον δημιουργό.  Εντύπωση μας προκάλεσαν 

τα  τρισδιάστατα γραφικά, τα οποία αναπαριστούν την ιστορική του εξέλιξη, μέσα από σκίτσα του 

Νίκου Βαγενά. Εμείς παρουσιάζουμε τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία του. 

(Interactive Infographic 1-Castle Timeline) 

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο: Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας λαμβάνει 

χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε συνεργασία με το 

Ελληνικό Δημόσιο, έχει προϋπολογισμό  600.000€.  Το έργο ξεκίνησε στις 29/12/2017 και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30/09/2020.  Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν  πολύ σημαντικές τροποποιήσεις στον χώρο του κάστρου. Το έργο φαίνεται 

να εξελίσσεται ομαλά, χωρίς καθυστερήσεις, καθώς, παρακολουθώντας καθημερινά την 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης παρατηρούμε ότι το ποσοστό απορρόφησης αυξάνεται 

συνεχώς, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί κατά 52.26% μέχρι τις 11/03/2020 και έχουν γίνει πληρωμές 

ύψους 313.561€. (Static Inforaphic1- Castle Project) 

Στον οικονομικό τομέα, όπως διερευνήσαμε  στο http://anaptyxi.gov.gr/, στην περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, δόθηκαν μέχρι στιγμής 630.453.138 €, 

εκ των οποίων 59.737.506€  €  δόθηκαν στoν νομό μας.  Όσων αφορά το Νομό μας, την πρωτιά 

την έχει η «Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)», όπου πήρε 36,515,935€, 

ακολουθεί η «Κοινωνική Ένταξη» με ποσό 19.736.530€ και στην τρίτη θέση είναι η «Προστασία 

Περιβάλλοντος»- είναι ο θεματικός στόχος στον οποίο εμπίπτει το έργο μας- με ποσό 7,174,456€.  

Έπειτα είναι η «Απασχόληση» με ποσό 943.874€ και τέλος οι «Τεχνολογίες Πληροφορίας κι 

http://anaptyxi.gov.gr/
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Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» με 200.370€. Στην προστασία του περιβάλλοντος δόθηκαν μέχρι στιγμής 

7,174,456 €, από τα οποία μόλις τα 600.000€ , δηλαδή  7.72% αναλογεί στην Ανάδειξη του 

Κάστρου της Αγίας Μαύρας. Το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται 

για τον μοναδικό αρχαιολογικό επισκέψιμο χώρο του νησιού, και συμφώνα με το 

ερωτηματολόγιο μας, η εικόνα που αποκόμισαν οι πολίτες κατά την επίσκεψή τους ήταν μέτρια. 

(Interactive Infographic2 – economy1&2) 

Η έρευνα μας προχώρησε ακόμη περισσότερο συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα μέσα από ένα 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο κυκλοφόρησε  μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και το Blog 

της ομάδας μας Castle Unity. Το 70% περίπου των  μαθητών του Νομού Λευκάδας στο ερώτημα 

«Τι είναι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ;» απάντησαν  ότι δεν γνωρίζουν καθόλου ή 

ελάχιστα. Μόνο το 30% δήλωσε ότι γνωρίζει. Περίπου στα ίδια ποσοστά κινήθηκαν και οι 

απαντήσεις των ατόμων ηλικίας 26 και άνω. Όσον αφορά την γνώση των έργων που γίνονται για 

την ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας το ποσοστό των νέων ηλικίας 14-25 που δεν 

γνωρίζουν σχεδόν  καθόλου  για αυτό  κυμαίνεται στο 65% . Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στις 

ηλικίες 26 και άνω. (Static Inforaphic2- Results1 of  

Questionnaire). Για το πόσο ενήμεροι για την ιστορία του κάστρου είναι οι νέοι, φαίνεται ότι ένα 

ποσοστό κοντά στο 50% δεν γνωρίζει ή έχει μια μικρή γνώση της ιστορίας του. Αντιθέτως στις 

ηλικίες 26 και άνω φαίνεται ότι το 70%  γνωρίζει την ιστορία του κάστρου. Στο ερώτημα για το 

πόσες φορές έχετε επισκεφτεί το κάστρο, το ποσοστό των ανθρώπων από όλες τις ηλικίες  που το 

έχουν επισκεφθεί πολλές φορές ή έστω αρκετές κυμαίνεται περίπου στο 70% . (Static 

Inforaphic3- Results2 of Questionnaire) 

Οι εργασίες στο κάστρο προχωράνε κανονικά και όλα δείχνουν ότι θα τηρηθούν τα χρονικά 

πλαίσια που έχουν οριστεί για την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή στις 30/09/2020. Όσον αφορά 

τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, οι αρχικές μας προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Οι 

συμπολίτες μας και ειδικά οι νέοι δεν είναι ενημερωμένοι σε μεγάλο βαθμό για τα έργα ΕΣΠΑ και 

ιδιαίτερα δε για το συγχρηματοδοτούμενο έργο της ανάδειξης του Κάστρου της Αγίας Μαύρας.  

Παρόλ’ αυτά η αγάπη των Λευκαδίων για το σύμβολο του νησιού, τους φέρνει αρκετά συχνά 

κοντά του και φαίνεται να γνωρίζουν αρκετά την ιστορία του. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την 

αναγκαιότητα της ανάδειξης του έργου που συντελείται στο κάστρο, οργώνοντας εκδήλωση 

ενημέρωσης προς τους πολίτες και συνάντηση με τους αρμόδιους. Η ομάδα μας συνεχίζει με 

συνέπεια την  εργασία αυτή, πιστεύοντας ότι η προσπάθεια για την ανάδειξη του σπουδαίου 

αυτού  πολιτιστικού μνημείου  θα αποβεί καρποφόρα.  
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Περιγραφική εικόνα άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

 

 

Τίτλος περιγραφικής εικόνας άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

Κατανοώντας-Αναλύοντας-Αναπαριστώντας τα οικονομικά δεδομένα.  

 

Πηγή περιγραφικής εικόνας άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

Επεξεργασία ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων- http://anaptyxi.gov.gr/el-gr/ 

 

 

 

http://anaptyxi.gov.gr/el-gr/
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ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 1 (εικόνα σε πρώτο πλάνο)* - CANVA.COM 

 

Τίτλος γραφήματος/infographic 1* 

 (Static Inforaphic1- Castle Project) 

Πηγή γραφήματος/infographic 1* 

http://anaptyxi.gov.gr/el-gr/ 

http://anaptyxi.gov.gr/el-gr/
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ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 2* 

 

Τίτλος γραφήματος/infographic 2* 

 (Static Inforaphic2- Results1 of Questionnaire). 

Πηγή γραφήματος/infographic 2* 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου-πρωτογενή δεδομένα 
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ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 3 

 

 

Τίτλος γραφήματος/infographic 3 

 (Static Inforaphic3- Results2 of Questionnaire). 

Πηγή γραφήματος/infographic 3 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου-πρωτογενή δεδομένα 
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LINK δυναμικού/διαδραστικού infographic 1 - INFOGRAM* 

https://infogram.com/castle-timeline-1h7v4p8y91r86k0?live 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ δυναμικού/διαδραστικού infographic 1* 

<div class="infogram-embed" data-id="a9783b10-5897-453a-b1c2-e9b08be22598" data-type="interactive" 

data-title="Η Ιστορία του Κάστρου"></div><script>!function(e,i,n,s){var 

t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)windo

w[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var 

o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-

min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script><div style="padding:8px 

0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-

align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px"><a href="https://infogram.com/a9783b10-

5897-453a-b1c2-e9b08be22598" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" 

target="_blank">Η Ιστορία του Κάστρου</a><br><a href="https://infogram.com" 

style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank" 

rel="nofollow">Infogram</a></div> 

LINK δυναμικού/διαδραστικού infographic 2  

https://infogram.com/economy-1h9j6qkrld3v6gz?live 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ δυναμικού/διαδραστικού infographic 2 

<div class="infogram-embed" data-id="33af9466-e1dd-4098-869b-1e2d6df7b619" data-type="interactive" 

data-title="Οικονομικά Στοιχεία"></div><script>!function(e,i,n,s){var 

t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)windo

w[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var 

o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-

min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script><div style="padding:8px 

0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-

align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px"><a href="https://infogram.com/33af9466-e1dd-

4098-869b-1e2d6df7b619" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" 

target="_blank">Οικονομικά Στοιχεία</a><br><a href="https://infogram.com" 

style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank" 

rel="nofollow">Infogram</a></div> 

https://infogram.com/castle-timeline-1h7v4p8y91r86k0?live
https://infogram.com/economy-1h9j6qkrld3v6gz?live

