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https://www.eleftherostypos.gr/politismos/345747-%ce%acnoixe-i-platforma-gia-na-moirazeste-tis-dikes-sas-istories-politismoy/

1/10

1/7/2019

Άνοιξε η πλατφόρμα για να μοιράζεστε τις δικές σας ιστορίες πολιτισμού | Ελεύθερος Τύπος

j

s

f

b

h

o

0

SHARES

04/01/19 • 09:48 | UPD 04/01/19 • 09:48
NEWSROOM ELEFTHEROSTYPOS.GR

«Μπορεί ο καθένας μας να μπει στο Betapluggy.eu όπου υπάρχει ένα απλό συγγραφικό εργαλείο...
Ένα σοκάκι σε νησί των Κυκλάδων, ένα εγκαταλειμμένο ναυπηγείο στη Μάλαγα, ένα ξεχασμένο άγαλμα στο
Λονδίνο μπορούν να κρύβουν μια ιστορία που μέχρι χθες παρέμενε άγνωστη.
«Γι αυτό και το Pluggy, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει
καινοτόμα εργαλεία στους πολίτες για να δημιουργούν και να δημοσιεύουν
τις δικές τους ιστορίες τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς να τις μοιράζονται
με τους φίλους τους με τους γνωστούς τους με όλο το κοινωνικό δίκτυο το
οποίο είναι μέλος της πλατφόρμας και με αυτόν τον τρόπο να τις προωθούν
ευρέως και να γίνονται οι ίδιοι κοινωνοί της πολιτιστικής κληρονομιάς του
τόπου τους» δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
Νίκος Φραγκάκης, επιστημονικός υπεύθυνος του ευρωπαϊκού έργου. Ήδη,
οι πρώτες ιστορίες του Pluggy αφορούν σε πόλεις στην Ισπανία, ενώ έχουν
αναρτηθεί και ιστορίες από τη Δημητσάνα και την Τήνο.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η εφαρμογή δεν αφορά μόνο σε Έλληνες
αλλά απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς βέβαια να
περιορίζεται η χρήση του από πολίτες άλλων χωρών». Η Ευρώπη, με την πολυπολιτισμική της σύνθεση και τη
συνεχή εσωτερική μετακίνηση των πολιτών της αποτελεί τον ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας
κοινωνικής δικτύωσης, που θα επιτρέπει στον οποιοδήποτε να μοιράζεται ιστορίες και εμπειρίες σχετικές με τον
πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.
«Μπορεί ο καθένας μας να μπει στο pluggy-project.eu (https://www.pluggy-project.eu/) όπου υπάρχει ένα απλό
συγγραφικό εργαλείο και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ανεβάσει τις φωτογραφίες του με ένα κειμενάκι –
ιστορία που τις συνοδεύει», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φραγκάκης.
Όπως εξηγεί «βασική μας επιδίωξη είναι να υπάρχει ένα φόρουμ συζήτησης στο οποίο θα ακούγονται ιστορίες που
δεν έχουν καταγραφεί επίσημα. Ο χρήστης θα μπορεί να ενεργεί ως εξειδικευμένος ‘αφηγητής’, να δημιουργεί τις
δικές του, συναρπαστικές ιστορίες. Έτσι, θα συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς, καθώς και στη μετάδοση των πολιτιστικών αξιών και της ταυτότητας της πολιτιστικής οργάνωσης, της
κοινωνικής ομάδας και του τόπου του. Εμείς παρακινούμε τους πολίτες να μην είναι απλοί καταναλωτές και
παρατηρητές της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά να είναι κι οι ίδιοι συμμέτοχοι. Υπάρχει τόση πολλή γνώση στις
τοπικές κοινωνίες που πρέπει να προβληθεί και να μην χαθεί».
Το επόμενο διάστημα η εφαρμογή θα εμπλουτιστεί με νέα τεχνολογικά εργαλεία που θα δίνουν τη δυνατότητα
στους «αφηγητές» να ζωντανεύουν τις ιστορίες τους. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με
2.374.437,50 ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Survivor-διαρροή: Πότε ξεκινά τι γίνεται με τους παρουσιαστές
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Η Μαρία Κορινθίου ξαπλωμένη με πολύ βαθύ ντεκολτέ [εικόνα]
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Ο Μπολσονάρου ανοίγει τον δρόμο για
αμερικανικές βάσεις στην Βραζιλία

https://www.eleftherostypos.gr/politismos/345747-%ce%acnoixe-i-platforma-gia-na-moirazeste-tis-dikes-sas-istories-politismoy/

4/10

1/7/2019

Άνοιξε η πλατφόρμα για να μοιράζεστε τις δικές σας ιστορίες πολιτισμού | Ελεύθερος Τύπος

(https://www.eleftherostypos.gr/diethni/346742-seismos-7-rixter-xtypise-boreiodytika-tis-indonisias/)
(https://www.eleftherostypos.gr/diethni/346742-seismos-7-rixter-xtypise-boreiodytika-tis-indonisias/)
(https://www.eleftherostypos.gr/diethni/346742-seismos-7-rixter-xtypise-boreiodytika-tis-indonisias/)
(https://www.eleftherostypos.gr/diethni/346742-seismos-7-rixter-xtypise-boreiodytika-tis-indonisias/)
Σεισμός 6,6 ρίχτερ χτύπησε βορειοδυτικά της Ινδονησίας (https://www.eleftherostypos.gr/diethni/346742seismos-7-rixter-xtypise-boreiodytika-tis-indonisias/)
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Ουκρανίας – Παρέδωσε τον Τόμο ο Βαρθολομαίος (https://www.eleftherostypos.gr/diethni/346676-kaime-tin-boula-aytokefali-i-ekklisia-tis-oykranias-paredose-ton-tomo-o-bartholomaios/)
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«Θα πάω στην Ελβετία, στο Νταβός, για να συμμετάσχω σε αυτή τη συνάντηση. Αυτή θα είναι η πρώτη μου
έξοδος από τη Βραζιλία», είπε ο Μπολσονάρου.
Ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας, ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρου, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι διατεθειμένος να
συζητήσει «στο μέλλον» την εγκατάσταση τουλάχιστον μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην επικράτεια της
χώρας του, εξηγώντας ότι τον θορυβούν οι στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Ρωσίας.
Ανάλογα με το «τι συμβαίνει στον κόσμο (…) ποιος ξέρει αν θα χρειαστεί να το συζητήσουμε το θέμα αυτό στο
μέλλον», δήλωσε ο βραζιλιάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο SBT, στο οποίο παραχώρησε την πρώτη του
συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης αφότου ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου. Πρόσθεσε ότι
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το ζητούμενο για την κυβέρνησή του είναι η Βραζιλία να εξασφαλίσει
«υπεροχή» στην περιφέρεια.
Ο Μπολσονάρου συναντήθηκε κατ’ ιδίαν την Τετάρτη στην Μπραζίλια με
τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, με τον οποίο
δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία στα πεδία της
οικονομίας και της ασφάλειας, καθώς και στον αγώνα εναντίον των
«αυταρχικών καθεστώτων» της Βενεζουέλας και της Κούβας.
Ο ακροδεξιός πολιτικός είπε ότι τον «ανησύχησαν» τα κοινά στρατιωτικά
γυμνάσια της Βενεζουέλας και της Ρωσίας στις αρχές Δεκεμβρίου, στα
οποία πήραν μέρος δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά. «Η Ρωσία
έκανε μια άσκηση στη Βενεζουέλα, όπως προβλεπόταν, ξέρουμε ποιες είναι
οι προθέσεις της κυβέρνησης του (προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς)
Μαδούρο, η Βραζιλία πρέπει να ανησυχεί», είπε.
Ο Μαδούρο καταγγέλλει ότι οι ΗΠΑ, με συνεργούς χώρες όπως η Κολομβία και η Βραζιλία, απεργάζονται σχέδια για
την ανατροπή της κυβέρνησής του.
«Η επαναπροσέγγισή μου με τις ΗΠΑ είναι οικονομική, αλλά ίσως και να γίνει στρατιωτική», συνέχισε ο
Μπολσονάρου, για τον οποίο στη διάρκεια «των τελευταίων 20 ή 25 ετών», οι ένοπλες δυνάμεις της Βραζιλίας είχαν
«εγκαταλειφθεί για έναν πολιτικό λόγο», που ήταν κατ’ αυτόν «ότι αποτελούσαν το τελευταίο εμπόδιο για τον
σοσιαλισμό».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπολσονάρου επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της Βραζιλίας στο
Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, υποβαθμίζοντας τους κινδύνους από τα σχεδόν βέβαια αντίποινα των
αραβικών κρατών σε μια τέτοια κίνηση. Υπενθύμισε ότι το είχε συμφωνήσει αυτό με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ
Βενιαμίν Νετανιάχου, που ήταν παρών στην ορκωμοσία του.
«Όπως είπα στον ισραηλινό πρωθυπουργό, η απόφαση έχει ληφθεί, μένει να οριστεί πότε θα τεθεί σε εφαρμογή»,
ανέφερε.
Ερωτηθείς για τον κίνδυνο αραβικών αντιποίνων, ο πρόεδρος της Βραζιλίας επιχειρηματολόγησε ότι «μεγάλο μέρος
του αραβικού κόσμου ευθυγραμμίζεται, ή οδεύει να ευθυγραμμιστεί, με τις ΗΠΑ, και αυτό το θέμα της Παλαιστίνης
έχει κουράσει μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου».
Ακόμη, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στο προσεχές Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του
Νταβός, στην Ελβετία (21η-25η Ιανουαρίου). Θα πρόκειται για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.
«Θα πάω στην Ελβετία, στο Νταβός, για να συμμετάσχω σε αυτή τη συνάντηση. Αυτή θα είναι η πρώτη μου έξοδος
από τη Βραζιλία», είπε.
Θα τον συνοδεύει ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, ο νεοφιλελεύθερος Πάουλου Γκέτζις, «Chicago
boy» και γκουρού του Μπολσονάρου στα οικονομικά.
Ο Μπολσονάρου πρόσθεσε ότι αυτό θα καθυστερήσει για μερικές ημέρες, ως την «28η ως 29η» Ιανουαρίου, τη
χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της κολοστομίας που του έκαναν χειρουργοί μετά την επίθεση με μαχαίρι
που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή την 6η Σεπτεμβρίου, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας.
Σύμφωνα με έναν από τους χειρουργούς του, μετά την επέμβαση ο Μπολσονάρου θα χρειαστεί να παραμείνει στο
νοσοκομείο για πέντε ως επτά ημέρες. Συνολικά, η περίοδος ανάρρωσης για αυτού του είδους τις επεμβάσεις στο
παχύ έντερο διαρκεί συνήθως περίπου δύο εβδομάδες.

https://www.eleftherostypos.gr/politismos/345747-%ce%acnoixe-i-platforma-gia-na-moirazeste-tis-dikes-sas-istories-politismoy/

6/10

1/7/2019

Άνοιξε η πλατφόρμα για να μοιράζεστε τις δικές σας ιστορίες πολιτισμού | Ελεύθερος Τύπος

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που θα κάνει ο Μπολσονάρου στο Νταβός θα τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρός του,
ο στρατηγός ε.α. Χαμίλτον Μοουράου.
Ο υπουργός Εξωτερικών της νέας κυβέρνησης, ο Ερνέστου Αραούζου, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Βραζιλία έχει
σκοπό να «ανατρέψει» την «παγκοσμιοποίηση». Ο Μπολσονάρου, μέγας θαυμαστής του αμερικανού προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ κατά δήλωσή του, έχει πει ότι δεν αποκλείει να αποσύρει τη Βραζιλία από διεθνείς θεσμούς όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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(https://www.eleftherostypos.gr/politiki/346639-apisteyto-exo-frenon-o-gkletsos-katebase-apo-exedra-proin-ypopsi o-tis-nd(https://www.eleftherostypos.gr/politiki/346639-apisteyto-exo-frenon-o-gkletsos-katebase-apo-exedra-proin-ypopsi o-tis-ndbinteo/)
binteo/) ΠΟΛΙΤΙΚΗ (https://www.eleftherostypos.gr/category/politiki)

06/01/19 13:03 | UPD 06/01/19 • 13:06

Απίστευτο: Έξω φρενών ο Γκλέτσος κατέβασε από εξέδρα πρώην υποψήφιο της ΝΔ [βίντεο]
(https://www.eleftherostypos.gr/politiki/346639-apisteyto-exo-frenon-o-gkletsos-katebase-apo-exedra-proin-ypopsi o-tis-ndbinteo/)
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/346663-survivor-diarroi-pote-xekina-ti-ginetai-me-tous-parousiastes/)
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/345904-i-maria-korinthiou-xaplomeni-me-poli-vathi-ntekolte-eikona/)
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(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/346663-survivor-diarroi-pote-xekina-ti-ginetai-me-tous-parousiastes/)
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/346663-survivor-diarroi-pote-xekina-ti-ginetai-me-tous-parousiastes/)
LIFESTYLE
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/346663-survivor-diarroi-pote-xekina-ti-ginetai-me-tous-parousiastes/)
(https://www.eleftherostypos.gr/category/lifestyle)

06/01/19 15:07 | UPD 06/01/19 • 15:07

Survivor-διαρροή: Πότε ξεκινά τι γίνεται με τους παρουσιαστές
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/346663-survivor-diarroi-pote-xekina-ti-ginetai-me-tous-parousiastes/)

(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/345904-i-maria-korinthiou-xaplomeni-me-poli-vathi-ntekolte-eikona/)
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/345904-i-maria-korinthiou-xaplomeni-me-poli-vathi-ntekolte-eikona/)
LIFESTYLE
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/345904-i-maria-korinthiou-xaplomeni-me-poli-vathi-ntekolte-eikona/)
(https://www.eleftherostypos.gr/category/lifestyle)

04/01/19 14:46 | UPD 04/01/19 • 14:46

Η Μαρία Κορινθίου ξαπλωμένη με πολύ βαθύ ντεκολτέ [εικόνα]
(https://www.eleftherostypos.gr/lifestyle/345904-i-maria-korinthiou-xaplomeni-me-poli-vathi-ntekolte-eikona/)
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← Τζιμ Γουέμπ: Ο βασικός υποψήφιος για νέος υπουργός Άμυνας των
ΗΠΑ (https://www.eleftherostypos.gr/diethni/345740-tzim-goyemp-obasikos-ypopsi os-gia-neos-ypoyrgos-%ce%acmynas-ton-ipa/)

(https://www.eleftherostypos.gr)
(https://www.eleftherostypos.gr) (https://www.facebook.com/EleftherosTypos/) (https://twitter.com/etyposgr)

(https://www.youtube.com/user/eleutherostypos)
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