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ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ 

 

 

IHC.Digital 

του Ιστορικού Κέντρου Ναυπλίου: 

δεύτερος κύκλος, καλοκαίρι 2014

Η Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής 

τον Δήμο Ναυπλίου, ξεκίνησε την περυσινή χρονιά το πρόγραμμα ψηφιοποίησης του ιστορικού 

κέντρου του Ναυπλίου, που φιλοξενείται 

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να ενημερωθούν 

για τη συνέχεια του έργου το φετινό καλοκαίρι.   

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Παν
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Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 ΙΟΥΝIOY 2014, 6:00 Μ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΛΛΑΔΟΣ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΝΟΙΚΤΗ EΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 Θερινό πρόγραμμα ψηφιοποίησης

του Ιστορικού Κέντρου Ναυπλίου:  

δεύτερος κύκλος, καλοκαίρι 2014 
 

 

Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (IHC) σε συνεργασία με 

, ξεκίνησε την περυσινή χρονιά το πρόγραμμα ψηφιοποίησης του ιστορικού 

κέντρου του Ναυπλίου, που φιλοξενείται στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του 

Πανεπιστημίου Harvard.  

 

ντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να ενημερωθούν 

για τη συνέχεια του έργου το φετινό καλοκαίρι.      

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα διαλέξεων Οικογένειας Νίκου Μαζαράκη

Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιον

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΛΛΑΔΟΣ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD 

Θερινό πρόγραμμα ψηφιοποίησης 

) σε συνεργασία με 

, ξεκίνησε την περυσινή χρονιά το πρόγραμμα ψηφιοποίησης του ιστορικού 

στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του 

ντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να ενημερωθούν 

Αίθουσα διαλέξεων Οικογένειας Νίκου Μαζαράκη του 

Ναύπλιον. 



The Initiative for Heritage Conservancy 

Invites you to an open event to be held on

Wednesday, 

at the Center for Hellenic Studies, Harvard University

IHC.Digital Historic Nafplion Project:
second 

The Initiative for Heritage Conservancy (IHC

of Nafplion, has continued the digitization project of the historic center of Nafplion, 

which is hosted at the 

During the event attendees will have the opportunity to discuss with the IHC

and participants to learn more about this exciting project.

The event will be held 

at the Center for 
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The Initiative for Heritage Conservancy  
 
 

Invites you to an open event to be held on 
 

Wednesday, 11 June 2014 at 6:00 P.M. 

t the Center for Hellenic Studies, Harvard University 

 

IHC.Digital Historic Nafplion Project: 
second cycle, summer 2014 

 

 

Initiative for Heritage Conservancy (IHC) in cooperation with the Municipality 

, has continued the digitization project of the historic center of Nafplion, 

which is hosted at the Center for Hellenic Studies (Greece),  

Harvard University. 

 

During the event attendees will have the opportunity to discuss with the IHC

participants to learn more about this exciting project. 

 

The event will be held in the Nikos Mazarakis Family Lecture Hall

at the Center for Hellenic Studies in Nafplion. 

Municipality 

, has continued the digitization project of the historic center of Nafplion, 

 

During the event attendees will have the opportunity to discuss with the IHC instructor 

in the Nikos Mazarakis Family Lecture Hall 




