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5ο Συνέδριο ΕΣΔΙΑΠΟΚ – Πρόσκληση Υποβολής περιλήψεων 
 

Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες: 
Ζητήματα συμμετοχής, συνεργασίας και συν-διαχείρισης 

 
22-23 Νοεμβρίου 2019, Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα) 

 
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, η συζήτηση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις 
διαδικασίες διαχείρισης των υλικών και άυλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς 
απασχολεί όλο και περισσότερο την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τους 
επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού και τα συνεργαζόμενα πεδία στο πλαίσιο της 
διεπιστημονικότητας. Διεθνή κανονιστικά κείμενα, όπως ο Χάρτης της Μπούρα (ICOMOS, 
1999), η Σύμβαση του Τοπίου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000), η Σύμβαση του Φάρο 
(Συμβούλιο της Ευρώπης, 2005) αλλά και πιο πρόσφατα, οι οδηγίες της UNESCO (2016) για 
την εφαρμογή της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καλούν για την αντικατάσταση των 
«από τα πάνω» μοντέλων με «από τα κάτω» πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν το άνοιγμα 
των σχετικών διαδικασιών (π.χ. ερμηνεία, προστασία, ανάδειξη) σε φορείς, ομάδες και 
συλλογικότητες πολιτών. Έτσι, οι συμμετοχικές και συνεργατικές προσεγγίσεις αναδύονται ως 
κεντρικός πυλώνας καλής πρακτικής, θεμελιώδης αρχή της κοινωνικοποίησης των 
πολιτιστικών αγαθών και μονόδρομος για την ανεύρεση βιώσιμων λύσεων μέσω των οποίων 
η πολιτιστική κληρονομιά θα αποτελέσει ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας. Ωστόσο, η έως τώρα 
εμπειρία δείχνει ότι η υλοποίηση αυτής της ιδέας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ενώ ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα, απουσιάζει η συστηματική μελέτη, ο διάλογος και η αξιολόγηση των σχετικών 
εγχειρημάτων ενώ παρεπιδημούν βερμπαλιστικές διατυπώσεις περί «συμμετοχής», «συν-
δημιουργίας» και «τοπικών κοινωνιών». 

 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει την έναρξη αυτού του διαλόγου, προσφέροντας 
την ευκαιρία να παρουσιαστούν σχετικές θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες και να συζητηθούν 
οι κατακτήσεις, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για την εφαρμογή συλλογικών δράσεων στον 
τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης με βάση το θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
πλαίσιο της Ελλάδας. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου καλούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά τις περιλήψεις των εργασιών τους, έκτασης 300-350 λέξεων, στη διεύθυνση 
esdiapok.conference@gmail.com μέχρι τις 27 Αυγούστου 2019. 
 
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που άπτονται 
της σχέσης και αλληλεπίδρασης των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων και των διαφόρων 
στοιχείων, υλικών και άυλων, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα, μας ενδιαφέρουν 
μελέτες που σχετίζονται με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενότητες: 
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1. Αρχαιολογία για το κοινό (Public Archaeology) 
Η θεματική αυτή θα εστιάσει στο επιστημονικό πεδίο της αρχαιολογίας για το κοινό ή όπως συχνά 
εμφανίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία, στη «δημόσια αρχαιολογία». Οι μελέτες μπορεί να 
αφορούν θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευνητικά προγράμματα, πρωτοβουλίες και εφαρμογές στην 
Ελλάδα σε σχέση με αντίστοιχες πρακτικές από το εξωτερικό. 

2. «Από τα κάτω» αναγνώσεις και χρήσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς 
Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής είναι να συζητηθεί η πρόσληψη των μνημείων και των 
πολιτιστικών αγαθών εν γένει από τους μη ειδικούς/επαγγελματίες του πολιτισμού, εξετάζοντας 
κατά πόσο οι ερμηνείες αυτές είναι δόκιμες και μπορούν να βοηθήσουν στις στρατηγικές 
διαχείρισης. 

3. Δουλεύοντας με τις τοπικές κοινωνίες: Εμπειρίες από το πεδίο 
Αυτή η θεματική επιχειρεί να θέσει μία σειρά από ερωτήματα, όπως: τι έχουμε μάθει έως τώρα 
δουλεύοντας πλάι ή μαζί με τις τοπικές κοινωνίες; Ποια είναι τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης 
μεταξύ θεωρίας και πράξης; Υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας και καλές πρακτικές και τι μπορούμε να 
μάθουμε από τις αποτυχίες; 

4. Χώροι ανοιχτοί στο κοινό: Προγράμματα και δράσεις  
Η θεματική αυτή αφορά την παρουσίαση, περιγραφή και κριτική ανάλυση (κίνητρα, σχεδιασμός, 
εφαρμογή κ.λπ.) των έως τώρα πρωτοβουλιών σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το κοινό 
από κρατικούς ή άλλους φορείς. 

5. Ποιος διαχειρίζεται τι και γιατί: Προθέσεις και επιπτώσεις 
Στη θεματική αυτή θα συζητηθεί ο ρόλος των διαφόρων εμπλεκόμενων ομάδων και φορέων, όπως 
του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ, των ιδιωτών και των πολιτών στην προστασία, 
ανάδειξη και διαχείριση των υλικών και άυλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

6. Χαρτογραφώντας το μέλλον: Νέα μοντέλα και τεχνολογίες 
Στόχος της εν λόγω θεματικής είναι να συζητήσει αναδυόμενα ζητήματα στο πεδίο της διαχείρισης 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα πληθοποριστικά μοντέλα (crowdsourcing) συλλογής 
δεδομένων, τη χρήση των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας πληροφοριών ως μέσα ενεργής 
συμμετοχής των κοινοτήτων. 

7. Εξασφαλίζοντας το μέλλον: Τοπικές κοινωνίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Με αφετηρία τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ιδιαίτερα τον Στόχο 11 (Βιώσιμες 
πόλεις και κοινότητες), η εν λόγω θεματική στοχεύει στην κριτική ανάλυση της θέσης των τοπικών 
κοινωνιών στην επίτευξη της ιδέας της «αειφορίας» υπό διαφορετικά πρίσματα (οικονομικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση για την αποδοχή της εργασίας τους καθώς και σχετικές 
πληροφορίες για την παρουσίασή της με ηλεκτρονική επιστολή μέσω e-mail την Παρασκευή 
27 Σεπτεμβρίου 2019.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση 
με τη μέθοδο των κριτών στο ακαδημαϊκό περιοδικό που εκδίδεται από την ΕΣΔΙΑΠΟΚ. 

Σημαντικές ημερομηνίες: 

§ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 
§ Ενημέρωση αποδοχής: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 
§ Διεξαγωγή συνεδρίου: Παρασκευή 22 -  Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με το συνέδριο και την περίληψή σας 
μπορείτε να απευθυνθείτε στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου στο 
esdiapok.conference@gmail.com 


