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Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

18 Δεκεμβρίου 2020, 13:30-18:00 

 
Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85947923881?pwd=LzB3K3BTNW5ndUFKamR3cDFPSVIxQT09  

 

Επιμέλεια-εποπτεία: Μάρλεν Μούλιου 

(Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

13:30-13:40 Καλωσόρισμα: Μάρλεν Μούλιου 

 Εισηγήσεις υποψηφίων διδακτόρων 

13:40-14:00 Κλαίρη Γιαννίρη: H αρχαιολογία ως μέσο ενδυνάμωσης περιφερειακών περιοχών: 
μία μελέτη περίπτωσης στην ορεινή Κρήτη 

14:00-14:20 Ευαγγελία Χριστοδουλίδου: ‘Ανασκάπτοντας’ και ερμηνεύοντας την αρχαιολογία 
στη σχολική τάξη: Μια πρώτη προσπάθεια στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση της Κύπρου. 

14:20-14:40 Χριστιάνα Δαμανάκη: Η Αρχαιοελληνική Αγγειογραφία ως Μουσειακό Έκθεμα: από 
το Βλέμμα στο Νόημα. Μεθοδολογία Έρευνας και Πρώτα Αποτελέσματα 

14:40-14:55 Συζήτηση  

14:55-15:00 5λεπτο διάλειμμα 

15:00-15:20 Σοφία Καρούνη: Μελετώντας τη ‘δύσκολη κληρονομιά’: Προκλήσεις και προοπτικές 

15:20-15:40 Μάρα Βερύκοκου: Η εκθεσιακή και επικοινωνιακή πολιτική του Μουσείου Μπενάκη 
από την δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα (1970-2015) υπό το πρίσμα των 
περιοδικών εκθέσεων. Η πορεία της έρευνας μέχρι σήμερα, πρώτοι προβληματισμοί 

15:40-16:00 Σοφία Παπασπύρου: Εμπειρίες των περιηγητών των «Βημάτων του Αποστόλου 
Παύλου». Μελετώντας την ανάμνηση 

16:00-16:15 Συζήτηση 

16:15-16:20 5λεπτο διάλειμμα 

16:20-16:40 Αφροδίτη Ζευγώλη: Το αρχείο ως μουσειακό έκθεμα. Πολιτικές και πρακτικές 
πολιτιστικών οργανισμών στην Ελλάδα. Η ερευνητική πορεία του πρώτου 
διδακτορικού έτους  

16:40-17:00 Παντελής Μαράκος: Millennials: η προσέγγιση μίας ιδιαίτερης ομάδα κοινού στα 
αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδος 

17:00-17:20 Δημήτρης Δάβος: Αρχαιολογικοί χώροι ως αναπτυξιακοί πόροι. Τύποι χώρων εκτός 
αστικών συνόλων. Η αλληλεπίδραση με την τοπική οικονομία, περιφερειακή 
ανάπτυξη και το τουριστικό branding. 

17:20-17:35 Συζήτηση 

 Σύντομη γνωριμία με νέες ερευνητικές προτάσεις  

17:35-17:40 
Μαρία Κρινή: Ψηφιδωτά δάπεδα: ζητήματα αισθητικής αποκατάστασης και έκθεσης 
σε μουσεία  

17:40-17:45 
Ρεγγίνα Κατσιμάρδου: Ιστορικές επέτειοι και συλλογική μνήμη: Η συμβολή του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στους επετειακούς εορτασμούς για την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821  

17:45-18:00 Σύνδεση-Κλείσιμο σεμιναρίου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

 

1. 
Κλαίρη Γιαννίρη: H αρχαιολογία ως μέσο ενδυνάμωσης περιφερειακών περιοχών: μία μελέτη 
περίπτωσης στην ορεινή Κρήτη. 

Η παρουσίαση έχει ως αντικείμενο την έρευνα για τη χρήση της επιστήμης της αρχαιολογίας ως μέσου 
ανάδειξης και αναβάθμισης περιφερειακών περιοχών, στις οποίες εντοπίζεται πλούσιο αρχαιολογικό και 
πολιτισμικό κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η μελέτη περίπτωσης, η οποία εστιάζει στο ορεινό 
χωριό Ανατολή, έναν αποψιλωμένο από ανθρώπινο κεφάλαιο οικισμό βορειοδυτικά της Ιεράπετρας, Λασιθίου, 
ο οποίος όμως φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια ένα εκτενές αρχαιολογικό πρόγραμμα. 

Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας αφορούν στη σχέση κοινωνίας-αρχαιολογίας και πώς μπορεί αυτή να 
διαμορφωθεί ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη και των δύο πόλων, στον τρόπο άσκησης της δημόσιας 
αρχαιολογίας στην Ελλάδα και στο εάν μπορεί να υπάρξει μία συμπεριληπτική προσέγγιση της τοπικής 
κοινωνίας, και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή. Το μεθοδολογικό εργαλείο που υιοθετήθηκε για την διερεύνηση 
των ανωτέρω ερωτημάτων είναι η αρχαιολογική εθνογραφία, με ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή προφορικών 
μαρτυριών μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων, στη συμμετοχική παρατήρηση και στη συμμετοχή σε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας.  

Στόχος της έρευνας αποτελεί η συνειδητοποίηση των πολλαπλών και αμφίδρομων οφελών της εμπλοκής της 

τοπικής κοινωνίας στο αρχαιολογικό έργο, η ενεργοποίηση της αυτενέργειας από πλευράς της και η 

εγκαθίδρυση ενός μοντέλου διαχείρισης της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινότητας.  

 

2. 
Ευαγγελία Χριστοδουλίδου: ‘Ανασκάπτοντας’ και Ερμηνεύοντας την Αρχαιολογία στη Σχολική Τάξη: 
Μια πρώτη προσπάθεια στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου. 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στο ευρύ κοινό αποτελεί μια ενδιαφέρουσας 
δυναμικής διαδικασία αφού η Αρχαιολογία μπορεί διαμέσου αυτής να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό νόημα 
και σκοπό, με θετικές επιδράσεις στα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας ή κοινότητας. Η εκπαιδευτική διάσταση της 
Δημόσιας Αρχαιολογίας δεν μπορεί να μην συμπεριλάβει και περιβάλλοντα τυπικής μάθησης όπως είναι το 
σχολικό όπου η Αρχαιολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ‘εργαλείο’ ενισχυτικής διδασκαλίας και 
εκπαίδευσης. 

Σκοπός της διδακτορικής μου διατριβής είναι να εξετάσει τα χαρακτηριστικά της ‘Παιδαγωγικής της 
Αρχαιολογίας’ μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση της Κύπρου. Τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας καθώς και το 
υφιστάμενο πλαίσιο της Μουσειακής Αγωγής μπορεί να αξιοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση. 
Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν τα μέσα διδασκαλίας και διαχείρισης της ήδη διαθέσιμης αρχαιολογικής 
πληροφορίας, τον βαθμό επεξεργασίας και κατανόησης της και τον ρόλο που πρέπει να κατέχουν τα σχολεία, 
τα μουσεία και οι ανασκαφές και η μεταξύ τους συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη. Στόχος, η εισήγηση ενός 
νέου εκπαιδευτικού υπόβαθρου που θα στηρίζεται στις αρχές της Δημόσιας Αρχαιολογίας και της 
Μουσειολογίας και θα οδηγήσει στη διαμόρφωση και υλοποίηση εναλλακτικών σχολικών μαθημάτων. Βασική 
προϋπόθεση για εκπλήρωση του,  η θεσμοθετημένη ενίσχυση των διδακτικών σκοπών της Ιστορίας με 
γνώμονα το αρχαιολογικό τεκμήριο, η δημιουργική επιτυχία και έκφραση των μαθητών και τέλος, η τοποθέτηση 
της ιστορικής αφήγησης του ‘χθες’ στο σήμερα.   
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3. 
Χριστιάνα Δαμανάκη: Η Αρχαιοελληνική Αγγειογραφία ως Μουσειακό Έκθεμα: από το Βλέμμα στο 
Νόημα. Μεθοδολογία Έρευνας και Πρώτα Αποτελέσματα 

Η αρχαιοελληνική αγγειογραφία είναι συχνό αρχαιολογικό κατάλοιπο και αποτελεί γόνιμη πηγή πληροφοριών 
για την αρχαιότητα. Η αποκωδικοποίηση, όμως, των εικονιστικών παραστάσεων είναι πρόκληση για τον 
επισκέπτη του μουσείου. Το ενδιαφέρον της διατριβής εστιάζεται στην εμπειρία του επισκέπτη και τον τρόπο 
που προσλαμβάνει οπτικά την αγγειογραφία. Η επαφή του επισκέπτη με το έκθεμα διαμορφώνεται από τρεις 
παράγοντες: το περιβάλλον, το έκθεμα, και τον ίδιο τον επισκέπτη. Επομένως, θέτονται οι εξής ερευνητικοί 
στόχοι: περιγραφή και ανάλυση αντιπροσωπευτικών εκθέσεων κεραμικής, διερεύνηση των παραγόντων που 
διαμορφώνουν την εμπειρία του επισκέπτη, και ανάλυση της προσέγγισης και ερμηνείας της αγγειογραφίας 
από τον επισκέπτη. Η έρευνα χωρίζεται στην περιγραφή μελετών περίπτωσης, συνέντευξη με επιμελητές 
εκθέσεων κεραμικής, και έρευνα κοινού. Καταρχάς, εξετάζονται οι μόνιμες εκθέσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αθήνα, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Σκηνές από την Καθημερινή Ζωή στην Αρχαιότητα), το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης Νέας Υόρκης, και η περιοδική έκθεση 
‘Troy: myth and reality’ στο Βρετανικό Μουσείο. Η συγκριτική ανάλυση των μελετών 
περίπτωσης προσεγγίζεται βάσει του μοντέλου των Monti και Keene, το οποίο προσαρμόζεται στην παρούσα 
έρευνα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έρευνα κοινού, με σκοπό την κατανόηση της εμπειρίας του επισκέπτη, 
με φυσική παρουσία στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο το οποίο διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο για την έκθεση ‘Troy: myth and reality’. Στην 
παρουσίαση θα συζητηθούν οι ερευνητικοί στόχοι και ερωτήματα, το μοντέλο των Monti και Keene, τα 
αποτελέσματα από την εξέταση των μελετών περίπτωσης, αποτελέσματα από την έρευνα κοινού, και τα 
επόμενα βήματα για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για την έκθεση κεραμικής.   

 

4. 
Σοφία Καρούνη: Μελετώντας τη «δύσκολη κληρονομιά»: Προκλήσεις και προοπτικές 

Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να εκθέσει τις προκλήσεις και τις προοπτικές της μελέτης ενός ελκυστικού και 
συνάμα απαιτητικού θέματος, της «δύσκολης κληρονομιάς» ή του «Άλλου». Η εν λόγω μελέτη γίνεται στο 
πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, που τιτλοφορείται «Μουσειακές πρακτικές και διαχείριση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του «Άλλου». Η περίπτωση των οθωμανικών μνημείων της Ελλάδας». Βασικός 
στόχος είναι η αναζήτηση των κυρίαρχων ιδεών, προκαταλήψεων και στερεοτύπων στην Ελλάδα για τον 
οθωμανικό πολιτισμό μέσω της εξέτασης των μουσειακών πρακτικών και της διαχείρισης των οθωμανικών 
μνημείων-μουσείων, εστιάζοντας στα μνημεία της Αθήνας και των Ιωαννίνων. 

Οι προκλήσεις για την εξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος, διακρίνονται σε αυτές ήταν γνωστές εκ των 
προτέρων και σε εκείνες που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέματος. Πρόκειται για ζητήματα 
που και στις δύο περιπτώσεις, άπτονταν πρακτικού, αλλά και ιδεολογικού υποβάθρου. Η πανδημία και η 
επακόλουθη υπολειτουργία διάφορων υπηρεσιών και φορέων, π.χ. μουσεία, βιβλιοθήκες, κλπ., οι δυσμενείς 
σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και ο επανασχεδιασμός της έρευνας κοινού εξαιτίας των πολιτικών συγκυριών, η 
πολύπλευρη διερεύνηση του θέματος με την αναζήτηση πληροφοριών σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, είναι 
ορισμένες από τις προκλήσεις που οδήγησαν σε μια δελεαστική ερευνητική «περιπέτεια».  

Πέρα, όμως, των προκλήσεων, το θέμα προσφέρει μια καλή ευκαιρία για να εντοπιστούν και να 
παρουσιαστούν με κριτική ματιά ενέργειες και ιδεολογίες του παρελθόντος και του παρόντος αναφορικά με τη 
διαχείριση, αξιοποίηση και ανάδειξη της οθωμανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, να «ακουστεί» η γνώμη 
διάφορων και διαφορετικών φωνών, και να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα της «δύσκολης κληρονομιάς» και 
της πολιτιστικής ετερότητας σε μουσειολογικό πλαίσιο.  
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5. 
Μάρα Βερύκοκου: Η εκθεσιακή και επικοινωνιακή πολιτική του Μουσείου Μπενάκη από την δεκαετία 
του 1970 μέχρι σήμερα (1970-2015) υπό το πρίσμα των περιοδικών εκθέσεων. Η πορεία της έρευνας 
μέχρι σήμερα, πρώτοι προβληματισμοί 

Ο Αντώνης Μπενάκης δημιούργησε ένα μουσείο το οποίο έφερε την αποκλειστική σφραγίδα του, από τις 
επιλογές του για τις προθήκες των εκθεμάτων ως και τον τρόπο έκθεσης και παρουσίασης όλης της συλλογής 
του. Αυτή η εκθεσιακή πολιτική έμεινε σταθερή μέχρι και την διεύθυνση του Μανόλη Χατζηδάκη (1941- 1971 
διευθ.). Όταν ο Άγγελος Δεληβορριάς αναλαμβάνει την διεύθυνση του Μουσείου το 1972, αρχίζει να 
πραγματοποιεί μια σταδιακή αναδιοργάνωση των συλλογών ξεκινώντας από τον τρόπο παρουσίασης και 
ανάδειξης των αντικειμένων. Από την δεκαετία του 1990 και μετά, με την δημιουργία νέων κτηρίων – 
παραρτημάτων, το Μουσείο Μπενάκη άνοιξε τις πόρτες του σε ένα μεγαλύτερο αριθμητικά κοινό, 
παρουσιάζοντας τις συλλογές του με νέα προσέγγιση αλλά και μια πληθώρα περιοδικών εκθέσεων.  

Μέχρι σήμερα, αυτή η πολυεπίπεδη εκθεσιακή πολιτική των περιοδικών εκθέσεων δεν έχει καταγραφεί και 
ερευνηθεί, κάτι που επιχειρεί η  παρούσα διδακτορική έρευνα με στόχο, άμα την ολοκλήρωσή της, να 
αναδειχθούν οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις της εκθεσιακής πολιτικής του μουσείου, αλλά και η ευρύτερη 
επιρροή της. 

Η έρευνα και μελέτη των φακέλων των περιοδικών εκθέσεων έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται. Μέχρι σήμερα έχουν 
αποδελτιωθεί όλες οι εκθέσεις από το 1970 μέχρι το 1999. Παράλληλα μελετάται το Αρχείο Τύπου του Μουσείου 
Μπενάκη και επιχειρείται η συλλογή προφορικών μαρτυριών των επιμελητών συγκεκριμένων εκθέσεων. 

Στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιάσω τη μεθοδολογία της έρευνας και θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες 
περιοδικές εκθέσεις, που κατά την κρίση μου σηματοδοτούν την εκθεσιακή πολιτική του Μουσείου Μπενάκη.  

Τα βασικά της μελέτης συνοψίζονται ως εξής: 

- Με ποιον τρόπο διαμορφώνεται το εκθεσιακό πρόγραμμα του μουσείου;  
- Ποιος το διαμορφώνει και για ποιον;  
- Πώς οι οικονομικές, πολιτικές αλλαγές και οι κοινωνικές συνθήκες επηρέασαν την εκθεσιακή πολιτική 

μέσα στο διάστημα 1970- 2015;  
- ποια ήταν και είναι η σχέση του Μουσείου Μπενάκη με τα άλλα μεγάλα μουσεία της Αθήνας και του 

εξωτερικού, όσον αφορά την εκθεσιακή τους πολιτική;  
- Οι συνεργασίες με άλλα πολιτιστικά ιδρύματα επηρέασαν το εκθεσιακό πρόγραμμα;  
- Ποιος ο ρόλος των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων;  
- Ποιος ο ρόλος του κοινού;  
- Ποιες εκθέσεις εκπλήρωσαν τον στόχο τους και ποιες όχι, και γιατί;  
- Ποια ήταν η υποδοχή τους από τον Τύπο;  
- Εντέλει, ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμόρφωσαν και  διαμορφώνουν την εκθεσιακή πολιτική του 

Μουσείου Μπενάκη;   
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Σοφία Παπασπύρου: Εμπειρίες των περιηγητών των «Βημάτων του Αποστόλου Παύλου». Μελετώντας 
την ανάμνηση 

Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι οι προσλήψεις και οι εμπειρίες περιηγητών που ακολουθούν τα βήματα 
του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα. Η πολιτιστική διαδρομή των Βημάτων του Παύλου, αν και η αρχαιότερη 
της χριστιανικής πίστης στην Ευρώπη, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από τους ερευνητές του κλάδου του 
θρησκευτικού τουρισμού. Παράλληλα, αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση διότι, αν και η διαδρομή είναι κυρίως 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, οι σημαντικότεροι σταθμοί της είναι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία. 
Επομένως, η μελέτη της άπτεται πολλών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Στόχος της διατριβής είναι κατά 
πρώτον η διερεύνηση εις βάθος της εμπειρίας των περιηγητών και κατά δεύτερον η διαμόρφωση προτάσεων 
ανάδειξης της διαδρομής. Αναλυτικότερα, αναφορικά με το πρώτο μέρος θα μελετηθούν δύο διαφορετικές 
πλευρές της προσωπικής εμπειρίας των επισκεπτών: α) η εμπειρία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και β) η 
ανάμνηση της εμπειρίας μετά το πέρας της επίσκεψης. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της διατριβής, καθορίστηκε η κατάλληλη μεθοδολογία και το επιμέρους 
πεδίο έρευνας. Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητη η βιβλιογραφική μελέτη αφενός του φαινομένου του θρησκευτικού 
τουρισμού, αφετέρου της διαδρομής του Παύλου μέσα από τις πρωτογενείς πηγές, προκειμένου να τεθεί το 
θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στοιχείων που είχαν 
καταγραφεί με τη μέθοδο της απλής παρατήρησης κατά τη διάρκεια παρελθοντικών προσωπικών συμμετοχών 
στη διαδρομή, καθώς και συλλογή διαδικτυακών τεκμηρίων σχετικών με τις προσφερόμενες επιλογές, που είναι 
εμπορικά διαθέσιμες. Τέλος, με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τα παραπάνω, σχεδιάστηκε ένα 
ερωτηματολόγιο ατομικής συμπλήρωσης με στόχο την έρευνα της ανάμνησης της εμπειρίας των περιηγητών. 

 

7. 
Αφροδίτη Ζευγώλη: Το αρχείο ως μουσειακό έκθεμα. Πολιτικές και πρακτικές πολιτιστικών οργανισμών 
στην Ελλάδα. Η ερευνητική πορεία του πρώτου διδακτορικού έτους  

Στην 1η συνάντηση του Σεμιναρίου Διδακτορικών Φοιτητών Μουσειολογίας θα παρουσιάσω σύντομα το θέμα 
που έχω αναλάβει για τους συναδέλφους που δεν με έχουν ήδη γνωρίσει μιας και είμαι ακόμα στο πρώτο έτος 
της έρευνας μου. Θα αναλύσω εν συντομία πώς αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και συγχρόνως, θα 
αναφερθώ στους βασικούς ερευνητικούς στόχους της διατριβής μου και σε ποια πορίσματα ευελπιστώ να 
καταλήξει. Στη συνέχεια, θα κάνω μια συνοπτική αναφορά σε ό,τι έχει ήδη παρουσιαστεί από ερευνητές γύρω 
από την μουσειολογική αξιοποίηση αρχείων για να δώσω ένα στίγμα για το επιστημονικό ενδιαφέρον που 
υπάρχει στο πεδίο. Στο κυρίως μέρος της παρουσίασης, θα μιλήσω για το αρχικό πλάνο της έρευνάς μου και 
κατά πόσο επηρεάστηκε από την πανδημία. Θα αναφερθώ στα ευρήματα που έχω συγκεντρώσει, μέχρι τώρα, 
από τις επισκέψεις μου σε πολιτιστικούς οργανισμούς που διαθέτουν αρχειακές συλλογές, σε όσα αναμένεται 
να έχουν συγκεντρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου έτους και σε ποια πρώτα συμπεράσματα με έχουν οδηγήσει. 
Τέλος, θα αναδείξω τον τρόπο που σχεδιάζω να δομήσω το θέμα μου και την απαιτούμενη, κατά την γνώμη 
μου, πορεία της έρευνας που πρέπει να ακολουθηθεί στη συνέχεια. Παρουσιάζοντας πως σκέφτομαι να 
προσεγγίσω το θέμα μου στο δεύτερο έτος, που οσονούπω ξεκινά, ελπίζω να προκαλέσω τους συναδέλφους 
σε μια εποικοδομητική συζήτηση και κρητική για το κατά πόσο σωστή και αποδοτική είναι η μεθοδολογία που 
έχω ακολουθήσει μέχρι στιγμής αλλά και αυτή που σχεδιάζω για το προσεχές μέλλον.  
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Παντελής Μαράκος: Millennials: η προσέγγιση μίας ιδιαίτερης ομάδα κοινού στα αρχαιολογικά μουσεία 
της Ελλάδος 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί κομμάτι της διδακτορικής μου έρευνας με τίτλο «Η ψηφιακή αφήγηση 
ιστοριών (digital storytelling) στα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας: Νέοι μέθοδοι προσέγγισης των 
Millennials». Σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης των Millennials είναι η καταγραφή, η μελέτη και η έρευνα 
των στοιχείων-χαρακτηριστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσέλκυση των Millennials στα 
αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδος, μέσω της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling). Επίσης, προκειμένου 
να καταδειχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι διαμοιρασμού των ψηφιακών αφηγήσεων, θα αναλυθεί η 
καταναλωτική συμπεριφορά των Millennials και οι μέθοδοι επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι 
επικοινωνιολόγοι επιχειρήσεων ή οργανισμών, για να τους προσεγγίσουν. Επίσης, θα γίνει μία σύντομη 
αναφορά για τη σχέση των Millennials με τα μουσεία και την αντίληψη που έχουν για αυτά, στοιχεία που θα 
βοηθήσουν περαιτέρω στο σχεδιασμό και διαμοιρασμό των ψηφιακών αφηγήσεων. Η γενιά των Millennials 
(1981-2000) αποτελεί μία ιδιαίτερη δημογραφική ομάδα, καθώς είναι η πολυπληθέστερη (μέχρι στιγμής) γενιά 
στον κόσμο με σημαντική αγοραστική δύναμη, ενώ αυτό που τη ξεχωρίζει από τις προηγούμενες γενεές του 
20ου αι., είναι η εξοικείωση που έχουν οι Millennials με τα επικοινωνιακά και τεχνολογικά μέσα, τα οποία 
χρησιμοποιούν τόσο ως εργαλεία επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, όσο και ως τρόπο αυτοπροσδιορισμού. Οι 
Millennials είναι άτομα εξαιρετικά φιλόδοξα και αισιόδοξα, με ισχυρή κοινωνική συνείδηση, ενώ θεωρούν πολύ 
σημαντικό να εκφράζουν την άποψη τους, να νιώθουν μοναδικοί και αυθεντίες και να γίνονται αποδεκτοί από 
τους άλλους (κοινωνία). Παρόλο που είναι ικανοί για πολυδιεργασία, ωστόσο είναι ανεπαρκείς στις 
προφορικές, γραπτές και διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας. Είναι μια γενιά που χάρη στην υψηλή 
συνδεσιμότητά της στο διαδίκτυο, θεωρείται ως ιδανικός στόχος για προώθηση και διαφήμιση αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω κοινωνικών δικτύων.  

 

9. 
Δημήτρης Δάβος: Αρχαιολογικοί χώροι ως αναπτυξιακοί πόροι. Τύποι χώρων εκτός αστικών συνόλων. 
Η αλληλεπίδραση με την τοπική οικονομία, περιφερειακή ανάπτυξη και το τουριστικό branding 

Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει τεράστιες αλλαγές, όχι μόνο στις γεωοικονομικές ισορροπίες (με την δυναμική 
εμφάνιση της Κίνας και των Ινδιών), αλλά και στα μοντέλα ανάπτυξης που καλούνται να υιοθετήσουν οι 
ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναγνωρίζεται τώρα διεθνώς ο ουσιαστικός ρόλος των περιφερειακών και των τοπικών 
αρχών που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες, ο ιδιωτικός τομέας, καθώς και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
και τα σωματεία. Η νέα αντίληψη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αγγίζουν και τον πολιτισμό. Οι 
αρχαιολογικοί χώροι, ιδιαίτερα οι περισσότερο δημοφιλείς, κερδίζουν την θέση τους στην οικονομία του 
ελεύθερου χώρου των πολιτών και δρουν ως παράγοντες ανάπτυξης για την τοπική και την περιφερειακή 
ενότητα που ανήκουν. Οι οικονομικές δυνατότητες και το αποτύπωμα των χώρων στο brand των περιοχών, 
είναι θέματα ελάχιστα μελετημένα στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Οι στόχοι της θεωρητικής επισκόπησης του θέματος, είναι να μελετηθεί η σχέση της αρχαιολογίας με την 
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Ποια πλάνα εργασίας, προτείνει η εγχώρια και διεθνής βιβλιογραφία 
σχετικά με την υποδειγματική λειτουργία και διαχείριση των χώρων αλλά και την συμβολή τους στην οικονομική 
ανάπτυξη και το τουριστικό branding των τοπικών ενοτήτων στις οποίες βρίσκονται. Επίσης μελετάται η σχέση 
των τοπικών κοινοτήτων με τους χώρους και η μεταξύ τους επικοινωνία. Για την τεκμηρίωση των ερευνητικών 
ερωτημάτων, σε μεταγενέστερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί ποσοτική και ποιοτική μελέτη αναφορικά με 
μελέτες περίπτωσης που θα πληρούν τα κριτήρια της έρευνας. Η μελέτη των οικονομικών δεδομένων των 
χώρων και των δυνατοτήτων εξέλιξη τους κρίνεται επίσης απαραίτητη. 

 

 

 


