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Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

19 Δεκεμβρίου 2022, 16:00-20:30 
 

Webex Meeting 
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4ddbcb13b3171d031caa92430ab30192 

Meeting number:2734 935 7803 |Password: ijBKBP8TE37 Host key: 119083 You can also dial 

62.109.219.4 and enter your meeting number. Access code: 2734 935 7803 Host PIN: 9447 

Επιμέλεια-εποπτεία: Μάρλεν Μούλιου 

(Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

16:00-16:10 Καλωσόρισμα: Μάρλεν Μούλιου 

 Εισηγήσεις υποψηφίων διδακτόρων 

16:10-16:25 Παντελής Μαράκος: Διερεύνηση (πολιτιστικών) τάσεων στην κοινωνική ομάδα 
των Millennials 

16:25-16:40 Ευαγγελία Χριστοδουλίδου: Ιστορίες Αρχαιολογίας: Το θεωρητικό πλαίσιο 
πίσω από τα Σχολικά Μαθήματα Αρχαιολογίας και τελικά συμπεράσματα 

16:40-16:55 Μαρία Μιχαήλ: Παλαιές προκλήσεις, νέα προβλήματα: αρχειακή έρευνα και 
πρακτικά προβλήματα σήμερα 

16:55-17:10 Σοφία Καρούνη: Η «δύσκολη κληρονομιά» με τη ματιά του κοινού. Η 
περίπτωση της οθωμανικής κληρονομιάς του ελλαδικού χώρου 

17:10-17:30 Συζήτηση 

17:30-17:45 Σοφία Παπασπύρου: Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα: 
Μελετώντας την εμπειρία των περιηγητών 

17:45-18:00 Αφροδίτη Ζευγώλη: Το αρχείο ως μουσειακό έκθεμα. Πολιτικές και πρακτικές 
πολιτιστικών οργανισμών στην Ελλάδα 

18:00-18:15 Μάρα Βερύκοκου: Οι βυζαντινές περιοδικές εκθέσεις  στο Μουσείο Μπενάκη: 
Νέα ματιά – νέα ερωτήματα 

18:15-18:30 Δημήτρης Δαβός: Αρχαιολογικοί χώροι ως αναπτυξιακοί πόροι. Η 
αλληλεπίδραση της αρχαιολογίας με την οικονομία 

18:30-18:50 Συζήτηση 

18:50-19:05 Ευσταθία Ρηγάτου: Η ύφανση της συλλογικής μνήμης μέσω της μελέτης και 
της αξιοποίησης της βιομηχανικής κληρονομιάς. Τα πρώτα βήματα της έρευνας  

19:05-19:20 Μαρία Κρινή: Μέθοδοι αισθητικής αποκατάστασης ψηφιδωτών: μελέτες 
περίπτωσης σε μουσεία της Ιταλίας 

19:20-19:35 Ρεγγίνα Κατσιμάρδου: Η έννοια των επετειακών εορτασμών και η συμβολή 
τους στην ενδυνάμωση της σχέσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με την 
κοινωνία 

19:35-19:50 Συζήτηση 

19:50-20:00 Πολύ σύντομη γνωριμία με νέες ερευνητικές προτάσεις και υποψήφιες 
διδακτόρισσες  

20:00-20:30 Σύνθεση-Κλείσιμο σεμιναρίου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

1. 
Παντελής Μαράκος: Διερεύνηση (πολιτιστικών) τάσεων στην κοινωνική ομάδα των Millennials 
 
Η φετινή παρουσίαση θα αφορά στα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική έρευνα που διεξάχθηκε, με τη 
χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου, σε Millennials που σπουδάζουν και εργάζονται στα ελληνικά 
πανεπιστήμια. Λόγω του γεγονότος ότι η βιβλιογραφία για τους Millennials της Ελλάδος είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη, κρίθηκε αναγκαία μία τέτοια έρευνα, προκειμένου να καταγραφούν και να αναλυθούν οι 
τάσεις και τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων/ίδων Millennials. Οι ερωτήσεις της έρευνας επικεντρώθηκαν 
κυρίως σε θέματα χρήσης των μέσων επικοινωνίας, όπως η διάρκεια και οι λόγοι χρήσης, αλλά και σε 
θέματα που αναδεικνύουν τις ενέργειες και τα μέσα επηρεασμού πριν προβούν στην αγορά ενός 
προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Επίσης, μέσα από την έρευνα στόχος ήτα να αναδειχθούν οι προτιμήσεις 
τους στο πολιτιστικό τομέα, η συχνότητα επίσκεψής τους στα μουσεία, οι λόγοι για τους οποίους 
επισκέπτονται ή δεν επισκέπτονται τα μουσεία, καθώς και ποιο θεωρούν ως καταλληλότερο μέσο 
προσέλκυσής τους σε αυτά.  

 

2. 
Ευαγγελία Χριστοδουλίδου: Ιστορίες Αρχαιολογίας: Το θεωρητικό πλαίσιο πίσω από τα Σχολικά 
Μαθήματα Αρχαιολογίας και τελικά συμπεράσματα 

Το τελικό στάδιο της διδακτορικής έρευνας ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση τριών δράσεων, 
τριών μαθημάτων Αρχαιολογίας εντός της σχολικής τάξης. Τα μαθήματα αυτά σχεδιάστηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίσημο εκπαιδευτικό υλικό της Ιστορίας 
και αφετέρου προσαρμόστηκαν στους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας που έθεσε το Υπουργείο 
Παιδείας. Κατά τα πρώτα χρόνια της έρευνας όμως, πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική μελέτη η 
οποία είχε ως σκοπό τη διαμόρφωση του θεωρητικού παιδαγωγικού πλαισίου διδασκαλίας της 
Αρχαιολογίας το οποίο υποστήριξε τα μαθήματα στα σχολεία ως προς τις διαδικασίες ενεργοποίησης 
μιας εναλλακτικής μάθησης και τα οφέλη της στους μαθητές.  
Η παρουσίαση στο 3ο Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων Μουσειολογίας επικεντρώνεται σε δύο από 
τις πιο σημαντικές πτυχές της διαμόρφωσης του πλαισίου αυτού, που είναι η Δημόσια Αρχαιολογία και 
η Μουσειακή Αγωγή και την ιδιαίτερη σχέση τους με τα τυπικά περιβάλλοντα μάθησης. Στο τέλος, 
παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα από τα σχολικά μαθήματα Αρχαιολογίας τα οποία 
αντλήθηκαν από τις εντυπώσεις και απόψεις των μαθητών που συμμετείχαν.          

 

3.  
Μαρία Μιχαήλ: Παλαιές προκλήσεις, νέα προβλήματα: αρχειακή έρευνα και πρακτικά 
προβλήματα σήμερα 

Ο πρώτος χρόνος της διδακτορικής μου έρευνας επικεντρώθηκε στην αρχειακή έρευνα για τα τεχνικά 
έργα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, δηλαδή τη διαμόρφωση και συντήρηση αρχαιολογικών χώρων, τη 
συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και την αναβάθμιση μουσείων. Εντοπίστηκε ότι οι παλαιές 
προκλήσεις του 20ου αιώνα ήταν διαφορετικές από ότι στον 21ο αιώνα. Παρά το αναμενόμενο εύρημα, 
το βασικότερο πρόβλημα που εντοπίστηκε ήταν η έλλειψη τεκμηρίωσης και καταγραφής μεταξύ 
διοικητικών φακέλων του Τμήματος, δημοσιεύσεων στο ετήσιο περιοδικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
και φωτογραφικού αρχείου του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Πώς λοιπόν μπορεί να προχωρήσει η έρευνα 
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έχοντας ελλιπή στοιχεία; Μήπως ακόμα και αυτό το πρόβλημα να δημιουργεί μια νέα πρόκληση για το 
σήμερα; Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα με ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης έργων; 
 
Η δεύτερη παράμετρος που εξετάστηκε ήταν η θεωρία και μεθοδολογία της διαχείρισης έργων. Μέσα 
από εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού, δημόσιοι υπάλληλοι επέλεξαν να κάνουν μάθημα στη «Διαχείριση Έργων» (Project 
Management). Τα διαδικτυακά μαθήματα έγιναν σε πλατφόρμα με ευχέρεια άμεσης επικοινωνίας και 
βιντεοπροβολής, με αποτέλεσμα να γίνονται σημαντικά σχόλια στη θεωρία και μεθοδολογία της 
πρακτικής εφαρμογής της διαχείρισης έργων σε σχέση και συνάρτηση με την πραγματικότητα της 
Κύπρου, όπως τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος, την νομοθεσία κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε κατανοητό 
ότι αναγνωρίζοντας τις παλαιές και νέες προκλήσεις στη διαχείριση έργων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να τεθεί ένα πλαίσιο εργασίας εξειδικευμένο για τον τομέα της αρχαιολογίας και περαιτέρω, 
εξειδικευμένο στην Κυπριακή πραγματικότητα.  

 

4. 
Σοφία Καρούνη: Η «δύσκολη κληρονομιά» με τη ματιά του κοινού. Η περίπτωση της οθωμανικής 
κληρονομιάς του ελλαδικού χώρου 

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει λόγος για την πρόσληψη και αντιμετώπιση της «δύσκολης 
κληρονομιάς» από το κοινό. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν τα ευρήματα της 
έρευνας κοινού που διενεργήθηκε το 2021 στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με τίτλο 
««Μουσειακές πρακτικές και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς του «Άλλου». Η περίπτωση των 
οθωμανικών μνημείων της Ελλάδας». 

Τι είναι η «δύσκολη κληρονομιά»; Γιατί ορίζουμε τα κατάλοιπα των οθωμανικών χρόνων ως τέτοια; Πώς 
ερμηνεύει ο κόσμος την οθωμανική κληρονομιά; Ποιος είναι ο ρόλος των μουσειακών πρακτικών σε 
αυτή την ερμηνεία; Ως μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν οθωμανικά μνημεία της Ελλάδας που έχουν 
μετατραπεί σε μουσεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εκείνα της Αθήνας και των Ιωαννίνων. 

 

5. 
Σοφία Παπασπύρου: Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα: Μελετώντας την εμπειρία 
των περιηγητών 

Τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» στην Ελλάδα, ως η αρχαιότερη χριστιανική διαδρομή της 
Ευρώπης, κατέχουν σπουδαία ιστορική και πολιτιστική σημασία στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, οι 
έρευνες για τη διαδρομή σε ακαδημαϊκό επίπεδο παραμένουν σχετικά περιορισμένες.  

Η παρούσα διατριβή μελετά τις προσλήψεις και τις εμπειρίες περιηγητών που ακολουθούν τα βήματα 
του αποστόλου των εθνών. Αρχικά, στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση της εμπειρίας των επισκεπτών 
κι έπειτα η διαμόρφωση προτάσεων ανάδειξης της διαδρομής. Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων 
της έρευνας, διεξήχθη σχετική βιβλιογραφική μελέτη, ενώ πραγματοποιήθηκε και επιτόπια έρευνα στους 
αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία, που συγκροτούν τον άξονα της διαδρομής. Στη 
συνέχεια, σχεδιάστηκε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο ατομικής συμπλήρωσης σχετικά με την 
εμπειρία επισκεπτών, βάσει δεδομένων από το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας καθώς και από 
προσωπική βιωματική εμπειρία ταξιδιών και καταγραφής παρατηρήσεων.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από περιηγητές, οι οποίοι μεταξύ 2015-2021 επισκέφτηκαν χώρους 
που ανήκουν στη διαδρομή των βημάτων του αποστόλου Παύλου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
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αυτού του ερωτηματολογίου –τόσο ενδιαφέροντα όσο και χρήσιμα, αποτελούν το θέμα αυτής της 
παρουσίασης.  

 

6. 
Αφροδίτη Ζευγώλη: Το αρχείο ως μουσειακό έκθεμα. Πολιτικές και πρακτικές πολιτιστικών 
οργανισμών στην Ελλάδα 

Μπαίνοντας στο τρίτο χρόνο της έρευνάς μου, στο 3ο Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων Μουσειολογίας 
θα επικεντρωθώ στην παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολούθησα το τελευταίο διάστημα για την 
οργάνωση και ταξινόμηση του συνόλου του υλικού που έχω συλλέξει τα τελευταία χρόνια γύρω από την 
μουσειολογική αξιοποίηση αρχείων από πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Στο φετινό σεμινάριο 
θα αναφερθώ στο σύνολο των οργανισμών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που επέλεξα να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης της διατριβής μου και θα σας 
παρουσιάσω ένα ενδιαφέρον και καινοτόμο παράδειγμα μουσειολογικής αξιοποίησης αρχείων που 
εφάρμοσε καθένας από αυτούς τους φορείς. Θα μνημονεύσω εκθέσεις και άλλες δράσεις που 
υλοποιήθηκαν με χρήση διαφορετικών μέσων και ποικίλων τύπων αρχειακών συλλογών θα σχολιάσω 
τις δυναμικές των φορέων που τις σχεδίασαν.  

Συγχρόνως, η δυσκολία της κατηγοριοποίησης των φορέων-παραγωγών μουσειολογικών δράσεων με 
αρχειακό υλικό ήταν ένα από τα ζητήματα που με απασχόλησαν ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της πρώτης 
μου προσπάθειας σκιαγράφησης των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων που θα αποτελέσουν το κυρίως 
σώμα της διατριβής. Επομένως, έχοντας ξεκινήσει ήδη την καταγραφή ορισμένων μελετών περίπτωσης 
που προέκρινα, σκοπεύω να σχολιάσω φέτος και τη σημασία της ενότητας της συγγραφής της διατριβής 
ως μια περίοδος εξίσου κομβική για να εντοπιστούν βιβλιογραφικά κενά και παραλείψεις στην έρευνα 
έγκαιρα αλλά και προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα ένα χρονικό πλάνο για την πορεία της διατριβής. 

 

7. 
Μάρα Βερύκοκου: Οι βυζαντινές περιοδικές εκθέσεις  στο Μουσείο Μπενάκη: Νέα ματιά – νέα 
ερωτήματα 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας στο Αρχείο Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου Μπενάκη, 
δημιουργήθηκαν νέα ερωτήματα και παρατηρήσεις. Οι περιοδικές εκθέσεις του μουσείου, αν τις 
εξετάσουμε ανά δεκαετία, εξαρτώνται ή όχι από την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική πολιτική; Η 
επιλογή της παρουσίασης συγκεκριμένων περιοδικών εκθέσεων αφορά την ανάδειξη της ταυτότητας του 
μουσείου ή επηρεάζεται από εξωτερικούς κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς ή ιστορικούς 
παράγοντες; Το Μουσείο Μπενάκη ασκεί ή μπορεί να διαμορφώσει μια πολιτιστική πολιτική; 

 

8. 
Δημήτρης Δαβός: Αρχαιολογικοί χώροι ως αναπτυξιακοί πόροι. Η αλληλεπίδραση της 
αρχαιολογίας με την οικονομία 

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. Από οικονομική σκοπιά, η αρχαιολογία δεν αποτελεί ένα άμεσο 
προϊόν. Τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας, συχνά συνδέονται με κάποιας μορφής οικονομική 
δραστηριότητα. Η νέα αντίληψη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αγγίζουν και τον πολιτισμό. 
Καθώς κι η χρηματοδότηση από φιλανθρωπικά και κρατικά μέσα πια σπανίζει, οι αρχαιολογικοί χώροι, 
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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 και την έννοια του branding. 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. Το κεντρικό πρόβλημα θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο ότι η πολιτιστική αξία 
αλλάζει, ανάλογα με τον χρήστη της. Μελέτη των οικονομικών δεδομένων των χώρων και των 
δυνατοτήτων εξέλιξης τους κρίνεται επίσης απαραίτητη. 

 

9. 
Ευσταθία Ρηγάτου: Η ύφανση της συλλογικής μνήμης μέσω της μελέτης και της αξιοποίησης της 
βιομηχανικής κληρονομιάς. Τα πρώτα βήματα της έρευνας 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος της ερευνητικής μου εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής 
μου διατριβής με θέμα: «Η αρχαιολογία της κλωστής. Από την βιομηχανική αρχαιολογία στην ύφανση 
της συλλογικής μνήμης. Η περίπτωση της επιχείρησης Μουζάκη». Σκοπός της έρευνας είναι η 
δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάδειξης της συλλογικής μνήμης, με αφετηρία ένα εργοστάσιο και 
τους ανθρώπους του, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς ως κομμάτι 
της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσω των δικτύων που υφαίνει η κλωστή στο 
παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.  

Εν προκειμένω, θα σας παρουσιάσω τα βασικά στάδια της έρευνας μου, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
έτους της διατριβής μου, τα οποία αφορούν στη βιβλιογραφική μελέτη των βασικών αρχών της 
βιομηχανικής αρχαιολογίας, της ιστορία της βιομηχανίας και της προφορικής ιστορίας. Εν συνεχεία, θα 
σας εισάγω στον κόσμο της επιχείρησης της κλωστοβιομηχανίας «Κλωσταί Πεταλούδας» του 
Ελευθερίου Μουζάκη, η οποία αποτελεί την υπό μελέτη περίπτωση, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των 
ιδεών και των προτάσεων που θα προκύψουν από την έρευνα. Τέλος, στα πλαίσια της καταγραφής της 
συλλογικής μνήμης, βρίσκεται υπό σχεδίαση η συγκρότηση του οδηγού των συνεντεύξεων και θα σας 
εκθέσω τη βασική δομή του ερωτηματολογίου που θα κληθούν να απαντήσουν τα πρόσωπα που 
συνθέτουν όλη την αλυσίδα ανθρώπων που συνδέονται με το προϊόν και την επιχείρηση. 

 

10. 
Μαρία Κρινή: Μέθοδοι αισθητικής αποκατάστασης ψηφιδωτών: μελέτες περίπτωσης σε μουσεία 
της Ιταλίας 
Στο πλαίσιο της διδακτορικής έρευνας με θέμα «Ψηφιδωτά δάπεδα: ζητήματα αισθητικής 
αποκατάστασης και έκθεσης σε μουσεία», πραγματοποιείται  συστηματική καταγραφή και 
χαρτογράφηση των μεθόδων αποκατάστασης και έκθεσης που συναντάμε στα Ελληνικά μουσεία. Η 
ακολουθούμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει την επιτόπια μελέτη, όπου  εξετάζεται ο τρόπος έκθεσης των 
ψηφιδωτών, οι πληροφορίες προς τον επισκέπτη και οι τρόποι συμπλήρωσης των κενών, η αισθητική 
αποκατάσταση, με στόχο να διερευνηθεί  το πώς αντιμετωπίζεται το ψηφιδωτό ως μουσειακό έκθεμα. 

Το δεύτερο χρόνο της έρευνας, παράλληλα με τη μελέτη περιπτώσεων στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε 
αντίστοιχη επιτόπια έρευνα σε μουσεία της Ιταλίας, όπου εκτίθενται σημαντικές συλλογές ψηφιδωτών.  
Σκοπός είναι να εξεταστούν οι πρακτικές που ακολουθούνται σε μια χώρα με μακρά παράδοση στη 
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συντήρηση και στην τέχνη του ψηφιδωτού, να γίνει συγκριτική μελέτη με τις πρακτικές που εφαρμόζονται 
στην Ελλάδα, καθώς και να διερευνηθούν τυχόν επιρροές. 

Θα παρουσιαστούν τέσσερις μελέτες περίπτωσης από ιταλικά μουσεία που καλύπτουν διαφορετικά 
είδη μουσειακών παρουσιάσεων: μία συλλογή ψηφιδωτών σε μόνιμη έκθεση (Museo Nazionale 
Romano - Palazzo Massimo), μία περιοδική έκθεση αφιερωμένη στην εξέλιξη της τέχνης του ψηφιδωτού 
(“Colori dei Romani: I mosaici dalle Collezioni Capitoline”, Musei Capitolini - Centrale Montemartini), μία 
μόνιμη έκθεση σε μουσείο πεδίου (Domus dei Tappeti di Pietra) και μία μόνιμη έκθεση σε λατρευτικό 
χώρο (Chiesa di Santa Reparata). Η εποχή κατά την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι επεμβάσεις, η 
ιδιαιτερότητα του εκθεσιακού χώρου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται αντανακλούν τη μέθοδο ή τις 
μεθόδους που έχουν κάθε φορά επιλεχθεί.  

 

 

11. 
Ρεγγίνα Κατσιμάρδου: Η έννοια των επετειακών εορτασμών και η συμβολή τους στην 
ενδυνάμωση της σχέσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με την κοινωνία 

Κατά το δεύτερο έτος της διδακτορικής μου διατριβής με απασχόλησε ιδιαιτέρως η έννοια των 
επετειακών εορτασμών. Οι εορτασμοί ανήκουν στις μνημονικές τελετές και αποτελούν έναν από τους 
βασικούς μηχανισμούς που μετατρέπουν την «ιστορική γνώση» σε «συλλογική μνήμη». Οι εορταστικές 
αυτές τελετές, σπάνε την κυριαρχία της συναισθηματικής ουδετερότητας που διέπει τις ανθρώπινες 
σχέσεις των μελών μίας κοινότητας και πυροδοτούν μια έκρηξη συλλογικών συναισθημάτων. 
Δημιουργούν με άλλα λόγια μια «εορταστική κοινωνικότητα», διαλύοντας προσωρινά τα κοινωνικά 
εμπόδια και αναστέλλοντας την ανωνυμία της σύγχρονης εποχής καθιερώνοντας μέσω της συμμετοχής 
σε κοινές δραστηριότητες, την αίσθηση της συνύπαρξης. 
Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση τέτοιου είδους μνημοτεχνικών τελετών, όπως οι εορτασμοί, 
διαδραματίζουν τα μουσεία. Στην περίπτωση των επετειακών εορτασμών για το 1821, το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο δημιούργησε ένα εθνικής εμβέλειας επετειακό πρόγραμμα εορτασμών, το οποίο 
αφενός να εναρμονίζεται με τις αναζητήσεις και τα συμπεράσματα της σύγχρονης ελληνικής 
ιστοριογραφίας και αφετέρου να υπηρετεί τον σύγχρονο κοινωνικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό ρόλο 
του Μουσείου απευθυνόμενο σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής, φύλου, ή μορφωτικού 
επιπέδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της συμβολής των επετειακών εορτασμών 
στην ενδυνάμωση της σχέσης του ΕΙΜ με την ίδια την κοινωνία, εντός της οποίας λειτουργεί και στην 
οποία απευθύνεται. 
 
 


