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Περίληψη και Βιογραφικό Νένας Γαλανίδου 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Αρχαιολογία και καθημερινότητα. Η δημόσια αρχαιολογία στο προσκήνιο 
(κοινή ανακοίνωση με Γ. Μπέκα) 
 
Η δημόσια αρχαιολογία μπορεί να οριστεί τόσο ως πρακτική όσο και ως θεωρητική 
θέση, που μπορεί να ασκηθεί μέσω του εκδημοκρατισμού της αρχαιολογικής γνώσης 
και των δράσεών της. Η δημόσια αρχαιολογία αφορά την επικοινωνία και την 
εμπλοκή με το ευρύ κοινό, τη διατήρηση και διαχείριση αρχαιολογικών πόρων για 
κοινωφελείς σκοπούς. Λειτουργεί δε σε μια μεγάλη ποικιλία κοινωνικών και 
ακαδημαϊκών πλαισίων όπως η διασταύρωση αρχαιολογίας, και πολιτικής, η 
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σχέση της με τα μουσεία, τα γηγενή 
δικαιώματα και ο εθνικισμός, η αναπαράσταση του παρελθόντος και η ερμηνεία του, 
ο πολιτιστικός τουρισμός, τα νέα καταναλωτικά ήθη και οι οι νέες αγορές που αυτός 
διαμορφώνει. Η δημόσια αρχαιολογία εγγράφεται επίσης στην παραγωγή και 
σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών κληρονομιάς. 
Μια κυρίαρχη θέση της δημόσιας αρχαιολογίας είναι αυτή που υποστηρίζει ότι οι 
αρχαιολόγοι πρέπει να ασχοληθούν με το ευρύ κοινό και μέσω των αρχαιολογικών 
θεμάτων να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν τη ζωή των ανθρώπων, να τονώσουν 
τη σκέψη, το συναίσθημα και τη δημιουργικότητά τους όπως και το αντίστροφο, που 
αφορά στην ανατροφοδότηση των αρχαιολόγων από τις τοπικές κοινωνίες.  
Υπό την οπτική των παραπάνω οι αρχαιολογικές υλικότητες και οι αναπαραστάσεις 
τους στην καθημερινότητα, οι αναπαραγωγές τους και οι συνδέσεις τους με 
πραγματικότητες και αγορές που εκτείνονται πέρα από το πλαίσιο των ανασκαφών 
και των ακαδημαϊκών χώρων μας ωθούν να ανιχνεύσουμε παραδεγματικά πεδία 
όπως οι δημόσιοι χώροι, οι δρόμοι, αλλά και οι αρχαιολογικές εκδόσεις παιδικών 
βιβλίων στα πωλητήρια των μουσείων ως τουριστικά ενθύμια και νέες αναγνώσεις 
του παρελθόντος. 
 
________ 
Η Νένα Γαλανίδου σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1988) και 
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις εφαρμογές της πληροφορικής στην αρχαιολογία 
στο Πανεπιστήμιο του Southampton (1989). Εργάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικής 
Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μπενάκη (1989-1990). Εκπόνησε τη διδακτορική της 
διατριβή στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge (1996). Ως 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο κολέγιο Clare Hall του ίδιου πανεπιστημίου (1996-
1999) δίδαξε Παλαιολιθική και Μεσολιθική Αρχαιολογία και Ποσοτικές Μεθόδους 
στην Αρχαιολογία στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Cambridge. Από το 
2000 διδάσκει Προϊστορική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Έχει πραγματοποιήσει έρευνες πεδίου σε Ελλάδα, Κροατία και Ισραήλ και 
συμμετείχε σε διεθνή προγράμματα μελέτης της Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής 
Αρχαιολογίας της ΝΑ Ευρώπης. Διευθύνει τις Παλαιολιθικές έρευνες στη Λέσβο και 
το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, πραγματοποιώντας ανασκαφές στα 
Ροδαφνίδια, Λισβορίου (Κατώτερη Παλαιολιθική Εποχή) και στο Σπήλαιο του 
Πάνθηρα στη νησίδα Κυθρός (Μέση Παλαιολιθική Εποχή). 

Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας των περιοδικών Journal of Greek Archaeology 
και Mediterranean Archaeology and Archaeometry και ήταν του Archaeological and 
Anthropological Sciences (2009-2018). Συμμετέχει στα επιστημονικά δίκτυα: AGE 
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(Archaeology and Gender in Europe) με αντικείμενο την Αρχαιολογία του Κοινωνικού 
Φύλου, SPLASHCOS (Submerged Prehistoric Landscapes and Archaeology of the 
Continental Shelf) με αντικείμενο την αρχαιολογία των καταβυθισμένων 
προϊστορικών τοπίων, και INNOVARCH (Innovating Training Aims for Public 
Archaeology) με αντικείμενο τη Δημόσια Αρχαιολογία. Είναι μέλος της Ένωσης 
Ευρωπαίων Αρχαιολόγων και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας Βορείου Αιγαίου. Διευθύνει τη σειρά Δημόσια Αρχαιολογία των 
εκδόσεων Καλειδοσκόπιο. Είναι επιστημονική σύμβουλος του χρηματοδοτούμενου 
από το E.R.C. ερευνητικού προγράμματος DISPERSE και επισκέπτρια καθηγήτρια 
στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του York. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική Αρχαιολογία, 
Δημόσια Αρχαιολογία, Εθνοαρχαιολογία, Αρχαιολογική Ιστορία και Μέθοδος 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Συλλογών Εκμαγείων και Πρωτοτύπων 

Σύνδεσμοι-Δημοσιεύσεις:  

 http://www.researchgate.net/profile/Nena_Galanidou  
 http://crete.academia.edu/NenaGalanidou  
 http://www.palaeolithiclesbos.org 

 
 
 
Περίληψη και βιογραφικό Γ. Αλεξόπουλος 
ΜΙΝΩΙΚΑ ΔΙΠΛΑ ΚΕΡΑΤΑ – σύμβολο της Κρήτης -αρχαίας και σύγχρονης. 
 
 
Εμείς οι αρχαιολόγοι φοβόμαστε την εμπορευματοποίηση, αν μου επιτρέπεται την 
έκφραση, όπως ο διάολος το λιβάνι, όμως όχι χωρίς λόγο. Ωστόσο, η 
εμπορευματοποίηση της αρχαιολογίας δεν είναι απλά μια πραγματικότητα, είναι μια 
πραγματικότητα στη διαμόρφωση της οποίας συμμετέχουμε από πάντα, πιθανά, με 
τρόπο ανομολόγητο. 
Είναι γνωστό, ότι η αρχαιολογία παράγει πολιτισμικό και συμβολικό κεφάλαιο, αλλά 
ενίοτε και σύμβολα. Το μινωικό Διπλό Κέρας είναι ένα από αυτά τα αρχαιολογικά 
τεχνουργήματα που έφερε στο φως ο Έβανς στην αυγή του εικοστού αιώνα (Evans 
1901), και υιοθετήθηκε από την κρητική λαϊκή κουλτούρα στο πλαίσιο του 
μοντερνισμού. 
Η εισήγησή μου θα προσπαθήσει να ρίξει φως στις συνθήκες που βοήθησαν να 
ευδοκιμήσει αυτή η υιοθεσία, ώστε ένα μινωικό σύμβολο της Εποχής του Χαλκού να 
«κάθεται» με άνεση και να σηματοδοτεί την Κρήτη της σύγχρονης Εποχής. 
 
________ 
Ο Γιώργος Αλεξόπουλος είναι αρχαιολόγος πεδίου που υπηρέτησε για πολλά χρόνια 
στην πρώην Γ΄ Εφορεία Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων (1993-2015). Με την 
κατάργηση της Εφορείας (2015) μετατέθηκε στην κεντρική Υπηρεσία και έκτοτε 
υπηρετεί, αρχικά στην Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας και μετά την κατάργηση της Ειδικής 

https://keme.uoc.gr/index.php/el/ergastiria/anthropistikes-epistimes/ekpaideutikwn-syllogwn-ekmageiwn-kai-prwtotypwn
http://www.researchgate.net/profile/Nena_Galanidou
http://crete.academia.edu/NenaGalanidou
http://www.palaeolithiclesbos.org/
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Υπηρεσίας στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΠΟΑ (από το 2018 
έως σήμερα). 
Ως αρχαιολόγος είναι επιστημονικός συνεργάτης των Ανασκαφών Ακρωτηρίου 
Θήρας και έχει συμμετάσχει σε πολλές αρχαιολογικές έρευνες, από τις νήσους 
Orkney της Σκωτίας, έως το Ιερό Κορυφής στον Βρύσινα Ρεθύμνης. Για πολλά 
χρόνια προΐστατο στην ανασκαφή του Αθηναϊκού Κεραμεικού, υπό την εποπτεία της 
Γ΄ ΕΠΚΑ. Τον Μάρτιο του 2020, με την έναρξη του κορωνοϊού, παρουσίασε τη 
διδακτορική του διατριβή στο Ε.Κ.Π.Α., με θέμα «Διπλά Κέρατα στο Ακρωτήρι 
Θήρας: η αρχαιολογία ενός συμβόλου». Η διατριβή έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτή, αλλά 
η διαδικασία εκκρεμεί, με δική του ευθύνη, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές 
σύμπτυξης του κειμένου που ζήτησε η επιτροπή. 
Το 2020 ορίσθηκε Γραμματέας στο Κ.Σ.Ν.Μ. (Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων 
Μνημείων) του ΥΠΠΟΑ. 
 
Περίληψη και βιογραφικό Άννας Καγιαδάκη 
 
Case Study / Μελέτη Περίπτωσης:  
Συνομιλώντας με το παρελθόν: Τέχνη και Χειροτεχνία, Η “ωφέλιμη” Κρήτη της 
Φλωρεντίνης Σκουλούδη-Καλούτση 

Αναφορά στην αναδρομική έκθεση του έργου της ζωγράφου και σχεδιάστριας 
Φλωρεντίνης Σκουλούδη-Καλούτση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Χανίων σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (2/12/2019 έως 25/04/2020) με θέμα: «Τέχνη και Χειροτεχνία: Η 
“ωφέλιμη” Κρήτη της Φλωρεντίνης Σκουλούδη-Καλούτση (1890-1971)». Η 
καλλιτέχνης και επιτυχημένη επιχειρηματίας στη χειροτεχνική παραγωγή ήδη από 
την περίοδο του μεσοπολέμου προσπάθησε να αναδείξει την καλλιτεχνική 
κληρονομιά της Κρήτης συνδυάζοντας για πρώτη φορά μινωικά και λαϊκά μοτίβα με 
την τεχνική της παραδοσιακής κρητικής υφαντικής. Μέλος της ομάδας εργασίας θα 
παρουσιάσει σύντομα την έκθεση. Στα ερωτήματα και τη συζήτηση που θα 
ακολουθήσει θα συμμετέχουν γραπτά ή τηλεφωνικά οι επιμελητές: Μανόλης 
Καρτεράκης, Ιστορικός τέχνης-Επιμελητής και Άνη (Αναστασία) Κοντογιώργη, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμος ο κατάλογος της έκθεσης: 

http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2020/05/ARTS-AND-CRAFTS-THE-
BENEFICIAL-CRETE-OF-FLORENTINI-SKOULOUDIS-KALOUTSIS-1890-1971.pdf 

και σχετικό άρθρο (σλ.48-60): 

https://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2021/05/rha_w_9.pdf 

________ 
Άννα Καγιαδάκη 

Η Άννα Καγιαδάκη είναι απόφοιτη του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων 
Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη συντήρηση από το 
Royal College of Art του Λονδίνου με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών 

http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2020/05/ARTS-AND-CRAFTS-THE-BENEFICIAL-CRETE-OF-FLORENTINI-SKOULOUDIS-KALOUTSIS-1890-1971.pdf
http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2020/05/ARTS-AND-CRAFTS-THE-BENEFICIAL-CRETE-OF-FLORENTINI-SKOULOUDIS-KALOUTSIS-1890-1971.pdf
https://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2021/05/rha_w_9.pdf
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Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το Φεβρουάριο του 2020 παρακολουθεί το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορία της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάζεται ως μόνιμη υπάλληλος στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 2011. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνονται η προστασία και συντήρηση νεώτερων μνημείων. 

akagiadaki@yahoo.gr 

 
 
Άρτεμις Καρναβά 
Αντίγραφα και «αρχαιότητες» στην αρχαιότητα 
 
Περίληψη 
Με αφορμή τα σύγχρονα αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων και την 
εμπορευματοποίησή τους στη σύγχρονη εποχή, η παρούσα ανακοίνωση θα 
αναλύσει την έννοια του αντιγράφου στην αρχαιότητα. Πιο συγκεκριμένα, με βάση 
συγκεκριμένες διαπιστωμένες περιπτώσεις κατασκευής αντιγράφων αντικειμένων 
κατά την Εποχή του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο, αλλά και με βάση τη χρήση 
παλαιότερων, «αρχαίων» αντικειμένων σε συγκεκριμένες εποχές, θα συζητηθούν το 
πώς αντιμετωπιζόταν η διαδικασία της κατασκευής αντιγράφων, τί αντιγραφόταν και 
γιατί, και τί συνάγουμε ότι σήμαινε το αντίγραφο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα 
ερευνήσουμε τη διαδικασία της διαμόρφωσης της μνήμης «αρχαίων» κοινωνιών 
στον αρχαίο κόσμο, και την κοινωνική αξία που αυτή η διαδικασία μπορεί να είχε. 
 
Άρτεμις Καρναβά, σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην αρχαιολογία (1993), κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο 
από το τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ στην Αγγλία με 
ειδίκευση στη Θεωρητική Αρχαιολογία (1995) και διδακτορικό τίτλο από το Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο Βρυξελλών Βελγίου με θέμα την κρητική ιερογλυφική γραφή της 2ης 
χιλ. π.Χ. (2000). Μεταξύ 1993 και 2012 ανέσκαψε σε διάφορες αρχαιολογικές θέσεις 
ανά την Ελλάδα για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει διδάξει 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008, 2011) 
και έχει καταλάβει ερευνητικές μετα-διδακτορικές θέσεις στα πανεπιστήμια του 
Κέμπριτζ (2003) και της Βιέννης (2012-2014). Χρημάτισε επιστημονική συνεργάτης 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2007-2008) και της Ακαδημίας Επιστημών 
Βερολίνου-Βραδεμβούργου (2016-2018), όπου είχε αναλάβει την συνεπιμέλεια και 
έκδοση του επιγραφικού συντάγματος των κυπριακών συλλαβικών επιγραφών της 
1ης χιλ. π.Χ. για λογαριασμό της σειράς των Inscriptiones Graecae. Το 2019 
εκλέχθηκε επίκουρη καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, όπου και διδάσκει από το 2020. 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: η αρχαιολογία και η επιγραφική της ανατολικής Μεσογείου 
από την 3η ως την 1η χιλ. π.Χ. 
 
 
Περίληψη και βιογραφικό Βάλιας Κράββα 
 
Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΤΙΕ, ΔΠΘ 

 

mailto:aki@yahoo.gr
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Τίτλος:  
Οι περιπέτειες του υλικού πολιτισμού: ιστορικότητες, διαπολιτισμικές συναντήσεις και 
επιστημονικά κατώφλια 
 
Στην εν λόγω διάλεξη θα σταθούμε σε ορισμένους βασικούς άξονες της μελέτης του 
υλικού πολιτισμού αλλά και της εννοιολόγησης του τι συνιστά τελικά υλικότητα. Αρχικά θα 
ταξιδέψουμε στην ιστορική υποτίμηση της ύλης, τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του 
Διαφωτισμού που οδήγησαν σε μια σταδιακή στερεοτυπική αντικειμενοποίηση, τόσο του 
υλικού κόσμου ημών και υμών, όσο και στο φαινόμενο της ανθρωποθέασης και των 
ανθρώπινων ζωολογικών κήπων κατά το 19ο και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα στην 
«πολιτισμένη» Ευρώπη. Η συμβολή της ανθρωπολογίας υπήρξε καθοριστική και 
σημαίνουσα καθώς μέσα από τις εθνογραφικές έρευνες εκπροσώπων του κλάδου (θα 
γίνει μια σχετική αναφορά σε κάποιες) η επιστήμη ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα 
κατάφερε να αποδώσει στον υλικό πολιτισμό –κυρίως των «άλλων», μακρινών και 
εξωτικών- τη συμβολική διάσταση που έχει καθώς και τη δύναμη να κινητοποιεί 
ανθρώπους, πρακτικές και επιτελέσεις. Ο υλικός κόσμος κατάφερε λοιπόν να αποκτήσει 
τη δική του φωνή, ενώ οι υλικότητες αναδείχθηκαν ως ενεργητικές, απρόβλεπτες, έχοντας 
τις δικές τους ζωές, τις δικές τους χρονικότητες και χωρικότητες και εν τέλει θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως συνδιαμορφωτές της πολιτισμικής παραγωγής. Κομβική μετά το 
1980 αποδείχτηκε η μελέτη της έννοιας της κατανάλωσης, η οποία θα αποτελέσει και τον 
τελευταίο άξονα της διάλεξης και της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Με αφορμή το 
θέμα του θερινού σχολείο θα αναστοχασούμε πάνω στην έννοια της τουριστικής 
κατανάλωσης και της αρχαιότητας ως ιδεολογικού κεφαλαίου και αναπόσπαστου μέρους 
της συγκρότησης του ατομικού και κυρίως του συλλογικού εαυτού. Μέσα από σύγχρονες 
προσεγγίσεις, στο κατώφλι ανθρωπολογίας και αρχαιολογίας θα προσεγγίσουμε κριτικά 
την έννοια της «σκηνοθετημένης αυθεντικότητας» και θα εξετάσουμε κατά πόσο στη 
διαδικασία αυτή συμμετέχει η κατασκευή και διακίνηση τουριστικών ενθυμίων. 
 
 
________ 
Η Βασιλική Κράββα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μέσω του προγράμματος ERASMUS φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο του Cagliari της Σαρδηνίας, Τμήμα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. 
Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Goldsmiths 
College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο ίδιο 
πανεπιστήμιο η οποία πραγματεύεται θέματα τροφής και ταυτότητας των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης και παράλληλα εργάστηκε στο τμήμα Ανθρωπολογίας του Goldsmiths 
College ως λέκτορας. Στη συνέχεια, δίδαξε κοινωνική ανθρωπολογία στο τμήμα Ι.Α.Κ.Α 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχε στο 
ερευνητικό πρόγραμμα CENTROPA που ασχολείται με την προφορική ιστορία των 
Εβραίων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Έχει λάβει μέρος σε 
αρκετά διεθνή συνέδρια ενώ οι μέχρι τώρα δημοσιευμένες μελέτες της (σε ξενόγλωσσους 
τόμους, ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά) άπτονται των εξής 
θεμάτων: η τροφή και η διατροφή ως «αποθήκες» παρελθοντικού υλικού, η πείνα και η 
στέρηση, οι καταναλωτικές πρακτικές, οι μειονοτικοί πληθυσμοί και η Ελλάδα, η σημασία 
των ιστοριών ζωής ως μεθοδολογικών και ερμηνευτικών εργαλείων, ανθρωπολογία και 
αναπαράσταση, Εβραίοι καλλιτέχνες στα ναζιστικά στρατόπεδα κα. Έχουν εκδοθεί δύο 
μονογραφίες της: Tell me what you eat and I’ll tell you if you are Jewish: Food and 
discourses of identity, 2010, VDM Verlag και Καταναλώνοντας τον Πολιτισμό: Διαδρομές 
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κατανάλωσης, ιστορίες τροφής και στέρησης, 2020, Εκδόσεις Πατάκη. Επίσης, έχει 
επιμεληθεί άρθρα σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά (Anthropology and Sociology, 
Folklore, Ethnologia Balkanica, SAGE OPEN). Πρόσφατα (καλοκαίρι 2021) εκδόθηκε το: 
Σπυριδάκης Μάνος και Κράββα Βασιλική (επιμέλεια), Τροχιές Επισφάλειας: 
Εθνογραφικές προσεγγίσεις, Gutemberg: Αθήνα.  
 
 
Τίτλος και βιογραφικό Μάρλεν Μούλιου 
 
Η κατανάλωση "ενθυμημάτων" ως πτυχή της μουσειακής εμπειρίας: ελεύθεροι 
συνειρμοί με αφορμή φωτογραφικές ενθυμήσεις από πωλητήρια μουσείων  
 
________ 
Η Μάρλεν Μούλιου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μουσειακών Σπουδών του ΕΚΠΑ καθώς και 
διδάσκουσα σε αυτό από το 2003. Είναι επίσης συντονίστρια των 
μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων που πλαισιώνουν την Πανεπιστημιακή 
Ανασκαφή του Τμήματος στη θέση Πλάσι του Μαραθώνα. Από το 2016 είναι 
μέλος της Κριτικής Επιτροπής του European Museum of the Year Award και 
από το 2020 Επικεφαλής της. Από το 2016 έως το 2020, 
διέτελεσε Αναπληρώτρια Πρόεδρος 
του UNIVERSEUM European Heritage Network, και από το 2010 έως το 2016 
Γραμματέας και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Συλλογών και Δράσεων των 
Μουσείων Πόλεων (ICOM-CAMOC). Σ’ αυτό το πλαίσιο δημιούργησε και 
συντόνισε το πρόγραμμα Migration: Cities / (im)migration and arrival cities. Για 
πολλά χρόνια (1997-2013) εργάστηκε ως αρχαιολόγος-μουσειολόγος στο 
Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων). 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στην ιστορία 
και σύγχρονη λειτουργία των ιστορικών και αρχαιολογικών μουσείων, των 
μουσείων πόλεων και των πανεπιστημιακών μουσείων, στον κοινωνικό ρόλο 
των μουσείων, στον νοηματικό μουσειακό σχεδιασμό και την ερμηνεία υλικού 
και άυλου πολιτισμού, στη δημόσια αρχαιολογία, σε θέματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματισμού στη μουσειολογία κ.ά. 
Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο ΕΚΠΑ και μετεκπαιδεύτηκε 
στο Τμήμα Μουσειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Leicester της Αγγλίας 
(MA, PhD). Είναι ιδρυτικό μέλος της Συντακτικής Ομάδας του επιστημονικού 
περιοδικού Τετράδια Μουσειολογίας και του περιοδικού CAMOCnews. Το 2020 
δημιούργησε Το Μουσείο Μέσα Μου, μια συμμετοχική πρωτοβουλία με στόχο 
την προώθηση της δημόσιας αξίας των μουσείων. Μαζί  με τους Mark O’Neill και 
Jette Sandahl, συνεπιμελήθηκε το βιβλίο Revisiting Museums of Influence. Four 
decades of Innovation and Public Quality in European Museums, Routledge, 2021. 
 
 
________ 
Βιογραφικό Γεωργίας Μπέκα 

Η Γεωργία Μπέκα είναι αρχαιολόγος, κάτοχος Μ.Α από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ήταν «Καταγωγή και εξέλιξη του 
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ανθρώπου και τοπική ταυτότητα. Η συμβολή της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας». υπό 
την εποπτεία της καθηγήτριας Νένας Γαλανίδου (2018). Από το 2018 εκπονεί 
διδακτορική διατριβή με θέμα «Παλαιολιθική κληρονομιά: Υποδοχή, πρόσληψη, και 
οικειοποίησή της από τις τοπικές κοινότητες στη νησιωτική Ελλάδα» στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιβλέπουσα την Νένα 
Γαλανίδου. Η διδακτορική της διατριβή εγγράφεται στο πεδίο της Δημόσιας 
Αρχαιολογίας. Είναι μέλος των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης που 
πραγματοποιούν συστηματικές Παλαιολιθικές έρευνες στην Λέσβο (Κατώτερη 
Παλαιολιθική Εποχή) και το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου (Μέση Παλαιολιθική 
Εποχή) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επαφή και στην επικοινωνία της αρχαιολογικής 
ομάδας με τις τοπικές κοινότητες. Παράλληλα είναι μέλος του ερευνητικού 
προγράμματος «Archaeotour» με επιστημονικά υπεύθυνη τη Δέσποινα Νάζου.  

Ως υποψήφια Διδάκτωρ, συμμετείχε με ανακοίνωση σε διεθνή και εγχώρια 
συνέδρια, πραγματευόμενη ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας και τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στη σχέση αρχαιολογίας και ερευνητικής 
ομάδας με τις τοπικές αγροτικές κοινωνίες και τον τουρισμό.  

 
Περίληψη και βιογραφικό Δήμητρας Μυλωνά 

 

Dimitra Mylona <mylonadimi@gmail.com>  
  

 
 

Σουβενίρ που μυρίζουν ψαρίλα. Η περιβαλλοντική αρχαιολογία και η εναλλακτική 
τουριστική εμπειρία 

  

Δήμητρα Μυλωνά 

ΙΝΣΤΑΠ – Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, PERICLES 

  

Η γαστρονομία είναι σημαντικό κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας και τα ταξιδιωτικά 
αναμνηστικά με τη μορφή τοπικών προϊόντων διατροφής, αν και εφήμερα, 
εκφράζουν βασικές αξίες των κοινωνιών που τα παράγουν αλλά και αυτών που τα 
γνωρίζουν μέσω των ταξιδιών. Θέματα ταυτότητας, τοπικής οικονομίας αλλά και 
συμμετοχής σε πολιτισμικά δίκτυα εκφράζονται εύγλωττα μέσα από τον τομέα των 
βρώσιμων σουβενίρ. Τα τελευταία χρόνια η αρχαιολογική έρευνα, που εστιάζει σε 
θέματα διατροφής, εμπλέκεται ενεργά στην δημιουργία νέων αφηγημάτων και 
ένταξης στον κατάλογο των τροφών με ιστορική αξία προϊόντων που χάθηκαν μέσα 
στο χρόνο και αναγεννιούνται μέσω της αρχαιολογικής έρευνας και των 
πειραματικών προσεγγίσεών της.  

Ο γάρος, η αρχαία σάλτσα ψαριών, είναι ένα τέτοιο προϊόν διατροφής. Αν και 
ξεχάστηκε σχεδόν μέσα στους αιώνες, κάνει σήμερα δυναμικά την επανεμφάνισή 
του ως ένα προϊόν, που ανακαλύφθηκε αρχαιολογικά, που ταιριάζει στις γεύσεις και 
προτιμήσεις της σύγχρονης κουζίνας και που μπορεί θεωρητικά να αξιοποιήσει και 
να δώσει προστιθέμενη αξία στους αλιευτικούς πόρους περιοχών με έντονη 
αλιευτική δραστηριότητα και παράδοση. Οι ρίζες του στην αρχαιότητα, το κάνουν να 
ξεχωρίζει και είναι κομβικής σημασίας στην προώθησή του. Ο σύγχρονος γάρος 
παρουσιάζεται ως αυθεντικός, αλλά και δημιουργικός, ως φορέας ιστορικότητας 
αλλά και ως επιτομή της σύγχρονης προσέγγισης στη γαστρονομία. Συνδέεται με 
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την ταυτότητα συγκεκριμένων περιοχών όπου ο γάρος παράγονταν στην 
αρχαιότητα και δημιουργεί παρόμοιους υπαινικτικούς συνειρμούς για περιοχές που 
δεν έχουν τέτοιο παρελθόν. Ο αναγεννημένος γάρος έχει ενταχθεί την υψηλή 
κουζίνα και βρίσκεται στη διαδικασία τυποποίησης και εμπορίας. Ο τουριστικός 
τομέας είναι σημαντικός δέκτης αυτών των εξελίξεων.  

 
________ 

Η Δήμητρα Μυλωνά είναι αρχαιολόγος που έχει ειδικευτεί στην Περιβαλλοντική 
Αρχαιολογία και ειδικότερα στη ζωο-αρχαιολογία. Η έρευνά της αφορά τις 
πολύπλευρες, υλικές και άυλες, σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα στην αρχαιότητα 
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, έκανε την ειδίκευσή της στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία 
και Παλαιο-οικονομία στο πανεπιστήμιο του Sheffield, στη Μεγάλη Βρετανία και το 
διδακτορικό της στο Southampton, επίσης στη Μεγάλη Βρετανία. Εργάστηκε για 
πολλά χρόνια ως ελεύθερη επαγγελματίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ) στο Ρέθυμνο, υπήρξε ερευνήτρια του Σουηδικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ζωο-
αρχαιολόγος και μέλος της εκδοτικής ομάδας του Ινστιτούτου Αιγιακής Προϊστορίας - 
Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης. Συνεργάζεται με πολλές ανασκαφές μελετώντας 
οστά θηλαστικών, ψαριών και θαλάσσια όστρεα. Έχει παρουσιάσει την έρευνά της 
σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε 
διεθνή περιοδικά, και θεματικούς τόμους. Επίσης δραστηριοποιείται, μέσα από 
δράσεις, διαλέξεις, blog, και δημοσιεύματα στην εκλαΐκευση [u1] της αρχαιολογικής 
έρευνας, ειδικά στον τομέα των ενδιαφερόντων της. Η δουλειά της καλύπτει μεγάλο 
εύρος αντικειμένων αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα που άπτονται των 
σχέσεων ανθρώπων θάλασσας, ειδικά τον τομέα της αλιείας. 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΝΑΖΟΥ 
 
«Οι τουρίστες και τα αναμνηστικά τους (souvenirs). ‘Αρχαιότητες’ και ‘εθνικές τέχνες΄ 
από τις προθήκες των καταστημάτων στα ράφια των σπιτιών» (διά ζώσης) 
Δέσποινα Νάζου 
 
Ο τουρισμός παρέχει στους τουρίστες αναμνήσεις που παραμένουν μαζί τους πολύ 
μετά την επιστροφή τους στο σπίτι. Το αναμνηστικό ή «Souvenir» ( γαλλική λέξη που 
σημαίνει «να επιστρέψω στον εαυτό μου) αναφέρεται κυρίως σε αντικείμενα που μας 
θυμίζουν τόπους ανθρώπους, γεγονότα, που ανα-βιώνουν το παρελθόν, 
ανατροφοδοτούν τη μνήμη, διαμορφώνουν νοσταλγικά συναισθήματα.  
Χρησιμεύουν ως σύνδεσμος προς το παρελθόν και προς τον «άλλον», και τα οποία 
να εισβάλλουν στην καθημερινή ζωή,  
Τα σουβενίρ μπορούν, αλλά όχι απαραίτητα, να προέρχονται από τον τουρισμό. 
Συχνά αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια άλλων σημαντικών εμπειριών ζωής. 
Μετατρέπουν άυλες εμπειρίες σε απτές αναμνήσεις και μας επιτρέπουν να 
‘παγώσουμε’ μια στιγμή που περνάει στην πραγματικότητα διαπλέκοντάς την με την 
καθημερινότητά μας και με τον οικιακό μας χώρο. 
Στη μακρά τους πορεία μας μιλούν για τους τρόπους με τους οποίους οι μακρυνοί 
στο χώρο και το χρόνο πολιτισμοί εξωτικοποιούνται καθώς πολλά τεχνουργήματα , 
συγκεντρώθηκαν πολύ νωρίς από εξερευνητές και συγκρότησαν τις πρώιμες 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4278896451194480768__msocom_1
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συλλογές εθνογραφικών και αρχαιολογικών μουσείων στο πλαίσιο της 
αποικιοκρατίας. 
Τα αναμνηστικά εγείρουν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με τις έννοιες της 
αυθεντικότητας και της αντιγραφής , της «υψηλής» ή «λαϊκής» τέχνης, της «εθνικής» 
ή «ιθαγενούς» τέχνης, των θολών ορίων μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών. Με 
αφορμή και αιτία τα αναμνηστικά, έργα τέχνης, λαϊκά χειροτεχνήματα, φωτογραφικές 
αποτυπώσεις επανασχεδιάζονται στο πλαίσιο των τουριστικών φαντασιώσεων για τη 
¨διαφορετικότητα¨ του κάθε τόπου σ’ έναν παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο 
χώρο.  
 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΝΑΖΟΥ 
 

Η Δέσποινα Νάζου, είναι κοινωνική ανθρωπολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα 
έρευνας «Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες: υποδοχή, πρόσληψη και 
οικειοποίηση του αρχαιολογικού αποθέματος στη νησιωτική Ελλάδα). Η έρευνά της 
επικεντρώνεται σε Δήλο Ρήνεια, Μύκονο, Μεγανήσι, Λευκάδα (2017-2021) και 
χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το 
ΕΛΙΔΕΚ με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 Είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, διδάκτωρ του Τμήματος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Η 
διδακτορικής της έρευνά επικεντρώθηκε στην μυκονιάτικη ταυτότητα σε σχέση με τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των κατοίκων της Μυκόνου, και στην σύνδεσή της 
με την έννοια της ‘εντοπιότητας στον αγροτικό χώρο της Ρήνειας και της Δήλου. Η 
πρώτη της μεταδιδακτορική της έρευνα (2003-2006) αφορά στη γυναικεία εργασία 
στις ατομικές, οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τουρισμό, στη 
Μυκόνο και τη Λέσβο (χρηματοδοτούμενη μεταδιδακτορική έρευνα από το 
ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ- ΕΠΕΑΕΚ, Τμήμα Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου) .  

Ως ερευνήτρια, ασχολείται με την ερμηνεία πολλών διαστάσεων του τουριστικού 
φαινομένου στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο. Κυρίως διερευνά την 
κοινωνικό/πολιτισμική μεταβολή σε περιοχές με τουριστικοποιημένες οικονομίες, ενώ 
επικεντρώνεται και σε τοπικές που αφορούν στην κοινωνική μνήμη, σην πολιτισμική 
κληρονομιά, στην συμβολική όψη του ταξιδιού. 
 

Έχει επίσης υπάρξει επιστημονική συνεργάτης της Γ.Γ. Ισότητας. 
 Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, σε συλλογικούς 

επιστημονικούς τόμους και σε επιστημονικά περιοδικά. 
Εργάζεται επίσης ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια-επιστημονική συνεργάτιδα στην 
Επιφανειακή Έρευνα Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
 
Περίληψη και βιογραφικό Δήμητρας-Σικινιώτου Νάζου 
 
«Αρχαιολογία, λαογραφία και τουριστικά αναμνηστικά. Υφαίνοντας αρχαιότητες και 
χειροτεχνώντας μύθους της Δήλου και της Μυκόνου» (διά ζώσης) 
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Δέσποινα Νάζου και Δήμητρα Σικινιώτου – Νάζου 
 
Τα μυκονιάτικα υφαντά του 20ου αιώνα όπως και πολλές χειροτεχνικές 
δραστηριότητες και κυρίως τα προϊόντα τους στη Μύκονο και τη Δήλο στο πλαίσιο 
της τουριστικής αγοράς αποδείχτηκαν άκρως κερδοφόρα. Σηματοδότησαν την 
μεγάλη πορεία ανάπτυξης τουριστικών αναμνηστικών που αποτέλεσαν πεδία 
αναδιαπράγματευσης των τρόπων που προσλαμβάνονται αλλά και διαπλέκονται οι 
αρχαιότητες με τις λαϊκές τέχνες και τα καταστήματα πώλησης των τελευταίων, όπως 
και τα κανάλια που επικοινωνούν η αρχαιολογία με τα Λαογραφικά Μουσεία και τις 
Λαογραφικές Συλλογές με βάση το παράδειγμα της Μυκόνου και της Δήλου. 
Χειροτέχνες/ισσες, υφάντρες, λιανοπωλητές σε υπαίθριες αγορές ή διάσημα 
καταστήματα, τουρίστες/στριες καταναλωτές/τριες, ντόπιοι καλλιτέχνες/ιδες 
διαμόρφωσαν ένα πλέγμα συμβολικών και υλικών ανταλλαγών μέσω αναμνηστικών 
που αποτελεί πλέον κομμάτι της τουριστικής ιστορίας και ταυτότητας της νησιωτικής 
αυτής περιοχής. 
Η παρουσίαση όλων των παραπάνω μέσα από την αυτο- βιογραφική αφήγηση της 
Δ. Σικινιώτη-Νάζου και της σχέσης της με τα αναμνηστικά και τη Δήλο μας βοηθούν 
να ιχνηλατήσουμε τις διαδρομές και τις διασταυρώσεις τουριστικών φαντασιώσεων 
με τις επινοήσεις νέων παραδόσεων και χειροτεχνικών πρακτικών.  
 
________ 
Η Δήμητρα Σικινιώτου- Ναζου είναι χειροτέχνης, κατασκευάστρια κούκλας και 
κοσμημάτων. Είναι υπεύθυνη του καλλιτεχνικού παιδικού εργαστηρίου του 
Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου από το 1995. Υπήρξε επιμελήτρια του παραπάνω 
μουσείου και είναι αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του. ΄Εχει συμμετάσχει σε σεμινάρια 
σχετικά με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει επιμεληθεί την έκδοση 
«Βελονιές ζωής- η δαντέλα στη Μύκονο» και έχει συγγράψει μαζί με τον αρχαιολόγο 
Π.Ι. Χατζηδάκη το βιβλίο «Το Μυκονιάτικο Υφαντό τον 20ο αιώνα»  
 
Εσθήρ Σολομών  
 
Aντίγραφα, ανακατασκευές, ή ευφάνταστες αναπαραστάσεις; Σχετικά με τις χρήσεις 
και τις πολιτισμικές σημασίες της "μινωικής κολώνας" στη σύγχρονη Κρήτη 
 
Σε αντίθεση με την περιφρόνηση με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί τα αντίγραφα 
ιστορικών μνημείων και αντικειμένων κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα --ειδικά 
στον δυτικό κόσμο-- η Κνωσός αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή στάση απέναντι στο 
αρχαιολογικό παρελθόν. Οι ανακατασκευασμένες από τον Άρθουρ Έβανς και την 
ομάδα του, τσιμεντένιες κόκκινες κολώνες δεν είναι ήσσονος σημασίας 
αναπαραγωγές κάποιου λαμπρού πρωτότυπου, όπως συχνά έχουν θεωρηθεί τα 
αντίγραφα στην κυρίαρχη αρχαιολογική πρακτική, αλλά βασικά στοιχεία κατά την 
αναπαράσταση και πρόσληψη του πιο χαρακτηριστικού αρχαίου μνημείου της 
Κρήτης και του μινωικού πολιτισμού συνολικά, ή, ακόμη, και του κρητικού πολιτισμού 
διαχρονικά.  
  
Στη εισήγησή μου θα παρακολουθήσουμε την αξιοποίηση του μοτίβου της 
«μινωικής» κολώνας στις ποικίλες μορφές της, ως υλικότητα, ως εικόνα, ακόμα και 
ως ιδεόγραμμα και θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τις μεταμορφώσεις και τις 
κοινωνικές της χρήσεις, τόσο στο πεδίο των τοπικών προσλήψεων της μινωικής 
αρχαιολογικής κληρονομιάς, όσο και στην τουριστική εμπειρία της Κρήτης.  
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________ 
Η Εσθήρ Σολομών είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα 
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Σπούδασε αρχαιολογία, μουσειολογία και κοινωνική ανθρωπολογία στα 
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Φλωρεντίας, Sheffield και Λονδίνου (UCL). Έχει εργαστεί 
ως μουσειολόγος και επιμελήτρια εκθέσεων σε μουσεία στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και έχει εκπονήσει σειρά μελετών, δημοσιευμένων σε πρακτικά 
συνεδρίων, διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει διδάξει 
μουσειολογία, επιμέλεια εκθέσεων και εφαρμοσμένη δημόσια ιστορία στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών και το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Ιστορία» του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Από το 2018 συντονίζει το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Επιμέλεια Εκθέσεων: 
Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν 
τη σχέση μουσείων και κοινωνικής ταυτότητας, την επιμέλεια εκθέσεων, τον 
πολιτιστικό τουρισμό, τη δημόσια ιστορία, τη μουσειακή εκπαίδευση και τις 
εθνογραφικές προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς. To βιβλίο της Contested 
Antiquity: Archaeological Ηeritage and Social Conflict in Greece and Cyprus 
κυκλοφόρησε πρόσφατα στις ΗΠΑ από τον εκδοτικό οίκο Indiana University Press.  
 
 
 
Περίληψη και βιογραφικό Διονύση Φλεβοτόμου 
 
H παρουσίασή του θα αναπτυχθεί σε δύο θεματικές ενότητες: α) τα μουσειακά 
αντικείμενα ως η κύρια πηγή έμπνευσης του Ελληνικού σουβενίρ και β) η «χρήση» 
του μακρινού παρελθόντος μέσω των δυνατοτήτων που επιτρέπει η υλικότητα των 
μουσειακών αντιγράφων 
Στην πρώτη θεματική, θα συζητηθούν η ικανότητα του σουβενίρ να ενσωματώσει την 
εικόνα την οποία θέλει να προβάλλει η χώρα υποδοχής στο εξωτερικό, να 
παρουσιάσει αναπαραστάσεις του τουριστικού προορισμού και να γίνει σύμβολο ή 
σημαίνων αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην κατασκευή της συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας στην Ελλάδα, 
η πλειοψηφία των ελληνικών σουβενίρ αντλούν έμπνευση από την πολιτιστική 
κληρονομιά της χώρας. Επομένως, ο ρόλος των αρχαιολόγων, οι οποίοι 
διαχειρίζονται τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και τα μουσεία, αποδεικνύεται 
κρίσιμος καθώς επηρεάζουν την κατασκευή αντιλήψεων σχετικά με την συλλογική 
πολιτισμική ταυτότητα του πληθυσμού της χώρας υποδοχής ιδίως αν σκεφτούμε ότι 
αυτές οι αντιλήψεις διαπραγματεύονται κατά τη διάρκεια της τουριστικής εμπειρίας 
και βρίσκουν υλική «έκφραση» στα σουβενίρ. 
Στη δεύτερη θεματική θα συζητηθούν ο ρόλος των υλικών ιδιοτήτων των σουβενίρ 
που επιτρέπουν τη σύνδεση με το μακρινό παρελθόν. Μέσω της απόκτησης και της 
χρήσης μουσειακών αντιγράφων, οι χρήστες τους σχετίζονται με το μακρινό 
παρελθόν. Μπορεί η μελέτη αυτών των συσχετίσεων να υποδείξει πιθανούς τρόπους 
μέσω των οποίων το ευρύτερο κοινό μπορεί να σχετιστεί με το παρελθόν πέρα από 
τα στενά όρια του μουσείου; Ποια είναι η συνεισφορά της μουσειακής εμπειρίας στην 
κατασκευή αντιλήψεων αυθεντικότητας (σχετικά με το παρελθόν) που 
αποτυπώνονται στα σουβενίρ; 
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________ 
Ο Διονύσης Φλεβοτόμος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στην 
αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Lampeter και τις μεταπτυχιακές 
σπουδές του στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 
Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ο Διονύσης ολοκλήρωσε την 
εκπόνηση της Διδακτορικής του Διατριβής στα Σουβενίρ με θέμα «Σουβενίρ: ο υλικός 
πολιτισμός του πολιτιστικού τουρισμού» στο ίδιο τμήμα. Η έρευνά του 
επικεντρώνεται στη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ μουσειακών αντικειμένων και 
σουβενίρ καθώς στους τρόπος με τους οποίους η απόκτηση σουβενίρ μπορεί να 
φωτίσει τις διαδικασίες παραγωγής νοήματος κατά την τουριστική εμπειρία. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τη μελέτη του ρόλου των σουβενίρ στη 
διαμόρφωση προσωπικών και κοινωνικών ταυτοτήτων και τον ρόλο τους ως 
διαμεσολαβητών μεταξύ των υποκειμένων και χωρο-χρονικών συμφραζομένων. Ο 
Διονύσης εργάζεται ως διπλωματούχος ξεναγός σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία στην Ελλάδα και έχει διεξάγει εκπαιδευτικά ταξίδια στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και τη Βόρεια Αφρική τα τελευταία 15 χρόνια. 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Πληροφορίες για τον Βασίλη Πολιτάκη στο https://spiritofgreece.gr/ 
Πληροφορίες για τον Γιώργο Δαλαμβέλα στο https://keramion.gr/ 
 
 

https://spiritofgreece.gr/
https://keramion.gr/

