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Αναγγελία Συνεδρίου 

Η αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήµερα:  
µνηµεία και άνθρωποι σε κρίση 

  

Στην Ελλάδα της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης ο πολιτισµός είναι το πλέον 
ευάλωτο αγαθό και οι αρχαιότητες εµφανίζονται πιο ανυπεράσπιστες από ποτέ. Μαζί µε τα 
µνηµεία, που αποτελούν ανεκτίµητο πλούτο για τη χώρα, το ανθρώπινο δυναµικό των 
συναφών µε την αρχαιολογία κλάδων βρίσκεται αντιµέτωπο σήµερα µε σηµαντικά 
προβλήµατα ταυτότητας, εργασιακής απασχόλησης, αξιολόγησης και συχνά απαξίωσης και 
περιθωριοποίησης, σε ένα κόσµο που διαρκώς µεταβάλλεται.  

Η Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», σε συνεργασία µε τον Τοµέα Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
διοργανώνει συνέδριο µε στόχο τη διερεύνηση των νέων συνθηκών που έχουν δηµιουργηθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες και την ενθάρρυνση ενός ψύχραιµου και παραγωγικού διαλόγου 
µεταξύ εργαζοµένων και φορέων, παλαιών και νέων, γύρω από τις ακόλουθες θεµατικές 
ενότητες προκειµένου να αναζητηθούν οι ισορροπίες ανάµεσα στα οικονοµικά δεδοµένα, την 
ανάδειξη του πολιτισµού και την επιστήµη της αρχαιολογίας. 

 
Α. Σπουδές και κατάρτιση: Η διδασκαλία του πολιτισµού και της πολιτισµικής κληρονοµιάς στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Ο ρόλος των 
Φιλοσοφικών Σχολών και τα προγράµµατα σπουδών. Διαπανεπιστηµιακές συνεργασίες. Διατµηµατικά 
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Υποτροφίες. Το µέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην 
Ελλάδα. 

 

Β. Η αρχαιολογία ως επάγγελµα: Η ταυτότητα και η πιστοποίηση του αρχαιολόγου. Επαγγελµατική 
αποκατάσταση των αποφοίτων αρχαιολογίας. Επαγγέλµατα συναφή µε την αρχαιολογία. Οι δοµές της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Άλλοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Νοµικό καθεστώς, όροι, 
προϋποθέσεις και συνθήκες εργασίας σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα, µουσεία και ιδρύµατα. Προσόντα, 
αξιολόγηση και επιµόρφωση. Το µέλλον των εργασιακών σχέσεων.  

 

Γ. Η αρχαιολογία ως ερευνητική διαδικασία: Επιφανειακές έρευνες και ανασκαφική πρακτική. 
Θεωρητικό υπόβαθρο και µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Διεπιστηµονικότητα και δυνατότητες 
ερευνητικής δραστηριότητας. Εργαστήρια. Χρηµατοδότηση της έρευνας. Δηµοσιεύσεις. 

 

Δ. Αρχαιολογία, κράτος και κοινωνία: Διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας και πρόσληψή της 
από την κοινωνία. Μνηµεία και πολιτεία: Συντήρηση, αναστήλωση, ερµηνεία, ανάδειξη, προβολή και 
χρήση. Μουσειακή πολιτική. Πολιτιστική κληρονοµιά και τουρισµός. Κράτος και ιδιώτες. 

 

Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο Συνέδριο που θα γίνει την Πέµπτη 22 και 
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστηµίου Αθηνών, αίθουσα 
Άλκη Αργυριάδη. 


