
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Σάββατο στις 22 Μαΐου, στις 7:00 μμ, το Εργαστήριο Μουσειολογίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Κατασκευάζοντας 

αφηγήσεις για το παρελθόν. Με αφορμή μια ψηφιακή έκθεση». Η ιδέα για τη συζήτηση 

προέκυψε ως μία ανάγκη να μοιραστούμε με όλους όσοι ασχολούνται με τη μελέτη του 

παρελθόντος και τους τρόπους με τους οποίους αυτό εισχωρεί στη σύγχρονη 

καθημερινότητα, αυτά που μας απασχόλησαν καθώς σχεδιάζαμε, πέρυσι, μία έκθεση για τη 

«συμπατριώτισσά» μας τη Σαπφώ, στο πλαίσιο των μαθημάτων της κατεύθυνσης 

Μουσειολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική 

και Επικοινωνία» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Η Σαπφώ, έρχεται ανάμεσά μας, όπως και κάθε άλλο στοιχείο του απώτερου και του 

πρόσφατου παρελθόντος, πατώντας βήμα βήμα, στους ώμους αυτών που τη θαύμασαν, τη 

λοιδόρησαν, την αμφισβήτησαν, την παρεξήγησαν, την εξιδανίκευσαν. Με άλλα λόγια, ένα 

κομμάτι του παρελθόντος, είναι εδώ παρόν, με ποικίλους τρόπους, διαμορφώνει 

αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές και, ταυτόχρονα, διαμορφώνεται συνεχώς για να 

ανταποκριθεί, όχι τόσο στα σχολαστικά συμπεράσματα των επιστημόνων, αλλά στις 

καθημερινές ανάγκες του κάθε σύγχρονου ανθρώπου. Κι εμείς τι κάνουμε; Ψάχνουμε να 

βρούμε τις «κρυμμένες αλήθειες»; Επικαλούμαστε τα «αδιάψευστα τεκμήρια» των υλικών 

καταλοίπων του; Ή μήπως δοκιμάζουμε τρόπους για να παρουσιάσουμε πειστικά τις δικές 

μας αφηγήσεις που θα υψώσουν τη φωνή τους σε ένα δυναμικό διάλογο με όλες τις άλλες; 

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: 

• Τέτη Χατζηνικολάου, Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠΠΟΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού 

Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 

• Αναστασία Λαζαρίδου, Διευθύντρια, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, 

Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΥΠΠΟΑ 

Εσθήρ Σολομών, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

• Δημήτρης Πλάντζος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ 

• Αναστασία Χουρμουζιάδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Συντονισμός συζήτησης: 

·      Αλεξάνδρα Μπούνια, Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Για να συμμετάσχετε στη συζήτηση χρειάζεται εγγραφή στο σύνδεσμο 

 https://aegean-gr.zoom.us/webinar/register/WN_r2YFAt6bTze2j8JTZUoKkg 

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προβληματισμού που επιδιώκει να προωθήσει τo 

ICOM, στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021 με κεντρικό θέμα: 

«Το μέλλον των μουσείων: αναστοχασμός και επανεκκίνηση».  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Νάσια Χουρμουζιάδη, nassiah@aegean.gr, 6943297141 

https://aegean-gr.zoom.us/webinar/register/WN_r2YFAt6bTze2j8JTZUoKkg
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