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• Και ας έρθουμε στο θέμα της σημερινής στρογγυλής τράπεζας, στη 

διασύνδεση δηλ. και επικοινωνία της αρχαιολογικής έρευνας στην Αιγαιακή 

Θράκη με το κοινό. Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και οι διαδικτυακές 

πλατφόρμες που δημιουργούνται και έχουν αρχαιολογικό και ιστορικό 

περιεχόμενο απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένο κοινό ή 

ο ρόλος τους μπορεί να είναι και ευρύτερος; Και στην περίπτωση του 

ΑRΕΝΑ υπάρχει τρόπος για διασύνδεση και επικοινωνία με το κοινό; 

Μπορούμε από την έρευνα να φτάσουμε στην επικοινωνία με το κοινό και 

κάνοντας ένα βήμα παραπάνω στην εκπαίδευση και με ποιο τρόπο; 
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• Το σύγχρονο ερευνητικό εργαλείο ARENA  θα μπορούσε να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά μόνο ή θα έχει έναν πιο δυναμικό και κατ’ επέκταση 

εκπαιδευτικό  ρόλο στην επικοινωνία του με το κοινό; 



ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

• Η αρχαιολογική έρευνα στην Αιγαιακή Θράκη είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 

στα χέρια των ερευνητών, αρχαιολόγων, ιστορικών, εθνολόγων και 

αρχαιόφιλων. Μέσα από ένα πλούσιο αρχείο με βιβλιογραφία, πηγές και 

χάρτες με χωρο-χρονικά χαρακτηριστικά  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

τόσο των επιστημόνων όσο και των επισκεπτών και του κοινού της 

περιοχής.
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• Για να φτάσουμε όμως από την έρευνα στην επικοινωνία και στη συνέχεια 

στην εκπαίδευση, το υλικό αυτό χρειάζεται να εμπλουτιστεί με εκπαιδευτικό 

υλικό. Αυτό μπορεί να προκύψει τόσο μέσα από το υπάρχον αρχείο της 

ιστοσελίδας, όσο και από το υλικό που υπάρχει στις Εφορείες Αρχαιοτήτων 

της περιοχής και αφορά σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Ο 

εμπλουτισμός θα αφορά στις ευρύτερες δράσεις που εφαρμόζουν οι τοπικές 

Εφορείες  και όχι μόνο στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο 

οι χώροι και τα μουσεία δεν αποτελούν μόνο ένα στίγμα στο χάρτη, μια 

στατική φωτογραφία ούτε μόνο αναφορές σε πηγές και δημοσιεύσεις. 

Αποκτούν μια δυναμική και γίνονται ζωντανοί οργανισμοί, ενταγμένοι στις 

τοπικές κοινότητες και όχι αποκομμένοι από το κοινωνικό σύνολο. Δείχνουν 

πως ο ρόλος τους δεν είναι στατικός, απομεινάρι μιας εποχής του 

παρελθόντος, που δεν έχει να δώσει τίποτε παραπάνω, από ιστορικά 

στοιχεία. Αποκτούν ενεργό ρόλο, αλλά και πόλο και προσφέρουν στον 

επισκέπτη-κοινό την ικανοποίηση ότι απέκτησε μια ολοκληρωμένη εικόνα 

για την περιοχή, την ιστορία της και το φυσικό της περιβάλλον και την 

αίσθηση μιας βαθύτερης και ουσιαστικότερης σχέσης με τον τόπο.
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• Το πρώτο βήμα νομίζω πως με τη 

σημερινή μας συνάντηση έγινε

• Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή 

σας


