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«Αρχαιολογία, Πολιτιστική Διαχείριση και Εξουσία. Η περίπτωση 
της Αμφίπολης» 

 

Σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου για Τα Νέα (13/8/2014, από το http://www.hantzopoulos.gr ) 

Το Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
συνεχίζει τον κύκλο ανοικτών τηλεσεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους 
φοιτητές του Προγράμματος, αλλά και στον καθένα, προσφέροντας μια ανοικτή πλατφόρμα 
συζήτησης που θα εμπλουτίζεται καίρια από τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις ειδικών και 
μη.  

Απώτερος στόχος μας είναι να προκαλέσουμε προβληματισμό και διάλογο, να 
ενεργοποιήσουμε τους φοιτητές μας να αφομοιώσουν τη διδακτέα ύλη, να διευρύνουμε την 
οπτική τους στην εκάστοτε υποενότητα που διανύουν αλλά και να ανοίξουμε τις πόρτες του 
Προγράμματός μας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην κοινωνία, προσφέροντας ανοικτή 
και υπεύθυνη γνώση σε όλους. 

Ο κύκλος των διαλέξεων συνεχίζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 21:00, με 
την κ. Αναστασία Σακελλαριάδη, Μέλος ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 «Αρχαιολογία 
στον Ελληνικό χώρο» και με θέμα «Αρχαιολογία, Πολιτιστική Διαχείριση και εξουσία. Η 
περίπτωση της Αμφίπολης». 

Η ανασκαφή του λόφου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών και τα ευρήματά της έφεραν τη 
χρονιά που μας πέρασε την αρχαιολογία στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και 
συνεπήραν την κοινή γνώμη σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Το θέμα προωθήθηκε και τροφοδοτήθηκε σε σχεδόν καθημερινή βάση από το Υπουργείο 
Πολιτισμού με τρόπο ανεπανάληπτο για τα αρχαιολογικά χρονικά στην Ελλάδα. 

Τί αποκαλύπτει η περίπτωση της Αμφίπολης για την αρχαιολογία στην Ελλάδα και τη 
διαχείρισή της; Τί ρόλο διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς και ευρύτεροι κοινωνικοί 
εταίροι (π.χ. ΜΜΕ) στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς; Ποιός είναι τελικά ο 
πολιτικός, κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της αρχαιολογίας στην Ελλάδα της κρίσης 
σήμερα; 

http://www.hantzopoulos.gr/
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/description
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/thematikes?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=351&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Felp%2Fthematikes
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/thematikes?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=351&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Felp%2Fthematikes


Αυτά και άλλα ερωτήματα θα τεθούν στη διατμηματική διάλεξη. 

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά ακολουθήστε τον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

http://eclass-live2.ouc.ac.cy:80/join_meeting.html?meetingId=1431485 

* Αν επιθυμείτε να μη λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τα νέα του Προγράμματος, παρακαλώ 
στείλτε κενό μήνυμα σε αυτήν την διεύθυνση με τίτλο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ". 

 

ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Έκτακτος Βοηθός Γραφείου 

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 

Latsia Business Center, Γραφείο: 102 

2220 Λατσιά, Λευκωσία, 

Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά 

Τηλ.: 00357 22 411980  

Φαξ: 00357 22 411981 
 

http://eclass-live2.ouc.ac.cy/join_meeting.html?meetingId=1431485

