Η Ένωση Υποτρόφων Ελληνικής Αρχαιολογικής Επιτροπής Μεγάλης Βρετανίας (Αθήνα 2014)

Αγαπημένη μας κα. Egon, αξιότιμοι καλεσμένοι, καλησπέρα σας

Θα ήθελα κι εγώ, με τη σειρά μου, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ απόψε, μέσω
της οποίας στηρίζετε το σημαντικό έργο της Ελληνικής Αρχαιολογικής Επιτροπής και τιμάτε την
εμπνεύστρια και ιδρύτριά της. Η δική μου παρουσία στην εκδήλωση αυτή έχει διπλό στόχο: ο
πρωταρχικός και προφανής είναι να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου προς την Matti
Egon, για την υλική, αλλά και ψυχική συμπαράσταση που μου έχει προσφέρει με γενναιοδωρία
όλα τα χρόνια της γνωριμίας μας. Επιπλέον, από αυτό εδώ το βήμα επιθυμώ να ανακοινώσω την
ίδρυση της Ένωσης Υποτρόφων Ελληνικής Αρχαιολογικής Επιτροπής Μεγάλης Βρετανίας, η οποία
αφορά τόσο τους νυν υποτρόφους της Επιτροπής όσο και τους παρελθόντες, από το 1993, όταν
δόθηκε η πρώτη υποτροφία. Στην παρούσα φάση αριθμούμε 47 μέλη, αριθμός στον οποίο
περιλαμβάνονται και οι υπότροφοι του ακαδημαϊκού έτους που μόλις ξεκίνησε, το νέο μας αίμα.
Φυσικά, αναμένουμε να αυξανόμαστε ολοένα και περισσότερο, με ρυθμό σταθερό, όσο η
Επιτροπή δίνει την ευκαιρία σε νέους έλληνες αρχαιολόγους να συνεχίζουν τις σπουδές τους στην
Μεγάλη Βρετανία.
Η δημιουργία της Ένωσης υπήρξε ιδέα της νυν προέδρου της Επιτροπής δρος Ζέττας
Θεοδωροπούλου-Πολυχρονιάδη και αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος κάποιων από εμάς να
δημιουργηθεί ένας σύλλογος υποτρόφων με δραστηριότητες επιστημονικές, πολιτιστικές, αλλά
και κοινωνικές. Σε αντίθεση με παρόμοιους συλλόγους και σωματεία που έχουν ιδρυθεί τα
τελευταία χρόνια και περιλαμβάνουν μέλη με σπουδές σε όλες τους επιστημονικούς τομείς και σε
διάφορες χώρες, εμείς είμαστε όλοι αρχαιολόγοι και το στοιχείο που μας χαρακτηρίζει και σε
κάθε περίπτωση μας ενώνει, είναι η εμπειρία των σπουδών που πραγματοποιήσαμε στην
Μεγάλη Βρετανία. Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται σαφές ότι η ένωσή μας μπορεί να είναι
προσανατολισμένη στο αρχαιολογικό επιστημονικό πεδίο, ενώ ελπίζουμε ότι πέρα από την
αλληλεγγύη και τις φιλικές σχέσεις που θα αναπτυχθούν μεταξύ των μελών της, θα μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε ένα φορέα δυναμικό, ο οποίος, με τον καιρό, θα λειτουργήσει ως αιγίδα για
τις ποικίλες αναζητήσεις μας, επιστημονικές και άλλες.
Οι δραστηριότητες της Ένωσης θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την διοργάνωση
διαλέξεων, ημερίδων ή ακόμη και συνεδρίων, την δημιουργία newsletter και ιστοσελίδαςπλατφόρμας επικοινωνίας και ενημέρωσης τόσο των μελών, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου,
αρχαιολογικές εκδόσεις, αλλά και εκδηλώσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως

γεύματα, επισκέψεις σε μουσεία, εκδρομές κ.ά. Το πεδίο ανοιχτό και οι προτάσεις κάτι παραπάνω
από ευπρόσδεκτες.
Η πρώτη επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης θα είναι συνέδριο, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2015, με θέμα
την πολύπλευρη σχέση της αρχαιολογικής επιστήμης και των λειτουργών της με το χρήμα και τους
χορηγούς του, διαχρονικά: Funding archaeology, it past, present and future. Πρόκειται για θέμα
που αναμφίβολα έχει προβληματίσει κατά καιρούς όλους μας, σε όποιο ερευνητικό στάδιο και
ακαδημαϊκή βαθμίδα κι αν βρισκόμαστε, ειδικά σε μία περίοδο, όπως η σημερινή, κατά την οποία
η οικονομική κρίση κλονίζει συθέμελα όλους τους θεσμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
παγκοσμίως. Για να το θέσω πιο απλά, απευθυνόμενη στα μέλη της Ένωσης: για τα έξοδα των
μεταπτυχιακών σπουδών μας υποστηριχτήκαμε από την Ελληνική Αρχαιολογική Επιτροπή,
παραπέρα τι γίνεται;
Τόσο για το συνέδριό μας, όσο και για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη σχετικά με την Ένωση,
μπορείτε να επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας (www.gacukscholars.blogspot.gr), το οποίο έχει
δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση των μελών και κάθε ενδιαφερόμενου, και θα
αντικατασταθεί με την ιστοσελίδα που ανέφερα παραπάνω, μόλις, αναπτυσσόμενης της Ένωσης,
προκύψουν οι απαιτούμενοι πόροι.
Κλείνω ανανεώνοντας το ραντεβού των υποτρόφων της Ελληνικής Αρχαιολογικής
Επιτροπής για τον Δεκέμβριο του 2014, μετά το κλείσιμο των βρετανικών πανεπιστημίων για τις
διακοπές των Χριστουγέννων. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος συνάντησης θα ανακοινωθούν
στο ιστολόγιο, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σκοπός της συνάντησης αυτής θα
είναι η υπογραφή του καταστατικού μας, το οποίο είναι στην παρούσα φάση υπό προετοιμασία,
όπως επίσης και η έναρξη μιας ουσιαστικότερης επαφής μεταξύ μας. Επί της ουσίας, δηλαδή,
πρόκειται για την επίσημη ίδρυση της Ένωσης Υποτρόφων Ελληνικής Αρχαιολογικής Επιτροπής
Μεγάλης Βρετανίας. Μας εύχομαι καλή αρχή!
Ευχαριστώ πολύ
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