
Πολυξένη Γεωργάκη Αρχαιολόγος - MSc. - PhD Ιστορία και θεωρία αποκατάστασης μνημείων. Διπλωματούχος Ξεναγός, Υπουργείο Τουρισμού.   Η Πολυξένη Γεωργάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στην 
Αρχαιολογία. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Προστασία - Συντήρηση - 
Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., αποφοιτώντας 
πρώτη με υποτροφία επαίνου από το Ι.Κ.Υ. Στη συνέχεια, αναγορεύτηκε διδάκτορας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής (Δ΄ Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, 
Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης) με άριστα παμψηφεί. 
 Σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών συμμετείχε σε ερευνητικά 
προγράμματα του Α.Π.Θ. (Πανεπιστημιακή ανασκαφή Πέλλας, Ανάδειξη Ρωμαϊκής Αγοράς 
Θεσσαλονίκης).  
Από την αποφοίτησή της ως σήμερα, έχει εργαστεί δεκαπέντε χρόνια στο ΥΠ.ΠΟ (σήμερα 
ΥΠ.ΠΟ.Α.) με την ειδικότητα της αρχαιολόγου, σε πλήθος προγραμμάτων, καλύπτοντας 
κάθε πεδίο του αρχαιολογικού έργου (ανασκαφή, επίβλεψη, μελέτη - τακτοποίηση 
αρχαιολογικού υλικού, καταγραφή - τεκμηρίωση, ψηφιακή τεκμηρίωση, αναστηλωτικές 
εργασίες, εκπαιδευτικές δράσεις).  
Εργάστηκε στο έργο ανασκαφής και ανάδειξης της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης, στην 
ανασκαφή των Πετρών του Νομού Φλώρινας, στις σωστικές ανασκαφές της Εγνατίας Οδού 
Α.Ε., στην επανέκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας, στο έργο «Ανάδειξη Αρχαίου 
Θεάτρου Φιλίππων», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο έργο «Ανασύσταση 
λίμνης Κάρλας», στη Θεσσαλία. Από το 1995 μέχρι και το 2000, παράλληλα με τη 
συμμετοχή της στο ανασκαφικό έργο της Ρωμαϊκής Αγοράς, εργάστηκε ως βασική 
εμψυχώτρια των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από την- τότε- 
ΙΣΤ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τον Οργανισμό Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης (1995-1997), ξεναγώντας ομάδες επισκεπτών και σχολεία από 
τη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.  
Το 2004 πέρασε με πανελλήνιες εξετάσεις πρώτη στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης, από 
όπου αποφοίτησε το 2006, με υποτροφία επαίνου, ως πρωτεύσασα. Την ίδια χρονιά έλαβε 
υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ηράκλειτος Ι». Το 2005-2006 εργάστηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ., στο 
έργο «Ψηφιοποίηση του Αρχείου Τώνη Σπητέρη», (Πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας»). Από το 2006 ως το 2010 εργάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 



Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα της αρχαιολόγου - ξεναγού, σχεδιάζοντας, οργανώνοντας 
και υλοποιώντας η ίδια το «Πρόγραμμα Περιήγησης Ενηλίκων» στις μόνιμες και περιοδικές 
εκθέσεις του μουσείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος έδωσε πλήθος διαλέξεων και 
ξενάγησε εκατοντάδες ομάδες επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία “Thessaloniki Walking Tours”, έχει σχεδιάσει 
θεματικές διαδρομές που απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό αλλά και σε ξένους 
επισκέπτες. 
Συμμετείχε, με ατομικές και ομαδικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά 
συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντικείμενο την 
αρχαιολογία και τη μουσειακή εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει διδάξει Ιστορία και Θεωρία της 
Αποκατάστασης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει διδάξει επίσης και στις τρεις περιόδους υλοποίησης (2013 - 2015) 
του Προγραάμματος Κατάρτισης για το Επάγγελμα του Ξεναγού, στο Διαπανεπιστημιακό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μουσειολογία στο Α.Π.Θ., με ακαδημαϊκή 
υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μ. Σκαλτσά.  
Ερευνητικά της ενδιαφέροντα: ελληνιστική κεραμική, θεωρίες αποκατάστασης, δημόσια 
αρχαιολογία, οργάνωση - σχεδιασμός -μεθοδολογία και διαχείριση προφορικού λόγου σε 
τόπους πολιτισμικού ενδιαφέροντος, η ξενάγηση ως εκδοχή της μουσειοπαιδαγωγικής 
ενηλίκων, στην τρέχουσα διαμορφούμενη πραγματικότητα. 
Είναι μέλος του ICOM. 
 
 
 


