
Νίκος Παπαδημητρίου – Βιογραφικό 
 
Ο Νίκος Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Αρχαία Ιστορία και 
Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας. 
 
Mεταξύ του 2003 και του 2018 εργάστηκε ως Επιμελητής Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
και για μικρότερο χρονικό διάστημα στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
είχε την ευθύνη της Συλλογή Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης και (από το 2014) της Συλλογής Κυκλαδικής 
Τέχνης. Επιμελήθηκε μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, οργάνωσε συνέδρια, σεμινάρια, εκδόσεις και 
ερευνητικά προγράμματα και επέβλεψε την ψηφιοποίηση των συλλογών και την παρουσίασή τους στο 
διαδίκτυο. 

Στο Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου συνεπιμελήθηκε την έκθεση "Ancient Cyprus - Cultures in 
Dialogue", η οποία παρουσιάστηκε στα Μουσεία Τέχνης και Ιστορίας των Βρυξελών το 2012-13.  
 
Το 2017 ήταν υπεύθυνος μουσειολόγος της αρχιτεκτονικής ομάδας που κέρδισε το 1ο βραβείο στον 
Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Νέο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία.  
 
Από το 2018 έως το 2021 δίδαξε ως Λέκτορας στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία. Επίσης, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016-
17) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (2019-2021).  
 
Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει εργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής στα 
Κέντρα Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Princeton (2011) και Harvard των ΗΠΑ (2017). Την 
περίοδο αυτή συνδιευθύνει προγραμμάτα μελετών στις αρχαιολογικές θέσεις Βρανά Μαραθώνα 
Αττικής (υπό την αιγίδα της εν Aθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας), Θορικού Ατικής (υπό την αιγίδα της 
Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής) και Κάτω Σαμικού Ηλείας. 
 
Το 2021 ανέλαβε την Διεύθυνση του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, μετά από 
διαγωνιστική διαδικασία.  
 
Tα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν το Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού, την αρχαιολογία 
της Αθήνας και της Αττικής, τις διαπολιτισμικές επαφές στην αρχαία Μεσόγειο, τις κοινωνικές 
προεκτάσεις των ταφικών τελετουργιών στην αρχαιότητα, και τις αρχαίες τεχνολογίες κατεργασίας 
υλικών. Στο χώρο της μουσειολογίας ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ενός ενεργού διαλόγου μεταξύ 
του παρελθόντος και του παρόντος και για την αύξηση της προσβασιμότητας του κοινού στα 
πολιτιστικά αγαθά. 
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