
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙO 
  

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

#Dekembris18EfAImathias 

 
 

  Δεκέμβρης  της  στοργής  και  της  γιορτής,  της 
ολοκλήρωσης  του  παλιού  και  της  υπόσχεσης  του  νέου.  Δεκέμβρης  της 
προστασίας, της φροντίδας των αγαπημένων, της παράδοσης ως αγάπης 
για αυτά που κληρονομήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε. Η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων  Ημαθίας,  με  περισσή  χαρά  και  καλή  διάθεση,  προσκαλεί 
μικρούς και μεγάλους στις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει για τον 
τελευταίο μήνα του χρόνου, επιθυμώντας να μοιραστεί την χαρά και τον 
ενθουσιασμό  για  την  γνώση  του  παρελθόντος  των  ανθρώπων,  των 
μνημείων  και  του  περιβάλλοντος,  καθώς  επίσης  και  τις  πιο  εγκάρδιες 
ευχές της για το μέλλον. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ημερολόγιο εκδηλώσεων: 
 

 Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018. Βυζαντινό Μουσείο 
Βέροιας. 18:30 
Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της Πόπης Φιρτινίδου: 
 

Το δεντράκι που δεν ήθελε να στολιστεί 
 

Η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Ημαθίας,  συνεπής  και  μαχητική  στο 
έργο  της  διάσωσης  των  μνημείων  και  του  φυσικού  περιβάλλοντος, 
έχοντας  αποτρέψει  την  κοπή  εκατοντάδων  δέντρων  στην  Ημαθία  και 
φυτεύοντας χιλιάδες στους αρχαιολογικούς χώρους της ευθύνης της, με 
χαρά  φιλοξενεί  το  παιδικό  παραμύθι  της  κ.  Πόπης  Φιρτινίδου  για  ένα 
δέντρο που δεν θέλησε να κοπεί και να στολιστεί τα Χριστούγεννα.  

Το  βιβλίο  θα  παρουσιάσουν  στο  κοινό  οι:  Lale  Alatli:  συγγραφέας  και 
μεταφράστρια,  Ελένη  Αναγνώστου:  σοπράνο,  μαέστρος  χορωδιών, 
καθηγήτρια  μουσικής,  Ευαγγελλία  Μαγαλιού:  εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  Δήμητρα Μητρέντζη:  μουσικοπαιδαγωγός 
και συγγραφέας, Μυρτώ Τζούφρα:  ζωγράφος, απόφοιτος  της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών. #todendrakipouhthelenastolistei 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Παρασκευή έως Κυριακή, 14‐16 Δεκεμβρίου 2018. 
Μουσείο Αιγών.  
Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: 
 

Αυτοκρατορικά παλίμψηστα:  
η βυζαντινή και οθωμανική αυτοκρατορία  
ως κληρονόμοι της κλασικής παράδοσης 

 
Η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Ημαθίας,  περήφανη  και  με  τιμή,  σας 

προσκαλεί στο μείζον επιστημονικό και καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς 
που  φεύγει,  με  θέμα  τον  τρόπο  που  παλιές  και  νέες  μορφές  και 
εκφράσεις  στα  κείμενα,  την  αρχιτεκτονική  και  την  κοινωνία 
συνδιαλέγονται  μεταξύ  τους  μέσα  στον  πολιτισμό  των  μεγάλων 
αυτοκρατοριών  του  αρχαίου  και  πρόσφατου  παρελθόντος.  Κομμάτι 
αυτού του μεγάλου κόσμου για 23 αιώνες και πλέον αιώνες αποτέλεσε 
και η Ημαθία,  έχοντας  κληρονομήσει σε  εμάς  εκατοντάδες μνημεία,  τα 
οποία  οφείλουμε  να  προστατεύσουμε  και  να  ζήσουμε  αρμονικά  μαζί 
τους.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Αναλυτικά  το  πρόγραμμα  του  συνεδρίου  και  των  εκδηλώσεων  που  το 
συνοδεύουν: 

 

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 

 

17:00‐17:30    Χαιρετισμοί 

Πρόεδρος:  Δρ Αγγελική  Κοτταρίδη 

17:30‐18:10  Prof.  Dr  Hatice  Pamir,  The  multi‐layered  city  from  the 
Hellenistic through     the Roman age:  Antiocheia.  

18:10‐18:50  Prof. Dr Edhem Eldem,  Alexander  and  Candace  in  the 
Ottoman/Turkish versions of the Alexander Romance. 

 

18:50‐19:30  Εγκαίνια της έκθεσης ‘’Παλίμψηστα’’ του Αστέρη Γκέκα. 

 

20:00  Θεατρική  παράσταση:  ‘’Ο  ξεπεσμένος  δερβίσης  υπό  την 
βασιλικής δρυν’’. Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης.  

 

 

 

 

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 

Πρωινή συνεδρία 

Πρόεδρος:  Prof. Dr Hatice Pamir 

09:30‐10:10  Αναπλ.  Καθ.  Ιωάννης  Ξυδόπουλος,    Between  Memory 
and Oblivion in Roman Macedonia 

10:10‐10:50  Ιωάννης Γραικός, To Be (Beroean) of Not to Be (Roman): 
The  dialectics  of  identity  in  the  Roman  province  of Macedonia  beyond 
Romanization  

10:50‐11:30  Prof.  Dr  Cédric  Brélaz  ‐  Assist.  Prof.  Δρ.  Αντώνης 
Αναστασόπουλος,  Imperial  policy  towards  provincial  élites  in  the 
Roman and Ottoman Eastern Mediterranean. 

11:30‐12:00  Διάλειμμα  

Πρόεδρος:   Επικ. Καθ. Ελένη Γκαρά 

12:00‐12:40      Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu,  Visual  Transfers  from 
Roman to Ottoman 

12:40‐13:20  Δρ. Δημήτριος Αθανασούλης,  Shaping  the  Medieval 
Empire of the Greek East (7th‐9th c.AD). 

13:20‐14:00  Assoc.  Prof.  Dr.  Mert  Nezihi  Rifaioğlu,  A  Comparative 
Analyses on Memluk Period Hammams in Antakya. 

 

 



Απογευματινή συνεδρία 

Πρόεδρος: Δρ Δημήτριος Αθανασούλης 

15:30‐16:10  Yrd.  Doç.  Dr.  Tolga  B.  Uyar,  The  Artistic  Bonds  between 
Byzantium,  Seljuk  Rūm,  and  Eastern  Mediterranean  World:  Thirteenth‐
Century Monumental Painting in Cappadocia. 

16:10‐16:50  Δρ. Μαρία Χειμωνοπούλου, Palaeologian sculpture  from 
Veroia’s Old Metropolis: a Seljuk Christian Sultan’s donation? 

16:50‐17:30  Λίλα  Σπαμπανοπούλου,  The  Great  Mosque  of 
Didymoteichon  as  a  proclamation  of  the  sacredness  of  the  Ottoman 
Empire.  

17:30‐18:00  Διάλειμμα 

Πρόεδρος:   Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu 

18:00‐18:40  Γιώργος Λιόλιος,  Chamfer,  a  difficult  turn: 
searching for the public space in the private vacuum. 

18:40‐19:20  Prof. Dr Mehmet Kalpakli,  Veroia/Karaferye  as  a 
Place of Refuge for Ottoman Literati in the Long 16th Century. 

19:20‐20:00  Επικ. Καθ. Ελένη Γκαρά, Women  Founders  of  Pious 
Endowments in Veroia, 16th‐17th Centuries. 

 

20:00‐20:30  Παραδοσιακοί χοροί της Βέροιας από το Λύκειο των 
Ελληνίδων Βεροίας. 

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018 

Πρωινή συνεδρία 

Πρόεδρος: Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan 

09:30‐10:10  Δρ.  Γεώργιος Λιακόπουλος,  Τhe Ottoman  Inscriptions  of 
Imathia 

10:10‐10:50  Assoc.  Prof.  Dr.  Mert  Nezihi  Rifaioğlu,  Reading  the 
Palimpsest Character of Antakya through Property Rights.  

10:50‐11:30  Αναπλ. Καθ. Αλκμήνη Πάκα,  Ottoman  markets  and 
bazaars. Social entities and public space. 

11:30‐12:00  Διάλειμμα 

Πρόεδρος:  Αναπλ. Καθ. Αλκμήνη Πάκα 

12:00‐12:40  Prof. Dr Ahmet Ersoy, Photography and Tribal Memory: A 
Hamidian Expedition to the Land of Ottoman Roots (1886). 

12:40‐13:20  Prof.  Dr.  Neriman  Şahin  Güçhan,  A  noteworthy 
settlement  developed  in  19th  century  Ottoman  Land:  Industrial 
Landscape of Ayvalik. 

13:20‐14:00  Ιωάννης Μοσχόπουλος,  The railway station of Gida. 

 

 

 



Απογευματινή συνεδρία 

Πρόεδρος:   Prof. Dr Mehmet Kalpakli 

15:30‐16:10  Καθ. Βασίλης Κολώνας  Public  Space  in  Thessaloniki 
during  the  Ottoman  Reforms  (1870‐1912).  From  an  Imperial  Rule  to  a 
National  State  legislation: Conservation, Re‐use  and Enhancement of  an 
architectural heritage in peril. 

16:10‐16:50  Καθ. Δημήτρης Σταματόπουλος,  The  ancient 
Macedonians in the Balkan Historiographies.  

16:50‐17:30  Δρ.  Αγγελική  Κοτταρίδη,  Private  in  public,  public  in 
privacy:  interweaving  bodies,  properties  and  spaces  in  the  imperial 
cosmos. 

 

17:30:18:00  Διάλειμμα   

 

18:00‐18:30  Σύνοψη συνεδρίου/συμπεράσματα.   

 

18:30‐19:30  Συναυλία  κλασικής  οθωμανικής  μουσικής  από  τον  18ο 
στον  20ο  αιώνα.  Εύα  Μισοκεφάλου,  φωνή  &  ούτι,  Γιώργος  Ψάλτης, 
φωνή  &  βιολί,  Ταξιάρχης  Γεωργούλης,  ούτι,  Γιάννης  Καρακαλπακίδης, 
ηλεκτρικό  μπάσο  ,Φοίβος  Αποστολίδης,  νταρμπούκα,  Τάσος  Πούλιος, 
κανονάκι.  

 

*οι  εισηγήσεις έχουν διάρκεια 30’  και ύστερα από κάθε μία ακολουθεί 
δεκάλεπτη ανοιχτή συζήτηση 

 
 

Η διοργάνωση του συνεδρίου τελεί υπό την σταθερή συμπαράσταση 
του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου των 

Μουσείων της Ημαθίας. #imperialpalimsests  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Τετάρτη,  19  Δεκεμβρίου  2018,  19:00.  Παλαιά 
Μητρόπολη Βέροιας. 19:00. 

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την χορωδία: 
 

ΗΧΩ ΒΕΡΟΗΣ 
 

Το γνωστό σε όλους μας τετραφωνικό σχήμα, υπό την διεύθυνση της 
Νατέλας  Ιτσουΐντσε,  θα  ερμηνεύσει  τον  Ύμνο  της  Αγάπης,    του 
Αποστόλου Παύλου  (Προς  Κορινθίους  Α’  επιστολής),    πρωτότυπο  έργο 
του  βεροιώτη  μουσικοσυνθέτη  Κώστα  Μπραβάκη,  όπως  επίσης 
χριστουγεννιάτικα  κάλαντα  και  τραγούδια  από  όλον  τον  κόσμο. 

#echoveroesagapi  
 

 

 Πέμπτη,  20  Δεκεμβρίου  2018,  11:00.  Μουσείο 
Βασιλικών Τάφων των Αιγών.  

Θεματική ξενάγηση από την αρχαιολόγο Εύα Κοντογουλίδου για μαθητές 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενήλικες: 
 

Ένα αστέρι, δύο τόποι, δύο βασιλείς 
 
 Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018. Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.  
Τελευταία  ημέρα  της  περιοδικής  έκθεσης  στη  μνήμη  του  Γιώργου 

Πούπη’’  Ματιές  στην  Οικουμένη’’.  Στο  ίδιο  χώρο  θα  μεταφερθεί  η 
έκθεση  του  Αστέρη  Γκέκα  ‘’Παλίμψηστα’’,  τα  εγκαίνια  της  οποία  θα 
πραγματοποιηθούν στο νέο κτήριο του Μουσείου των Αιγών, με αφορμή 
το συνέδριο των Αυτοκρατορικών Παλιμψήστων.  
 

 
 
Παραπονεμένοι  δεν  θα  μείνουν  και  οι  μικροί  μας  φίλοι  για  τους 

οποίους  ειδικά  έχουμε  προετοιμάσει  εορταστικά  εκπαιδευτικά 
προγράμματα και γιορτές: 
 

Στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών, με κεντρικό έκθεμα την 
τοιχογραφία  της  αρπαγής  της Περσεφόνης,  προσεγγίζουμε  τον  αρχαίο 
μύθο  που  ερμηνεύει  την  εναλλαγή  των  εποχών  και  μαθαίνουμε  για 
τις γιορτές  του  χειμώνα.  Στο  νέο  κτήριο  του  Μουσείου  των  Αιγών 
αναβιώνουμε το αρχαίο έθιμο της Ειρεσιώνης: στολίζουμε με μαλλί και 
καρπούς πράσινα  κλαδιά  ελιάς ή  δάφνης,  αναζητούμε μελωδίες  για  το 
τραγούδι  της,  ζυμώνουμε  «γλυκό  ψωμί  αφράτο»  και  φωτίζουμε  τις 
σκοτεινές κρύες νύχτες του χειμώνα. 



Στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο  Βέροιας  αυτή  την  περίοδο 
κυκλοφορούν δύο χαρούμενα ξωτικά, που μας συστήνουν στα εκθέματα 
και μας βοηθούν να τα μετατρέψουμε σε… στολίδια της προθήκης. Με 
τις  πολύχρωμες  δημιουργίες  των  μικρών  μας  φίλων  συνθέτουμε  κάθε 
χρόνο μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εγκατάσταση! 

‘’Χριστός  γεννάται,  δοξάσατε’’,  εορταστικό  εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας για μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου.  Την  τελευταία  εβδομάδα  πριν  τις  διακοπές  των 
Χριστουγέννων,  ελάτε  να  διηγηθούμε  βεργιώτικες  χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες  γύρω  από  το  τζάκι  του  Σιορ  Μανωλάκη,  να  γνωρίσουμε  τις 
παραστάσεις  της  Γέννησης  και  της  Βάπτισης  του  Χριστού  από  το 
βυζαντινό  ναό  της  Αγίας  Φωτίδας,  να  φτιάξουμε  στολίδια  για  το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο του μουσείου υπό τον ήχο χριστουγεννιάτικων 
μελωδιών,  να πούμε  τα  κάλαντα  και  να  εκφράσουμε  τις  ευχές  μας  για 

τον καινούριο χρόνο που έρχεται. #efahmaeducationchristmas  

 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και καλή 
διάθεση! 

 

 

Ιστοσελίδες, στις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις μας:   
 

 www.aigai.gr 
 www.byzantine‐museum‐veria.gr 
 www.facebook.com/byzantinomouseioveroias 
 www.facebook.com/groups/414624375246597  (Εικονικό  Μουσείο 

''Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη'') 
 www.facebook.com/groups/125909644127522 (Μουσείο και Ανάκτορο 

Αιγών) 
 www.facebook.com/byzantinomouseioveroias 
 www.facebook.com/Αρχαιολογικό‐Μουσείο‐Βέροιας‐Archaeological‐

Museum‐of‐Veria‐746167515425797 
 www.facebook.com/Ancient‐Theatre‐of‐Mieza‐272971756416504 


