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Βέροια, 23-06-2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Επιστημονική Ημερίδα 

 «Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου: Μνήμη, Μνημεία και Αειφορία» 

 

 

 
 

Το 1891 εγκαινιάστηκε ο σιδηρόδρομος που συνέδεε την Θεσσαλονίκη με την Βέροια, 

την Νάουσα, την Έδεσσα και το Μοναστήρι. Το τραίνο έγινε η πύλη στον κόσμο, ο δρόμος της 

προόδου, η ελπίδα της ανάπτυξης και όπως δείχνουν οι ιστορικές εξελίξεις ανταποκρίθηκε 

άριστα σε όλα αυτά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το τραίνο την περιοχή μας έχει απαξιωθεί 

και σε μεγάλο βαθμό εγκαταλειφθεί.  

Ποιά είναι η ιστορική σημασία του σιδηροδρόμου που συνέδεσε τις Μακεδονικές 

πόλεις; Ποιά η αρχιτεκτονική και μνημειακή αξία των σταθμών και του δικτύου; Πώς μπορούν 

να διατηρηθούν και να προστατευθούν τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις; Πώς μπορούν να 

ξαναζωντανέψουν; Και κυρίως, μπορεί το τραίνο, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το 

μέλλον, σήμερα να αποδειχθεί όχημα πολιτισμού και αειφορίας; 

Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα συζητηθούν στην επιστημονική ημερίδα που με 

αφορμή τα 130 χρόνια ζωής του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής μας οργανώνει στο 

πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμου η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ημαθίας με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και 

του Δικτύου του την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 στις 19.00-21.30 στο Νέο Μουσείο των Αιγών.  



2 
 

 Βασικός στόχος της Ημερίδας που έχει τον τίτλο «Σιδηροδρομική γραμμή 

Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου: Μνήμη, Μνημεία και Αειφορία» και στην οποία συμμετέχουν 

διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα 

επανάχρησης του συγκεκριμένου δικτύου στο πλαίσιο της διασύνδεσης - τουριστικής ανάδειξης 

των πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων των Αιγών (μνημείο 

Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO), της Βέροιας, της Νάουσας 

(αρχαιολογικός χώρος Μίεζας, όπου το αρχαίο Γυμνάσιο στο οποίο ο Αριστοτέλης δίδαξε τον 

Αλέξανδρο και τους νεαρούς Μακεδόνες που έγιναν ηγέτες της Ελληνιστικής Οικουμένης) και 

της Έδεσσας που βρίσκονται στην τροχιά του σιδηροδρόμου. 

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό. 

  

Πρόγραμμα επιστημονικής Ημερίδας 
 

«Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου: Μνήμη, Μνημεία και Αειφορία». 
 

• 19.00-19.30 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων 

• 19.30-19.45 ‘’Οθωμανική αυτοκρατορία και νεωτερικότητα : Η περίπτωση των 
σιδηροδρόμων’’  Δημήτρης Σταματόπουλος, Ιστορικός, Καθηγητής του τμήματος 
Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

• 19.45-20.00 ‘’Η Θεσσαλονίκη στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Μια πόλη, 
δύο σιδηροδρομικοί σταθμοί, τρεις προορισμοί!’’ Βασίλης Κολώνας, Ιστορικός της 
Αρχιτεκτονικής, Καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας 

• 20.00-20.15  ‘’Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου: Η περιπέτεια 
μιας μνήμης’’  Γιώργος Λιόλιος, Δικηγόρος-συγγραφέας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου του 

• 20.15-20.30 ‘’«Τί έγινε ΄κείνο το τρένο που έβλεπε τα άλλα τρένα να περνούν;» 
Ιστορίες και προτάσεις προστασίας των σιδηροδρόμων’’ Παναγιώτα 
Ανδριανοπούλου, Εθνολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Συλλογών Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού 

• 20.30-20.45 ‘’Το τρένο φτάνει σε 10 λεπτά!’’ Κωνσταντίνος Σφήκας, Ξεναγός, 
Δημοσιογράφος UNESCO 

• 20.45-21.00 Επίλογος Αθανάσιος  Κοτταράς. Αν. Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ 

• 21.00-21.30 Συζήτηση 
Συντονισμός: Αγγελική Κοτταρίδη, Δρ Αρχαιολόγος, Έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις μας 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια,  τηλ.23310 29737, fax 23310 71725,  e-mail: efahma@culture.gr 

 

https://www.uom.gr/bso
https://www.uom.gr/bso
mailto:efahma@culture.gr
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                    www.byzantine-museum-veria.gr     
 

     
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Imathia-Archaeology-at-the-heart-of-Macedonia-
832878483711387/ 

• Ancient Theatre of Mieza 
https://www.facebook.com/Ancient-Theatre-of-Mieza-272971756416504 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας - Archaeological Museum of Veria  

• www.facebook.com/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Βέροιας-Archaeological-Museum-of-Veria-
746167515425797 

• Byzantine Museum of Veria 
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/ 

•  Εικονικό Μουσείο, Μέγας Αλέξανδρος (Virtual museum, Alexander the Great) 
www.facebook.com/groups/414624375246597  

• Μουσείο & Ανάκτορο Αιγών - Museum & Palace of Aigai (Vergina)  
https://www.facebook.com/groups/125909644127522 

•  Museum of the Royal Tombs of Aigai – Vergina 
https://www.facebook.com/aigai.museum.vergina/ 

    Aigai Vergina: twitter.com/AigaiVergina 

 
Χρήσιμα τηλέφωνα:  

Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών – Museum of the Royal Tombs of Aigai: (0030) 23310 92347 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας – Archaeological Museum of Veria: (0030) 23310 24972 

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας – Byzantine Museum of Veria : (0030) 23310 76100 
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