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Βέροια, 07.11.2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

Το τραίνο φεύγει στις οχτώ 

ταξίδι για την Κατερίνη 

Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει 

να μη θυμάσαι στις οχτώ 

Μ. Θεοδωράκης – Μ. Ελευθερίου 

 
Στον προτελευταίο μήνα του 2021, έτους αφιερωμένου διεθνώς στους 

σιδηροδρόμους, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συνεχίζει τις εκδηλώσεις και τις 
εκπαιδευτικές της δράσεις με θέμα το τραίνο, τους σταθμούς, τις διαδρομές και τους 
προορισμούς, στην ατομική και συλλογική μας μνήμη. Η έλευση του σιδηρόδρομου 
συνδέεται από την αρχή με την Πρώτο Μεγάλο Πόλεμο, την έξοδο από την Τελευταία 
Μεγάλη Αυτοκρατορία, την Οθωμανική, και την είσοδο στην Νεοτερικότητα, με 
προορισμό το Νεοελληνικό Κράτος. Με αδιάλειπτες στάσεις σε μεγάλες ιστορικές και 
σε κρίσιμες ή αμέριμνες προσωπικές στιγμές, ο σιδηρόδρομος αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του τοπίου μας και της ανθρωπολογίας του.  
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Εκπαιδευτικές δράσεις: 
 

Το 2021 ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Έτος Σιδηροδρόμων. 
Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας  γίνεται προσπάθεια να προβληθούν τα οφέλη του 
σιδηροδρόμου ως ενός βιώσιμου, έξυπνου και ασφαλούς μέσου μεταφοράς. Σκοπός 
είναι η ενθάρρυνση της χρήσης τους από πολίτες και επιχειρήσεις έτσι, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050. Σημειώνεται ότι οι σιδηρόδρομοι στην ΕΕ ευθύνονται για 
λιγότερο από το 0,5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. 
Αυτό τους καθιστά ένα από τα πλέον βιώσιμα μέσα μεταφοράς επιβατών και 
εμπορευμάτων. Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται ακόμα η εξαιρετική τους 
ασφάλεια και η σύνδεση μεταξύ ατόμων και εμπορευμάτων μέσω του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών. 

Μια σειρά από διάφορες δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 θέτουν 
τους σιδηροδρόμους στο προσκήνιο σε ολόκληρη την ήπειρο. Καθώς η Ευρώπη 
συνειδητοποιεί ότι «οι σιδηρόδρομοι είναι το μέλλον», η ΕφΑ Ημαθίας στρέφει το 
βλέμμα στο παρελθόν και θυμάται την εποχή που κατασκευάστηκε ο σιδηρόδρομος, 
τους επώνυμους κι ανώνυμους ταξιδιώτες, τις ιστορικές στιγμές που απαθανάτισε ο 
φωτογραφικός φακός. Γιορτάζουμε το "2021: Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων" και 
σας καλούμε στην περιοδική έκθεση "Όταν ήρθε ο σιδηρόδρομος". Η φωτογραφική 
έκθεση οργανώθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος 
Καλεμκερής» με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου 
των Αιγών και του Δικτύου του. Η έκθεση βρίσκεται στο ισόγειο του Βυζαντινού 
Μουσείου Βέροιας και διαρκεί από τις 30 Ιουνίου 2021 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
  Παρακαλούμε το κοινό που πρόκειται να επισκεφθεί τα μουσεία μας, να 
παρακολουθεί στις ιστοσελίδες και τα δελτία τύπου της ΕΦΑ Ημαθίας τις εκάστοτε 
ισχύουσες προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την είσοδο και παραμονή 
του στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ημαθίας. Για να οργανώσετε την επίσκεψή 
σας και να κλείσετε εγκαίρως το ραντεβού σας (ημερομηνία, ώρα) μπορείτε να 
επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του Βυζαντινού Μουσείου 
Βέροιας,  2331076100. 
  

Για τα μέλη της σχολικής κοινότητας που επιθυμούν να επισκεφθούν την 
έκθεση διατίθενται 4 θεματικά πακέτα, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα. 

• "Βαγόνια στις ράγες" για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 
για να ανακαλύψουμε μέσα από το παιχνίδι το μεταφορικό αυτό μέσο και ό,τι 
μεταφέρει: ανθρώπους, ζώα, πράγματα, ιδέες και μηνύματα. 

• "Τραίνα που περνούν" για μεγαλύτερα παιδιά δημοτικού, για να γνωρίσουμε 
το παρελθόν και το παρόν του τόπου μας μέσα από το σιδηροδρομικό δίκτυο 
της Ημαθίας. 

• "Ακολουθώντας τις ράγες" για εφήβους γυμνασίου, όπου ο σιδηρόδρομος 
γίνεται οδηγός μας για να γνωρίσουμε τους τόπους και τις διασυνδέσεις τους. 

• "Σταθμοί και διαδρομές" για εφήβους λυκείου, για να αποδώσουμε εικαστικά 
τις δικές μας πορείες, με σταθμούς τα γεγονότα και τις καταστάσεις που εμείς 
ορίζουμε ως σημαντικά, και προορισμό τους στόχους και τα όνειρά μας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εορτασμό, παρουσίαση 
σχετικά με την περιοδική έκθεση και προτάσεις δραστηριοτήτων ανάλογα με τη 
θεματική. 
Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής: Παπαργυρούδη Φώτω, 2331024972 
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Σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις της ΕΦΑ Ημαθίας λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας.   

 
 
 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις μας 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

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

 

  

 

                    www.byzantine-museum-veria.gr     

 

     

mailto:efahma@culture.gr
http://www.byzantine-museum-veria.gr/
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• 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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