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Οι δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων 

κατά την τετραετία 2013-2016 
 

 

 

Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Ν. Καζακίδη 

 
 

Παρά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια, περίοδο δοκιμασίας για τη χώρα μας, ο 

ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός συρρικνώνεται σταθερά 1 , στο Μουσείο Εκμαγείων 

πραγματοποιήθηκε την τελευταία τετραετία σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων με αξιόλογα αποτελέσματα. Εξακολούθησαν ο εμπλουτισμός της συλλογής των 

εκμαγείων, οι εργασίες συντήρησης της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, αλλά και οι δράσεις που 

υπηρετούν τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό του ρόλο: η διδασκαλία και η πρακτική άσκηση 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, η 

δημοσίευση καταλόγου εκμαγείων. Επιπλέον διοργανώθηκε περιοδική έκθεση με θέμα 

«Εκφράσεις εξουσίας. Η εικόνα του πολιτικού ανδρός από τον Περικλή έως τον Θεοδόσιο Β΄», 

που συνοδεύτηκε από τη δημοσίευση ομώνυμου έντυπου καταλόγου.  

Τα ερευνητικά προγράμματα του μουσείου έχουν ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη της 

γλυπτικής στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα· ορισμένα είχαν ήδη ξεκινήσει προ πολλών ετών, 

ενώ άλλα σχεδιάστηκαν πρόσφατα ως συνέχειά τους. Η πραγματοποίηση όλων στηρίχτηκε σε 

συλλογική εργασία, καθώς συμμετείχε σε αυτά ένας μεγάλος αριθμός μελετητών, μελών ΔΕΠ 

και νεότερων ερευνητών, καθώς και ασκούμενων μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών. 

Ορισμένα προγράμματα είχαν διεπιστημονικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκαν μάλιστα με τη 

συνεργασία και άλλων πανεπιστημίων και φορέων εκπαίδευσης και έρευνας στην Ελλάδα. Η 

ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων έγινε δυνατή κυρίως χάρη στη χρηματοδότηση μέσω 

ερευνητικών προγραμμάτων, που προήλθαν από εξωτερικούς φορείς αλλά και από την Επιτροπή 

Ερευνών του Α.Π.Θ. Τελικό προϊόν των εργασιών υπήρξε μία σειρά δημοσιεύσεων και ένα 

διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο.  

 

Ι. Μόνιμη έκθεση, συλλογές και αρχεία  
Συλλογές εκμαγείων 

Οι συλλογές εκμαγείων γλυπτών, που ανήκουν στην κλασική, την ελληνιστική και τη 

ρωμαϊκή περίοδο, εμπλουτίστηκαν με νέα αποκτήματα που προήλθαν κυρίως από δωρεές. Τα 

έργα αυτά καταλογογραφούνται στον Συμπληρωματικό Κατάλογο Εκμαγείων του Μουσείου που 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα (βλ. παρακάτω). 

                                                           
1Ο  τακτικός προϋπολογισμός του Μουσείου του 2009 (17.475 Ευρώ) υπέστη σημαντική μείωση ήδη το 2010 

(13.850 Ευρώ) για να φτάσει τελικά κατά την τελευταία πενταετία να κυμαίνεται μεταξύ των 2.500 και 3.500 Ευρώ 

ετησίως (συγκεκριμένα: 2011: 3.080 Ευρώ, 2012: 2692 Ευρώ, 2013: 3.698 Ευρώ, 2014: 2.500 Ευρώ, 2015: 2.500 

Ευρώ). 
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 Επιπλέον, η συλλογή πορτρέτων Ρωμαίων 

αυτοκρατόρων 2  εμπλουτίστηκε με ένα ακόμη 

απόκτημα, το εκμαγείο ενός πορτρέτου του 

Αδριανού, που επιλέχτηκε ως 

αντιπροσωπευτικό για τον ελληνικό χώρο. 

Πρόκειται για το πορτρέτο του Αδριανού που 

βρέθηκε το 1988 στην Αθήνα, νοτίως της 

Ρωμαϊκής Αγοράς, και σήμερα φυλάσσεται στη 

Βιβλιοθήκη του Αδριανού3.  

     Τις δαπάνες για την κατασκευή του 

εκμαγείου τις ανέλαβε το ΤΑΠΑ, μετά από σχετική 

αίτηση του μουσείου, το οποίο επωμίστηκε το 

κόστος της  μεταφοράς του (Εικ. 1) 4. 

 

   

 

 

 

                                                                Εικ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομισματική συλλογή  

Μετά από ενέργειες του κ. Π. Τσέλεκα, λέκτορα του Τμήματός μας, ο δικηγόρος κ. Π. 

Κόκκας δώρησε στο Μουσείο Εκμαγείων συλλογή νομισμάτων, η οποία περιλαμβάνει περίπου 

370 νομίσματα των ελληνικών και ρωμαϊκών χρόνων. Η διαδικασία που προβλέπεται, μέσω της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για να περιέλθει η δωρεά στο μουσείο βαίνει προς ολοκλήρωση. 

 

Φωτογραφικό αρχείο  

Συνεχίστηκαν οι εργασίες φωτογραφικής τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης 

φωτογραφιών, ολόγλυφων και ανάγλυφων έργων γλυπτικής που φυλάσσονται σε διάφορα 

ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης και Μουσείο Δίου). Το αποτέλεσμα ήταν να εμπλουτιστεί σημαντικά το 

φωτογραφικό αρχείο του μουσείου με νέο υλικό που πληροί τα διεθνή πρότυπα δημοσίευσης. Τη 

φωτογράφηση των γλυπτών, όπως και την ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών την 

ανέλαβαν ο φωτογράφος Κ. Ξενικάκης και η αρχαιολόγος-φωτογράφος Η. Στεφανάτου. 

 

Άλλες εργασίες 

Ποικίλες άλλες εργασίες σκοπό είχαν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία των χώρων 

του μουσείου, την έκθεση των έργων που φυλάσσονται σε αυτό και τη δημοσιοποίηση των 

δράσεών του. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο ορισμένες από αυτές. 

Μία ξύλινη προθήκη, όπου εκτίθενται οι εκδόσεις του μουσείου, αποκτήθηκε χάρη σε δωρεά 

του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. 

Στην αίθουσα Β΄ του μουσείου εγκαταστάθηκε κάμερα με ευθύνη του Κέντρου 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. (ΚΗΔ) προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

ψηφιακής καταγραφής των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στον χώρο του αμφιθεάτρου. Η 

                                                           
2Βλ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Εγνατία 11, 2007, 225. 
3  A. Chοremi-Spetsieri, «A new portrait of the Emperor Hadrian» στο: O. Palagia – H. R Goette (επιμ.), Sailing to 

classical Greece: papers on Greek art, archaeology and epigraphy presented to Petros Themelis (Oxford  2011) 85-

92. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου στο: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Ν. Καζακίδη, Εκφράσεις εξουσίας. Η εικόνα του 

πολιτικού ανδρός από τον Περικλή έως τον Θεοδόσιο Β΄ (Θεσσαλονίκη 2016) 56 αρ. 18. 
4Για την παραχώρηση της φωτογραφίας της εικ. 1 ευχαριστούμε τον κ. Δ. Σούρλα. 
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καταγραφή των εκδηλώσεων είναι δυνατή μετά από σχετική αίτηση του υπεύθυνου της 

εκδήλωσης στο ΚΗΔ.   

Χάρη στο ενδιαφέρον και τη φροντίδα της καθ. κ. Α. Μουστάκα, το Μουσείο Εκμαγείων 

έγινε μέλος της Committee of the International Numismatic Council μετά από σχετική αίτησή 

του (27/3/2014). Η απαραίτητη ετήσια συνδρομή καταβλήθηκε από ιδιώτη χορηγό, τον κ. Δ. 

Πόρτολο. 

Δημιουργήθηκε νέος ιστοχώρος του Μουσείου Εκμαγείων, στα ελληνικά και τα αγγλικά, 

από τη Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ (http://castmuseum.web.auth.gr), ο οποίος 

περιλαμβάνει πλούσιο υλικό σε κείμενα και φωτογραφίες. 

Προγραμματίστηκε η έκθεση ενός μεγαλύτερου τμήματος των ιδιωτικών συλλογών 

νομισμάτων που φυλάσσονται στο Μουσείο μας με αναφορά των ονομάτων των δωρητών. Γι’ 

αυτόν όμως τον σκοπό απαραίτητη είναι η αγορά μιας κατάλληλης προθήκης για την 

παρουσίαση των νομισμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και ενός θησαυροφυλακίου, 

απαραίτητου για την ασφάλειά τους. Επειδή τα ποσά που απαιτούνται γι’ αυτές τις αγορές 

ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες του τακτικού προϋπολογισμού μας, από το 2014 το 

μουσείο προχώρησε σε μια σειρά αιτήσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την 

εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ή για την παραχώρηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού, 

δυστυχώς ακόμη χωρίς θετικό αποτέλεσμα. 

 

ΙΙ. Ερευνητικές δραστηριότητες 
Το Μουσείο Εκμαγείων υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριο και στον τομέα της έρευνας χάρη 

στην ανάληψη σειράς ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

1. Τα γλυπτά του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

Το 2015 ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμος για δημοσίευση ο τέταρτος και τελευταίος τόμος 

του Καταλόγου Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Όπως και οι τρεις που 

προηγήθηκαν (Εικ. 3α-γ), θα εκδοθεί στη σειρά των δημοσιευμάτων του Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (MIET). Η κατάθεσή του σηματοδοτεί την επιτυχή 

ολοκλήρωση ενός εικοσιπενταετούς προγράμματος για τη μελέτη και δημοσίευση των γλυπτών 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που άρχισε το 1990 υπό την επιμέλεια των 

καθηγητών †Γ. Δεσπίνη, Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου και Εμμ. Βουτυρά 5 . Στο πρόγραμμα 

συμμετείχαν συνολικά 23 συγγραφείς από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ και από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ στις εργασίες της αποδελτίωσης και επιτόπιας καταγραφής 

ασκήθηκαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.   

Την ολοκλήρωση του προγράμματος την επιστέγασε ημερίδα γλυπτικής με τίτλο: 

«Διαχρονικότητα και Πολυμορφία. Από τα γλυπτά του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13/5/2016 στο αμφιθέατρο του Μουσείου 

Εκμαγείων (Εικ. 2α-β). 

 

                                                           
5 Βλ. Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Δέκα αιώνες πλαστικής στη Μακεδονία. Συμπεράσματα από το πρόγραμμα 

«Μελέτη και δημοσίευση των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», ΑΕΜΘ 20, 2006 

(Θεσσαλονίκη 2008) 341-356. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Ν. Καζακίδη, Ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά την τριετία 2010-2012 

 (http://castmuseum.web.auth.gr/sites/default/files/Cast_Museum_2012_13_0.pdf)  

 

http://castmuseum.web.auth.gr/
http://castmuseum.web.auth.gr/sites/default/files/Cast_Museum_2012_13_0.pdf
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Εικ. 2α-β 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοσίευση των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης 

Κύριοι ερευνητές: †Γ. Δεσπίνης, Θ. Στεφανίδου -Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς 

Χρονική διάρκεια έργου: 1990– 2016 

Ύψος χρηματοδότησης: περ. 50.000 Ευρώ 

Φορείς χρηματοδότησης: 1. Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

του Υπουργείου Βιομηχανίας (ΠΕΝΕΔ),  

2. Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ,  

3. Τακτικός προϋπολογισμός του Μουσείου Εκμαγείων,  

4. ΙΚΥ/DAAD (πρόγραμμα ΙΚΥDA, για την ψηφιοποίηση των 

φωτογραφικών αρχείων των γλυπτών) 

Συμμετέχοντες: Συγγραφείς 

Π. Αδάμ-Βελένη, δρ., Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης 

Β. Αλλαμανή-Σουρή, δρ. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Εμμ. Βουτυράς, καθ. Α.Π.Θ. 

Μ. Γκεϊβανίδου, δρ. Α.Π.Θ. 

Εμμ. Γούναρη, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. 

†Γ. Δεσπίνης, ομότιμος καθ. Α.Π.Θ. 

Μ. Ελευθεριάδης, μεταπτυχιακός φοιτητής 

Χ. Ιωακειμίδου, δρ.  

Δ. Καπλανίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Ν. Καζακίδη, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. 

Αγγ. Κουκουβού, δρ., Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Ελ. Μέλλιου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Κ. Ξανθοπούλου, Αρχαιολογική Υπηρεσία 

Ελ. Παπαγιάννη, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. 

Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθ. Α.Π.Θ., Διευθ. Μουσείου Εκμαγείων 

Β. Σμιτ-Δούνα, καθ. Α.Π.Θ. 

Δήμ. Τερζοπούλου, υποψ. δρ. Α.Π.Θ. 

Δόμ. Τερζοπούλου, δρ., Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Κ. Τζαναβάρη, δρ., πρώην προϊσταμένη γλυπτών Αρχαιολογικού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης 
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Ελ. Τρακοσοπούλου, ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. 

Κ. Σισμανίδης, δρ., ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. 

Κ. Χατζηνικολάου, δρ., Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Ειρ. Χιώτη, δρ., Λέκτορας επί συμβάσει Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Ασκούμενοι (ενδεικτικά): 

Α. Καγιούλη, μεταπτυχ. 

Ζ. Λαμπρινός, υποψ. δρ. 

Ε. Λαχανίδου, μεταπτυχ. 

Α. Νικολή, μεταπτυχ. 

Π. Παπαγεωργίου, δρ. 

Γ. Παπαζαφειρίου, δρ. 

Σ. Μπρόζου, υποψ. δρ. 

Ι. Σαχανά, δρ. 

 

Φωτογράφοι: 

Μ. Σκιαδαρέσης 

Η. Ηλιάδης  

V. vonEickstedt 

Η. Στεφανάτου 

Δημοσιεύσεις (κατάλογοι 

και μονογραφίες)6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3a-γ 

1. Γ. Δεσπίνης, Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς, 

Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ι 

(Θεσσαλονίκη 1997) 

2. G. Despinis – Th. Stefanidou-Tiveriou – Em. Voutiras, 

Catalogue of sculpture in the Archaeological Museum of Thessaloniki 

Ι(Thessaloniki 1997) 

3. Γ. Δεσπίνης, Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς, 

Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ΙΙ 

(Θεσσαλονίκη 2003) 

4. Γ. Δεσπίνης, Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς, 

Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ΙΙΙ 

(Θεσσαλονίκη 2010)  

5. Γ. Δεσπίνης, Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς, 

Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ΙV 

(υπό έκδοση) 

6. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Το Μικρό Τόξο του Γαλερίου στη 

Θεσσαλονίκη (Αθήναι 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένας σημαντικός αριθμός από μελέτες και άρθρα που 

δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, τιμητικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. 
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2. Οι τοπικές σαρκοφάγοι της Θεσσαλονίκης  

Παράλληλα με τη μελέτη του συνόλου των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης άρχισε, μετά από πρόταση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του 

Βερολίνου, και η μελέτη των λίθινων ρωμαϊκών σαρκοφάγων του ίδιου μουσείου, την οποία 

ανέλαβαν οι καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου και 

Π. Νίγδελης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με την αρχαιομετρική ανάλυση δειγμάτων των Γ. 

Μανιάτη και Δ. Ταμπακόπουλου. Και στο πρόγραμμα αυτό ασκήθηκαν προπτυχιακοί και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές (Εικ.4). 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοσίευση των τοπικών σαρκοφάγων της Θεσσαλονίκης 

Κύριος ερευνητής: Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου 

Χρονική διάρκεια έργου: 2001-2014 

Ύψος χρηματοδότησης: 13.000 Ευρώ 

Φορείς χρηματοδότησης: 1. Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Βερολίνου 

2. Moυσείο Εκμαγείων 

Συμμετέχοντες: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθ. Α.Π.Θ. 

Π. Νίγδελης, καθ. Α.Π.Θ. 

Γ. Μανιάτης, Ερευνητής Α΄ Δημόκριτος 

Δ. Ταμπακόπουλος, δρ. Δημόκριτος 

Δημοσίευση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4 

 

 

Th. Stefanidou-Tiveriou, Die lokalen Sarkophage aus Thessaloniki. Μit 

epigraphischen Beiträgen von Pantelis Nigdelis und einem Anhang von Yiannis 

Maniatis und DimitrisTambakopoulos, Sarkophag-Studien 8 (Ruhpolding 2014) 

3. Τα αυτοκρατορικά πορτρέτα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών 

 Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία του Μουσείου Εκμαγείων με το Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο. Στόχος του είναι η δημοσίευση των αυτοκρατορικών πορτρέτων του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σε επιστημονικό κατάλογο, ο οποίος εντάσσεται στη σειρά 

των επιστημονικών καταλόγων γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με αρ. VI.1.7 

Κύριοι ερευνητές του προγράμματος είναι η καθ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου και ο επίτιμος Έφορος 

και διευθυντής του μουσείου ως το 2012 δρ. Ν. Καλτσάς, οι οποίοι θα είναι και επιμελητές της 

σχετικής έκδοσης. Οικονομικά το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε από την Επιτροπή Ερευνών του 

Α.Π.Θ και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο πρόσφερε τις υποδομές, τεχνική και 

επιστημονική υποστήριξη καθώς και τα αρχεία του. Τη συγγραφή των λημμάτων, που έχει 

σχεδόν ολοκληρωθεί, την ανέλαβαν, εκτός από τους δύο επιμελητές, άλλοι  έξι ερευνητές που 

προέρχονται από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Αθηνών (ΕΚΠΑ) και από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

                                                           
7 Ο πρώτος τόμος της σειράς: Γ. Δεσπίνης - Ν. Καλτσάς (επιμ.), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Κατάλογος 

γλυπτών. I.1 Γλυπτά των αρχαϊκών χρονών από τον 7ο αιώνα έως 480 π.Χ. (Αθήνα, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 

και Απαλλοτριώσεων 2014) 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τα αυτοκρατορικά πορτρέτα του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου  

Κύριοι ερευνητές: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου,  Ν. Καλτσάς 

Χρονική διάρκεια έργου: 2011-2016 

Ύψος χρηματοδότησης: 3.000 Ευρώ (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.) 

Φορείς χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

Συμμετέχοντες: Συγγραφείς 

Ν. Καλτσάς, δρ.,πρώην διευθυντής Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

Αθηνών 

Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθ. Α.Π.Θ. 

K. Fittschen, ομότ. καθ.  Παν/μιο Göttingen 

Π. Καραναστάση, καθ. Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Ε. Παπαγιάννη, επικ. καθ. Α.Π.Θ. 

Στ. Κατάκης, λέκτορας  ΕΠΚΑ 

Ν. Καζακίδη, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. 

Ε. Βλαχογιάννη, δρ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 

 

Ασκούμενοι  

Μ. Γκεϊβανίδου, δρ. 

Δ. Τερζοπούλου, υποψ. διδ. 

Ζ. Λαμπρινός, υποψ. διδ. 

 

Φωτογράφοι 

Κ. Ξενικάκης 

Η. Στεφανάτου 

Δημοσίευση (υπό έκδοση): Ν. Καλτσάς – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου (επιμ.), Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Κατάλογος γλυπτών IV.1. Τα αυτοκρατορικά πορτρέτα (υπό 

έκδοση) 

 

4. Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και 

θρησκευτικό πλαίσιο 

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη συνέχεια των προηγούμενων 

μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων του Μουσείου Εκμαγείων με συγγενή θεματολογία (βλ. 

αρ. 1-3). Αντικείμενό του υπήρξε η συγκέντρωση και η μελέτη των έργων γλυπτικής από την 

Ελλάδα που χρονολογούνται κατά τη ρωμαϊκή εποχή (μέσα 2ου αι.π.Χ. έως τον 5ο αι. μ.Χ.) με 

στόχο: α) να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν πλήρης τεκμηρίωση ενός μεγάλου αριθμού γλυπτών, 

β) να προσδιοριστούν εργαστήρια γλυπτικής και να μελετηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα 

έργα γλυπτικής παράγονται και διατίθενται στο εμπόριο, γ) να διερευνηθούν ερωτήματα σχετικά 

με τη λειτουργία των γλυπτών στο κοινωνικό τους πλαίσιο, δηλαδή ως έργων με οικονομική, 

θρησκευτική και πολιτική λειτουργία. 

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε το «Αρχείο Γλυπτών της Ρωμαϊκής Ελλάδας» 

(Sculptures-Archive of Roman Greece). Το Αρχείο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση σε δίγλωσση 

ψηφιακή βάση δεδομένων κατά τα διεθνή πρότυπα της πλειονότητας των έργων γλυπτικής σε 

μάρμαρο από την Ελλάδα που χρονολογούνται κατά τη ρωμαϊκή εποχή (5.735 γλυπτά). Για την 

ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιευμένα γλυπτά του Αρχείου δημιουργήθηκε αντίστοιχη 

ιστοσελίδα με δυνατότητα αναζήτησης (http://romansculpture.web.auth.gr/el/synthesis-search) 

(Εικ. 5).  

 

 

 

 

http://romansculpture.web.auth.gr/el/synthesis-search
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Εικ. 5 

 

Το Αρχείο Γλυπτών επιτρέπει τη συστηματική ένταξη των γλυπτών σε σύνολα ευρημάτων 

και την αναλυτική επισκόπησή τους σε ό,τι αφορά την κατηγορία, τη γεωγραφική προέλευση και 

τη θέση ανίδρυσής τους· ως εκ τούτου προσφέρει το βασικό πλαίσιο για την περαιτέρω μελέτη 

των γλυπτών σε μονογραφίες και επιστημονικούς καταλόγους·προσφέρει επιπλέον τη 

δυνατότητα για ενσωμάτωση νέων γλυπτών και των δεδομένων τους στο μέλλον. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα συμπεριέλαβε την αρχαιομετρική μελέτη ενός σημαντικού 

αριθμού δειγμάτων γλυπτών και μαρμάρων λατομείων και προσδιορίστηκε κατά το δυνατόν η 

προέλευση των μαρμάρων. 

Περιλαμβάνει ακόμη στατιστική καταγραφή των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των γλυπτών, 

που αφορούν κυρίως το είδος, τα θέματα, τη χρονολόγηση και τις θέσεις ίδρυσής τους στο 

σύνολο των γλυπτών και ειδικότερα στο δείγμα των γλυπτών της Θεσσαλονίκης. 

Με βάση τα ως άνω δεδομένα μελετήθηκαν τα γλυπτά και η λειτουργία τους μέσα στο 

κοινωνικό τους πλαίσιο, δηλαδή ως έργων με πολιτική, οικονομική και θρησκευτική λειτουργία.  
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Στο πλαίσιο του προγράμματος 

διοργανώθηκε διεθνές συνέδριο με 

τίτλο «Γλυπτική και κοινωνία στη 

ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό 

και θρησκευτικό πλαίσιο». Το συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 

συνολικά 33 Ελλήνων και ξένων 

μελετητών στο Ρέθυμνο της Κρήτης 

στις 26-28 Σεπτεμβρίου του 2014 (Eικ. 

6). 

 

(http://romansculpture.web.auth.gr/el/c

onference)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Εικ. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό 

και θρησκευτικό πλαίσιο 

 

Κύριος ερευνητής: Θ. Στεφανίδου– Τιβερίου 

Χρονική διάρκεια έργου: 2014-2015 

Ύψος χρηματοδότησης: 200.000 Ευρώ 

Φορείς χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΠρόγραμμαAριστεία ΙΙ 

(2014-2015)  

Ερευνητικές ομάδες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.Π.Θ. 

Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθ.  

Εμμ. Βουτυράς, καθ. 

Ελ. Παπαγιάννη, επίκ. καθ. 

Ν. Καζακίδη, Ε.ΔΙ.Π. 

Μ. Γκεϊβανίδου, μεταδιδ. 

Στ. Συλαίου, δρ. 

Δ. Σχίζας, δρ. 

Δ. Τερζοπούλου, υποψ. δρ. 

Ζ. Λαμπρινός, υποψ. δρ. 

Παν/μιο Κρήτης 

Π. Καραναστάση, καθ.  

Στ. Βολιτάκη, μεταπτ. φοιτ.  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στ. Κατάκης, επίκ. καθ. 

Π. Κωνσταντινίδης, υποψ. δρ. 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Δ. Δαμάσκος, επίκ. καθ. 

Ινστιτούτο Δημόκριτος Αθήνα 

 Γ. Μανιάτης, δρ. 

Δ. Ταμπακόπουλος, μεταδρ. 

ΙΤΕ, Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής (Κρήτη) (εξωτ. συνεργάτες) 

Μ. Ντερ, δρ., επικεφαλής  Κ.Π.Π. 

Χρ. Μπεκιάρη, M.Sc.  

Λ. Χαραμή, δρ. 

Δ. Αγγελάκης, δρ. 

http://romansculpture.web.auth.gr/el/conference
http://romansculpture.web.auth.gr/el/conference
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Φωτογράφηση 

Ηλ. Στεφανάτου, Αρχαιολόγος –Φωτογράφος, M.Sc. 

Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ. 

Π. Τζουνάκης, επικεφαλής, M.Sc. 

Φ. Λούκος, δρ. 

Δ. Σπανούδης 

Κ.  Καραογλάνογλου, δρ. (εξωτ. συνεργάτης) 

Μ. Αμοργιανού, M.Sc. (εξωτ. συνεργάτης) 

 

Δημοσίευση: http://romansculpture.web.auth.gr/el 
 

 

5. Διοργάνωση περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Εκφράσεις Εξουσίας. Η εικόνα του 

πολιτικού ανδρός από τον Περικλή έως τον Θεοδόσιο Β΄» 
     Η ανάγκη για την πραγματοποίηση μιας 

περιοδικής έκθεσης στο Μουσείο Εκμαγείων με 

θέμα το δημόσιο πορτρέτο στην αρχαιότητα 

προέκυψε από τα σεμινάρια γλυπτικής, κυρίως 

του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του 

Τμήματός μας, στο πλαίσιο των οποίων 

εξετάζεται συστηματικά κατά τα τελευταία 

χρόνια το αρχαίο πορτρέτο και ιδιαίτερα το 

πορτρέτο των αυτοκρατορικών χρόνων. Από την 

αξιόλογη συλλογή εκμαγείων πορτρέτων της 

ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, που 

διαθέτει το Μουσείο, επιλέχτηκαν για την εν 

λόγω έκθεση συνολικά τριάντα γύψινα εκμαγεία 

από πορτρέτα ηγετών, βασιλέων και 

αυτοκρατόρων, αλλά και άλλων ανδρών του 

πολιτικού βίου, που αντιπροσωπεύουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό όλες τις ιστορικές 

περιόδους της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, 

από τον 5ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. μ.Χ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Εικ. 7 

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους προβάλλονται οι 

πολιτικοί άνδρες και ειδικότερα τα πρόσωπα της εξουσίας στον κοινωνικό χώρο και τι είδους 

μηνύματα εκπέμπονται μέσω της απεικόνισής τους στις κοινωνίες της εποχής τους. Για την 

έκθεση δημοσιεύτηκε και έντυπος κατάλογος (Eικ. 8). 

Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε στις 14 Απριλίου του 2016 στο αμφιθέατρο του Μουσείου, 

θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους (Εικ. 7, 10-11).   

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εκφράσεις Εξουσίας. Η εικόνα του πολιτικού ανδρός από τον 

Περικλή έως τον Θεοδόσιο Β΄ 

Κύριος ερευνητής: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου 

Χρονική διάρκεια έργου: 2015-2016 

Ύψος χρηματοδότησης: 5.000 Ευρώ 

Φορείς χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 

Μουσείο Εκμαγείων 

Ερευνητική ομάδα: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθ. Α.Π.Θ. 

Ν. Καζακίδη, ΕΔΙΠ Α.Π.Θ. 

Στ. Συλαίου, δρ. Μουσειολογίας Α.Π.Θ. 

http://romansculpture.web.auth.gr/el
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Δημοσίευση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Ν. Καζακίδη, Εκφράσεις εξουσίας. Η 

εικόνα του πολιτικού ανδρός από τον Περικλή έως τον Θεοδόσιο 

Β΄ (Θεσσαλονίκη 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 8 

 

ΙΙΙ.  Εκδόσεις  

Οι εκδόσεις που αφορούν τις συλλογές του Μουσείου Εκμαγείων έχουν ως στόχο αφενός 

να προσφέρουν στοιχειώδη ενημέρωση στους επισκέπτες του Μουσείου και αφετέρου να 

βοηθήσουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν ορισμένες κατηγορίες μνημείων που 

αντιπροσωπεύονται στο Μουσείο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 9  

               Το 2015 δημοσιεύτηκε για τον σκοπό αυτό ο 

«Συμπληρωματικός κατάλογος εκμαγείων, αντιγράφων και 

σχεδίων» (Εικ. 9) της συλλογής του Μουσείου Εκμαγείων 

από την Ναταλία Καζακίδη με τη συμμετοχή της 

Εμμανουέλας Γούναρη ως συμπλήρωμα του Καταλόγου 

Εκμαγείων του ίδιου Μουσείου της αναπλ. καθ. Ελένης 

Μανακίδου που δημοσιεύθηκε το 1998. Στον 

συμπληρωματικό αυτό κατάλογο συμπεριλαμβάνονται 

μαζί με τα νέα αποκτήματα και ορισμένα έργα από την 

παλαιότερη συλλογή του Μουσείου, τα οποία είχαν 

εξαιρεθεί από τον αρχικό κατάλογο του 1998, καθώς 

επίσης και πρωτότυπα σχέδια από το Αρχείο Σχεδίων του 

Μουσείου. Συνολικά παρουσιάζονται δηλαδή 76 εκμαγεία 

σε γύψο ή σε ρητίνη, 2 αντίγραφα σε άλλο υλικό, 15 

αντίγραφα τοιχογραφιών και 40 πρωτότυπα σχέδια σε 

χαρτί. Για τη συγγραφή των λημμάτων του καταλόγου 

ακολουθήθηκε σε γενικές γραμμές το πρότυπο του πρώτου 

καταλόγου του Μουσείου (Μανακίδου 1998) με πιο 

εκτενείς αναλύσεις των έργων. 

 

Τις εκδόσεις του Μουσείου συμπληρώνει ο έντυπος κατάλογος της περιοδικής έκθεσης 

«Εκφράσεις εξουσίας. Η εικόνα του πολιτικού ανδρός από τον Περικλή έως τον Θεοδόσιο Β΄» 

(βλ. παραπάνω, εικ. 8). 
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IV.  Eκπαίδευση 
Η διδασκαλία στον χώρο του Μουσείου Εκμαγείων φροντιστηριακών μαθημάτων για 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές είχε κριθεί σκόπιμη ήδη από παλαιότερα, έχει όμως 

λάβει συστηματικό χαρακτήρα κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στα προπτυχιακά 

μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσείο είναι τα: AKΛ 602: Πλαστική της αρχαϊκής και της 

κλασικής εποχής, ΑΚΛ 606: Φροντιστήριο κλασικής αρχαιολογίας, ΑΚΛ 607: Ελληνιστική και 

ρωμαϊκή εποχή, ΑΚΛ 307: Μυθολογία-Ερμηνευτική, ΑΚΛ 210: Κεραμική Αττική-

Μελανόμορφη, ΑΚΛ 211: Κεραμική Αττική-Ερυθρόμορφη, ΑΚΛ 212: Κεραμική εκτός αττικής, 

ΑΚΛ 214: Νομισματική. Μεταπτυχιακά μαθήματα: ΑΚΛ 701: Πρώιμη ιστορική και αρχαϊκή 

περίοδος, ΑΚΛ 702: Κλασική περίοδος, ΑΚΛ 703: Ελληνιστική περίοδος, ΑΚΛ 704: Ρωμαϊκή 

περίοδος, ΑΚΛ 706: Εικονογραφία και κυκλοφορία των νομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτών των 

μαθημάτων, όπως και των σεμιναρίων του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, οι συλλογές 

του Μουσείου, που περιλαμβάνουν εξαίρετης ποιότητας εκμαγεία, αλλά και αξιόλογα 

πρωτότυπα έργα, παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν με την αρχαία 

ελληνική και ρωμαϊκή πλαστική, αλλά και την κεραμική και την μικροτεχνία. 

Παράλληλα, στο εργαστήριο του Μουσείου έχει πραγματοποιηθεί επί σειρά ετών μέρος 

της Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΕΑΕΚ) των φοιτητών του Τμήματος. Η άσκηση περιλάμβανε 

καταγραφές, αρχειοθέτηση, σχεδίαση και μελέτη του υλικού που φυλάσσεται στο Μουσείο, 

αρχαιολογικού αλλά και φωτογραφικού.  

 

 

V. Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες του Μουσείου Εκμαγείων 
Συλλογές πρωτότυπων έργων 

     Το μουσείο παρέχει άδειες σε μελετητές για τη φωτογράφηση, μελέτη και δημοσίευση 

αρχαίων αντικειμένων που φυλάσσονται στο Μουσείο (αγγείων και νομισμάτων), κατόπιν 

σχετικής αίτησής τους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην προώθηση της επιστημονικής 

έρευνας γενικότερα.  

 

Φωτογραφικά αρχεία  

    Το μουσείο παρέχει ατελώς, σε Έλληνες και ξένους μελετητές της αρχαίας κλασικής 

τέχνης, κυρίως της γλυπτικής, αλλά και στους προπτυχιακούς και κυρίως τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές αρχαιολογίας, φωτογραφίες αρχαίων έργων γλυπτικής κ.ά. (σε ψηφιακό αρχείο). Οι 

φωτογραφίες αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο τα φωτογραφικά αρχεία του 

Μουσείου. 

 

Επιστημονικές συναντήσεις  

Ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, το αμφιθέατρο του Μουσείου Εκμαγείων χάρη στο 

καλαίσθητο περιβάλλον αλλά και τις απαραίτητες τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει, έχει 

καθιερωθεί ως ο κατεξοχήν χώρος για την πραγματοποίηση επιστημονικών συναντήσεων και 

ποικίλων άλλων εκδηλώσεων τόσο του Τμήματός μας όσο και άλλων Τμημάτων της 

Φιλοσοφικής Σχολής (Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας) (Εικ. 10-11). Συχνά 

χρησιμοποιείται και από άλλους επιστημονικούς φορείς, όπως η Παλαιογραφική Εταιρεία. 

Επιπλέον, το αμφιθέατρο του Μουσείου χρησιμοποιείται συστηματικά για την υποστήριξη 

διδακτορικών διατριβών και άλλων διπλωματικών εργασιών κυρίως φοιτητών του Τμήματός 

μας, αλλά ενίοτε και άλλων Τμημάτων της Σχολής.  
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     Εικ. 10 - 11:Από τα εγκαίνεια της έκθεσης «Εκφράσεις εξουσίας» 
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Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές–Επισκεψιμότητα 

Αν και το ενδιαφέρον των σχολείων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας 8 , υπήρξε ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια, η 

πραγματοποίησή τους περιορίζεται σε δύο μόνο ημέρες της εβδομάδας, λόγω έλλειψης μόνιμου 

επιστημονικού προσωπικού στο Μουσείο. Επιπλέον, πραγματοποιούνται κατά περίπτωση 

σύντομες ξεναγήσεις ή επιμορφωτικές παρουσιάσεις για διάφορες ομάδες ενήλικων επισκεπτών, 

Ελλήνων και ξένων. Τα προγράμματα και οι ξεναγήσεις διεξάγονται δωρεάν, κατόπιν σχετικής 

αίτησης του ενδιαφερόμενου σχολείου ή φορέα, από το μόνιμο προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του 

Μουσείου (Ναταλία Καζακίδη έως Φεβρουάριο του 2015 και Αθανασία Κυριάκου από τον 

Φεβρουάριο του 2015 έως σήμερα). 

Το Μουσείο παραμένει ανοικτό από τις 8:30 έως τις 14:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες για 

μελετητές και σπουδαστές, αλλά και για το ευρύτερο κοινό. 

 

Επίλογος 

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική στήριξη του Μουσείου Εκμαγείων από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Τμήματος υπήρξε ως γνωστόν κατά την τελευταία τριετία πενιχρή, το 

Μουσείο πέτυχε, ως φορέας υλοποίησης εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, την εισροή 

πολλαπλάσιων του προϋπολογισμού κονδυλίων από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Στα 

ερευνητικά του προγράμματα συμμετείχε ένας αξιόλογος αριθμός μελών ΔΕΠ, μεταδιδακτόρων 

και διδακτόρων και ασκήθηκαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Προϊόντα των 

ερευνητικών του δράσεων υπήρξαν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, που προωθούν σε 

σημαντικό βαθμό, όπως πιστεύουμε, τη μελέτη της γλυπτικής στην Ελλάδα και θέτουν τα 

θεμέλια για την περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα. 

Εξάλλου, η γενικότερη προσφορά του Μουσείου Εκμαγείων ως φορέα διδασκαλίας και 

έρευνας αποτυπώνεται στις επανειλημμένες αναφορές στις δράσεις του κατά την αξιολόγηση του 

Τμήματός μας για το έτος 2015 (https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.pdf στις σελ. 16-17, 21, 29). 

Παράλληλα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού της πόλης μας για το 

Μουσείο το δείχνουν σύντομα ή και εκτενέστερα αφιερώματα του έντυπου και ηλεκτρονικού 

τύπου στη μόνιμη και την περιοδική έκθεσή του9. 

 

Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου  –  Ναταλία Καζακίδη 

                                                           
8Βλ. http://castmuseum.web.auth.gr/el/student-programmes. 
9Βλ. τελευταία ενδεικτικά το τετρασέλιδο αφιέρωμα στο Μουσείο του περιοδικού Days of Art in Greece τεύχ. 2015-

2016, 154-157 και επίσης ηλεκτρονικά: http://www.daysart.gr/?moduleToLoad=CalendarPage&calendar_id=4048). 

Επίσης, αφιερώματα σε εφημερίδες:΄Εθνος, 5 Απριλίου, 2016, σ. 43 (ολοσέλιδο αφιέρωμα)·Αθηναϊκό Πρακτορείο 

Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ): http://www.hri.org/news/greek/apegr/2016/16-04-

06_5.apegr.html#08·Ναυτεμπορική: http://www.naftemporiki.gr/story/1091760/ekfraseis-eksousias-apo-politikous-

tis-arxaiotitas· Τύπος Θεσσαλονίκης: http://www.typosthes.gr/gr/topika/article/95374/thessaloniki-oi-gluptes-tis-

arhaiotitas-os-image-makers-tis-epohis-foto/. 
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