
Εργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες	
στο Μουσείο Εκμαγείων του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. κατά την τριετία	2016-2019	

	 	 	 	 	 	 	 Πρακτικά	Εργασιών	Μουσείου	Εκμαγείων	

Εικ.  1

Κατά  τα  τρία  τελευταία  ακαδημαϊκά  έτη  (2016-2017, 
2017-2018  και  2018-2019)  η  συλλογή  πρωτότυπων 
αρχαίων  αντικειμένων  του  Μουσείου,  η  συλλογή  των 
εκμαγείων, αλλά και ο εξοπλισμός του, εμπλουτίστηκαν 
με νέες, αξιόλογες δωρεές και ανταλλαγές (Εικ. 1). Την 

εισαγωγή  των  νέων  αντικειμένων  στο  Μουσείο  συνόδευσαν  τεχνικές  εργασίες  με 
σκοπό  τη  συντήρηση,  τη  φύλαξη  και  την  έκθεσή  τους.  Επιπλέον,  εργασίες 
συντήρησης κρίθηκαν απαραίτητες και για τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου. 
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Μία  σειρά  ποικίλων  εργασιών  αφιερώθηκε  στη  βελτίωση  της  οργάνωσης  του 
αρχειακού  υλικού  του  Μουσείου,  καθώς  και  την  ψηφιοποίηση  των  Ευρετηρίων  των 
πρωτότυπων  αντικειμένων  και  των  εκμαγείων,  όπως  και  των  Καταλόγων  του 
Μουσείου.

Παράλληλα  με  τα  ακαδημαϊκά  μαθήματα  προπτυχιακού  και  μεταπτυχιακού 
κύκλου  που  λαμβάνουν  χώρα  στις  αίθουσες  του  Μουσείου,  κατά  την  τελευταία 
τριετία  πραγματοποιήθηκε  ένας  σημαντικός  αριθμός  δράσεων  που  υπηρετούν  τον 
ακαδημαϊκό,  εκπαιδευτικό  και  κοινωνικό  του  ρόλο:  α)  διοργάνωση  περιοδικής 
έκθεσης  για  την  πανεπιστημιακή  ανασκαφή  του  ∆ίου,  β)  ημερίδα  για  τις 
πανεπιστημιακές  ανασκαφές  του  Τμήματος,  γ)  ημερίδα  για  την  επιμόρφωση 
καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα διδασκαλίας του αρχαίου ελληνικού 
και ρωμαϊκού πολιτισμού, δ) εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας 
και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ε)  εκπαιδευτικά  προγράμματα  για  παιδιά 
προσχολικής  ηλικίας,  στ)  εκπαιδευτικά  προγράμματα  για  ειδικές  κατηγορίες 
πληθυσμού  (άτομα  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  ηλικιωμένους).  Οι  στόχοι 
των παραπάνω δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν με πρωτοβουλία του Μουσείου, 
και μελών ∆ΕΠ και Ε∆ΙΠ του Τμήματός μας, επιτεύχθηκαν κυρίως χάρη στην αρωγή 
πανεπιστημιακών  και  άλλων,  δημόσιων  και  ιδιωτικών  φορέων,  αλλά  και  τη 
συνεισφορά εθελοντών φοιτητών.

Ι. Μόνιμη έκθεση, αρχεία και εξοπλισμός του Μουσείου 

Ο  εμπλουτισμός  με  νέα  εκθεσιακά  αντικείμενα  παραμένει  ανάμεσα  στους 
πρωταρχικούς  στόχους  κάθε  πανεπιστημιακού  Μουσείου,  εφόσον  αυτά  συνιστούν 
εποπτικό υλικό άμεσα προσβάσιμο και υποστηρικτικό της ακαδημαϊκής διδασκαλίας. 

i.	 Συλλογή πρωτότυπων έργων
Στη  νομισματική  συλλογή  του  Μουσείου  προστέθηκαν  τριακόσια  εξήντα 

αρχαία  νομίσματα  χάρη  στη  γενναιοδωρία  του  κ.  Παναγιώτη  Κόκκα,  νόμιμου 
κατόχου τους. Ο κ. Κόκκας προχώρησε στη δωρεά του το 2015 μετά από εισήγηση του 
κ.  Παναγιώτη  Τσέλεκα,  επίκ.  καθ.  κλασικής  αρχαιολογίας  του  Τμήματός  μας.  Οι 
πολυετείς εργασίες για την νομιμοποίηση της αποδοχής και της κατοχής της δωρεάς 
από τη ∆ιεύθυνση του Τμήματος Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και 
Αρχαιοπωλείων, οι οποίες περιελάμβαναν την καταγραφή των νομισμάτων από την 
αρμόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  ολοκληρώθηκαν  επιτυχώς  το  2018 
και τα νομίσματα περιήλθαν στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τα νομίσματα 
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χρονολογούνται  από  τους  κλασικούς  έως  και  τους  βυζαντινούς  χρόνους  και 
προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αίτημα του Μουσείου Εκμαγείων προς 
το  Αρχαιολογικό  Μουσείο  της  Θεσσαλονίκης  για  τη  συντήρησή  τους  έτυχε  θετικής 
απάντησης  από  τη  διευθύντρια  του  Μουσείου,  κ.  Λιάνα  Στεφανή,  και  οι  εργασίες 
προγραμματίστηκαν  για  το  φθινόπωρο  του  2019.  Aνάμεσα  στους  ερευνητικούς 
στόχους  της  επόμενης  τριετίας  έχει  τεθεί  η  δημοσίευση  του  συνόλου  της 
νομισματικής συλλογής, η οποία ανατέθηκε στον κ. Π. Τσέλεκα.

Θετική  κατάληξη  βρήκε  επίσης  το  προ  δεκαετίας  αίτημα  της  κ.  Ναταλίας 
Πούλου,  καθ.  Βυζαντινής  Αρχαιολογίας  του  Α.Π.Θ.,  προς  την  τότε  ΙΣΤ΄  Εφορεία 
Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, χάρη στο οποίο παραχωρήθηκαν για την 
συλλογή του Μουσείου με το καθεστώς του μακροχρόνιου δανεισμού τριάντα εννέα 
όστρακα εφυαλωμένης κεραμικής και ένα τμήμα αμφορέα μετά από θετική εισήγηση 
της  κ.  Αικατερίνης  Τσανανά,  Προϊσταμένης  του  Τμήματος  βυζαντινών  και 
μεταβυζαντινών  αρχαιοτήτων  και  μουσείων  της  σημερινής  Εφορείας  Αρχαιοτήτων 
Χαλκιδικής  και  Αγίου  Όρους.  Τα  κεραμικά  ευρήματα  προέρχονται  από  διάφορες 
θέσεις  της  Χαλκιδικής.  Σκοπός  της  παραχώρησής  τους  είναι  να  αποτελέσουν 
εποπτικό υλικό στα μαθήματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής κεραμικής.

ii.		Συλλογή γύψινων εκμαγείων
Με  σημαντικό  αριθμό  γύψινων  εκμαγείων  εμπλουτίστηκε  και  η  αντίστοιχη 

συλλογή  του  Μουσείου:  α)  Ένα  σύνολο  διακοσίων  εξήντα  εννέα  εκμαγείων 
νομισμάτων  δωρήθηκε  από  την  κ.  Αλίκη  Μουστάκα,  καθηγήτρια  κλασικής 

αρχαιολογίας του Τμήματός μας (Εικ. 2).
β) Επτά εκμαγεία γλυπτών (2 ολόγλυφα και 
5  ανάγλυφα)  μεταφέρθηκαν  στο  Μουσείο 
από  τον  χώρο  της  Κεντρικής  Βιβλιοθήκης 
του  Α.Π.Θ.,  όπου  φυλάσσονταν,  με 
εισήγηση  της  κ.  Αικατερίνης  Νάσια, 
∆ιευθύντριας  της  Βιβλιοθήκης.  Πρόκειται 
για το άγαλμα από το ιερό της Νέμεσης στο 
Ραμνούντα  που  επιγράφεται  ως  ανάθημα 
του  Λυσικλείδη,  ένα  άγαλμα  Νίκης,  το 
αναθηματικό  ανάγλυφο  του  Αρχίνου  στον 
Ασκληπιό,  το  επιτύμβιο  ανάγλυφο  του 
Κτησίλεως,  ένα  αναθηματικό  ανάγλυφο 
στον Ασκληπιό από τη Λουκού Κυνουρίας, η 
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Εικ. 2 Από τη συλλογή εκμαγείων 

νομισμάτων του Μουσείου.



λεγόμενη  “στήλη  Giustiniani”  και  μία  ακόμη  ενεπίγραφη  επιτύμβια  στήλη  (με  το 
όνομα  [Μ]ΥΝΝΩ).  Η  προέλευση  των  εκμαγείων  και  ο  τρόπος  απόκτησής  τους  δεν 
είναι γνωστά.

γ)  ∆ώδεκα  εκμαγεία  γλυπτών  και  βάσεων,  ευρημάτων  της  πανεπιστημιακής 
ανασκαφής  του  Α.Π.Θ.  στο  ∆ίον  Πιερίας,  παραχωρήθηκαν  στο  Μουσείο  (εκ  των 
οποίων τα δέκα με το καθεστώς του μακροχρόνιου δανεισμού) με πρωτοβουλία της κ. 
Σ. Πινγιάτογλου, καθηγήτριας κλασικής αρχαιολογίας στο Τμήμα μας και μέλους της 
πανεπιστημιακής  ανασκαφής  του  ∆ίου.  Συγκεκριμένα,  πρόκειται  για  δώδεκα 
εκμαγεία  των  παρακάτω  γλυπτών  του  Μουσείου  του  ∆ίου:  παιδική  προτομή  (αριθ. 
ευρ.  Μ∆  8929),  κεφαλή  Τραϊανού  (Μ∆  7855),  αγαλμάτιο  Αρποκράτη  (Μ∆400), 
επιτύμβιο  ανάγλυφο  νάβλας  (Μ∆7836),  τραπεζοφόρο  με  παράσταση  ∆ιονύσου 
(Μ∆7818), άγαλμα ∆ιονύσου (Μ∆5435), αγαλμάτιο Μούσας (Μ∆5468), δύο βάθρα από 
το  Ιερό  του  ∆ιός  Υψίστου  (Μ∆7535  και  Μ∆  7536),  δύο  αναθηματικές  ενεπίγραφες 
στήλες  από  το  Ιερό  του  Ολυμπίου  ∆ιός  (Μ∆  7422  και  Μ∆  7424)  και  ανάγλυφο  με 
παράσταση θυσίας  (Μ∆ 5712).

δ)  Με  πρόταση  του  Μουσείου  Καλών  Τεχνών  της  Βουδαπέστης  και  του  κ. 
Εμμανουήλ  Βουτυρά,  καθ.  κλασικής  αρχαιολογίας  του  Τμήματός  μας,  και  σχετική 
θετική εισήγηση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, το Μουσείο αιτήθηκε 
στο ΤΑΠΑ την παραγωγή μήτρας για την κατασκευή δύο εκμαγείων του πορτρέτου 
φιλοσόφου  στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο  της  Θεσσαλονίκςη  με  αρ.  ευρ.  ΜΘ  1058 για 
ερευνητικούς  σκοπούς.  Παράλληλα  με  τις  εργασίες  του  ΤΑΠΑ,  το  οποίο 
ανταποκρίθηκε  θετικά,  κατασκευάστηκαν  αντίστοιχα  εκμαγεία  του  πορτρέτου 
φιλοσόφου στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης με αρ. ευρ. 6923 με το οποίο 
το πορτρέτο του Μουσείου της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σημαντικές τυπολογικές 
και στιλιστικές ομοιότητες. Ακολούθησε ανταλλαγή των εκμαγείων μεταξύ των δύο 
Μουσείων  προκειμένου  τα  δύο  πορτρέτα  να  εκτίθενται  μαζί  αποτελώντας  ένα 
ενδιαφέρον παράδειγμα για το φαινόμενο της στενής τυπολογικής συγγένειας που 
διακρίνει ιδιωτικά πορτρέτα της ίδιας εποχής κατά τη ρωμαϊκή περίοδο (Zeitgesicht) 
(Εικ.  3). 

Τη συντήρηση των νεοαποκτηθέντων εκμαγείων της συλλογής και την ασφαλή 
προσαρμογή τους σε βάσεις ανέλαβε ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Μουσείου, κ. 
Γιάννης  Καλτσάς,  εξειδικευμένος  συντηρητής  και  τεχνίτης  εκμαγείων  του 
Αρχαιολογικού  Μουσείου  Θεσσαλονίκης.  Για  την  άμεση  κατασκευή  κατάλληλων 
ξύλινων  βάσεων  και  τον  επιχρωματισμό  τους,  πολύτιμη  υπήρξε  η  υποστήριξη  της 
Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Α.Π.Θ.,  η  οποία  ανέλαβε  τις  εργασίες  αυτές  υπό  την 
εποπτεία του Προϊσταμένου της, κ. Ανδρέα Χριστουλάκη. 
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Η δαπάνη για τις αγορές των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή και τη 
συντήρηση  των  εκμαγείων  και  των  βάσεων  βάρυνε  αποκλειστικά  τον  τακτικό 
προϋπολογισμό του Μουσείου Εκμαγείων. 	

iii. Αρχεία 	
Oι παρακάτω δωρεές συμπληρώνουν τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου: α) 

δεκαέξι  φωτογραφίες  από  προτομές  στον  τύπο  του  φιλοσόφου  της  κα.  Ισμήνης 
Τριάντη,  Επίτιμης  Εφόρου  Αρχαιοτήτων,  β)  σειρά  φωτογραφιών  γλυπτών  της 
κλασικής  αρχαιότητας  από  το  προσωπικό  αρχείο  της  κ.  Θεοδοσίας  Στεφανίδου-
Τιβερίου,  ομότ.  καθ.  κλασικής  αρχαιολογίας,  γ) σύνολο  διαφανειών  με  θέματα  την 
αρχαία  γλυπτική,  αρχιτεκτονική  και  τοπογραφία  από  το  προσωπικό  αρχείο  της  κ. 
Μπ. Σμιτ-∆ούνα, καθ. κλασικής αρχαιολογίας. 

Το  2018  ολοκληρώθηκε  η  ψηφιοποίηση  όλων  των  ευρετηρίων  του  Μουσείου 
(πρωτότυπων  και  αντίγραφων  έργων). 	Παράλληλα,  ξεκίνησαν  συστηματικές 
εργασίες για την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή της συλλογής των πρωτότυπων έργων 
του  Μουσείου.  Οι  εργασίες  της  καταγραφής,  φωτογράφησης,  αποδελτίωσης  και 
τεκμηρίωσης  των  αρχαίων  αντικειμένων  εντάχθηκαν  στο  μάθημα  της  Πρακτικής 
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Εικ. 3 Εκμαγεία προτομών Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης και Μουσείου Καλών Τεχνών Βουδαπέστης.



Άσκησης του Τμήματος (ΑΚΛ302) και πραγματοποιούνται από ομάδες φοιτητών υπό 
την επιμέλεια Καθηγητών και Ε∆ΙΠ του Τμήματος. Συγκεκριμένα,

-- η νομισματική συλλογή υπό την επιμέλεια του κ. Παναγιώτη Τσέλεκα, επίκ. 
καθ.,  με  την  επικουρία  των  κ.κ.  Χρυσάνθης  Καλλίνη  και  Κωνσταντίνας  Τσονάκα, 
Ε∆ΙΠ,		

--	η κεραμική αρχαϊκής περιόδου υπό την επιμέλεια της κ. Ελένης Μανακίδου, 
καθ., με την επικουρία των κ.κ. Ναταλία Καζακίδη και Αθανασίας Κυριάκου, Ε∆ΙΠ,

-- η κεραμική βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου υπό την επιμέλεια της κ. 
Ναταλίας  Πούλου,  καθ.,  με  την  επικουρία  των  κ.κ.  Κορίννας  Βαστέλη  και 
Κωνσταντίνας Τσονάκα, Ε∆ΙΠ.

Ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα  υπήρξε  η  ανασυγκρότηση  της  συλλογής  γυάλινων 
διαφανειών  (αρνητικών  και  φωτογραφιών)  που  ανάγονται  στα  πρώτα  χρόνια 
λειτουργίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής,  τη  δεκαετία  του  1930,  με  αποκλειστική 
πρωτοβουλία και φροντίδα της κ. Μαρίας Ιατρού, Αρχαιολόγου, ΕΤΕΠ του Τμήματός 
μας.	Ο  μεγαλύτερος  αριθμός  των  διαφανειών  παρέμενε  αποθηκευμένος  στον 
υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του Μουσείου, ενώ ορισμένες ακόμη εντοπίστηκαν στη 
συλλογή  των  διαφανειών  του  Τομέα  Αρχαιολογίας.  Συγκεκριμένα,  παρά  την  κακή 
κατάσταση διατήρησής τους, η κ. Ιατρού κατάφερε να ταυτίσει, ανάμεσα σε άλλα, τα 
παρακάτω  σύνολα:	α)  εκατόν  εξήντα  έξι  (166)  γυάλινα  αρνητικά  ασπρόμαυρων 
φωτογραφιών (διαστάσεων 18x12,5 εκ.), τα οποία απεικονίζουν αγγεία, ευρήματα από 
την ανασκαφή της Παραδημής (περιοχή Κομητηνής) που διενεργήθηκε από τους τότε 
καθηγητές  Ευστράτιο  Πελεκίδη  και  Στίλπωνα  Κυριακίδη, β)  επτά  (7)  γυάλινα 
αρνητικά  (13x18  εκ.)  και  δέκα  (10)  εκτυπωμένες  ασπρόμαυρες  φωτογραφίες  που 
απεικονίζουν τμήματα από τις κεραμώσεις του ιερού του Απόλλωνα στον Θέρμο και 
πρέπει  να  προέρχονται  από  τη  συλλογή  του  ανασκαφέα  του  ιερού,  Κωνσταντίνου 
Ρωμαίου,  γ) σαράντα  τέσσερις  (44) γυάλινες  διαφάνειες  εικόνων  έργων  τέχνης  του 
Αιγυπτιακού και άλλων αρχαίων πολιτισμών, προορισμένων για τη διδασκαλία της 
τέχνης των ανατολικών λαών από τη συλλογή του Κωνσταντίνου Ρωμαίου.

Το υλικό αυτό, που χρήζει συντήρησης, φωτίζει πτυχές της	έρευνας και κυρίως 
της διδασκαλίας της ιστορίας της τέχνης άλλων πολιτισμών στα πρώτα χρόνια της 
Φιλοσοφικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια του μεσοπολέμου.  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iv. Eξοπλισμός και τεχνικές εργασίες	
Οι  επί  σειρά  ετών  προσπάθειες  του  Μουσείου  για  την  απόκτηση  ενός 

χρηματοκιβωτίου/θησαυροφυλακείου  κατάλληλων  προδιαγραφών  για  τη  φύλαξη 
της  νομισματικής  συλλογής  του  και  άλλων  πολύτιμων  αντικειμένων  προσέκρουαν 
έως  σήμερα  στον  πενιχρό  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Μουσείου  και  στην  έλλειψη 
άλλων οικονομικών πόρων.  Το 2018 η Πρυτανεία του Α.Π.Θ. εξασφάλισε τελικά μετά 
από νέο σχετικό αίτημα του Μουσείου την προμήθεια ενός θησαυροφυλακείου μέσω 
δωρεάς  της  Τράπεζας  Πειραιώς,  αλλά  και  τη  μεταφορά  και  τοποθέτησή  του  στο 
εργαστήριο του Μουσείου.	Τις εργασίες αυτές, που παρουσίασαν σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες, τις ανέλαβε η Τεχνική Υπηρεσία του Α.Π.Θ.		

Το  Τμήμα  Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας  και  ειδικότερα  ο  Τομέας  Αρχαιολογίας 
ανέλαβαν  την  αγορά  δύο  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  τη  δωρεά  ενός  τρίτου, 
μεταχειρισμένου, που θα εξυπηρετήσουν τις εργασίες ψηφιακής καταγραφής και την 
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. 	

Η  πραγματοποίηση  στο  αμφιθέατρο  του  Μουσείου  Εκμαγείων  των 
επιστημονικών συναντήσεων του Τομέα Αρχαιολογίας, ημερίδων και διαλέξεων, για 
θέματα  σχετικά  με  τον  αρχαίο  ελληνορωμαϊκό,  βυζαντινό  ή  νεότερο  ελληνικό 
πολιτισμό,  αποτελεί  καθιερωμένη  πρακτική,  ενώ  πολύ  συχνά  στο  παρελθόν  η 
αίθουσα έχει χρησιμοποιηθεί από πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς (βλ. Αρχείο 
εκδηλώσεων  Μουσείου  h'p://castmuseum.web.auth.gr/el/colloquia  ).  Με  αίτημα  του 
Μουσείου,  από  το  2017 η  αίθουσα  “Κ.  Ρωμαίου” έχει  συμπεριληφθεί  στους  χώρους 
εκδηλώσεων της Εταιρείας Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. 
προκειμένου  να  προωθηθεί  η  ενοικίαση  του  χώρου  για  εκδηλώσεις 
εξωπανεπιστημιακών  φορέων  εις  όφελος  του  Πανεπιστημίου  και  του  Μουσείου 
ειδικότερα.

Άλλα  αιτήματα  για  χορηγίες  και  δωρεές  σε  ιδιωτικά  ιδρύματα  και  εταιρείες 
(Ιδρυμα  Ωνάσειο,  Ίδρυμα  Αλεξοπούλου,  Κατάστημα  ΙΚΕΑ), που  αφορούσαν  κυρίως 
την  παροχή  εξοπλισμού  και  υλικών  για  την  πραγματοποίηση  των  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  του  Μουσείου,  δυστυχώς  δεν  έτυχαν  θετικής  απάντησης.  Ανάμεσα 
στις  διάφορες  τεχνικές  εργασίες  άξια  αναφοράς  είναι  η  τακτοποίηση  του  υπόγειου 
δωματίου  κάτω  από  το  αμφιθέατρο  του  Μουσείου  και  η  οργάνωσή  του  σε 
αποθηκευτικό χώρο.		

∆υστυχώς, σε εκρεμμότητα παραμένει η επισκευή και συντήρηση του νότιου και 
του  ανατολικού  τοίχου  και  σειράς  πεσσών  της  αίθουσας  «Κωνσταντίνου  Ρωμαίου», 
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όπου μετά από αυτοψία της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. διαπιστώθηκαν 
εκτεταμένες φθορές λόγω της έντονης υγρασίας. Επειδή στην αίθουσα φυλάσσονται 
ευαίσθητα  εκθεσιακά  αντικείμενα  ο  προγραμματισμός  των  εργασιών  έχει  τον 
χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  και  ελπίζουμε  σε  άμεση  θετική  ανταπόκριση  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας.	

ΙΙ. Ακαδημαϊκή δράση 	

Την  τελευταία  πενταετία  οι  συλλογές  έργων  που  φυλάσσονται  στο  Μουσείο, 
πρωτότυπων και αντιγράφων, συνιστούν –πλέον με συστηματικό τρόπο– τον πυρήνα 
της  διδασκαλίας  μαθημάτων  γλυπτικής,  κεραμικής  και  νομισματικής  που 
διεξάγονται στις αίθουσες του Μουσείου (Εικ. 4-7).  

Εικ. 4-7 Μαθήματα νομισματικής, κεραμικής 
της κλασικής και της βυζαντινής εποχής και 
ελληνορωμαϊκής γλυπτικής στο Μουσείο.
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Παράλληλα, το Μουσείο προχώρησε στις παρακάτω ακαδημαϊκές δράσεις:

i.	Διοργάνωση	περιοδικής	έκθεσης	και	ημερίδας	
Η παράλληλη διοργάνωση περιοδικής έκθεσης και ημερίδας τον Νοέμβριο του 

2018 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Ρωμαίος του Μουσείου στόχο είχε να παρουσιάσει 
και  να  αναδείξει  το  ανασκαφικό  και  ερευνητικό  έργο  του  Τομέα  Αρχαιολογίας  του 
Τμήματος στους ειδικούς, αλλά και το ευρύτερο κοινό.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

του ΔΙου
Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 90 ΧΡΟΝΩΝ

1928 – 2018

ΠΕΡΙΟΔΙΚH ΕΚΘΕΣΗ NΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ― ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΕΓΚΑΙΝΙΑ • ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 • ΩΡΑ 18:30

MOYΣΕΙΟ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ Α.Π.Θ. • ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ

Εικ. 8 Πρόσκληση στα εγκαίνια περιοδικής 
έκθεσης. Η έκθεση παρουσιάζει την ιστορία 

της ανασκαφής του ∆ίου, της παλαιότερης 

ανασκαφής του Πανεπιστημίου μας.



Η  περιοδική  έκθεση  με  τίτλο  «Ανασκαφή  ∆ίου.  Μια  διαδρομή  90  χρόνων. 
1928-2018»,  οργανώθηκε  υπό  τον  γενικό  συντονισμό  της  κ.  Σεμέλης  Πινγιάτογλου, 
καθ.,  με  τη  συνεργασία  της  κ.  Ελένης  Παπαγιάννη,  επικ.  καθ.  και  της  κ.  Κορίνας 
Βαστέλη, Ε∆ΙΠ, μελών της ανασκαφής (Εικ. 8-12). Η έκθεση παρουσιάζει την ιστορία 
της  ανασκαφής  του  ∆ίου,  της  παλαιότερης  ανασκαφής  του  Πανεπιστημίου  μας,  με 
αναφορές  στα  κυριότερα  αρχιτεκτονικά  σύνολα  και  κινητά  ευρήματα.  Η  έκθεση 
συμπεριλαμβάνει  πλούσια  φωτογραφική  τεκμηρίωση  και  23  πιστά  αντίγραφα 
γλυπτών και επιγραφών από τον αρχαιολογικό χώρο του ∆ίου. Η διάρκειά της είναι 
ετήσια (Νοέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2019) και η είσοδος ελεύθερη στο κοινό.

Εικ.  9-12 Από την περιοδική έκθεση για την πανεπιστημιακή ανασκαφή του ∆ίου.
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Η  ημερίδα  με  θέμα  “Το  αρχαιολογικό  έργο  του  Τομέα  Αρχαιολογίας  του 
ΑΠΘ»   πραγματοποιήθηκε  την   Πέμπτη  1  Νοεμβρίου  2018   στο  αμφιθέατρο  του 
Μουσείου  (Εικ.  13).  Οι  συνολικά  14  ανακοινώσεις  της  ημερίδας  αφορούσαν 
πανεπιστημιακές  ανασκαφές  που  διενεργούνται  με  τη  συμμετοχή  φοιτητών  του 
Τμήματός  μας  ή  και  άλλων  Τμημάτων  Αρχαιολογίας  σε  θέσεις  των  προϊστορικών 
(Αγ.  Ιωάννης/Βρέτσα-Ρουδιάς  στο  Τρόοδος  στην  Κύπρο,  Αρχοντικό,  ∆ισπηλιό, 
Παλιάμπελα Κολινδρού, Τούμπα Θεσσαλονίκης) και των ιστορικών χρόνων (Βεργίνα, 
θέση  «Κάλε»  Αμυνταίου,  Καραμπουρνάκι,  Καστρί  Γρεβενών,  Λούτρες  Μόχλου 
Κρήτης, Μολύκρειο Ναυπακτίας, Πέλλα, Φίλιπποι), ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε 
η  συμβολή  του  Τομέα  Αρχαιολογίας  στην  αρχαιοβοτανική  έρευνα  της  Βόρειας 
Ελλάδας.  Το  έργο  του  Τομέα  Αρχαιολογίας  παρουσίασαν  οι:  Σουλτάνα-Μαρία 
Βαλαμώτη,  καθ.,  Κωνσταντίνος  Κωτσάκης,  ομ.  καθ.,  Στυλιανή  ∆ρούγου,  ομ.  καθ., 
Χρυσάνθη  Καλλίνη,  Ε∆ΙΠ,  Μελαχροινή  Παϊσίδου,  αν.  καθ.,  Ανδρέας  Τσώκας, 
Αρχαιολόγος,  Χρυσούλα  Σαατσόγλου-Παλιαδέλη,  ομ.  καθ.,  Παναγιώτης  Φάκλαρης, 
αφυπηρετήσας αν. καθ., Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, ομ. καθ., Ιωάννης 
Ακαμάτης,  ομ.  καθ.,  Στέλιος  Ανδρέου,  ομ.  καθ.,  Σεβαστή  Τριανταφύλλου,  επ.  καθ., 
Μιχαήλ Τιβέριος, ομ. καθ., Ελένη Μανακίδου, καθ., ∆έσποινα Τσιαφάκη, Ερευνήτρια 
Α΄  στο  Ινστιτούτο  Αθηνά  (ΙΕΛ),  Αριστοτέλης  Μέντζος,  ομ.  καθ.,  Αλίκη  Μουστάκα, 
καθ., Ναταλία Πούλου, καθ., Αναστάσιος Τάντσης, επ. καθ., Νικόλαος Ευστρατίου, 
καθ., ∆ημήτρης Κυριάκου, Αρχαιολόγος. Τις εργασίες για τα εγκαίνια της έκθεσης και 
τη  διεξαγωγή  της  Ημερίδας   υποστήριξαν  εθελοντές  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  του 
Τμήματος (Εικ. 13).

ii. Συμμετοχή σε συνέδρια
Το Μουσείο έλαβε μέρος: 

i) στο  ∆ιεθνές  Συνέδριο  Universeum  (XIX)  -  Network  Meeting  που 
πραγματοποιήθηκε  στη  Γλασκώβη  τον  Ιούνιο  του  2018  (βλ.  Stefanidou-Tiveriou 
Theodosia,  Schmidt-Dounas  Barbara-Thekla-Maria,  Kazakidi  Natalia,  Kyriakou 
Athanasia  (2018).  Greece  in  crisis:	Promo:ng	the	educa:onal	and	social	role	of	the	Casts	
Museum	 AUTH	 via	 synergies,	 Working	 Together:	 Partnerships,	 Co-creaRon,	 Co-curaRon,	

Universeum	(XIX)	 -	Network	MeeRng	Glasgow	13-15	 June	2018.	Glasgow	-	United	Kingdom). 
Στο  παραπάνω  πλαίσιο  παρουσιάστηκαν 	 τα  ερευνητικά  και  εκπαιδευτικά 
προγράμματα  διεπιστημονικού  και  διαθεματικού  χαρακτήρα  που  υλοποιήθηκαν 
έως  το  2017 με  κύριο  φορέα  το  Μουσείο  Εκμαγείων.  Τα  εν  λόγω  προγράμματα 
ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της 
ημεδαπής  και  του  εξωτερικού  με  τη  συμμετοχή  ενός  αξιόλογου  αριθμού 
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ερευνητών  και  ασκούμενων  φοιτητών  απέφεραν  αξιόλογα  ερευνητικά 
αποτελέσματα και ενίσχυσαν τη διεξαγωγή διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 
διατριβών.  Το  ερευνητικό  προϊόν  τους  αφενός  δημοσιεύτηκε  σε  μία  σειρά 
αρχαιολογικών  συνεδρίων  και  επιστημονικών  εργασιών,  αφετέρου  εμπλούτισε 
την  ακαδημαϊκή  διδασκαλία:  https://www.gla.ac.uk/events/universeum2018/
abstracts (Εικ. 14).

ii) στο  έβδομο  συνέδριο  του  Language Disorders in Greek (7)  στην  Αθήνα  στις  
2-3/06/2018,  (Kazakidi  Natalia,  Stavrakaki  Stavroula,  Megari  Kalliopi  (2018), 
Naturalistic approaches to language intervention: The case of educational programmes 
of the Museum of Casts at Aristotle University of Thessaloniki, Language Disorders in 

Greek 7, Athens 2-3/06/2018. Athens) στο  οποίο  δημοσιεύτηκαν  τα  αποτελέσματα  του 
προγράμματος  του  Μουσείου  Εκμαγείων  “Συνομιλώντας  με  τα  αγάλματα. 
Μουσειοπαιδαγωγική  δράση  για  άτομα  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες”  (βλ. 
παρακάτω): https://languagedisordersingreek7.wordpress.com (Εικ. 15).
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Εικ. 13 Από την ημερίδα “Το αρχαιολογικό έργο του Τομέα 

Αρχαιολογίας του ΑΠΘ» (Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018). Οι 
συνολικά 14 ανακοινώσεις της ημερίδας αφορούσαν 

πανεπιστημιακές ανασκαφές που διενεργούνται με τη 

συμμετοχή φοιτητών του Τμήματός μας ή και άλλων Τμημάτων 

Αρχαιολογίας.

https://www.gla.ac.uk/events/universeum2018/abstracts
https://www.gla.ac.uk/events/universeum2018/abstracts
https://languagedisordersingreek7.wordpress.com
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Greece in	crisis.	
Promoting the	educational and	social role of	the	Casts Museum AUTH

via synergies
Th Stefanidou-Tiverioua,	B.	Schmidt-Dounasb,	Ν.	Κazakidic ,	A.	Kyriakoud

a	Emeritus	Prof. of	Classical Archaeology,	Ex	Museum Director
b Professor of	Classical Archaeology,	Museum Director

c-d	Dr	in	Classical Archaeology,	Museum	Curator

.

The Casts Museum of the Department of History and Archaeology at the Aristotle University of Thessaloniki has implemented a
large number of interdisciplinary research programs and cross-curricular educational projects under the direction of Profs Th.
Stefanidou-Tiveriou (1994 - 2016) and B. Schmidt-Dounas (2016 – today). These programs have been carried out as part of
collaborations with Greek and international public Institutions and have involved a considerable number of researchers and
trainee students. The resulting research outcomes (including postgraduate and postdoctoral theses) have been presented in a
series of archaeological conferences and have been published in monographs and scientific journals. They have also enriched the
declarative knowledge of academic teaching and have been at the heart of temporary exhibitions and in situ educational
programs for students (aged 4-18) and teachers. These programs transform the Museum’s permanent and temporary exhibitions
into taught knowledge with the use of modern non-formal teaching models.

Ι.	The	Museum	as	an	Academic	and	Research	Institution.	
Collaborations	with	Archaeological	Museums,	
Archaeological	Agencies	and	Research	Institutions

castmuseum
http://castmuseum.web.auth.gr

Fig. 1 The Casts Museum has a long history of some 90 years. It hosts an
important collection of more than 700 casts of ancient sculptures, some of which are
among the most representative examples of Classical and Roman sculpture. In
addition, the Museum archives contain more than 7,000 professional photographs
of sculptures. Moreover, the plaster casts offer the advantage of tactile experience
with hands-on learning.

Table I. Cooperative research programs
PROJECT DURATION PARTNERS FUNDING

AMOUNT
FINANCED BY RESEARCH TEAM PUBLICATIONS/ DISSIMINATION

Publication of the sculptures of 
the Archaeological Museum in 
Thessaloniki

1990– today Archaeological Museum Thessaloniki
NCSR Demokritos, Athens

100.000 € GENERAL SECRETARIAT FOR 
RESEARCH AND TECHNOLOGY, GREECE
RESEARCH COMMITTEE ΑUTH
NATIONAL BANK OF GREECE
CULTURAL FOUNDATION 

†G. Despinis,
Th. Stefanidou-Tiveriou
Εmm. Voutiras
+20 Researchers

G. Despinis, Th. Stefanidou-Tiveriou, Εmm. Voutiras, Catalogue of
sculpture in the Archaeological Museum of Thessaloniki Ι (1997), ΙΙ
(2003)*, ΙΙΙ (2010)*, ΙV (in print)*

Conference «Διαχρονικότητα και πολυμορφία. Από τα γλυπτά του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 13/5/2016»

Digitalisation of the Casts 
Museum’s Photo archive 

2004-2006 Archaeological Institute Cologne 6.000 € ΙΚΥ
DAAD

Th. Stefanidou-Tiveriou
Εmm. Voutiras
Ν. Kazakidi

http://romansculpture.web.auth.gr

Publication of the local 
sarcophagi from Thessaloniki

2001-2014 Archaeological Museum Thessaloniki
DAI BERLIN

13.000 € DAI BERLIN Th. Stefanidou-Tiveriou
P. Nigdelis
G. Maniatis
D. Τampakopoulos

Th. Stefanidou-Tiveriou, Die lokalen Sarkophage aus Thessaloniki. Μit
epigraphischen Beiträgen von P. Nigdelis Y. Maniatis und D.
Tambakopoulos, Sarkophag-Studien 8 (Ruhpolding 2014)

Publication of the Roman 
Imperial Portraits of the National 
Archaeological Museum of
Athens 

2011-2016 National Archaeological Museum of
Athens

35.000 € NATIONAL ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM
RESEARCH COMMITTEE ΑUTH
FUND OF ARCHAEOLOGICAL 
PROCEEDS

†G. Despinis
Th.Stefanidou-Tiveriou
Ν. Κaltsas
+5 Researchers

Ν. Κaltsas – Th. Stefanidou-Tiveriou (edit.), National Archaeological
Museum of Athens. Catalogue of sculpture IV.1. Roman Imperial
Portraits (in print)*

Sculpture and Society in Roman 
Greece: Political, Economic and 
Religious Context

2014-2015 Departments of History and Archaeology,
Universities of Athens, Creta and Patra
NCSR Demokritos, Athens
FORTH, Creta
Semantic web Auth

250,000 € GENERAL SECRETARIAT FOR 
RESEARCH AND TECHNOLOGY
(ARISTEIA II)

UNIVERSISTY OF CRETE

Th. Stefanidou-Tiveriou
P. Karanastasi
D. Damaskos

+10 Researchers

-http://romansculpture.web.auth.gr
-International Archaeological Conference: Sculpture and society in
Roman Greec: Artistic production, social projections, University of
Crete, Rethymno 26-
28 September 2014)
http://castmuseum.web.auth.gr/el/conference

Conservation and publication of 
the numismatic collection, Casts 
Museum Auth

2018-2020 Archaeological Museum Thessaloniki in progress ARCHAEOLOGICAL 
MUSEUM THESSALONIKI

P. Τselekas P. Tselekas, The numismatic collection of the Casts Museum, AUTH
(in progress)*

Research Impact: * MΑ and PhD Dissertations * scientific publications (museum catalogues), monographs, articles in scientific 
journals and announcements in scientific conferences that promote archaeological studies in Greece and lay the foundations for 
further research.

ΙΙ.	THE MUSEUM AS A DIRECT MEDIATOR BETWEEN UNIVERSITY AND SOCIETY.	COLLABORATIONS WITH THE MINISTRY OF EDUCATION:	DIRECTORATE
OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION,	DIRECTORATE OF SPECIAL EDUCATION IN THESSALONIKI AND CREATIVE EMPLOYMENT CENTERS.	

Cooperative Research
Projects

6

Partners 10
Regular Budget approx.10,000€
External foundation approx. 400,000€
Researchers 40
Postdoctoral theses 2

Trainee students, PhD
Candidates

50

Engaging in interdisciplinary and international collaborations is a prerequisite for the survival and development of high-quality
public academic institutions. As can be seen in the case of the Casts Museum AUTH (see tables above), programs involving
synergies attract funds from external financial sources and significantly increase the regular annual budget, thereby advancing
the socio-scientific role of the Museum.

Table II. Cooperative educational programs

Table III-IV. Tables summarizing cooperative programs over the last decade

Cooperative
Educational Projects

5

Researchers 20
Teachers 30
Pupils more than

5,000
individuals with special
educational needs

15

EDUCATIONAL
PROGRAMS FOR:

DURATIO
N

Ι. PRESCHOOL
CHILDREN

1995-
2018

ΙΙ. PUPILS OF PRIMARY
EDUCATION
III. PUPILS OF
SECONDARY EDUCATION
IV.  TEACHERS 2018

V. INDIVIDUALS WITH
SPECIAL EDUCATIONAL
NEEDS

2018

Αcademic and Teaching Impact: *direct linkage between academic research and free-
access public education through temporary exhibitions and non-formal educational
programs *research into methods of teaching ancient Greek culture in a museum
environment *innovative primary and secondary school educational programs focusing
on procedural knowledge *experiential museum education for children with mental
disorders *Development of Educational Materials:

In the last decade, a period of economic crisis for Greece, the regular
annual budget provided by the Greek State to Higher Education
Institutions was reduced dramatically. However, free-access public
education is still considered a basic right and good for all citizens.

*in Greek

Fig. 2 Α research team, specializing in classical
archeology, linguistics, psychology and special
education, develops educational scenarios for
people with mental retardation.

http://castmuseum.web.auth.gr

Εικ. 14
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Naturalistic	approaches	to	language	intervention:	
The	case	of	educational	programs	of	the	Casts	museum,	

Department	of	History	and	Archaeology	AUTH

ACADEMIC AND TEACHING IMPACT
Τhe materials employed for this project can additionally be used as educational materials for students
with other disabilities. Moreover this project can function as a springboard for further research into
museum education for individuals with special educational needs.

Organization: Casts Museum, Dep. of History and Archaeology, AUTH | Director: B. Schmidt-Douna, Prof. of Classical Archaeology| AUTH Campus 54124, Thessaloniki
Tel. : +302310 997351, 997301
Project design – Implementation: N. Kazakidi, Dr of Classical Archaeology, Laboratory Teaching Staff| St. Stavrakaki, Ass. Prof. of Linguistics/ Neurolinguistics, Dep. of
Italian Language and Literature| K. Megari. Phd Cand., Dep. of Psychology| Volonteer Students: E. Garefallaki, I. Konstantinidou, Aik. Skiathiti. O. Skoupra

Naturalistic approaches to educational intervention aim at providing educational training in real
everyday-life conditions and by so doing to promote children’s linguistic and communication abilities.
In this study we report οn the development of educational scenarios promoting the expressive and
receptive linguistic abilities of children and teenagers with mental retardation in the context of a real
museum environment.

Our research team, specializing in classical
archeology, linguistics, psychology and special
education, develops educational scenarios for people
with mental retardation at the Casts Museum of the
Aristotle University of Thessaloniki (AUTH).

MAINΑIM ANDΟBJECTIVES :

Ø To enhance, expressive and receptive linguistic
abilities;

Ø To promote familiarization with high aesthetic
classical sculpture and its various connotations and
symbolisms;

Ø To contribute to cognitive and social emotional
development;

METHOD

• Performed in situ: relevant vocabulary is presented
in front of some of the most representative
sculptures of ancient Greek and Roman art.

• Supported by techniques such as visual
observation, dramatization, role playing, drawing,
educational material.

PARTICIPANTS: The program, which is currently being
developed, was implemented experimentally at
AUTH on Sunday (06/05/2018) with the participation
of 7 children aged 8-15 (divided into three groups)
and a group of 8 adults (aged 18-56).

MATERIAL: educational scenarios were adapted to the
age of the individuals: Group A (children aged 6-18)
and Group B (adults) with mild or moderate mental
retardation.

EXAMPLES OF SCENARIOS

Group A 
Verbal rendering of concepts
related to three-dimensional,
inert or moving figures.
Participants are invited to
impersonate the archaic Kouros
copying their strict frontal
posture (anatomy and
morphology of the human
body).

Z. M., 18-year-old boy. Diagnosis: “Mental retardation”. In the role play: his insistence to incarnate Karakalas,
whose portrait he chose from a large set of portraits of ancient Greek and Roman political men, was impressive.
The portrait of this military emperor, whose facial features are rendered in a hard and rigid way, is distinguished
by the extraordinary dynamism he exudes. While acting out his role, he spontaneously raised his voice.

Designed to enhance the ability to integrate socially:
Role play takes place between the Kouros of
Sounion (3.05 m high) and the figures from the
reliefs on the Arch of Galerius in Thessaloniki.
The adults express the emotions they feel for the
lonely "giant" (conception of individual experience)
and for the soldiers surrounding their emperor in the
triumph scene (group experience); or how soldiers
interact (social structure) with the figure of the
emperor (loneliness, isolation, coexistence,
cohabitation, sociality, integration).

Then the children imitate gods depicted in
aggressive mode: eg. the Ζeus of Artemision,
become "ancient heroes" and in response to a series
of questions express the source of the latters’ power
verbally (awareness of the role of the body).

RESULTS. Two of our case studies
Σ.Κ., 8-year-old girl. Diagnosis: “Lack of concentration and hyperactivity at school, possible
mental retardation". During the program her commitment to her performance as a statue
(kouros) was impressive: she easily employed the vocabulary presented, part of which she
used in her story about the figure she made on clay. The exercise on the grid has shown
her ability to draw accurately.

Group B

castmuseumhttp://castmuseum.web.auth.gr
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iii.	Συμμετοχές σε αρχαιολογικές εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης

Το  Μουσείο  συμμετείχε  στην  περιοδική  έκθεση  με  τίτλο  «Aνιγράφοντας  (σ)το 
παρελθόν:  Ιστορίες  αντιγραφής  και  έμπνευσης,  Νοέμβριος  2018 -  Νοέμβριος  2019» 
που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με οκτώ εκθέματα 
από τη συλλογή του. Πρόκειται για αντίγραφα πολύ γνωστών ευρημάτων από τους 
τάφους των Μυκηνών (τη λεγόμενη «χρυσή μάσκα του Αγαμέμνονα», ένα ρυτό στη 
μορφή κεφαλής ταύρου, τρία χρυσά αγγεία, δύο εγχειρίδια και ένα ξίφος, δημιουργίες 
των  γνωστών  αντιγραφέων  Ε.  και  Ε.  Gillieron),  οι  οποίες  αγοράστηκαν  από  τον  Κ. 
Ρωμαίο για τη συλλογή του Μουσείου Εκμαγείων τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, 
μέσα στη δεκαετία του 1930. Τα αντίγραφα συντηρήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Θεσσαλονίκης και συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο δημοσίευσης της έκθεσης.

Η συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης βρίσκει συνέχεια στο 
πλαίσιο της επόμενης περιοδικής έκθεσης του Α.Μ.Θ. με τίτλο "Από τον Νότο στον 
Βορρά. Αποικίες των Κυκλάδων στον βορειοελλαδικό χώρο” (7/2019 - 8/2020). Στην 
έκθεση αυτή το Μουσείο Εκμαγείων συμμετέχει με τον δανεισμό οστράκων από τη 
συλλογή πρωτότυπων έργων του. 

iv. Επιμόρφωση αρχαιολόγων	και πρακτική άσκηση φοιτητών
Στο  πλαίσιο  των  ακαδημαϊκών  ανταλλαγών  προσωπικού  και  μεταπτυχιακών 

φοιτητών  συμμετείχαν  σε  προγράμματα  επιμόρφωσης  και  πρακτικής  άσκησης 
αντίστοιχα  με  θέμα  την  οργάνωση  του  φωτογραφικού  αρχείου  γλυπτικής   του 
Μουσείου και υπό την επιμέλεια του προσωπικού του, οι κ.κ. Κ. Weber (Αρχαιολόγος, 
Πανεπιστήμιο  Φρανκφούρτης,  12-13/6/2017),  Sara  Rodrigez  Romo  (Υποψ.  ∆ιδ., 
Πανεπιστήμιο Pontificia de Salamanca (14/01/2019-11/3/2019) και Hans-Justus Gerullis 
(Μτπχ. φοιτητής, Πανεπιστήμιο Ιένας, 20/01 – 20/3/2019).

Ας σημειωθεί, τέλος, το ενδιαφέρον ενός αριθμού ερευνητών για τη μελέτη του 
πρωτότυπου  και  αρχειακού  υλικού  του  Μουσείου  (ενεπίγραφων  οστράκων,	των 
ευρημάτων από την επιφανειακή έρευνα του D. H. French και του αρχείου σχεδίων 
του Ε. Dyggve).	
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ΙΙΙ. Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές, εκπαιδευτικούς 
της μέσης εκπαίδευσης και το ευρύτερο κοινό	

Eλεύθερες επισκέψεις στο Μουσείο για το ευρύτερο κοινό είναι δυνατές κατά τις 
εργάσιμες  ημέρες  από  τις  8:30  έως  τις  14:30  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  ακαδημαϊκού 
έτους.  Επιπλέον,  κατόπιν  σχετικής  συνεννόησης  πραγματοποιούνται  κατά 
περίπτωση  σύντομες  ξεναγήσεις  ή  εκτενέστερες  παρουσιάσεις  με  επιμορφωτικό 
χαρακτήρα,  οι  οποίες  απευθύνονται  σε  διάφορες  ομάδες  ενήλικων  επισκεπτών, 
Ελλήνων ή και ξένων. 	

Παράλληλα  εξακολουθούν  να  πραγματοποιούνται  με  συστηματικό  τρόπο 
(Τρίτες και Τετάρτες, 09:00-11:00) εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας (ετών 4-18), τα οποία οργανώνονται και διεξάγονται από τις δύο 
επιμελήτριες του Μουσείου, κ.κ. Ναταλία Καζακίδη και Αθανασία Κυριάκου.		Όλα τα 
εκπαιδευτικά  προγράμματα  για  σχολικές  ομάδες  ή  ομάδες  ενηλίκων,  οι  οποίες  δεν 

υπερβαίνουν  τα  25 
άτομα, είναι δωρεάν. Τα 
προγράμματα  για 
παιδιά  έχουν  διάρκεια 
μία  ώρα  και  στους 
συνοδούς δασκάλους και 
καθηγητές  διατίθεται 
μετά  το  πέρας  του 
εκπαιδευτικού 
προγράμματος  έντυπο 
ενημερωτικό υλικό. 

Με  τα  in  situ 
εκπαιδευτικά 
προγράμματα 	η  μόνιμη 
και 	 οι  περιοδικές 
εκθέσεις  του  Μουσείου 
μετατρέπονται  σε 
δημόσια  εργαστήρια 

πρότυπης  διδασκαλίας  όπου  εφαρμόζονται  σύγχρονα  μοντέλα  μη  τυπικής 
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Εικ. 16 Την τελευταία τριετία συμμετείχαν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου	από 700 

έως 900 μαθητές	ανά εξάμηνο, από περίπου 50 σχολεία 

της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.	



εκπαίδευσης.	Σύμφωνα με το βιβλίο επισκεπτών, την τελευταία τριετία συμμετείχαν 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου	από 700 έως 900 μαθητές	ανά εξάμηνο 
από  περίπου  50  σχολεία  της  Θεσσαλονίκης  και  της  περιφέρειας 	 (Eικ.  16).	Για  τη 
διεξαγωγή  των  παραπάνω  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  αναντικατάστατη 
παραμένει η συμβολή της φύλακα του Μουσείου Αντωνία Γκανάτση.	

Η  ανταπόκριση  που  βρίσκουν  τα  εν  λόγω  εκπαιδευτικά  προγράμματα  στους 
εκπαιδευτικούς  αποτυπώνεται  στο  αίτημα  της  ∆ιεύθυνσης  της  ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης υπό της Υπεύθυνης Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων κ. 
Ξανθίππη  Βασιλειάδου,  να  υλοποιηθεί  στο  Μουσείο  ημερίδα/  σεμινάριο  για  τους 
εκπαιδευτικούς  της  Μέσης  εκπαίδευσης.  Σχετική  ημερίδα  πραγματοποιήθηκε  τον 
Μάρτιο  του  2018  με  τη  συμμετοχή  τριάντα  πέντε  εκπαιδευτικών 	 (Εικ.	17-18).	Τον 
συντονισμό  ανέλαβε  το  Μουσείο 	 σε  συνεργασία  με  τις  δύο  ∆ιευθύνσεις 
∆ευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Θεσσαλονίκης  (Ανατολική  και  ∆υτική),  ενώ 
εισηγητές ορίστηκαν μέλη Ε∆ΙΠ του Τμήματος, οι διδ. Ιωάννα Βασιλειάδου, Ευαγγελία 
Βούλγαρη,  Εμμανουέλα  Γούναρη,  Ναταλία  Καζακίδη,  	Αθανασία  Κυριάκου, 
Αναστασία Πλιώτα και Κωνσταντίνα Τσονάκα. 

Στο  πλαίσιο  της  ημερίδας 
εξετάστηκαν  επί  τόπου  ειδικότερες 
κατηγορίες  έργων  της  αρχαίας  ελληνικής 
τέχνης, η δημιουργία και η λειτουργία των 
οποίων σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική 
προβολή των ιδιοκτητών τους. Σκοπός του 
σεμιναρίου  υπήρξε  η  εξοικείωση  των 
εκπαιδευτικών  με  τα  αρχαία  αντικείμενα, 
τα οποία αποτελούν σημαντικές ιστορικές 
πηγές, προκειμένου οι ίδιοι να βρίσκονται 
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Εικ. 17-18 Στο πλαίσιο της ημερίδας 

για την επιμόρφωση καθηγητών 

μέσης εκπαίδευσης εξετάστηκαν επί 

τόπου ειδικότερες κατηγορίες 

έργων της αρχαίας ελληνικής 

τέχνης, η δημιουργία και η 

λειτουργία των οποίων σχετίζεται 

άμεσα με την κοινωνική προβολή 

των ιδιοκτητών τους.



σε  θέση  να  προετοιμάζουν  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τις  τάξεις  τους  για  τις 
επισκέψεις στο Μουσείο.

 	
	 Επιπλέον ,  στο  πλαίσιο  της 
δραστηριότητας  «Το  Α.Π.Θ.  την 
Κυριακή»  (Εικ.  19),  η  οποία  διενεργήθηκε 
κατά  τα  εαρινά  εξάμηνα  των  τριών 
τελευταίων  ετών  (Μάιος  –  Ιούνιος)  και 
χρηματοδοτήθηκε  από  την  Εταιρεία 
Αξιοποίησης  και  ∆ιαχείρισης  της 
Κληρονομιάς  του  Α . Π . Θ .  , 
πραγματοποιήθηκαν  επιμορφωτικά 
προγράμματα  με  θέματα  που  αφορούσαν 
τις  συλλογές  του  Μουσείου,  δίωρης 
διάρκειας  το  κάθε  ένα.  Οι  παρουσιάσεις 
σχεδιάστηκαν  και  υλοποιήθηκαν  από  τις  
δύο  επιμελήτριες  του  Μουσείου.  Στις           

παρουσιάσεις αυτές έλαβαν μέρος συνολικά περισσότεροι από 70 επισκέπτες, στους 
οποίους  διανεμήθηκε  και  σχετικό  έντυπο  υλικό.  Επιπλέον,  στο  πρόγραμμα  της 
Κυραικής στις 12/05/2019 πραγματοποιήθηκαν δύο ξεναγήσεις στην έκθεση για το 
∆ίον από την καθ. Σεμέλη Πινγιάτογλου.	

Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης	τo Μουσείο 
υποδέχθηκε  άτομα  με  ειδικές	
εκπαιδευτικές  ανάγκες 	 (06/05/2018  και 
12/05/2019).	Το  πρόγραμμα  σχεδιάστηκε 
από  τις:  Ν.  Καζακίδη,  Ε∆ΙΠ,  Σταυρούλα 
Σταυρακάκη,  καθ.  νευρογλωσσολογίας, 
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Α.Π.Θ.  και  Καλλιόπη  Μέγαρη,  ∆ρ. 
ψυχολογίας  Α.Π.Θ. 	Κατά  την  εφαρμογή 
του  επιχειρήθηκε  να  ενισχυθεί  στους 
συμμετέχοντες  η  πρόσληψη  όρων  και 
εννοιών  και  η  ανάκληση  και  λεκτική 
έκφραση  συναισθημάτων  μέσω  της 
καθοδηγούμενης  και  αυθόρμητης 
παρατήρησης  των  εκμαγείων  του 
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Εικ. 19 Το “ΑΠΘ την Κυριακή” στο 

Μουσείο Εκμαγείων (06/05/2018)

Εικ. 20 Από το “Α.Π.Θ. την 

Κυριακή” (12/05/2019)



Μουσείου.	Το  πρόγραμμα  διεξήχθη  μαζί  με  τους  συνοδούς  των  συμμετεχόντων, 
συνοδεύθηκε  από  παιχνίδι  εικαστικής  δημιουργίας  (ζωγραφική,  πλαστελίνη)  και 
έντυπο  ενημερωτικό  υλικό  για  τους  συνοδούς. 	Τη  διεξαγωγή  του  προγράμματος 
υποστήριξε  ομάδα  εθελοντών  φοιτητών  (Εικ.  20-21).  Τα  αποτελέσματα  του 
προγράμματος,  που  θεωρήθηκε  πιλοτικό  και  σχεδιάζεται  να  επαναληφθεί  σε 
μεγαλύτερη πλέον κλίμακα την άνοιξη του	2020,	δημοσιεύτηκαν στο έβδομο συνέδριο 
του Language Disorders in Greek (7) στην Αθήνα στις  2-3/06/2018 (βλ. παραπάνω). 

 

Εν  κατακλείδι,  ας  σημειωθεί  ότι  το  γενικότερο  ενδιαφέρον  της  τοπικής 
κοινωνίας 	 για  τις  δραστηριότητες  του  Μουσείου  παραμένει  σταθερό,  όπως 
τουλάχιστον  διαπιστώνεται  από  τις  σχετικές  αναφορές  στον  ψηφιακό  και  έντυπο 
ενημερωτικό τύπο.		
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Εικ. 21 Από το Α.Π.Θ. την Κυριακή (12/05/2019)


