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Κυρίες και κύριοι, 

Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού N. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ιδρύθηκε το 

2008 με έδρα τη Φυτειά Ημαθίας.  Σκοπός της Εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη, 

διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ημαθίας 

και των  γειτονικών περιοχών, σε συνεργασία και με τους αρμόδιους φορείς. Στα πλαίσια 

των στόχων της η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφάσισε τη διοργάνωση το προσεχές φθινόπωρο (1 - 3 

Οκτωβρίου 2010) του Α΄ Ετήσιου Συνεδρίου για την Ημαθία, Ιστορία – Αρχαιολογία – 

Τέχνη - Λαογραφία. Στο Συνέδριο αυτό, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για πρώτη 

φορά στη Βέροια, καλούνται να συμμετάσχουν ερευνητές και νέοι επιστήμονες, οι οποίοι 

ασχολούνται με θέματα που αφορούν την ιστορία, την αρχαιολογία, την τέχνη και την 

λαογραφία της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας από την προϊστορία μέχρι τους νεότερους 

χρόνους. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 15΄ λεπτά της ώρας. Αποκλείεται η περίπτωση συμμετοχής με δύο 

ανακοινώσεις, εκτός αν η μία από αυτές είναι σε συνεργασία με άλλον ομιλητή. 

Η επιστημονική επιτροπή του Α΄ Συνεδρίου αποτελείται από τους: 1) Αντώνιο 

Αναστασόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης), 2) Παναγιώτα 

Ασημακοπούλου – Ατζακά (Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Κ.Β.Ε.), 3) Θεόδωρο Κορρέ (Καθηγητή 

Α.Π.Θ.), 4) Μαρία Λιλιμπάκη - Ακαμάτη (Διευθύντρια ΙΖ΄ ΕΠΚΑ – ΥΠ.ΠΟ.Τ.), 5) Νικόλαο 

Μαραντζίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας), 6) Πέτρο 

Παπαπολυβίου (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου), 7) Αντώνιο Πέτκο 

(Διευθυντή 11ης Ε.Β.Α. – ΥΠ.ΠΟ.Τ.), 8) Ευαγγελία Στεφανή (Δρ. Αρχαιολογίας, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ/νίκης), 9) Κορνηλία Τρακοσοπούλου ((Διευθύντρια 4ης Ε.Ν.Μ. 



Κ. Μακεδονίας) 10) Ευθύμιο Τσιγαρίδα (Καθηγητή Α.Π.Θ.), 11) Αγαθονίκη Τσιλιπάκου (Δρ. 

Αρχαιολογίας, 11η Ε.Β.Α.), 12) Μιλτιάδη Χατζόπουλο (Διευθυντή Κ.Ε.Ρ.Α., Ε.Ι.Ε.). 

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 

οπωσδήποτε και  περίληψη που δεν θα ξεπερνά τη μια σελίδα και θα περιέχει τα κύρια 

συμπεράσματα της ανακοίνωσης.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με τις περιλήψεις θα σταλούν ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση Ε.Μ.Ι.Π.Η., Τ.Θ. 149, Τ.Κ. 59100, Φυτειά Ημαθίας με την ένδειξη προς την 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (αρμόδιοι: Αθανάσιος Βουδούρης τηλ: 6972549557 και 

Αγαθονίκη Τσιλιπάκου τηλ: 6947664372 ή με e-mail στη διεύθυνση 

synedrio_emipi@yahoo.gr   

Δηλώσεις συμμετοχής και περιλήψεις θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 31  

Μαΐου  2010.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σε όσους ενδιαφερόμενους σκοπεύουν κυρίως να 

ανακοινώσουν θέματα επικαιρότητας,  που αφορούν σε ανασκαφές, αναστηλωτικά έργα 

και συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων, να τα παρουσιάσουν με τη μορφή 

αναρτημένων πινακίδων. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα προβλεφθεί χρόνος για την 

παρουσίαση των θεμάτων των πινακίδων στο κοινό. 

Για την κατάθεση των περιλήψεων του περιεχομένου των αναρτημένων πινακίδων, 

ως προθεσμία ορίζεται η Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010. Λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση 

των πινακίδων και για τον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα σταλούν σε επόμενη 

εγκύκλιό μας.  

Η επιστημονική επιτροπή επιφυλάσσεται να αποκλείσει ανακοινώσεις, οι οποίες: 

α)  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας 

β) κατατίθενται εκπρόθεσμα 

γ) δεν άπτονται των πεδίων της ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και λαογραφίας.  

 

Με τιμή 

Η οργανωτική επιτροπή 

Αθανάσιος Βουδούρης, Πρόεδρος Ε.Μ.Ι.Π.Η. 

Γεώργιος Λιόλιος, Δικηγόρος - Συγγραφέας 

Ιωάννης Μοσχόπουλος, Δικηγόρος - Συγγραφέας 

Πέτρος Στοΐδης, Φιλόλογος  

Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Δρ. Αρχαιολογίας, Μέλος Ε.Μ.Ι.Π.Η. 


