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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης συνάντησης του προγράµµατος BSUDRA – 

“Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity” – “Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και 

∆ιαφορετικότητα στη Ρωµαϊκή Αρχαιότητα” (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2015), που 

διεξήχθησαν  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  από την Τρίτη 21 Ιανουαρίου  έως 

και την Πέµπτη 23η Ιανουαρίου 2014. Το πρόγραµµα έχει ως βασικό στόχο τη δηµιουργία 

ενός πολιτιστικού δικτύου έρευνας µε έµφαση κυρίως στην προστασία, διατήρηση και 



 

αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της ρωµαϊκής εποχής  στις περιοχές της 

Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Ελλάδας, ως γέφυρα που ενώνει το Αιγαίο µε τον Εύξεινο 

Πόντο.  

Το έργο το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013” και 

εθνικούς πόρους, συντονίζεται για την Ελλάδα από το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης. Το ρόλο των συνεργαζόµενων φορέων έχουν από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  

και η  Αlpha MENTOR,  ως εξειδικευµένη εταιρεία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών ∆ικτύων. 

Την εναρκτήρια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη (21.1.14), τίµησαν µε την παρουσία 

τους ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο  Γενικός Πρόξενος 

Ρουµανίας κ. Martin Ladislau Salamon, ο  Γενικός  Πρόξενος Τουρκίας κ. Tugrul Biltekin, ο 

πρόξενος της Βουλγαρίας κ. Borissova. Η 

Γενική Γραµµατέας του ΥΠΠΟΑ κ. Λίνα 

Μενδώνη απέστειλε χαιρετισµό, ενώ 

χαιρετισµούς απηύθυναν επίσης 

εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 

και του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος, 

φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

έρευνα και προώθηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.  

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, που ήταν ανοικτή στο κοινό, 

η ∆ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. 

Πολυξένη Αδάµ Βελένη παρουσίασε τους στόχους και τις 

δραστηριότητες του προγράµµατος. Στη συνάντηση συµµετείχαν 

θεσµικοί αντιπροσωπείες, που εκπροσωπούν τους εταίρους του 

προγράµµατος: Tulcea County Council  (Ρουµανία), Varna Regional 

History Museum (Βουλγαρία), Crimean Branch of the Institute of 

Archaeology, Simferopol (Autonomous Republic of Crimea - 

Ουκρανία), Batumi Archaeological Museum (Autonomous Republic 

of Adjara - Γεωργία), Free International University of Moldova 

(Republic of Moldova - Μολδαβία), Sinop Special Provincial 

Administration (Turkey -Τουρκία).  



 

Στο πλαίσιο των εργασιών 

της συνάντησης των εταίρων 

(Τετάρτη 22.1.2013 και Πέµπτη 

23.1.2013), παρουσιάστηκε η 

µέχρι τώρα πορεία του έργου και 

συζητήθηκαν αναλυτικά θέµατα 

που αφορούν τις δραστηριότητες 

του  προγράµµατος: 

1. Η οργάνωση µιας κοινής 

έκθεσης πόστερ µε τίτλο 

«Ρωµαϊκή Τέχνη και  Πολιτισµός - Μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα» η οποία 

θα εγκαινιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 4 Νοεµβρίου 2014 

και θα συνοδεύεται από πολύγλωσσο κατάλογο, 2. η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων 

που θα περιλαµβάνει αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία των περιοχών ενδιαφέροντος, 3. 

η δηµιουργία ιστοτόπου για την προώθηση του προγράµµατος, 4. η διοργάνωση επτά 

επιστηµονικών συναντήσεων-συµποσίων παράλληλα µε τις εκθέσεις σε κάθε χώρα, 5.  η 

οργάνωση ενός δεκαήµερου προγράµµατος εκπαίδευσης νέων στην Ρουµανία το καλοκαίρι 

του 2014, 6. η διοργάνωση ενός συµποσίου 

µε τίτλο «Η ρωµαϊκή κληρονοµιά στη Μαύρη 

Θάλασσα» που θα διεξαχθεί στην 

Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2015 και 

7. τη δηµιουργία µιας ένωσης µε την 

επωνυµία «Κέντρο Σπουδών για τη Ρωµαϊκή 

Αρχαιολογική Κληρονοµιά» µε σκοπό την 

αειφορία των στόχων του προγράµµατος.  

Η συγκεκριµένη συνεργασία η οποία 

φέρνει σε επαφή επτά γειτονικές χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και του Εύξεινου 

Πόντου αποσκοπεί στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ επιστηµονικών, πολιτιστικών και 

διοικητικών οργάνων µε στόχο τη δηµιουργία διαρκών πολιτιστικών σχέσεων µέσω κοινών 

δράσεων. Η συνεργασία θα συµβάλει στην προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

αλλά και στην αρτιότερη κατανόηση της ενότητας και της ετερότητας που χαρακτηρίζουν 

αυτές τις περιοχές και συντελούν στη δηµιουργία µιας ιδιαίτερης πολιτισµικής 

φυσιογνωµίας.  



 

Οι εταίροι που συµµετείχαν πρόγραµµα ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης και στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης και κατά την ολοκλήρωση των 

εργασιών εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συνάντηση και το θαυµασµό τους για 

την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της Θεσσαλονίκης.      
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