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 Φιλοσοφική Σχολή (νέο κτήριο)   

 

Η Αρχαιολογική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη 

Θράκη (ΑΕΜΘ) διεξάγεται κάθε χρόνο αδιάλειπτα από το 1987 έως σήμερα, με 

διακοπή μόνο το 2020 λόγω της πανδημίας covid-19. Αρχικά τα μέλη της 

οργανωτικής επιτροπής ήταν δύο, ο ομότιμος (σήμερα) Καθηγητής Αρχαιολογίας του 

Α.Π.Θ. κ. Δ. Παντερμαλής και η αείμνηστη Έφορος Αρχαιοτήτων Ι. Βοκοτοπούλου, 

οι οποίοι είναι οι εμπνευστές της Συνάντησης. Στη συνέχεια, η οργανωτική επιτροπή 

έγινε και παραμένει εξαμελής, καθώς προστέθηκαν άλλα δύο μέλη από το Α.Π.Θ. και 

δύο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, τα οποία εναλλάσσονται και 

μπορεί να είναι ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα 

στους δύο φορείς της διοργάνωσης, οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν φορείς προώθησης 

της αρχαιολογικής επιστήμης και έρευνας στον βορειοελλαδικό χώρο. Η οργανωτική 

επιτροπή της Αρχαιολογικής Συνάντησης είναι ανοικτή και εναλλασσόμενη, εφόσον 

υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα ήθελαν να συνεισφέρουν από το περίσσευμα του 

χρόνου τους, όπως κάνουν όλα τα χρόνια οι συμμετέχοντες/ουσες στην επιτροπή. 

Εξαρχής το Α.Π.Θ. ανέλαβε τη δαπάνη για τη διεξαγωγή της Συνάντησης, ενώ η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει αναλάβει τη δαπάνη έκδοσης των Πρακτικών. Μέχρι 

σήμερα έχουν εκδοθεί 29 ετήσιοι τόμοι και ένας επετειακός στα 20 χρόνια, ενώ 

βρίσκεται στο τυπογραφείο ο 30ός τόμος. Με την πάροδο των ετών, η Αρχαιολογική 

Συνάντηση έγινε ένας πάγιος θεσμός που προσφέρει τα μέγιστα στη διάδοση της 

αρχαιολογικής έρευνας στη Μακεδονία και τη Θράκη και αποτέλεσε παράδειγμα 

προς μίμηση και από πολλές άλλες περιφέρειες και Πανεπιστήμια της Ελλάδας. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε το Αρχαιολογικό Έργο της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 

το αντίστοιχο της Πελοποννήσου, της Βορειοδυτικής Ελλάδας και νησιών του Ιονίου, 

των Κυκλάδων κ.ά., τα οποία δεν διεξάγονται όμως σε ετήσια βάση αλλά με 

περιοδικότητα από 3-5 χρόνια.  

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής εκ μέρους του Α.Π.Θ. είναι διδάσκοντες/ουσες, 

νυν ή πρώην, του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που 

έχουν επιδείξει ανασκαφικό έργο. Ο κ. Δ. Παντερμαλής παραμένει ως εμπνευστής 

του ΑΕΜΘ, καθώς συνέβαλε στην εδραίωσή του ως θεσμού και λόγω της εμπειρίας 

του συμβάλλει στην επιτυχή πραγματοποίηση της Συνάντησης. Το συνέδριο λαμβάνει 

χώρα σε αίθουσες του Α.Π.Θ. -εκτός από τα δύο τελευταία χρόνια που διεξήχθη 

διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, και για οργανωτικούς και πρακτικούς λόγους τα 

μέλη της επιτροπής είναι καλό να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ή εγγύς, ώστε να 

συνεργάζονται άμεσα μεταξύ τους και με τη γραμματεία του συνεδρίου, στην οποία 

συνεισφέρουν εθελοντικά εργαζόμενοι στον Τομέα Αρχαιολογίας.      

 

Με εκτίμηση, 

 

Ελένη Μανακίδου 

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας 

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ΑΕΜΘ 
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