ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ :
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Οι πόλεις προσεγγίζονται συχνά μέσα από τη μοναδικότητα της πορείας
τους στον χώρο και τον χρόνο. Επιδιώκοντας τη διεύρυνση του πεδίου της
ιστορικής έρευνας των πόλεων, η ημερίδα αναδεικνύει τις πόλεις ως κόμβους
αλληλεπίδρασης, υλικών και άυλων ανταλλαγών, ως σημεία ταυτόχρονης
συγκρότησης αστικών φαινόμενων και χωρικών μεταβολών.
Η ημερίδα παρουσιάζει έρευνα με άξονα τις δικτυώσεις και τις κοινές
εξελίξεις σε πόλεις λιμάνια της Μεσογείου, με αφετηρία ιστορική και
ανθρωπολογική έρευνα για τη δημιουργία του μουσείου της πόλης του
Βόλου. Αναδεικνύονται κοινά θέματα στην εξέλιξη των πόλεων, όπως η
παραγωγή της αρχιτεκτονικής, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι μετακινήσεις
πληθυσμών, οι οικονομικές ανταλλαγές, η ιστορική στρωματογραφία και ο
τουρισμός.
Ο Βόλος μελετάται αφ’ ενός συγκριτικά και αφ’ ετέρου ως μέρος ευρύτερων
δικτύων στον χώρο της Μεσογείου. Οι συγκρίσεις αφορούν σε κοινά
χαρακτηριστικά εξέλιξης και ανάπτυξης των πόλεων – λιμανιών κυρίως κατά
τον 19ο και 20ο αιώνα. Οι δικτυώσεις αφορούν σε άμεσες συνδέσεις και
ανταλλαγές ανάμεσα σε πόλεις αλλά και σε υλικές επιδράσεις αφανών ροών
σε διαφορετικές ομάδες πόλεων.
Η ημερίδα εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα Σχεδιάζοντας το
Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων
διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης DEMUCIV και παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στο
αντικείμενο «Ο Βόλος στο δίκτυο των Μεσογειακών Πόλεων».
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο:
ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.15 Προσέλευση-Εγγραφή
9.50 Χαιρετισμός-Εισαγωγή από την Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη,
Α.Π.Θ.
Συντονισμός Β. Χαστάογλου-Μαρτινίδη
10.00 Αίγλη Δημόγλου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχείων,
Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου
Βόλου
«Το Μουσείο πόλης του Βόλου: Σκέψεις και δράσεις προς τη
δημιουργία ενός ανοιχτού μουσείου»
10.20 Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καθηγητής Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού
προγράμματος ΘΑΛΗΣ / DEMUCIV, Παπαδόπουλος Σπυρίδων,
καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Μπουρδάκης
Βασίλειος, καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Δημιουργία καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων
αναπαράστασης του αστικού ιστού». Παρουσίαση έργου
ερευνητικής ομάδας ΕΠΕΟΤ.
10.40 Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Σχεδιάζοντας το Μουσείο Πόλης του Βόλου: η ιστορική και
ανθρωπολογική έρευνα». Παρουσίαση έργου ερευνητικής
ομάδας ΙΑΚΑ.
11.00 Εύη Αθανασίου, επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ - Χάρις
Χριστοδούλου, λέκτορας Α.Π.Θ.
«Παράλληλες ιστορίες και δικτυώσεις σε μουσεία πόλης»
11.20 Ερωτήσεις – Συζήτηση
11.40 Διάλειμμα – Καφές

Συντονισμός Γ. Παπακωνσταντίνου
12.00 Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη, ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ.
«Ο Βόλος και τα μεσογειακά του δίκτυα»
12.20 Ελένη Μαΐστρου, καθηγήτρια, Ε.Μ.Π.
«Ελληνικές πόλεις λιμάνια. Προβολή των σχέσεων τους με
αφορμή το μουσείο του Βόλου»
12.40 Cristina Pallini, Μετακαλούμενη ερευνήτρια έργου ΘΑΛΗΣ, Senior
Researcher, Politecnico di Milano
«Building and re-building the port-cities: Volos in comparison with
other Mediterranean case-studies»
13.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
13.20 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα στο μουσείο
Συντονισμός Ε. Μαΐστρου
14.00 Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π.
«Τα δίκτυα των παράκτιων οικισμών στο Αιγαίο – Τύποι, μορφές
και συγκρίσεις του αστικού χώρου»
14.20 Τάσος Τάντσης, λέκτορας Α.Π.Θ.
«Η στρωματογραφία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις πόλειςλιμάνια της Μεσογείου»
14.40 Βασίλης Παππάς, καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών
«Αναγνώσεις αστικότητας»
15.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

