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Βέροια, 14.03.2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μίεζα: Το βασιλικό γυμνάσιο, ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης. 

 Οι νέες ανακαλύψεις, μοχλός αειφορίας 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και ο Σύλλογος φίλων του  Πολυκεντρικού Μουσείου των 

Αιγών και του δικτύου του σας καλούν την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 στις 6 μμ. στο αμφιθέατρο 

«Μανόλης Ανδρόνικος» του μουσείου των Αιγών σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αρχαία Μίεζα, την 

πόλη που έμεινε στην ιστορία ως ο τόπος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο και τους νεαρούς 

Μακεδόνες που άλλαξαν τον κόσμο. 

Η έφορος αρχαιοτήτων Ημαθίας δρ Αγγελική Κοτταρίδη θα παρουσιάσει τα νέα στοιχεία και τα 

ιστορικά δεδομένα που οδηγούν στην ταύτιση του βασιλικού γυμνασίου που δημιούργησε ο Φίλιππος 

Β΄ για να στεγάσει τον Αριστοτέλη και τους μαθητές του, ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα που, 

όπως όλα δείχνουν, έγινε αρχέτυπο των γυμνασίων της Οικουμένης. 

Η προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της 

ΕΦΑ Ημαθίας δρ Αναστασία Γεωργιάδου θα παρουσιάσει τα εντυπωσιακά ευρήματα των νεκροπόλεων 

της Μίεζας. 

Η Αγγελική Κοτταρίδη μαζί με την αρχιτέκτονα της ΕΦΑ Ημαθίας Μερόπη Χατζημιχάλη θα 

παρουσιάσουν τα έργα, τις δράσεις και τον σχεδιασμό της ΕΦΑ για την έρευνα, την συντήρηση και την 

ανάδειξη της Μίεζας, ώστε να αποτελέσει έναν κορυφαίο αρχαιολογικό προορισμό, πόλο έλξης και μοχλό 

αειφορίας για την Ημαθία και ολόκληρη την Μακεδονία. 

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.  

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, με ελεύθερη είσοδο για όλους. 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις μας 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια,  τηλ.23310 29737, fax 23310 71725,  e-mail: efahma@culture.gr 
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 www.aigai.gr  

 

                    www.byzantine-museum-veria.gr     
 

     
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Imathia-Archaeology-at-the-heart-of-Macedonia-
832878483711387/ 

• Ancient Theatre of Mieza 
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/ 

•  Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας - Archaeological Museum of Veria  

• www.facebook.com/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Βέροιας-Archaeological-Museum-of-Veria-
746167515425797 

• Byzantine Museum of Veria 
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/ 

•  Εικονικό Μουσείο, Μέγας Αλέξανδρος (Virtual museum, Alexander the Great) 
www.facebook.com/groups/414624375246597  

• Μουσείο & Ανάκτορο Αιγών - Museum & Palace of Aigai (Vergina)  
https://www.facebook.com/groups/125909644127522 

•  Museum of the Royal Tombs of Aigai – Vergina 
https://www.facebook.com/aigai.museum.vergina/ 

    Aigai Vergina: twitter.com/AigaiVergina 
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