ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δρόμος του Μεταξιού ήταν ένα ιστορικό δίκτυο διαδρομών που συνέδεε μέσω
του εμπορίου Ανατολή και Δύση. Μέσω του Δρόμου του Μεταξιού διακινούνταν
πολύτιμα προϊόντα όπως μετάξι, ορυκτά και μέταλλα, κεραμικά, μπαχαρικά, ενώ
είχε καταλυτικό ρόλο στην ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας, στη διάδοση
θρησκειών και την πολιτισμική ώσμωση.
Πάνω σε αυτό το δαιδαλώδες γεωγραφικά και χρονολογικά δίκτυο, η Ελλάδα και
ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, έχουν ιστορικά κομβική θέση, με
έντονο το πολιτιστικό αποτύπωμα του Δρόμου του Μεταξιού. Μνημεία, κτίρια και
αρχιτεκτονικά σύνολα αποτελούν τμήμα αυτής της πλούσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς, ενώ η σχέση τους με τον Δρόμο του Μεταξιού παραμένει σε πολλές
περιπτώσεις αχαρτογράφητη.
Σήμερα η αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δρόμου του Μεταξιού και
η τουριστική της αξιοποίηση αποτελούν βασικό στόχο διεθνών και εθνικών
οργανισμών και φορέων, όπως η UNESCO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού,
το Υπουργείο Τουρισμού. Η ανάδειξη του πολιτιστικού αποτυπώματος του
Δρόμου του Μεταξιού στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την τουριστική ανάπτυξη, προσελκύοντας
επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.
Στόχος της Διαδικτυακής Εκδήλωσης είναι η ανίχνευση της σύνδεσης του
μνημειακού πλούτου της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής με την
πολιτιστική κληρονομιά του Δρόμου του Μεταξιού, με στόχο τη διερεύνηση των
προοπτικών της τουριστικής της αξιοποίησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Δρόμο του Μεταξιού
Στέλλα Κωστοπούλου, Καθηγήτρια Περιφερειακής Οικονομικής και Τουριστικής
ανάπτυξης, ΑΠΘ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού
του Δρόμου του Μεταξιού
Δρόμος του Μεταξιού: Διεθνείς συνεργασίες και προοπτικές
Δημήτρης Κυριάκου, Οικονομολόγος, MBA Business Finance Management, MSc
Tourism Management, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αρχιτεκτονική κληρονομιά του Δρόμου του Μεταξιού και τουριστική ανάπτυξη
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Εβίνα Σοφιανού, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, MSc Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη
ανάπτυξη, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Το πολιτιστικό αποτύπωμα-μνημεία του Δρόμου του Μεταξιού στην πόλη της
Θεσσαλονίκης
Ελευθερία Θεοδωρούδη, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος, MSc Αρχαιολογίας, MSc
Μουσειολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, Τμήμα Αρχαιολογίας
Προοπτικές τουριστικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δρόμου
του Μεταξιού
Ευαγγελία Στεργίου, Οικονομολόγος, MSc Χρηματοοικονομικά, MSc Διεθνή
Οικονομικά, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Η Στέλλα Κωστοπούλου είναι Καθηγήτρια Περιφερειακής Οικονομικής και
Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ. Διευθύντρια του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τουρισμός και Τοπική
Ανάπτυξη”, Πρόεδρος του “Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του
Δρόμου του Μεταξιού”, Συντονίστρια Εrasmus για το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών, Συντονίστρα για το ΑΠΘ της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με
την Chinese Academy of Social Sciences, Μέλος του Board of Directors του
Mediterranean Association for the Sociology of Tourism, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Ευρωπαϊκών
ερευνητικών προγραμμάτων (Black Sea, Erasmus+ Knowledge
Αlliances, Capacity Building, Strategic Partnership, Interreg Greece-Bulgaria). Έχει
διδάξει σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα Τμήματα του
ΑΠΘ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει δώσει διαλέξεις και σεμινάρια σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού (Peking University, La Trobe University, York
University, Moscow State Institute of International Relations, University of Aveiro,

Adam Mickiewicz University). Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή
επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,
σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων σε θέματα τουρισμού,
πολιτιστικών βιομηχανιών και τοπικής ανάπτυξης.
Η Ελευθερία Θεοδωρούδη είναι αρχαιολόγος – μουσειολόγος, υποψήφια διδάκτωρ
Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Τα
κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η Εποχή του Σιδήρου, η αρχαία
μεταλλοτεχνία και οι αναλυτικές τεχνικές στην έρευνα, αλλά ταυτόχρονα και η
ιστορία της έρευνας της αρχαιολογίας, η δημόσια αρχαιολογία, οι μουσειακές
σπουδές και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει εργαστεί στο ΑΠΘ ως
ερευνήτρια σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει συμμετάσχει σε εθνικά και
διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά και σε κεφάλαια
βιβλίων και έχει δημιουργήσει ποικίλο τυπωμένο περιεχόμενο. Αυτό το διάστημα
συνεργάζεται με το ΑΠΘ, το ΔΠΘ και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε
ερευνητικά προγράμματα και είναι επιμελήτρια του Ιστορικού Αρχείου και του
Μουσείου Μπάσκετ της ΧΑΝΘ.
O Δημήτρης Κυριάκου είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Α.Π.Θ. με αντικείμενο έρευνας την περιφερειακή και τουριστική
ανάπτυξη στον Δρόμο του Μεταξιού. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, MBA Business
Finance Management, University of Liverpool και MSc Tourism Management,
University of Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτει εμπειρία και απασχολείται
στην οικονομική διαχείριση προγραμμάτων (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα,
διεθνή και ιδιωτικά). Επίσης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και
διδάσκει σε δομές δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην περιφερειακή οικονομική και
τουριστική ανάπτυξη, στις διαπεριφερειακές και διεθνικές σχέσεις.
Η Εβίνα Σοφιανού είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός, απόφοιτος του Α.Π.Θ., με
Μεταπτυχιακό στην Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Είναι
Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., στη θεματική
περιοχή της Περιφερειακής Ανάπτυξης με εστίαση στην Πολυκεντρική Ανάπτυξη. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται σε ζητήματα
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής
πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης, αστικών αναπλάσεων.
Συμμετέχει σε μελέτες και ευρωπαϊκά προγράμματα,
στη συνεπικουρία
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. Παράλληλα απασχολείται ως
μηχανικός σε ιδιωτικά τεχνικά γραφεία.

H Στεργίου Ευαγγελία είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ΜΒΑ στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και Μεταπτυχιακό στα Διεθνή και
Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Α.Π.Θ. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών
Α.Π.Θ. με ερευνητικό αντικείμενο την ανάλυση
συσχετίσεων μεταξύ περιφερειακής ανάπτυξης και τουρισμού. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, περιφερειακής
εξειδίκευσης, τουριστικού σχεδιασμού, διαφοροποίησης τουριστικού προϊόντος. Σε
επαγγελματικό επίπεδο, ασχολείται με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων και έχει υπάρξει μέλος ερευνητικών ομάδων σε 16 ευρωπαϊκά έργα από το
2014 έως σήμερα.

