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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Δύο κύκλοι διαλέξεων

Πρώτος Κύκλος τον Νοέμβριο:
Μαριάννα Κορομηλά, «Ιράν. Η απώτερη Μέση Ανατολή. Ο τόπος, οι άνθρωποι»
Δεύτερος Κύκλος τον Δεκέμβριο:
Γιάννης Μαυρίκος, «Η Τέταρτη Σταυροφορία, η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
από τους Λατίνους (Φράγκους και Βενετούς) και η Κατοχή, 1204-1261»

Οι διαλέξεις θα γίνουν τα απογεύματα της Κυριακής
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου DAIOS, Λεωφόρος Νίκης 59
Οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη: VOYA Travel Βενιζέλου 1
Τηλέφωνα: 2310-272.830 και 277.132 E-mail: eva@voyatravel.gr

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοέμβριος 2016

ΙΡΑΝ
Η ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ομιλήτρια η ιστορικός Μαριάννα Κορομηλά,
υπεύθυνη του Αρχείου της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα
Τρεις εισαγωγικές διαλέξεις
Το Ιρανικό Οροπέδιο ανάμεσα στην οροσειρά του Ζάγρου και τον Ινδικό Καύκασο
(Hindu Kush), την Κασπία, τον Αραβοπερσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό. Η έρημος
και οι αλμυρές εκτάσεις, οι στεπώδεις και ημιστεπώδεις εκτάσεις.
Το νερό, ύψιστο αγαθό: το υπόγειο υδρευτικό σύστημα (κανάτ) και το δίκτυο διανομής.
Τα «παγόσπιτα». Οι αεραγωγοί (μπαντγκίρ), που ίσως να έπρεπε να μεταφραστούν
«αερορουφήχτρες». Οι παράδεισοι (περσική λέξη για τους κήπους), ύψιστη απόλαυση: η
τετραμερής οργάνωσή τους, το νερό, τα φυτά. Η μεταφορά των παραδείσων στο σχέδιο
των χαλιών. Η δόμηση του κτιστού κόσμου σε συνδυασμό με τα φυτά και το νερό. Οι
καλλιέργειες, τα ενδογενή καρποφόρα, οπωροφόρα, κηπευτικά και άνθη (αμυγδαλιά,
ροδιά, ροδακινιά, μελιτζάνα, πανσές κλπ).
Η ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια των ιρανικών λαών. Από την Προϊστορική
εποχή στην Ιστορική, η ανάδειξη των Μήδων και των Περσών (μετά το 1000 π.Χ.). Η
Μηδική Αυτοκρατορία, οι Αχαιμενίδες Πέρσες και η οργάνωση της απέραντης αυτοκρατορίας τους. Οι Πασαργάδες, η Περσέπολη, τα Σούσα, τα Εκβάτανα και η Βαβυλώνα. Οι
Σκύθες, ο Ηρόδοτος και οι «Μηδικοί» πόλεμοι. Σχέσεις Περσών και Ελλήνων.

Σύντομη επισκόπηση της χιλιετίας από τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Σελευκίδες ως
τους Πάρθους και τους Σασανίδες Πέρσες (331 π.Χ. - 651 μ.Χ.). Βυζαντινοπερσικές
σχέσεις. Η διπλωματία, το εμπόριο, οι πόλεμοι, οι περσικές επιδράσεις στον βυζαντινό
πολιτισμό και στην οργάνωση του στρατού, κυρίως του ιππικού. Η αραβοϊσλαμική κατάκτηση και το τέλος της Ύστερης Αρχαιότητας.
Τρεις δίωρες απογευματινές διαλέξεις τον Νοέμβριο του 2016
Κυριακή 13, 20 και 27/11, ώρα 6.30-9.00

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκέμβριος 2016

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ.
Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ομιλητής ο Γιάννης Μαυρίκος, μελετητής του ευρωπαϊκού Μεσαίωνα
Ο κύκλος αυτός αποτελείται από τρεις δίωρες διαλέξεις με αντικείμενο την 4η Σταυροφορία, η οποία, ως ιστορικό γεγονός, συγκλόνισε τον μεσαιωνικό χριστιανικό κόσμο,
σημάδεψε ανεξίτηλα την Δυτική Ευρώπη, επιτάχυνε τις διαδικασίες των πληθυσμιακών
αλλαγών στην Ανατολή και σφράγισε την τύχη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δίνοντας
το μοιραίο χτύπημα στην ιστορική της πρωτεύουσα.
Η πρώτη διάλεξη αναφέρεται στην γέννηση της σταυροφορίας, στις συνθήκες του λατινικού κόσμου που την εξέθρεψαν και στην προετοιμασία της. Εξετάζονται οι πολιτικές,
κοινωνικές και θρησκευτικές συνθήκες της Δυτικής Ευρώπης κατά τις παραμονές της
σταυροφορίας, οι δυνάμεις και οι πρωταγωνιστές της, και η πορεία της μέχρι τα Τείχη της
Κωνσταντινούπολης.
Η δεύτερη διάλεξη αφιερώνεται στο σύνολό της στο χτύπημα της Πόλης. Γίνεται μία
προσπάθεια να δοθούν βήμα-βήμα οι εξελίξεις που οδήγησαν στην καταστροφή.
Περιγράφεται, τέλος, η δημιουργία της Λατινικού Βασιλείου που ιδρύθηκε στην ηττημένη
πόλη και η λαφυραγώγηση των θησαυρών της.
Η τρίτη διάλεξη αναφέρεται στην σύντομη όσο και άτυχη ιστορία του Λατινικού αυτού
Βασιλείου και στην εικόνα της Πόλης έως το 1261, στον αντίλαλο των δραματικών
εξελίξεων στην Δυτική Ευρώπη, αλλά και στις συνέπειες που είχε για τον ευρύτερο ελληνικό χώρο η Άλωση του 1204, με μια συνοπτική αναφορά στις απαρχές της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα.
Τρεις δίωρες απογευματινές διαλέξεις τον Δεκέμβριο του 2016
Κυριακή 4, 11 και 18/12, ώρα 6.30-9.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κόστος
Ιράν (τρεις διαλέξεις): 24 ευρώ. Για νέους μέχρι 25 χρονών και εκπαιδευτικούς εν
ενεργεία: 18 ευρώ.
Τέταρτη Σταυροφορία (τρεις διαλέξεις): 24 ευρώ. Για νέους μέχρι 25 χρονών και
εκπαιδευτικούς εν ενεργεία: 18 ευρώ.
>>>>> Για τους δύο κύκλους (έξι διαλέξεις, εγγραφή έως και την Παρασκευή 4/11):
40 ευρώ. Νεανικό και εκπαιδευτικό: 30 ευρώ.

Κάθε διάλεξη συνοδεύεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Διαρκεί δύο ώρες με
σύντομο διάλειμμα 20΄ ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο μέρος. Επειδή θα
αρχίζουμε χωρίς καθυστέρηση, παρακαλούμε να φροντίζετε να είστε λίγο νωρίτερα.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Δάιος (DAIOS) βρίσκεται στον πρώτο
όροφο (πρόσβαση και με ασανσέρ). Για να υπάρχει η απαραίτητη άνεση και να έχουν
όλοι απρόσκοπτη θέα στον πίνακα προβολών, οι εγγεγραμμένοι δεν θα ξεπεράσουν τα
65 άτομα. Εγγραφείτε εγκαίρως.
Εγγραφές για τους κύκλους διαλέξεων στη Θεσσαλονίκη: Από την Τετάρτη 5
Οκτωβρίου και μέχρι την πρώτη διάλεξη κάθε κύκλου (εφόσον υπάρχουν θέσεις).
Μπορείτε να εγγραφείτε:
είτε πηγαίνοντας στο Τουριστικό Γραφείο Βόγια, Βενιζέλου 1 (τις καθημερινές 10.3017.00, το Σάββατο 10.30-13.30)
είτε στέλνοντας μέιλ, γράφοντας τον κύκλο που σας ενδιαφέρει και τα στοιχεία σας
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και, εφόσον δικαιούστε έκπτωσης: είτε ηλικία, για το

νεανικό, είτε σε ποιο σχολείο εργάζεστε και τι διδάσκετε) στις παρακάτω
διευθύνσεις:
E-mail: eva@voyatravel.gr
E-mail: info@apan.gr
Στην περίπτωση που εγγραφείτε με μέιλ, θα καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής
πριν αρχίσει η πρώτη διάλεξη του κύκλου που σας ενδιαφέρει. Το ΑΦΜ είναι
απαραίτητο, για να γραφτεί σωστά η απόδειξη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα θέματα των διαλέξεων, ακόμα και μερικά
εισαγωγικά, μπορείτε να βρείτε από τις αρχές Οκτωβρίου στην Ιστοσελίδα
http://www.apan.gr
Στην Ιστοσελίδα μας θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Από εκεί μπορείτε
να συνδεθείτε και με το ψηφιακό μας Αρχείο. Πλοηγηθείτε από τώρα στον Τόπο:
Ιράν και στο Συνοδευτικό Υλικό που εμπλουτίζει την ταυτότητα κάθε τόπου, για να
δείτε χάρτες, να διαβάσετε διάφορα άρθρα και να ταξιδέψετε με το φωτογραφικό και
εικονογραφικό υλικό μας στους Πασαργάδες, την έδρα του Κύρου του Μεγάλου,
στην Περσέπολη (http://archive.apan.gr/gr/data/Archived-Item/1079), το ανακτορικό
συγκρότημα που ίδρυσε ο Δαρείος Α΄ (http://archive.apan.gr/gr/data/ArchivedItem/1078), στο Εθνικό Μουσείο του Ιράν στην Τεχεράνη
(http://archive.apan.gr/gr/data/Archived-Item/1324) κλπ.
Βάζοντας τον κωδικό τους, οι συνδρομητές του Αρχείου έχουν πλήρη πρόσβαση σε
όλο το ψηφιοποιημένο υλικό. Αν θέλετε να γίνετε συνδρομητής του ΑΠΑΝ, το κόστος
της συνδρομής για ένα έτος είναι 15 ευρώ, για νέους και εκπαιδευτικούς εν ενεργεία 8
ευρώ. Η χορηγική συνδρομή είναι 80 ευρώ.
Ακολουθείστε μας και στο Face Book: Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα
Μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε έχετε κι εσείς ΦΒ είτε όχι, επειδή είναι δημόσιο.

Η ομάδα των πανοραμικών φίλων, που έχει αναλάβει τα οργανωτικά της
Θεσσαλονίκης, απαρτίζεται από την Εύα Βόγια, τη Μαρία Δαμασκηνού, τον Μιχάλη
Ζευγουλά, τη Μαριάννα Κορομηλά, την Ελένη Νάκου και την Χρύσα Ψωμά.
Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία τον περασμένο χειμώνα
και, έχοντας λάβει υπόψη μας τις προτάσεις και υποδείξεις σας για την καλύτερη
διεξαγωγή των πολιτιστικών προγραμμάτων, ελπίζουμε να ανταποκριθούμε και
φέτος. Ευχόμαστε καλό φθινόπωρο και σας περιμένουμε τον Νοέμβριο!

