ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διοργανώνει
εκδήλωση με τίτλο: «Μεσαιωνικά Πολιτιστικά Λιμάνια από το Βόρειο Αιγαίο στη
Μαύρη Θάλασσα. Εμπειρίες και Προοπτικές». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ελλάδας
στην ΕΕ. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης» του Υπουργείου
Εξωτερικών (Ακαδημίας 1) στην Αθήνα, την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, ώρα 12:00 –
15:00.
Στόχος της είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου “Ολκάς. Από το
Βόρειο Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά Λιμάνια στους θαλάσσιους δρόμους
της Ανατολής”. Το έργο, που υλοποιήθηκε την περίοδο 2012 ‐ 2013,
συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα: “Joint Operational Program
“Black Sea 2007‐2013” και εθνικούς πόρους. Συμμετείχαν σε αυτό, ως εταίροι και
συνεργάτες, εκπρόσωποι (πανεπιστήμια, ερευνητικά και πολιτιστικά ινστιτούτα,
μουσεία, οικονομικοί οργανισμοί και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης) από 8 χώρες
(Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Γεωργία, Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν).
Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα χαιρετίσουν ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καθώς και η κ. Λίνα
Μενδώνη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Χαιρετισμό
θα απευθύνουν επίσης, οι πρέσβεις των χωρών της Μαύρης Θάλασσας που
συμμετείχαν στο έργο “Ολκάς”, καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ, ομότιμος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νίκος Ζίας.
Η επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου Δρ Φλώρα Καραγιάννη θα παρουσιάσει
τα αποτελέσματα του έργου “Ολκάς. Από το Βόρειο Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα.
Μεσαιωνικά λιμάνια στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής”, τις εμπειρίες που
αποκτήθηκαν, καθώς και τις προοπτικές βιωσιμότητάς του και αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του στο πλαίσιο του έργου: “Λιμήν. Πολιτιστικά λιμάνια από το Βόρειο
Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα”, που υλοποιεί το ΕΚΒΜΜ την τρέχουσα περίοδο με τη
συνεργασία εκπροσώπων από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ακόμη οι δύο επιστημονικές εκδόσεις που
παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου: ο τόμος των Πρακτικών του Διεθνούς Συμποσίου
“Medieval Ports from Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the
East” από τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Ευάγγελο Χρυσό και ο πολιτιστικός οδηγός: “40 Medieval City‐Ports in North Aegean
and the Black Sea. A Cultural guide” από την ομότιμη καθηγήτρια Βυζαντινής
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σόνια Καλοπίση‐Βέρτη.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο:
“Εξερευνώντας μεσαιωνικά λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα”.
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