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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προβολή ντοκιμαντέρ- Διεθνές συμπόσιο «Ολκάς»

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 το Διεθνές Συμπόσιο με
τίτλο: «Μεσαιωνικά λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα.
Σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής» που πραγματοποιήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στο
πλαίσιο του έργου «Ολκάς: Από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά
λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής».
Το έργο “Ολκάς” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα:
«Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013” και εθνικούς
πόρους και συντονίζεται από το Ε.Κ.Β.Μ.Μ.

Συνεργάζονται σ’ αυτό ως

εταίροι 7 φορείς από 6 χώρες: το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (Ελλάδα),
το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης και το Cultural Awareness Foundation
(Τουρκία), το Μουσείο Ιστορίας της Περιφέρειας της Βάρνας (Βουλγαρία), το
Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Κωνστάντζα (Ρουμανία), το
Παράρτημα Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδησσό (Ουκρανία) και
το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για τη Γεωργιανή Τέχνη και Κληρονομιά “G.
Chubinashvili” (Γεωργία).
Στόχος του έργου “Ολκάς” είναι η τεκμηρίωση και ανάδειξη των
μεσαιωνικών λιμανιών του Βορείου Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας, ως
σύγχρονου εργαλείου ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη
περιοχή του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας. Στο πλαίσιο
του έργου έχει πραγματοποιηθεί η συστηματική καταγραφή της ιστορίας και
του πολιτισμού 45 λιμανιών, έχει πραγματοποιηθεί φωτογραφική έκθεση που
παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και την Οδησσό,
έχει κατασκευαστεί ιστότοπος (www.olkas.net), και έχει παραχθεί σχετικό
ντοκιμαντέρ. Θα ακολουθήσουν έκδοση με τα μεσαιωνικά λιμάνια του

Βορείου Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας, μελέτη για την βιωσιμότητα του
Δικτύου αλλά και η υλοποίηση του νέου προγράμματος “ΛΙΜΗΝ” το οποίο
έχει ως στόχο την καθοριστική συνδρομή στην ανάπτυξη του πολιτιστικού
τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
Στην

έναρξη

παρουσιάστηκε σε

του

Συμποσίου,

στις

4

Δεκεμβρίου

2013,

πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Ολκάς.

Ανακαλύπτοντας μεσαιωνικά λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μαύρη
Θάλασσα» που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ολκάς», με τη συμμετοχή
όλων των εταίρων. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται ο πολιτιστικός πλούτος
αλλά και η σύγχρονη ζωή στα 45 λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της
Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Τουρκίας που αποτελούν το
αντικείμενο του προγράμματος.
Τις επόμενες δύο μέρες επιστήμονες από την Ελλάδα, τις χώρες της
Μαύρης Θάλασσας (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Γεωργία), την
Αρμενία και την Αυστρία παρουσίασαν τις πρωτότυπες έρευνές τους για
ζητήματα ιστορίας και αρχαιολογίας των μεσαιωνικών λιμανιών. Οι
ανακοινώσεις αποτελούν πραγματική συμβολή στην επιστήμη καθώς
περιέχουν πλήθος νέων στοιχείων.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Υπουργός Μακεδονίας και
Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, διά του εκπροσώπου του κ. Χρήστου
Τσαλικίδη, ο Περιφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη διά της εκπροσώπου της κ. Ευγενίας
Γερούση, η Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Unesco κ. Αικατερίνη
Τζιτζικώστα καθώς και ο εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Διασυνοριακών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

κ. Δημήτρης

Γκέρτσος.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης
και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Μνημείων, Νίκος Ζίας. Η δρ. Αναστασία Τούρτα, διευθύντρια του ΕΚΒΜΜ
παρουσίασε

το

έργο

«Ολκάς»

στο

πλαίσιο

των

στόχων

και

των

δραστηριοτήτων του ΕΚΒΜΜ. Στη συνέχεια η δρ Φλώρα Καραγιάννη,
Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου «Ολκάς» έκανε παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου.

