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ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
E.K.B.M.M., Λεωφόρος Στρατού 2, 54640, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 889 830, Fax: 2310 853 078, E-mail: info@ekbmm.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώνοντας 2 σχεδόν χρόνια επιτυχούς υλοποίησης του έργου «Ολκάς.
Μεσαιωνικά Λιμάνια από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά λιμάνια στους
θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής» το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 4-6 Δεκεμβρίου το
καταληκτήριο Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο: «Μεσαιωνικά λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο
και στη Μαύρη Θάλασσα. Σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής». Το
Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Στέφανος Δραγούμης» του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού.
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
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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.
Αξιοποιώντας

την

πολύτιμη

Πρωτεύουσα της Ευρώπης”,

εμπειρία

του

θεσμού

“Πολιτιστική

ο ειδικός στόχος του έργου «Λιμήν»

είναι η

θεσμοθέτηση ενός νέου θεσμού “του Πολιτιστικού Λιμανιού της Μαύρης
Θάλασσας”. Η καθιέρωση του νέου και πολλά υποσχόμενου αυτού θεσμού
αποτελεί το κύριο αντικείμενο του έργου και προτείνεται ως ένα καινοτόμο εργαλείο
για την προώθηση των πόλεων-λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και των
πολιτιστικών τους θησαυρών, ως φυσική συνέχεια του προγράμματος “Ολκάς”, για
τα επόμενα δύο έτη.
Την πρώτη μέρα του Συμποσίου, 4 Δεκεμβρίου 2013, θα παρουσιαστεί σε
πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Οδοιπορικό στα λιμάνια του Βορείου
Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας» που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου
«Ολκάς», με τη συμμετοχή όλων των εταίρων.
Τις επόμενες δύο μέρες επιστήμονες από την Ελλάδα, τις χώρες της Μαύρης
Θάλασσας (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Γεωργία), την Αρμενία και
την Αυστρία θα παρουσιάσουν τις έρευνές τους για ζητήματα ιστορίας και
αρχαιολογίας των μεσαιωνικών λιμανιών.
Επισυνάπτεται πρόγραμμα του Συμποσίου
Πληροφορίες:
Φλώρα Καραγιάννη
Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
Λεωφ. Στρατού 2, 54640, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 889830

Common borders. Common solutions.

