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Τν θαζηεξωκέλν εαξηλό ζπκπόζην

γηα ηε

Βπδαληηλή

θαη

ηε

Μεηαβπδαληηλή Αξραηνινγία θαη Τέρλε ζπγθαιείηαη γηα ηξηαθνζηή ηέηαξηε
θνξά από ηελ Χξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Εηαηξεία θαηά ην ηξηήκεξν 9-11
Μαΐνπ 2014.
Τν εηδηθό επηζηεκνληθό ζέκα, ηνπ ζπκπνζίνπ είλαη: Η γέλλεζε, ε
εμέιημε θαη νη πξννπηηθέο ηεο έξεπλαο γηα ηε βπδαληηλή αξραηνινγία θαη
ηέρλε ζηελ Ειιάδα. Αθηέξωκα ζηα 100 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ
Γεωξγίνπ Λακπάθε θαη από ηελ ίδξπζε ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Χξηζηηαληθνύ
Μνπζείνπ. Σε απηό έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί δώδεθα εηθνζάιεπηεο εηζεγήζεηο.
Η πξωϊλή

ζπλεδξία

ηεο

Παξαζθεπήο

είλαη

αθηεξωκέλε ζηελ

αξρηηεθηνληθή, ζηε γιππηηθή θαη ζηελ ηνπνγξαθία όιωλ ηωλ πεξηόδωλ. Η
απνγεπκαηηλή ζπλεδξία θαιύπηεηαη κε αλαθνηλώζεηο ζρεηηθέο κε ηε
κλεκεηαθή δωγξαθηθή θαη κε ηηο εηθόλεο όιωλ ηωλ πεξηόδωλ θαζώο θαη κε
ζέκαηα επηγξαθηθήο. Οη ζπλεδξίεο ηνπ Σαββάηνπ είλαη αθηεξωκέλεο ζην
εηδηθό ζέκα. Η πξωηλή ζπλεδξία ηεο Κπξηαθήο πεξηιακβάλεη δεηήκαηα
κηθξνηερλίαο θαη θεξακηθήο θαη ε απνγεπκαηηλή είλαη εμνινθιήξνπ
αθηεξωκέλε ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη δωγξαθηθή ηωλ ρξόλωλ κεηά ηελ
Άιωζε. Επεηδή ν αξηζκόο ηωλ αλαθνηλώζεωλ είλαη πνιύ κεγάινο (69),
παξαθαινύληαη ηόζν νη νκηιεηέο όζν θαη νη πξνεδξεύνληεο ηωλ
ζπλεδξηάζεωλ λα ηεξνύλ κε στολαστική ακρίβεια ην ρξόλν παξνπζίαζεο
πνπ πξνβιέπεηαη από ην πξόγξακκα, ώζηε λα κε ράλεηαη ν πξνβιεπόκελνο
γηα ηηο ζπδεηήζεηο ρξόλνο. Σηόρνο όιωλ καο είλαη, κεηά ην πέξαο ηωλ
ζρεηηθώλ παξνπζηάζεωλ, λα δνζεί ε επθαηξία γηα λα πξνθιεζνύλ γόληκεο
ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηνπο νκηιεηέο θαη ζην θνηλό.

Οη πξωηλέο ζπλεδξίεο αξρίδνπλ ηελ Παξαζθεπή ζηηο 9.20΄, ην Σάββαην
ζηηο 9.30΄ θαη ηελ Κπξηαθή ζηηο 9.30΄, ελώ νη απνγεπκαηηλέο ζπλεδξίεο ζηηο
17.00΄.
Η επηηξνπή ηνπ ζπκπνζίνπ απνθάζηζε θαηεμαίξεζε, ιόγω ηεο κνλαδηθήο
ζεκαζίαο ηωλ επξεκάηωλ ηνπ θεληξηθνύ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο
βπδαληηλήο Θεζζαινλίθεο λα δεηήζεη από ηελ 9ε ΕΒΑ λα παξνπζηάζεη ηα
επξήκαηα ηεο βπδαληηλήο Θεζζαινλίθεο πνπ απνθαιύθζεθαλ θαηά ηηο
εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ ζηδεξνδξόκνπ ηεο πόιεο
ζην θνηλό ηεο Αζήλαο θαη ζηα κέιε ηεο ΧΑΕ πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε
ηεο Κπξηαθήο.
Η Χξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Εηαηξεία επραξηζηεί ην Υπνπξγείν
Πνιηηηζκνύ ην νπνίν, όπωο θαη θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε ελίζρπζε ην έξγν
ηεο, θαη ην Βπδαληηλό θαη Χξηζηηαληθό Μνπζείν γηα ηε θηινμελία ηνπ.

