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Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη διεξάγεται για τριακοστή όγδοη
φορά από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, κατά το τριήμερο από 11
έως 13 Μαΐου 2018. Το φετινό, 38ο Συμπόσιο της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Το ειδικό επιστημονικό θέμα του Συμποσίου που θα αναπτυχθεί το
Σάββατο, 12 Μαΐου 2018, είναι: «Αναζητώντας τη θέση του «άλλου» στο
Βυζάντιο: υλικά τεκμήρια και καλλιτεχνικές εκφάνσεις της παρουσίας
αλλόφυλων και αλλόθρησκων στη βυζαντινή επικράτεια». Σε αυτό έχουν
προγραμματιστεί να γίνουν τέσσερις εισηγήσεις. Η Παρασκευή, 11 Μαΐου
2018 και η Κυριακή 13 Μαΐου 2018 είναι αφιερωμένες σε τριάντα τρεις
ελεύθερες ανακοινώσεις και δύο αναρτημένες πινακίδες.
Η πρωινή συνεδρία της Παρασκευής, 11 Μαΐου 2018, αρχίζει με
ανακοινώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική της
παλαιοχριστιανικής και πρωτοβυζαντινής περιόδου. Το δεύτερο μέρος
περιλαμβάνει ανακοινώσεις σχετικά με ανασκαφές και την αρχιτεκτονική της
μέσης και ύστερης περιόδου. Η απογευματινή συνεδρία είναι αφιερωμένη
στο πρώτο μέρος στη γλυπτική, στη ζωγραφική και στην εικονογραφία της
μέσης και της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται
στη ζωγραφική της ίδιας περιόδου.
Οι συνεδρίες του Σαββάτου, 12 Μαΐου 2018 είναι αφιερωμένες στο
ειδικό θέμα. Εκτός από τις τέσσερις εισηγήσεις θα γίνουν και δεκαπέντε
σχετικές ανακοινώσεις.
Οι συνεδρίες της Κυριακής, 13 Μαΐου 2018,

περιλαμβάνουν
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αρχιτεκτονική, την ξυλογλυπτική και την κεντητική. Οι ανακοινώσεις του
απογεύματος αναφέρονται στη ζωγραφική. Μετά το πέρας της πρωινής
συνεδρίας θα γίνει και παρουσίαση των αναρτημένων πινακίδων.
Στόχος όλων μας είναι, μετά το πέρας των σχετικών παρουσιάσεων,
να προκληθούν γόνιμες συζητήσεις ανάμεσα στους ομιλητές και στο κοινό.
Παρακαλούμε για τον λόγο αυτό τους συμμετέχοντες να τηρούν με
σχολαστική ακρίβεια τον χρόνο παρουσίασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ευχαριστεί το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο ενισχύει το έργο της και το Βυζαντινό
και Χριστιανικό Μουσείο για τη φιλοξενία που της παρέχει.

