ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ
«ΟΥΤΡΩΔΙ ΣΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Μςηιλήνη, Σπίηη 30 Οκηυβπίος – Σεηάπηη 31 Οκηυβπίος 2018

ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ - Α’ ΔΓΚΤΚΛΙΟ

Θέκα:
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Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Η Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λέζβνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Στερέωση και
αποκατάσταση τμημάτων (περιοτές Α-Γ, Γ) τοσ ΒΑ περιβόλοσ τοσ Κάστροσ Μστιλήνης» εληαγκέλνπ ζην
ΔΠΑ 2014-2020, αλαθνηλώλεη κε ηδηαίηεξε ραξά θαη πξνζκνλή ηε δηνξγάλσζε Γηεζλνύο επηζηεκνληθνύ
ζπλεδξίνπ κε ζέκα ηηο νρπξώζεηο ηεο Οζσκαληθήο πεξηόδνπ ζην Αηγαίν, ζηε Μπηηιήλε ηελ Σξίηε 30

ε

ε

Οθησβξίνπ σο ηελ Σεηάξηε 31 Οθησβξίνπ 2018.
Σν Αηγαίν σο γεσγξαθηθή ελόηεηα ραξαθηεξηδόκελν από ηε κεγάιε δηαζπνξά κεγάισλ θαη κηθξώλ
λεζηώλ θαη βξαρνλεζίδσλ απνηέιεζε δηαρξνληθά κηα λαπηηθή θαη εκπνξηθή νδό δύζθνια δηαρεηξίζηκε.
Μεηά ηελ θαηάιπζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία δηαθόξσλ λνκέσλ
εμνπζίαο ζην Αηγαίν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, όπσο ε Ηγεκνλία ησλ Γαηεινύδσλ ηεο Γέλνβαο ζηα
λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ησλ Bελεηώλ ζηηο Κπθιάδεο θαη ηελ Κξήηε, θαζώο θαη ηνπ Γηεζλνύο
Σάγκαηνο ησλ Ισαλληηώλ Ιππνηώλ ζηα Γσδεθάλεζα. Η εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλώλ ζην Αηγαίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά, θαιύπηνληαο έλα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ δύν αηώλσλ. ηελ πεξίνδν
απηή, ε εμέιημε ηεο πνιηνξθεηηθήο ηέρλεο (νπιηζκόο θαη ηαθηηθή) κεηέβαιε ξηδηθά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ
θαηαζθεπή ησλ νρπξσκαηηθώλ έξγσλ. Οη λένη θπξίαξρνη ηνπ Αηγαίνπ εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
ηηο ππάξρνπζεο νρπξώζεηο ή νξηζκέλεο από απηέο ηξνπνπνηώληαο, βειηηώλνληαο θαη εθζπγρξνλίδνληάο
ηεο, ελώ παξάιιεια νηθνδνκνύλ θαη λέεο νρπξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο όπσο θάζηξα, θξνύξηα θαη
ιηκεληθά έξγα, ζπλζέηνληαο έλαλ δηαθνξεηηθό ράξηε αλάπηπμεο θαη δηθηύνπ εκπνξηθώλ επαθώλ θαη
επηθνηλσλίαο ηνπ Αηγαίνπ ζηα ρξόληα ηεο θπξηαξρίαο ηνπο.

θνπό ηνπ ζπλεδξίνπ κε βάζε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή απνηειεί ε δηεξεύλεζε ησλ
νρπξσκαηηθώλ έξγσλ ζην Αηγαίν ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζε επίπεδν ηππνινγίαο, ηόζν
ζρεδηαζκνύ όζν θαη θαηαζθεπήο, ζε ζύγθξηζε κάιηζηα κε ηελ Οζσκαληθή πξαθηηθή ζε άιιεο πεξηνρέο
ηεο Απηνθξαηνξίαο, ζε επίπεδν ηεθκεξίσζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ρξνλνιόγεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο (ηζηνξηθά αξρεία/πεγέο, επηγξαθέο, αλαζθαθηθή έξεπλα, ζεηηθέο κέζνδνη απόιπηεο ρξνλνιόγεζεο
ή θαη ζπλδπαζηηθά), θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ κλεκείσλ απηώλ από ηελ ειιεληθή πνιηηεία κε
ρξνληθή αθεηεξία ηελ ελζσκάησζε ησλ λεζηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20

νπ

αηώλα θαη θαηά ηε ζύγρξνλε

επνρή κε έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο πξνζηαζίαο, επεκβάζεσλ θαη δηαρείξηζεο ηεο θιεξνλνκίαο απηήο.

Α. Θεμαηικέρ ενόηηηερ ζςνεδπίος
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηε
δηάξζξσζε ηνπ ζπλεδξίνπ ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη επηιέγνληαο κεηαμύ ησλ παξαθάησ:


θηαγξάθεζε ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ: ε πνιηνξθεηηθή ηέρλε ζηα ρξόληα ησλ Οζσκαλώλ, ν αγώλαο
γηα ηελ θπξηαξρία ζην Αηγαίν, ην εκπνξηθό δίθηπν, ε πεηξαηηθή δξάζε, νη λαπηηθνί δξόκνη θαη ε
αλάπηπμε νρπξσκαηηθώλ έξγσλ.



Σππνινγία

Οζσκαληθώλ

νρπξώζεσλ:

επεκβάζεηο

θαη

εθζπγρξνληζκόο

παιαηόηεξσλ

εγθαηαζηάζεσλ - ζρεδηαζκόο θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο λέσλ.


Σεθκεξίσζε νρπξσκαηηθώλ θαηαζθεπώλ: ηζηνξηθέο καξηπξίεο, πεξηεγεηέο, αξρεηαθέο πεγέο,
επηγξαθηθή, αλαζθαθηθέο έξεπλεο.



Αληηκεηώπηζε ησλ νρπξσκαηηθώλ θαηαζθεπώλ ηεο Οζσκαληθήο πεξηόδνπ ζην Αηγαίν από ηελ
ειιεληθή πνιηηεία, παιηόηεξε θαη ζύγρξνλε πξαθηηθή: Θεζκηθό πιαίζην, πνιηηηθή πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο, επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο.

Β. Πποθοπικέρ ανακοινώζειρ – Ανακοινώζειρ ηοίσος (poster)
Οη πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ζε ρξνληθή δηάξθεηα ηα 15’ ιεπηά.
ρεηηθά κε ηηο αλαθνηλώζεηο ηνίρνπ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ζα δνζνύλ ζηε Β’ Δγθύθιην.
ε πεξηπηώζεηο πνιιώλ αλαθνηλώζεσλ από ηνπο ίδηνπο νκηιεηέο, ε Δπηζηεκνληθή επηηξνπή ζα θξίλεη
θαη ζα επηιέμεη ηηο πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο θαη ηηο αλαθνηλώζεηο ηνίρνπ. Ωο επίζεκεο γιώζζεο ηνπ
ζπλεδξίνπ νξίδνληαη ε ειιεληθή θαη ε αγγιηθή.

Γ. Γεληίο ςμμεηοσήρ
Σν δειηίν ζπκκεηνρήο (πξνθνξηθήο ή αλαθνίλσζεο ηνίρνπ) ζπλνδεπόκελν από κηα ζύληνκε
πεξίιεςε 250 ιέμεσλ (κία ζειίδα Α4) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα κπνξεί λα απνζηαιεί είηε
ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε efales@culture.gr είηε ηαρπδξνκηθώο ζηε δηεύζπλζε: Δθνξεία Αξραηνηήησλ

Λέζβνπ, απθνύο 22, 81131 Μπηηιήλε. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ δειηίνπ ζπκκεηνρήο
η

θαη ησλ πεξηιήςεσλ νξίδεηαη ε 20 Μαπηίος 2018.
Με ην πέξαο ηεο παξαπάλσ εκεξνκελίαο θαη εληόο 10-15 εκεξώλ (έυρ ηιρ 31 Μαπηίος 2018),
νη αηηνύληεο ζα ελεκεξσζνύλ, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή όρη ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο.

Γ. Ππακηικά ζςνεδπίος
Σα πξαθηηθά ζα εθδνζνύλ από ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λέζβνπ πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ
ζπλεδξίνπ, αθνύ ειεγρζνύλ από αλώλπκνπο θξηηέο γηα ηελ πξσηνηππία θαη απζεληηθόηεηά ηνπο, όπσο
θαη νη πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεσλ. Οη ζπγγξαθείο παξαθαινύληαη λα απνζηείινπλ ηα άξζξα ηνπο έυρ
ηιρ 30 Ιοςλίος 2018. Γηα ηε ζπληόκεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα δνζνύλ νδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο, ην
πξνζερέο δηάζηεκα, κε Β’ Δγθύθιην.

Δ. Κάλςτη διαμονήρ – οδοιποπικών εξόδυν
Η Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λέζβνπ ζα θαιύςεη ηε δηακνλή ησλ νκηιεηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαηά ηε
δηάξθεηά ηνπ, ζε δίθιηλα δσκάηηα ζηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο, ελώ έρεη πξνβιεθζεί θαη ε δσξεάλ
κεηαθίλεζε ησλ ζπλέδξσλ πξνο θαη από ηελ Μπηηιήλε. ε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη αιιαγή
εκεξνκεληώλ ησλ θξαηήζεσλ, απηή βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ζπλέδξνπο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ησλ ζπλέδξσλ ζα δνζνύλ ζηε Β’ Δγθύθιην.

Με εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνύο
Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο

Παύινο Σξηαληαθπιιίδεο
Πξνϊζηάκελνο Δθ. Α Λέζβνπ

Σιμηηική επιηποπή
Λπδία Κνληόξδνπ, Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ
Γξ. Μαξία Αλδξεαδάθε - Βιαδάθε, Γεληθή Γξακκαηέαο ΤΠΠΟΑ
Γξ. Έιελα Κόξθα, Γεληθή Γηεπζύληξηα Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ΤΠΠΟΑ
Παλαγηώηεο Βνθνηόπνπινο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο ΔΚΠΑ - Αθαδεκία Αζελώλ
Υξηζηηάλα Καινγήξνπ, Πεξηθεξεηάξρεο Βνξείνπ Αηγαίνπ

Δπιζηημονική επιηποπή
Γξ. Γεκήηξεο Αζαλαζνύιεο, Αξραηνιόγνο - Πξνϊζηάκελνο Δθ. Α. Κπθιάδσλ
Γξ. Όιγα Βάζζε, Αξραηνιόγνο – Πξνϊζηακέλε Δθ. Α. Υίνπ
Γξ. Διέλε Γθαξά, Ιζηνξηθόο – Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Βαιθαληθήο Ιζηνξίαο Παλ. Αηγαίνπ
Γξ. Γεκήηξηνο Καξύδεο, Αξρηηέθησλ – Οκόηηκνο Καζεγεηήο ΔΜΠ
Γξ. Ηιίαο Κνινβόο, Ιζηνξηθόο – Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Οζσκαληθήο Ιζηνξίαο Παλ. Κξήηεο
Γξ. ηαύξνο Μακαινύθνο, Αξρηηέθησλ – Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλ. Παηξώλ
Γξ. Γεώξγηνο Πάιιεο, Αξραηνιόγνο – Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο
Αξραηνινγίαο ΔΚΠΑ
Γξ. Παύινο Σξηαληαθπιιίδεο, Αξραηνιόγνο – Πξνϊζηάκελνο Δθ. Α. Λέζβνπ
Γξ. Κσλζηαληίλνο Σζνπξήο, Αξραηνιόγνο, Καζεγεηήο ηεο Βπδαληηλήο Ιζηνξίαο – Αξραηνινγίαο, ΓΠΘ
Γξ. Παλαγηώηεο Υαηδεδάθεο, Αξραηνιόγνο – Πξνϊζηάκελνο Δθ. Α. άκνπ – Ιθαξίαο

Οπγανυηική επιηποπή
Γξ. Παύινο Σξηαληαθπιιίδεο, Αξραηνιόγνο – Πξνϊζηάκελνο Δθ. Α. Λέζβνπ
Ιζκήλε Κνπλέιε - Παξαζράθε, Αξραηνιόγνο – Δθ. Α Λέζβνπ
Μαξία Παπαγεσξγίνπ, Αξραηνιόγνο – Δθ. Α Λέζβνπ
Κσλζηαληίλνο αξαληίδεο, Αξραηνιόγνο – Δθ. Α. Λέζβνπ
Αγγειηθή Γεσξγαληά, Γηνηθεηηθόο – Δθ. Α. Λέζβνπ
Μαίξε Κνθθηλνθόξνπ, Γξαθίζηξηα – Δθ. Α Λέζβνπ
Λέλα Μαθξέιιε, ρεδηάζηξηα – Δθ. Α Λέζβνπ

