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Αποχαιρετισμός στην Raffaella Farioli Campanati

11 Δεκεμβρίου 1934 – 9 Δεκεμβρίου 2021

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία αναγγέλει με λύπη στα μέλη και
στους φίλους της την απώλεια, στις 9 Δεκεμβρίου, της διαπρεπούς ιταλίδας
βυζαντινολόγου Raffaella Farioli Campanati, ομότιμης καθηγήτριας του
Πανεπιστημίου της Μπολώνια (Università degli Studi di Bologna), η οποία
ήταν επίτιμο μέλος της Εταιρείας και μέλος του διεθνούς επιστημονικού
συμβουλίου της έκδοσης του Δελτίου της ΧΑΕ από το 2006.

Η Raffaella Farioli Campanati σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο
της Μπολώνια με καθηγητή τον Giuseppe Bovini και απέσπασε σειρά
σημαντικών υποτροφιών και διακρίσεων από τα πανεπιστήμια του
Βελιγραδίου και του Μάιντζ και από άλλα ιδρύματα. Η διδακτική της
σταδιοδρομία άρχισε το 1964 από το Πανεπιστήμιο της Μπολώνια και
συνεχίστηκε σε εκείνο της Πίζας. Το 1976 εξελέγη στην έδρα της



Χριστιανικής και Μεσαιωνικής Αρχαιολογίας στην Μπολώνια, όπου
επιτέλεσε με αφοσίωση ένα πλούσιο και γόνιμο διδακτικό έργο, επί τριάντα
τέσσερα χρόνια. Δίδαξε επίσης επί μακρόν στην Ιταλική Αρχαιολογική
Σχολή Αθηνών. Παράλληλα, ανέλαβε τη διεύθυνση του Istituto di Antichità
ravennati e bizantine στη Ραβέννα, όπου συνέχισε τις ετήσιες διεθνείς
βυζαντινολογικές συναντήσεις και την έκδοση της σειράς Corsi di cultura
sull'arte ravennate e bizantina, ενώ διηύθυνε επίσης το περιοδικό Felix Ravenna
και τη σειρά των μονογραφιών του.

Παρόλο που η βυζαντινή Ραβέννα και τα ψηφιδωτά της βρίσκονταν
σταθερά στο επίκεντρο των επιστημονικών ενδιαφερόντων της, ανέπτυξε
πλούσια δράση σε άλλες θέσεις εντός και εκτός Ιταλίας. Ως ανασκαφέας,
ερεύνησε παλαιοχριστιανικά μνημεία στη Λιβύη (el Khadra) και τη Συρία
(Bosra). Από το 1991 έως το 2006 διηύθυνε την ανασκαφή του Ιταλικού
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών στη Μητρόπολη της Γόρτυνας Κρήτης,
στην επισκοπική βασιλική.

Δημοσίευσε συνολικά έξι μονογραφίες και πολλές δεκάδες μελετών σε
επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Για
το έργο της, το οποίο υπήρξε θεμελιώδες για την πρόοδο των βυζαντινών
σπουδών στην Ιταλία, απέσπασε διακρίσεις από πολλά επιστημονικά
ινστιτούτα και ιδρύματα στη χώρα της και το εξωτερικό.

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει θερμά συλλυπητήρια
προς τους οικείους της Raffaella Farioli Campanati
και την ιταλική βυζαντινολογική κοινότητα.
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