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διακοσμήσεις είναι αί από τοΰ 1311 τοιχογραφίαι τοϋ ναΐσκου εις το χωρίον 
Σπηλιές τής Εύβοιας (Περιοδ. 'Ελληνικά, 1,1928,101 κε.). Απλή σύγκρισις 
των τελευταίων τούτων προς τάς σχεδόν συγχρόνους λαμπρός τοιχογρα
φίας τοΰ παρεκκλησίου τής Μονής τής Χώρας εις την Κων]πολιν, τάς προσ- 
φάτως καθαρισθείσας (P. U n d e r w ο o d εν Dumbarton Oaks Papers- 
9/10, 1956, είκ. 63-105 καί 11, 1957, είκ. 1 - 51) δεικνύει την άπόστασιν, 
πού χωρίζει την επίσημον τέχνην των παλαιολογείων χρόνων από την 
επαρχιακήν, την έμμένουσαν εις την παλαιόν παράδοσιν.

Τα άνωτέρερ διά βραχύτατων εκτεθέντα μας επιτρέπουν, νομίζω, να 
θεωρήσωμεν τάς τοιχογραφίας τοΰ Γκράντατς καί τοΰ Άρίλγιε ως δυο 
κρίκους τής άλΰσεως, πού αποτελεί τό συντηρητικόν εκείνο ρεύμα, την 
ΰπαρξιν τοΰ οποίου πιστοποιεί σειρά δλη μνημείων τής Ελλάδος, χρονολο
γουμένων από τοΰ 13ου μέχρι τοΰ 15ου αίώνος. Δεν πρόκειται λοιπόν ούτε 
περί σταματήματος ούτε περί δισταγμών ή οπισθοχωρήσεων τής τέχνης εις 
τάς τοιχογραφίας αύτάς, δπως ενόμιζεν ό αείμνηστος Millet, δ όποιος ασφα
λώς θά διετύπωνε διαφορετικά την γνώμην του, αν ειχον περιέλθει εις 
γνώσιν του τα αδημοσίευτα τότε ακόμη μνημεία τής Ελλάδος, τα άντιπρο- 
σωπεΰοντα τό συντηρητικόν αυτό ρεΰμα.

Έξ δσων ανωτέρω ελέχθησαν καθίσταται σαφές πόση είναι ή σημα
σία τών τριών συνόλων τοιχογραφιών, τής Σοπότσανι δηλαδή, τοΰ Γκράν
τατς καί τοΰ Άρίλγιε, τών περιεχομένων εις τό δεύτερον τοΰτο λεύκωμα 
τών μεσαιωνικών τοιχογραφιών εις την Σερβίαν, διά την από πάσης άπό- 
ψεως άρτίαν εμφάνισιν τοΰ οποίου πλεΐσται δφείλονται χάριτες εις τον επι- 
μεληθέντα την εκδοσιν κ. A. Frolow.

A. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Recueil des travaux sur la protection des monuments histori
ques. ’Έκδ. Direction de l’Institut Fédéral pour la protection des 
monuments historiques. Τομ. IV-V, 1953 - 1954 (Beograd 1955).

Εις τον Γ' τόμον τών «Μακεδονικών» (Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 
432 κε.) έσχον την ευκαιρίαν να παρουσιάσω τούς τρεις πρώτους τόμους 
τοΰ υπό τον τίτλον «Sbornik zatiste spomenika Kulture» δελτίου, τοΰ 
έκδιδομένου υπό τοΰ Institut Fédéral pour la protection des monuments 
historiques, έδρεύοντος έν Βελιγραδίφ. Tò ανωτέρω Ίνστιτοΰτον συνεχίζει 
μετά περισσής άποδοτικότητος την γόνιμον δράσιν του, ήτις αντικατοπτρί
ζεται εις τον παρόντα τόμον IV - V. Εύκταΐον θά ήτο ΐνα όλων τών εις 
τον τόμον τοΰτον περιεχομένων μελετών έδημοσιεύετο περίληψις εις ευρω
παϊκήν τινα γλώσσαν, εις τρόπον ώστε να καθιστάμεθα πλήρως κοινωνοί 
τοΰ άξιολόγου περιεχομένου αυτών. 'Οπωσδήποτε καί αί δλίγαι καί περιω-
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ρισμέναι εις την γαλλικήν περιλήψεις εξυπηρετούν κάπως τό ενδιαφέρον καί 
την φιλομάθειαν.

Αί πρώται εκατόν τριάκοντα επτά σελίδες (9 - 146) τοΰ τόμου τοΰτου 
περιέχουν τα πρακτικά τοΰ κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1953 συνελθόντος εις Σπά- 
λατον Συνεδρίου τών εκπροσώπων τών επί μέρους 'Υπηρεσιών Άναστηλώ- 
σεως 'Ιστορικών Μνημείων τών Δημοκρατιών τοΰ Γιουγκοσλαβικού Κρά
τους. Δεν θά ήτο υπερβολή, εάν ή τοιαΰτη περ'ι τα ιστορικά κα'ι αρχαιολο
γικά μνημεία στοργή εχαρακτηρίζετο ως σπανία, αν όχι πρωτοφανής, 
τιμώσα άναμφιβόλως καί τό δίδον τάς κατευθύνσεις Κεντρικόν Ίνστιτοΰτον, 
άλλα καί τάς Ιπί μέρους σχετικός υπηρεσίας. Έκ τής πληθΰος καί τής ποι
κιλίας τών άναπτυχθέντων κατά τήν πενθήμερον σύνοδον θεμάτων κατα
δεικνύεται ή σοβαρότης, με τήν οποίαν αντιμετωπίζονται τα πολλαπλά καί 
πολύμορφα άναστηλωτικά καί άλλα προβλήματα συντηρήσεως τών ιστορι
κών μνημείων. *

’Επί τών θεμάτων τούτων αξιόλογοι είναι αί παρατηρήσεις τοΰ Milan 
Prelog, διευθυντοΰ τοΰ ’Ινστιτούτού άναστηλώσεως τοΰ Zagreb, τοΰ Boris 
Gipan, άρχιτέκτονος, διευθυντοΰ τοΰ αΰτοΰ ’Ινστιτούτού τών Σκοπιών καί 
τοΰ καθηγητοΰ Άλεξ. Deroko, <5 όποιος είδικώς επέμεινεν επί τοΰ σημείου 
τής προστασίας τής αρχαίας πολεοδομικής μορφής ώρισμένων παλαιών πό
λεων, όπως τοΰ Dubrovnik, Trogir, Pec', Mitrovic'a καί ιδιαιτέρως τής 
Πριστίνης, τής Πρισρένης, τής Άχρίδος, τών Βελεσσών, τοΰ Κρουσόβου 
κ. ά. Έπί τή εύκαιρίςι ό Deroko παρατηρεί διά τήν Πριστίναν ότι «οί 
πολεοδόμοι κατέστρεψαν τό ήμισυ τής παλαιάς πόλεως καί τάς χαρακτηρι
στικός παλαιάς οδούς. Άνέμιξαν, λέγει, τα σπίτια, τα δοξάτα, τάς στέγας 
των καί τούς μιναρέδες τών τεμενών με πελώρια κτήρια τής τελευταίας 
μόδας, δημιουργήματα τών μαθητών τοΰ Le Corbusier» (σελ. 129). Δυσά- 
ρεστον είναι τό φαινόμενον, τό υπό τοΰ Deroko περιγραφόμενον, καί αίσθα- 
νόμεθα τον πόνον τοΰ Σέρβου συναδέλφου, όταν βλέπωμεν ότι καί εις τον 
τόπον μας όχι μόνον διά τάς άλλας, δευτερευούσης σημασίας, πόλεις δεν 
λαμβάνεται ούδεμία μέριμνα, άλλα καί πόλεις ως ή Θεσσαλονίκη, ή Βέροια, 
ή Καστοριά, ή Καλαμπάκα, τα ’Ιωάννινα κ. ά. καθημερινώς καταστρέφον- 
ται, διότι ούδείς έχει τό θάρρος καί τήν τόλμην να προβάλη άρνησιν εις 
τήν άδηφαγίαν τών ισχυρών, άπό τούς οποίους ή καθ’ ημέραν αύξανομένη 
έφεσις πλουτισμού άφαιρεί καί συνείδησιν καί σεβασμόν προς τούς καλλι
τεχνικούς καί άλλους θησαυρούς τής ιστορίας.

Τον Deroko συμπληροΐ ό άρχιτέκτων Krunic', ό όποιος προσθέτει ότι 
ή προστασία τοΰ κράτους δεν πρέπει να περιορισθή εις μεμονωμένα μνη
μεία ή εις τμήματα τινά πόλεων, άλλα να περιλάβη καί μεγαλύτερα σύνολα, 
καί πόλεις ολοκλήρους. Ού'τω μόνον είναι δυνατόν, προσθέτει, να περισωθή 
ό εθνολογικός (λαογραφικός) πλούτος (σελ. 129).
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Πάντα, άρθρα, μελέται, ανακοινώσεις εϊς το άνά χεΐρας δελτίον, είναι 
αξία πολλού λόγου, ιδιαιτέρως ό'μως θά έπεθύμουν να έπιστήσω την προ
σοχήν των ενδιαφερομένων εις τάς ακολούθους μελετάς καί ανακοινώσεις — 
εκθέσεις περί τών νέων εργασιών.

1. — Arcli. Slobodan Μ. Nenadovic', Travaux de 
conservation au monastère de Studenica. (271 - 286).

Ό πολύπειρος ουτος άναστηλωτής — άρχιτέκτων εις τό ανωτέρω 
άρθρον του, άφοΰ έν αρχή εξετάζει τό ιστορικόν τών εκάστοτε επισκευών 
τοΰ καθολικού τής Παναγίας τής Μονής τής Studenica, εν συνεχείς έκθέτει 
λεπτομερώς τάς βασικάς προϋποθέσεις ιής υπό τάς οδηγίας αυτού άναστη- 
λώσεως τού μνημείου, ήτις ήρξατο κατά τό έτος 1952 καί έσυνεχίσθη καί 
εις τα επόμενα δυο έτη. Κατά τό 1953 εγένοντο αί σπουδαιότεροι έργασίαι 
καί ιδιαιτέρως εις τον τεράστιον τρούλλον τού μνημείου, ό όποιος εν άντι- 
θέσει προς την διά μαρμάρου έπένδυσιν ολοκλήρου τοΰ κτίσματος σύγκει- 
ται έκ πώρων λίθων και πλίνθων εναλλάξ διατεθειμένων. Τό άξιόλογον 
τούτο άρθρον συνοδεύεται υπό πλήθους φωτογραφιών καί σχεδίων. Έπ’ 
εύκαιρίρ τών ανωτέρω εργασιών εγένετο καί ή άπομάκρυνσις έκ τών εσωτε
ρικών τοίχων τοΰ μνημείου τών νεωτέρων τοιχογραφιών, τών έκτελεσθεισών 
κατά τό έτος 1846 υπό τού Samuilo Rakic'. Διά τής Ιργασίας ταύτης 
ήλθον εϊς φώς αί παλαιαί τοιχογραφίαι, σύγχρονοι τού μνημείου, τών 
οποίων δείγματα δημοσιεύοντα εις τό αυτό περιοδικόν έν σελ. 327 κε. 
εϊκ. 24, 25, 26.

2. — Arch. Boris Cipan, Protection des monuments de 
la R. P. de Macédoine. (311 - 326).

Aï σπουδαιότεροι τών έργασιών τούτων έγένοντο εϊς την ’Αχρίδα και 
ιδιαιτέρως εις τρία έκ τών κυριωτέρων μνημείων αυτής, την Άγ. Σοφίαν, 
τον Άγ. Κλήμεντα καί τούς Άγ. Κωνσταντίνον και Ελένην.

’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι αί έργασίαι εις την Άγ. Σοφίαν, περί 
τών οποίων και άλλοτε (Μακεδονικά Γ', 1953-1955, 439) έδωσα περιεκτι
κήν έκθεσιν. ’Ενταύθα έπιθυμώ να έπιστήσω τήν προσοχήν τών ένδιαφε- 
ρομένων έπί τών έργασιών άναστηλώσιως, αί όποϊαι ένεκα τής καταστρο
φής τού μνημείου άλλοτε θά έθεωρούντο σχεδόν αδύνατοι. Τοιαύται είναι 
πρώτον ή έπαναφορά τού νοτίου τοίχου εϊς τήν κάθετον, από τής οποίας 
παρουσίαζεν άπόκλησιν 0, 68 μ. Ή έργασία αύτη έγένετο άνευ τής κατε- 
δαφίσεως καί τής έκ νέου έπανοικοδομήσεως τού τοίχου διά τού λεγομένου 
συστήματος «Treviso», τού οποίου τό πρώτον γίνεται χρήσις εις άναστηλω- 
τικάς έργασίας. Τήν έργασίαν ταύτην έχρηματοδότησεν, ως έλέγχθη καί 
άλλοτε, έν πολλοϊς ή UNESCO καί τήν διηύθυνεν ό γνωστός ’Ιταλός άρχι- 
τέκτων — άναστηλωτής F. Forlati. Προ τής έπαναφοράς τοΰ τοίχου εις 
τήν κατακόρυφον αί έπί τών παρειών του τοιχογραφίαι άπεσπάσθησαν διά



των μεθόδων «Strappo» καί «Stracco» καί ούτως ή δομική εργασία έγένετο 
ελευθέριος, ανευ φόβου καταστροφής τών τοιχογραφιών, αί όποΐαι αργότε- 
ρον επανετοποθετήθησαν εις τάς θέσεις των. Κατά τάς ως όίνω εργασίας 
ένεφανίσθησαν πλεισται όσαι νέαι τοιχογραφίας άνήκουσαι εις τον πρώτον 
στρώμα (1037 - 1056). Περί τούτων μελέτην πολύ χρήσιμον, διά το νέον 
υλικόν κυρίως, το όποιον περιέχεται έν αυτή, έδημοσίευσεν ό Peter Mil- 
jkovic' - Pepek εις τό Δελτίον τοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου τών Σκοπιών 
(Receuil des travaux, Skopia 1955. Publication du Musée Archéologique 
Skopje, Tome 1 No 3, 37 - 70 μετά 21 φωτογραφιών εντός καί 31 εκτός 
κειμένου καί 2 σχεδίων).

"Ετερον μνημεΐον άναστηλωθεν είς την ’Αχρίδα, εκτός τού 'Αγ. Κλή- 
μεντος, περί τοϋ οποίου έκτενώς εξ άλλης αφορμής άνεφέραμεν εις τον Τ’ 
τόμον τών Μακεδονικών (σελ. 433), είναι ό ναός τών 'Αγ. Κωνσταντίνου 
καί Ελένης, περ'ι τών αξιόλογων τοιχογραφιών τού οποίου εδημοσίευσε 
μελέτην ή Mirjana Corovic - Ljubinkovic' εις Starinar II, 1951, 175-184. 
Μού δίδεται τώρα ή ευκαιρία να επιστήσω την προσοχήν τής συγγραφέως 
επί τής παρατηρήσεώς της εις τήν επιγραφήν τής Πρεσβυτέρας Μαρίας, 
μητρός τοϋ κτήτορος Παρθενίου ίερομονάχου. Ή κ- Mirjana Ejübincovic 
τό επίθετον «πρεσβυτέρα» θεωρεί ώς ιερατικόν βαθμόν κα'ι σημειοΐ, «Même 
la mère du donateur Partenie est presbytérienne, cas jusqu’ à présent 
inconu dans notre histoire de I’ Église du Moyen âge». Άναμφιβόλως 
δεν πρόκειται περ'ι πρεσβυτέρας υπό τήν έννοιαν ίερείας, ουδέποτε άλλωστε 
έμφανιζομένης είς τήν χριστιανικήν εκκλησίαν, — αί διακόνισσαι ήσαν πάν
τοτε βοηθητικά πρόσωπα — άλλ’ ως καί μέχρι σήμερον παρ’ "Ελλησιν, υπό 
τήν έννοιαν συζύγου πρεσβυτέρου, ίερέως.

3. — Arch. Slobodan Μ. Nenadovic, Aperçu des 
travaux du Service des monuments historiques de la R. P. de Serbie 
(1950-1953).

Ό κ. Nenadovic εκθέτει τάς εργασίας, τάς γενομένας επί πλείστων 
δσων μνημείων τής Σερβίας καί ιδιαιτέρως επί τής εκκλησίας τής Πανα
γίας Ejeviska έν Πρισρένη, περί ής διελάβομεν είς τον προηγοΰμενον τόμον 
τών Μακεδονικών (σελ. 440), καί τοϋ καθολικού τής Παναγίας τής Μονής 
τής Studenica, περί ής' άνωτέρο).

Αύταί είναι αί σπουδαιότεροι κατά τήν γνώμην μου μελέται, ανακοι
νώσεις καί εκθέσεις, αί περιεχόμεναι είς τούς παρόντας τόμους, αϊτινες κα
θιστούν τό άξιόλογον Sbornik τοϋ Γιουγκοσλαβικού ’Ινστιτούτου Προστα
σίας τών'Ιστορικών Μνημείων περιοδικόν διεθνούς επιστημονικής σημα
σίας καί ιδιαιτέρου κύρους περί τάς άναστηλωτικάς εργασίας.

Σ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
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