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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(’Ιούλιος - Δεκέμβριος 1963 )

Κατά μήνα ’Ιούλιον άνέλαβεν υπηρεσίαν παρά 
τη Έφορείοι ό μέχρι τότε υπηρετών παρά τή Δ' 
Έφορείμ Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων (Κρήτης) 
Επιμελητής Μύρων Μιχαηλίδης, τοποθετηθείς 
εις αύτήν όριστικώς τόν ’Οκτώβριον τοϋ Ιδιου 
έτους.

Κατά συνέπειαν, τά ένταύθα άναφερόμενα άφο- 
ρώσιν εις τά Χρονικά τοϋ β' έξαμήνου 1963.

Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. Άγια Σοφία

Διά τοϋ Έπιμελητοϋ Μύρωνος Μιχαηλίδου 
συνεχίσθησαν αί έργασίαι διαμορφώσεως τοϋ 
δυτικοΰ τμήματος τοϋ περιβόλου τοϋ ναοΰ τής 'Α
γίας Σοφίας.

Κατά τό προαναφερόμενον χρονικόν διάστημα 
έξετελέσθη ή βάσει τών σχεδίων τής Διευθύνσεως 
Άναστηλώσεως πλακόστρωσις τοϋ προαυλίου 
καί ή διαμόρφωσις τής κλίμακος καθόδου έκ 
τής πλατείας πρός αύτό. Οΰτω διά μαρμάρινων 
παλαιών πλακών έκαλύφθη τό πρό τοϋ ναοϋ τμή
μα ώς καί αί κλίμακες, ένφ έξ άλλου τό μέσον 
τμήμα τοϋ προαυλίου έπεστρώθη διά «γκρό -μπε
τόν» άναμεμειγμένου μετά μικρών ψηφίδων (ά- 
στράκι), άφεθέντος εις τό κέντρον, άκριβώς, έπαρ- 
κοϋς όρθογωνίου χώρου, ώς κηπαρίου, καλυφθέν- 
τος διά πρασίνου.

Λήγοντος τοϋ έτους άπέμεινεν ή διαμόρφωσις 
τοϋ περιβολοτοίχου τής Β. πλευράς τοϋ προαυ
λίου καί τοϋ πρός Β. τοϋ προπύλου δυτικοϋ τμή
ματος.

Οΰτω διά τής διαμορφώσεως τοϋ προαυλίου 
τό μνημεϊον άπηλλάγη τών πρό αύτοΰ νεωτερι- 
κών κατασκευών, προεβλήθη καί παρουσιάσθη 
έν τφ συνόλφ αύτοϋ.

2. "Αγιοι ’Απόστολοι

Βάσει τών ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώ
σεως έκπονηθέντων σχεδίων έγένετο νέα πλακό- 
στρωσις τοϋ δαπέδου τοϋ ναοϋ. Μέχρι τοϋδε τό 
δάπεδον έκαλύπτετο διά πλακιδίων έξ οπτής γής, 
άτινα κατά τό πλεΐστον έφθαρμένα άπετέλουν 
άντίθεσιν πρός τήν δλην μορφήν τοϋ ναοΰ καί 
δή μετά τόν καθαρισμόν τών ψηφιδωτών καί τοι
χογραφιών.

Τό νέον δάπεδον άπετελέσθη έκ μαρμάρινων 
παλαιών πλακών, όρθογωνίων μέ τέλειον άρμόν, 
διαφόρων διαστάσεων μέ άναλογίαν μήκους πρός 
πλάτος 3:2. Έν τφ σχεδίφ καθωρίσθη μόνον τό

σχήμα καί μέγεθος τών πλακών τών μεταξύ τών 
κιόνων καί πεσσών τμημάτων.

Έξητάσθη ιδιαιτέρως ό καθορισμός τοϋ άρχι- 
κοΰ έπιπέδου τοϋ δαπέδου, τό όποιον είχε μετα- 
βληθή κατά τήν προηγουμένην διά πλακιδίων 
έπίστρωσιν, βάσει τών στοιχείων τών παρεχομέ- 
νων ύπό τών παλαιών, άρχικών κατωφλίων τών 
θυρών καί τής βάσεως τοϋ παλαιοϋ μαρμάρινου 
τέμπλου, τό όποιον καθώριζε μετά βεβαιότητος 
τό έπίπεδον τής άρχικής πλακοστρώσεως συμ- 
φωνούσης πρός αύτό τών κατωφλίων.

Εις τήν δαπάνην, συμφώνως πρός άπόφασιν 
τής 'Υπηρεσίας, συνέβαλε, κατά τό ήμισυ, τό ’Εκ
κλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ Ναοϋ.

3. Τείχη

Παραλλήλως πρός τάς ώς άνω έργασίας συνε
χίσθησαν έν μέρει, καί έργασίαι στερεώσεως έτοι- 
μορρόπων τμημάτων τών τειχών. Αί έργασίαι αύ- 
ται περιωρίσθησαν εις έμφράξεις οπών ή ρηγμά
των κατά τήν βάσιν τών τειχών καί πρός τόν ΒΑ. 
τομέα αύτών καί άπεσοβήθη ό κίνδυνος τής πε
ραιτέρω φθοράς.
Ε. ΠΡΕΣΠΑ

ΔΓ είδικώς διατεθείσης πιστώσεως έκ τοϋ κον
δυλίου Δημοσίων ’Επενδύσεων τής 'Υπηρεσίας 
έπετεύχθη ή στερέωσις καί κυρίως ή άποκατά- 
στασις στεγών τών ναών τής Μικράς Πρέσπας.

α. Παναγία Πορφύρα

Ό ναός οΰτος, καθολικόν τής άλλοτε μικράς 
όμωνύμου μονής, έρειπωθείσης κατά τόν Β' παγ
κόσμιον πόλεμον, άνεστηλώθη, έν μέρει τό 1954, 
ύπό τοϋ τότε ’Εφόρου βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων 
καθηγητοϋ κ. Στ. Πελεκανίδου, πλήν όμως ή στέ
γη «άποκατεστάθη προχείρως» (πρβλ. Σ. Πελεκα
νίδου: Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής 
Πρέσπας, Θεσσαλονίκη, 1960 σ. 94).

Λόγφ τής κατά τήν μεσολαβήσασαν δεκαετίαν 
τελείας καταστροφής τής προχείρου στέγης, έπι- 
ταχυνθείσης καί έκ τών ειδικών καιρικών συν
θηκών τοϋ άκροτάτου τούτου σημείου τής χώ
ρας, κατέστη άνάγκη νά άνακατασκευασθή αυ
τή καί νά γίνη νέα έπικεράμωσις, διά παλαιών 
κεράμων βυζαντινού τύπου (λούκια) ( Π ί ν.
446 α). Οΰτω έξησφαλίσθη πλήρως τό μνημεϊον 
διατηρούν, πλήν τοϋ Β. τοίχου καταστραφέντος 
κατά τόν Β' παγκόσμιον πόλεμον, τό σύνολον 
τών τοιχογραφιών αύτοΰ ( βλ. έ.ά. σ. 94 -108 ).

β. "Αγιος Γεώργιος

Έγένετο άποκατάστασις καί άνακεράμωσις τής 
στέγης καί τοϋ μνημείου τούτου ( Π ί ν. 446 β).
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Ή στέγη αύτοΰ είχεν ύποστή σοβαρός φθοράς, 
μέ αποτέλεσμα νά εϊσέρχωνται τά όμβρια ΰδατα 
καί νά καταστρέφωνται αί σφζόμεναι τοιχογρα- 
φίαι. Δέον νά σημειωθώ ότι ό ναός χρησιμοποιεί
ται καί σήμερον, ώς ό μόνος υπάρχων, υπό των 
όλίγων κατοίκων τοϋ έγγύς κειμένου χωρίου 'Α
γίου 'Αχίλλειου.

Κατά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών μέγα σχε- 
τικώς τεμάχιον έπιχρίσματος (σουβά) έξ άσβέ- 
στου καί άχύρου, εύκόλως άποκολληθέν, άπεκά- 
λυψε συνέχειαν των τοιχογραφιών έπί τοϋ Β. τοί
χου, αγνώστων μέχρι τοϋδε, καθ’ ότι ό ναός έφέ- 
ρετο διασφζων τοιχογραφίας μόνον είς τόν άνα- 
τολικόν τοίχον ( έ. ά. σ. 86 κ.έ.).

Τό άποκαλυφθέν τμήμα παριστμ μέρος τής είς 
Άδου Καθόδου ( Π ί ν. 447 α) καί μέρος έπί- 
σης τοϋ θαύματος (δρακοκτονίας) τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου ( Π ί ν. 447 β ). 
γ. Βασιλική 'Αγίου ’Αχίλλειου

Έπ’ εύκαιρίςι των έργασιών άποκαταστάσεως 
τών ώς άνω μνημείων, έγένετο καί μερικός καθα
ρισμός τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ σημαντικωτάτου τού
του μνημείου. Λόγο) τής έρειπιώδους καταστά- 
σεως τοϋ ναοΰ, ύπήρχεν έν αύτφ τεραστία έπίχω- 
σις καί βλάστησις. Έξερριζώθησαν τά δένδρα καί 
άφηρέθη τό μεγαλύτερον μέρος τής έπιχώσεως. 
δ. Ναός Άγιου Νικολάου

Ό παρά τό χωρίον Πόλη ( άλλοτε Βίνενι όνο- 
μαζόμενον) βυζαντινός, τρίκογχος έγγεγραμμέ- 
νος καί ήμιερειπωμένος ναός ούτος έκαλύπτετο 
πλήρως όπό άγριας βλαστήσεως, καθιστάμενος 
σχεδόν άθέατος. Κείμενος ούτος έν τώ μέσψ έκ- 
τεταμένης βαλτώδους περιοχής έδιδε τήν έντύ- 
πωσιν λόχμης.

Ό έπισκέπτης ώφειλε νά γνωρίζη καλώς ότι 
έπρόκειτο περί μνημείου κεκαλυμμένου καί νά 
προσέγγιση αύτό, διά νά τό άνακαλύψη. Ή κατά 
τόν προηγηθέντα βαρύτατον χειμώνα άνοδος τής 
στάθμης τών ύδάτων τής λίμνης είχεν ώς αποτέ
λεσμα νά καλύψουν ταΰτα μέγα μέρος τής παρό
χθιου περιοχής, καί οΰτω ή μέν προσπέλασις 
πρός τό μνημεΐον έπετυγχάνετο έξ ώρισμένου ση
μείου, ή δέ βλάστησις ηύξήθη έτι περισσότερον.

Οδτω πρός συμπλήρωσιν τών έργασιών άπεκό- 
πησαν τά δένδρα, άπηλλάγη τό μνημεΐον άπό τήν 
καταστρεπτικήν έπίδρασιν τών όλονέν βαθύτε- 
ρον είσχωρουσών ριζών καί τών έπ’ αύτοΰ ήπλω- 
μένων κισσών καί, έπί τι τούλάχιστον χρονικόν 
διάστημα, άπεκαλύφθη (Π ί ν. 448 α - β ).
Γ. ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Τό έν τή συνοικίςι Γεράνεια τής Σιατίστης κεί
μενον ’Αρχοντικόν Πουλκίδου ή ώς συνήθως όνο-

μάζεται «τής Πούλκως», έξαγορασθέν ύπό τής 
Υπηρεσίας καί διατηρούν άριστα, όσον όλίγα, 
τήν άρχικήν του μορφήν καί τά διακοσμητικά του 
στοιχεία, είχεν ύποστή σοβαράς φθοράς είς τήν 
στέγην καί τά πρός Β. παραθυρόφυλλα. 'Ως έκ 
τούτου είσήρχοντο τά όμβρια ΰδατα καί αΐ χιό- 
νες. Τό προκεχωρημένον τής έποχής, καθ’ ήν 
ήρχισαν αί έργασίαι προστασίας τοϋ μνημείου, 
έπέτρεψε μερικήν στερέωσιν τής στέγης καί άντι- 
κατάστασιν τών έφθαρμένων κεράμων, πρός άν- 
τιμετώπισιν τοϋ έπερχομένου χειμώνος. Έστε- 
ρεώθησαν έπίσης τά έφθαρμένα παραθυρόφυλλα 
καί άπεσοβήθη διά τι διάστημα ό κίνδυνος τής 
περαιτέρω καταστροφής. Μετά τάς έργασίας ταύ- 
τας, παρά τόν δριμύν χειμώνα, διεπιστώθη ή έξα- 
σφάλισις τοϋ μνημείου. Παρά ταϋτα ή όλοκλήρω- 
σις τών έργασιών άποκαταστάσεως τής στέγης 
καί τών λοιπών παραθύρων θεωρείται έπιβεβλη- 
μένη, καθ’ ότι καί πλεϊστα άλλα σημεία τής στέ
γης άπεδείχθησαν έπισφαλέστατα καί μικρός 
περαιτέρω άντοχής.

Δ. ΕΛΑΣΣΩΝ

Ναός Όλυμπιωτίσσης

Τό συνεργεΐον τοϋ καλλιτέχνου - συντηρητοΰ 
Φ. Ζαχαρίου συνέχισε καί έφέτος τάς έργασίας 
καθαρισμοϋ τών τοιχογραφιών τοϋ μνημείου, δια- 
τεθείσης πρός τοϋτο ειδικής πιστώσεως ύπό τής 
Υπηρεσίας.
Ε. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Λήγοντος τοϋ θέρους, ήρχισαν αί έργασίαι τής 
στερεώσεως τοϋ παρά τόν άρσανάν τής μονής 
Χελανδαρίου κειμένου Πύργου Μυλουτίν.

Ό πύργος ούτος είχεν, έκ τής μακροχρονίου έγ- 
καταλείψεως, ύποστή πολλάς φθοράς είς τήν τοι
χοποιίαν άπό τής βάσεως μέχρι τής κορυφής, 
τόσον έσωτερικώς όσον καί έξωτερικώς. Είς τού
το συνέβαλε καί τό γεγονός ότι αί πλάκες τής 
στέγης είχον καταρρεύσει, είχε δ’ έξ αύτής άπο- 
μείνει μόνον ό ξύλινος σκελετός. Δεδομένου δέ 
ότι ό πύργος όρθοϋται είς ΰψος περί τά 30 μ. έν 
μέσω κοιλάδος άνοικτής πρός τήν θάλασσαν 
προσβαλλόμενος όπό τών σφοδρών άνέμων, εχρη- 
ζεν ούτος γενικής άντιμετωπίσεως, στερεώσεως 
τούτέστιν τών έκ τών έκτεθεισών συνθηκών δη- 
μιουργηθέντων ρηγμάτων καί όπών είς τήν τοιχο
ποιίαν. Οΰτω κατεσκευάσθη, κατ’ ανάγκην, ξύ- 
λινον Ικρίωμα καθ’ όλον αύτοϋ τό ύψος καί κα
τέστη δυνατή ή έκτέλεσις τών έργασιών.

Λόγω τοϋ έπελθόντος χειμώνος αί έργασίαι 
διεκόπησαν, ϊνα συνεχισθοϋν κατά τό προσεχές 
έτος.

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Ναός 'Αγίου Γεωργίου Πρέσπας: α. Τμήμα τής άποκαλυφθείσης τοιχογραφίας παριστώσης τήν εις 
"Αδου κάθοδον, β. Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ θαύματος (δρακοκτονίας) τού Αγίου
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Πρέσπα: α - β. Ό παρά τό χωρίον Πύλη ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου πρό καί μετά τόν καθαρισμόν
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