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Χαιρετισμοσ

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (EKBMM) 
διοργάνωσε την Δ΄ Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα Βυζαντινά Μνημεία και 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά IV: Χάρτα Προστασίας Μνημείων της 

Βυζαντινής Κληρονομιάς, καλωσορίζοντας με ιδιαίτερη χαρά στη Θεσσαλονίκη 
34 εκπροσώπους από 21 χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της βόρειας 
Άφρικής κ.α. Ή συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως 
τις 2 Δεκεμβρίου 2018, τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 
για την UNESCO και αποτέλεσε κεντρική δράση των εορτασμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Με τη διοργάνωση αυτή έκλεισαν 20 χρόνια δράσης του EKBMM το οποίο 
ιδρύθηκε το 1997 ως Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τους ιδρυτικούς σκοπούς του, το EKBMM 
αναπτύσσει διακρατικές και διεθνείς συνεργασίες παρέχοντας τεχνογνωσία για 
την υποστήριξη έργων αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής 
των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. 
Δραστηριοποιείται στις περιοχές των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της 
Μέσης Άνατολής, όπου σώζονται μνημεία του βυζαντινού πολιτισμού ή της επιρ-
ροής και ακτινοβολίας του. 

Στο πλαίσιο των σκοπών του, το EKBMM συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς οργανισμούς. Στις δράσεις του κατά τη διάρκεια της εικοσάχρονης 
πορείας του περιλαμβάνονται συντηρήσεις ψηφιδωτών (Συρία, Ισραήλ, Ιορδανία), 
τοιχογραφιών (Άλβανία, Κόσοβο) και εικόνων (Άλβανία, Βουλγαρία, Ελληνικό 
Ινστιτούτο της Βενετίας) καθώς και η σύνταξη μελετών και έργα αποκατάστασης 
μνημείων (Σερβία, Άλβανία, Τουρκία). Ή οργάνωση εκθέσεων, η (συν)διοργάνω-
ση συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων στους τομείς της συντήρησης και 
αποκατάστασης των μνημείων, η δημιουργία βάσεων δεδομένων για την καταγρα-
φή των μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς καθώς και οι εκδόσεις συναφών 
έργων αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του. Επιπλέον, το 
EKBMM διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω των οποίων πραγματοποί-
ησε συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως το Εγερία, για τα μεσογειακά μεσαιωνικά 
προσκυνήματα, το Ολκάς, για τα μεσαιωνικά λιμάνια στους θαλάσσιους δρόμους 
από το Άιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα, και η συνέχειά του, το πρόγραμμα Λιμήν, για 
τα πολιτιστικά λιμάνια στις ίδιες περιοχές. Τα προγράμματα αυτά βασίστηκαν σε 
εκτεταμένα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ πολλών χωρών.

Ή επιλογή της Θεσσαλονίκης ως έδρας του EKBMM συνδέεται με τον ιστο-
ρικό ρόλο της πόλης κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της Βυζαντινής 
Άυτοκρατορίας, με την καθοριστική συμβολή της στη διάδοση του βυζαντινού 
πολιτισμού και της βυζαντινής τέχνης, ιδιαίτερα στο Βαλκανικό χώρο, καθώς και 
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με τον μεγάλο αριθμό των σωζόμενων μνημείων της που καλύπτουν ένα ευρύτατο 
χρονικό φάσμα, από τον 4ο ως τον 15ο αιώνα, και είναι εγγεγραμμένα στον κατά-
λογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ή επιλογή της Θεσσαλονίκης 
ως έδρας του EKBMM σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι τα μνημεία της απο-
καταστάθηκαν υποδειγματικά μετά τους σεισμούς του 1978 και το επιστημονικό 
δυναμικό της πόλης ανέπτυξε σημαντική τεχνογνωσία σε αποκαταστάσεις και 
συντηρήσεις βυζαντινών μνημείων. 

Κομβικής σημασίας για τη διεύρυνση των δράσεων του EKBMM, σύμφωνα 
πάντα με τους καταστατικούς του στόχους, υπήρξε η Ά΄ Διεθνής Συνδιάσκεψη για 
τα Βυζαντινά Μνημεία και τη Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά που συγκλήθη-
κε με πρωτοβουλία του EKBMM στη Θεσσαλονίκη το 2001. Οι εκπρόσωποι των 
κρατών που συμμετείχαν, αναγνωρίζοντας την έλλειψη μιας ενιαίας προσέγγισης 
και ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την προστασία της βυζαντινής κληρονομιάς 
στις χώρες τους, ανέθεσαν στο ΕΚΒΜΜ τη σύνταξη μιας Χάρτας αρχών για τη 
συντήρηση, προβολή και προστασία των βυζαντινών μνημείων, όπου αυτά και 
αν βρίσκονται. Ο δρόμος της προετοιμασίας ήταν μακρύς. Συγκλήθηκαν τρεις 
συναφείς διεθνείς συνδιασκέψεις. Το κείμενο συνέταξε Επιστημονική Επιτροπή 
έγκριτων ελλήνων ειδικών επιστημόνων, νυν και πρώην μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του EKBMM, οι οποίοι, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες διεθνείς 
Χάρτες, οδηγίες και αρχές συντήρησης και προστασίας για τα μνημεία παγκόσμιου 
πολιτισμού, κατέγραψαν και κωδικοποίησαν τη συσσωρευμένη θεωρητική γνώση 
και πρακτική τεχνογνωσία συντάσσοντας μια Χάρτα εξειδικευμένη για τις επεμ-
βάσεις στα βυζαντινά μνημεία. Στη συνέχεια το κείμενο τέθηκε υπόψη διεθνούς 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Τέλος ενσωματώθηκαν οι ουσιαστικές παρατηρήσεις 
και απόψεις των εκπροσώπων των χωρών που ενεργά συμμετείχαν στην Δ΄ Διεθνή 
Συνδιάσκεψη και ενέκριναν ομόφωνα το τελικό κείμενο.

Ή Χάρτα θέτει ορισμένες κοινά αποδεκτές γενικές αρχές για την προστασία, 
αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων βυζαντινών ή της ευρύτερης 
επιρροής και ακτινοβολίας του Βυζαντίου. Έργα υψηλής τέχνης αλλά και τεκμήρια 
της καθημερινότητας, τα μνημεία αυτά που συνθέτουν έναν πολιτιστικό θησαυρό 
−τμήμα της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς− έχουν 
υποστεί τη φθορά του χρόνου και των ιστορικών συγκυριών. Οι δυσμενείς μάλι-
στα εξελίξεις και οι πολεμικές συρράξεις που δυστυχώς πρόσφατα έπληξαν και 
πλήττουν ορισμένα από τα κράτη που συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη καθιστούν 
την ύπαρξη μιας χάρτας αρχών προστασίας και επέμβασης περισσότερο επίκαιρη 
και αναγκαία από ποτέ. 

Ευελπιστούμε ότι η Χάρτα θα υιοθετηθεί από το ICOMOS και την UNESCO 
παίρνοντας τη θέση της ανάμεσα στις άλλες διεθνείς Χάρτες προστασίας των 
μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και χρήσιμο εργαλείο για τα κράτη που συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη, 
και όχι μόνο γιατί η Χάρτα παραμένει ανοιχτή για περαιτέρω συμμετοχές και άλλων 
χωρών.
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Το κοινό πολιτιστικό παρελθόν, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις πολυπο-
λιτισμικές ζυμώσεις και τις ιστορικές συνθήκες που μοιραστήκαμε οι χώρες που 
συνυπογράψαμε τη Χάρτα, μας ενώνει και −παρά τη διαφορετικότητα των σημερι-
νών λαών, θρησκειών και πολιτισμών− μας καθιστά υπεύθυνους για τη διατήρηση 
των μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές. Άυτό το 
κοινό μας πολιτιστικό παρελθόν, θεμελιωμένο στη βυζαντινή οικουμενικότητα, 
καθώς και τα μνημεία που θέλουμε να προστατέψουμε και να εντάξουμε στις 
σύγχρονες κοινωνίες μας μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ειρηνικής συνύπαρξης, 
αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συν-διαμόρφωσαν 
και συνυπέγραψαν τη Χάρτα.

Τιμώντας την πόλη με τον ανεκτίμητο πλούτο σε βυζαντινά μνημεία, την πόλη 
που εδρεύει το EKBMM και που φιλοξένησε όλες τις συναφείς διεθνείς συνδια-
σκέψεις, ομόφωνα αποφασίστηκε η Χάρτα Προστασίας Μνημείων της Βυζαντινής 
Κληρονομιάς να ονομαστεί Χάρτα της Θεσσαλονίκης.

Το EKBMM ευχαριστεί θερμά τους βασικούς χορηγούς, το ΥΠ.ΠΟ.Ά για 
την επιχορήγηση που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση της Δ΄ Διεθνούς 
Συνδιάσκεψης και την Aegean Airlines για την ευγενική προσφορά των αερο-
πορικών εισιτηρίων. Ευχαριστίες απευθύνει επίσης στο Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού και στην Εφορεία Άρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για τη σύμπραξη 
και συμβολή τους στην υλοποίηση της Συνδιάσκεψης, και σε όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς και φορείς που αγκάλιασαν με ενδιαφέρον τη διαδικασία ψήφισης 
της Χάρτας. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλει στους εκπροσώπους των κρατών 
που συμμετείχαν και συνεισέφεραν ουσιαστικά στη συν-διαμόρφωση του τελικού 
κειμένου της Χάρτας.

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη
Ομότιμη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
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Keynote Address

The European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments 
(EKBMM) having held the 4th International Conference on the subject of 
‘Byzantine Monuments and World Heritage IV: Charter for the Protection 

of Μonuments of Byzantine Ήeritage’, had the great pleasure to welcome to 
Thessaloniki 34 delegates from 21 countries of the Balkans, the Mediterranean, 
North Africa, etc. The conference, which took place between 30 November and 
2 December 2018 under the auspices of UNESCO’s Greek National Committee 
constituted the central activity for celebrating the EU’s European Year of Cultural 
Heritage 2018.

The organising of this event also marked 20 years of the EKBMM, which was 
founded in 1997 as a Legal Entity of Private Law, presided over by the Ministry 
of Culture, and based in Thessaloniki. According to its founding objectives, the 
EKBMM aims to develop transnational and international collaboration, providing 
know-how to support restoration, conservation, presentation and promotion 
projects on Byzantine and Post-Byzantine monuments located outside Greece. It 
is active in the regions of the Balkans, the Black Sea and the Middle East, where 
monuments of Byzantine culture or those influenced by its reach are preserved. 

As a part of its objectives, the EKBMM cooperates with European and 
international organisations. Among its various actions over its twenty-year 
existence include: the conservation of mosaics (Syria, Israel, Jordan), wall 
paintings (Albania, Kosovo) and icons (Albania, Bulgaria, Hellenic Institute in 
Venice) as well as the authoring of studies and monument restoration projects 
(Serbia, Albania, Turkey). Other important parts of its activities are: organising 
exhibitions, co-organising congresses and educational seminars on the conservation 
and restoration of monuments, creating databases for recording the monuments of 
Byzantine heritage as well as publishing works on related matters. The EKBMM also 
manages European programmes, through which co-financed projects are carried 
out, such as in the case of ‘Egeria’ concerning Mediterranean Medieval places of 
pilgrimage, ‘Olkas’, about Medieval ports in the Maritime Routes of the Aegean 
and the Black Sea, and also the ‘Limen’ programme, on the cultural harbours in 
the same regions. These programmes are based on extensive cooperation networks 
among many countries.

Thessaloniki was chosen as the seat of the EKBMM since it is inextricably linked 
with its key role over the long history of the Byzantine Empire, with its crucial 
contribution in disseminating Byzantine culture and Byzantine art, particularly in 
the Balkans, as well as with its large number of preserved monuments spanning 
a broad period from the 4th to the 15th century, and which appear in UNESCO’s 
World Heritage list. The choice of Thessaloniki as seat of the EKBMM is also 
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related to the fact that its monuments constitute a model of restoration following 
the earthquake of 1978, the city thereby boosting its know-how greatly in the 
restoration and conservation of Byzantine monuments. 

Of crucial importance for the expansion of the EKBMM’s activities, in line 
as always with its original objectives, was the 1st International Conference on 
Byzantine Monuments and World Heritage, convened at the initiative of the 
EKBMM in Thessaloniki in 2001. The delegates from the participating states, 
acknowledging the absence of a single legal framework for protecting the 
Byzantine heritage in their states, assigned to the EKBMM the drawing up of a 
Charter of principles for the conservation, promotion and protection of Byzantine 
monuments, wherever they may be. The road for preparing proved to be long. 
Three related international conferences were convened. The document was drafted 
by a Scientific Committee of eminent specialised Greek academics, present and 
past members of the EKBMM’s administrative board, who, taking into account 
existing international Charters, directives and principles on the conservation 
and protection for monuments of world heritage, recorded and codified the 
accumulated theoretical knowledge and practical know-how, drew up a Charter, 
specifically for interventions into Byzantine monuments. After this, the document 
was forwarded to the International Board of Experts. Finally, the material 
observations and opinions of the delegates from the states actively participating 
in the 4th International Conference were incorporated and the final draft was 
approved.

The Charter places certain jointly accepted principles for protecting, restoring, 
conserving and presenting Byzantine monuments or those broadly influenced by 
Byzantine culture. Works of supreme craftsmanship as well as documentation of 
everyday life, these monuments, which make up a cultural treasure trove - a part 
of European and world cultural heritage - have suffered from the wear of time 
and historical circumstances. Indeed adverse developments and armed conflicts 
which unfortunately have recently affected and continue to affect some of the states 
participating in the Conference render the existence of a Charter setting out the 
principles of protection and intervention even more urgent and necessary than ever. 

We hope that the Charter will be adopted by ICOMOS and UNESCO, taking 
its place among other international Charters for protecting monuments of world 
cultural heritage and that this will constitute a reference point and useful tool for 
those states participating in the Conference, and not just those, since the Charter 
remains open for participation by other countries.

The common cultural past, as it emerged through the various multicultural 
ferments and historical conditions we shared, the countries which co-signed the 
Charter, unite us and - despite the differentness of today’s peoples, religions and 
cultures - make us responsible for preserving the monuments of Byzantine heritage 
for the generations to come. This common cultural past of ours, based on the 
ecumenical character of Byzantium, as well as the monuments we want to protect 
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and integrate into our modern societies, can become a mainspring of peaceful 
co-existence, mutual respect and cooperation amongst nations which shaped the 
Charter together and are co-signatories.

In honour of the city with its priceless wealth in Byzantine monuments, the city 
which is the seat of the EKBMM and hosts all the related international conferences, 
it has been unanimously decided that the ‘Charter for the Protection of monuments 
of Byzantine Heritage’ shall be named ‘The Charter of Thessaloniki’.

The EKBMM wishes to warmly thank the main sponsors, the Ministry of 
Culture and Sports, for the grant which made the 4th International Conference 
possible, as well as Aegean Airlines for kindly providing air tickets. We would also 
like to thank the Museum of Byzantine Culture and the Ephorate of Antiquities 
of the City of Thessaloniki for their effort and contribution in helping to bring 
about the Conference, as well as all those international organisations and bodies 
which enthusiastically embraced the process of adopting the Charter. Finally, a big 
‘thank you’ is owed to all those delegates of the states taking part and contributing 
practically to shaping the Charter’s final form.

Sophia Kalopissi-Verti
Professor emerita of Byzantine Archaeology

of the National and Kapodistrian University of Athens
President of the Administrative Board of

the European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments.
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Discours liminaire

Le Centre européen des monuments byzantins et post-byzantins (ΕΚΒΜΜ) 
a organisé la IVe Conférence internationale intitulée Monuments byzantins 
et Patrimoine culturel mondial IV; Charte de protection des monuments 

du patrimoine byzantin. Il a eu le grand plaisir d’accueillir à Thessalonique trente-
quatre délégués de vingt-et-un pays des Balkans, de Méditerranée, d’Afrique du 
Nord et d’ailleurs. La Conférence, qui s’est tenue du 30 novembre au 2 décembre 
2018 sous l’égide de la Commission nationale hellénique pour l’Unesco, a constitué 
l’activité centrale des festivités de l’Union européenne pour l’Année européenne 
du patrimoine culturel.

Cet événement a marqué le terme de vingt années d’action de l’ἘΚΒΜΜ Celui-
ci, fondé en 1997 et constitué personne morale de droit privé, est contrôlé par le 
ministre de la Culture et siège à Thessalonique. Conformément à ses objectifs 
constitutifs, l’EKBMM crée des collaborations transnationales et internationales 
en procurant son savoir-faire pour soutenir des projets de restauration, d’entretien, 
de mise en valeur et de mise en lumière de monuments byzantins et post-byzantins 
situés hors frontières. Il œuvre dans la péninsule balkanique, en mer Noire et au 
Moyen-Orient, où subsistent des monuments qui sont des produits de la culture 
byzantine ou de son influence et de son rayonnement.

Dans le cadre de ses objectifs, l’EKBMM, coopère avec des organisations 
européennes et internationales. Au nombre des activités qu’il a développées au 
cours de ces deux décennies, on compte la restauration de mosaïques (Syrie, Israël, 
Jordanie), de fresques (Albanie, Kosovo) et d’icônes (Albanie, Bulgarie, Institut 
hellénique de Venise), ainsi que la rédaction d’études et la réalisation d’ouvrages de 
restauration de monuments (Serbie, Albanie, Turquie). L’ouverture d’expositions, 
la (co)-organisation de congrès et de séminaires de formation en matière de 
maintenance et de restauration de monuments, la création de bases de données 
pour le recensement des monuments de la culture byzantine ainsi que la publication 
d’ouvrages afférents constituent une partie non négligeable de ses activités. En 
outre, l’EKBMM gère des programmes européens, par l’intermédiaire desquels 
il a réalisé des ouvrages cofinancés, tels qu’Égérie, qui recense les pèlerinages 
médiévaux méditerranéens, Olkas, qui constitue une documentation des ports 
médiévaux jalonnant les routes maritimes de l’Égée à la mer Noire, et le programme 
Limen, qui est un prolongement d’Olkas et a pour objet les ports culturels de ces 
mêmes régions. Ces programmes reposent sur des réseaux partenariaux étendus 
à de nombreux pays. 

Si le siège de l’EKBMM est à Thessalonique, c’est que le choix de la ville n’est 
pas fortuit. Il s’explique par le rôle prépondérant que celle-ci a joué dans l’histoire 
millénaire de l’ Empire byzantin grâce à sa contribution décisive au rayonnement 
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de la culture et de l’art byzantins, notamment dans l’espace balkanique. Il s’explique 
également par le nombre impressionnant de monuments sauvegardés qui couvrent 
une très longue période, du IVe au XVe siècles, et sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ce choix est aussi motivé par la restauration exemplaire des 
monuments de Thessalonique au lendemain des séismes de 1978 et par le savoir-
faire considérable des cerveaux de la ville touchant la restauration et l’entretien des 
monuments byzantins. 

La Ie Conférence internationale, réunie à l’instigation de l’EKBMM à 
Thessalonique en 2001 autour du thème Monuments byzantins et Patrimoine 
culturel mondial, a été d’une importance cruciale pour l’extension des activités 
du centre, conformément, là encore, à ses objectifs constitutifs. Conscients de 
l’hétérogénéité des approches et de l’absence d’un cadre législatif commun à tous 
leurs pays en matière de protection du patrimoine byzantin, les délégués des 
États participants ont confié à l’EKBMM la constitution d’une charte établissant 
les principes d’entretien, de mise en valeur et de protection de tout monument 
byzantin, où qu’il soit situé. La route a été longue. Trois conférences afférentes ont 
eu lieu. Le texte a été rédigé par une commission scientifique composée d’éminents 
spécialistes grecs, actuels et anciens membres du conseil d’administration de 
l’EKBMM. Ceux-ci, prenant en compte les chartes, directives et principes 
internationaux qui régissaient déjà l’entretien et la protection des monuments de 
la culture mondiale, ont consigné et codifié la connaissance théorique accumulée 
et le savoir-faire pratique en rédigeant une charte s’appliquant spécifiquement 
aux interventions sur les monuments byzantins. Le texte a été ensuite soumis à 
l’attention d’une commission internationale d’experts. Pour finir, les délégués des 
pays participant activement à la IVe Conférence internationale ont exprimé leurs 
points de vue, et les remarques et observations pertinentes ont été incorporées 
dans le texte final, adopté ensuite à l’unanimité.

La Charte pose un certain nombre de principes généraux qui font l’objet d’un 
consensus, en matière de protection, restauration, entretien et mise en valeur des 
monuments byzantins ou appartenant à la sphère d’influence de Byzance. Ouvrages 
de grand art en même temps que témoins de la vie quotidienne, ces monuments, 
qui constituent un trésor culturel – tranche du patrimoine culturel européen et 
mondial –, ont subi l’outrage du temps et des conjonctures historiques. Bien plus, 
les événements funestes et les conflits armés, qui ont malheureusement frappé 
et frappent encore certains des États qui ont participé à la Conférence, rendent 
nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, l’existence d’une charte établissant des 
principes de protection et d’intervention. 

Nous espérons que la Charte sera adoptée par l’ICOMOS (Conseil national 
des monuments et des sites) et par l’UNESCO qu’elle sera admise au rang des 
autres chartes internationales de protection des monuments du patrimoine culturel 
mondial et qu’elle servira de référence et d’outil efficace aux États ayant participé 
aux Conférences, mais également à d’autres membres éventuels, car elle demeure 
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ouverte à la participation de tout pays candidat. 
Notre passé culturel commun, tel qu’il s’est formé à travers le brassage des 

civilisations et les conditions historiques qui ont été les nôtres, à nous, pays 
cosignataires de la Charte, nous oblige à assumer, malgré nos divergences 
culturelles et religieuses actuelles, la préservation des monuments du patrimoine 
byzantin pour le bien des générations futures. Ce passé culturel commun, fondé sur 
l’oecumene byzantine, de même que les monuments que nous désirons protéger et 
intégrer dans nos sociétés modernes, peuvent constituer un facteur de coexistence 
pacifique, de respect mutuel et de partenariat entre les pays qui ont collaboré à la 
mise en forme de la Charte et l’ont signée.

En hommage à la ville si riche en monuments byzantins, à la ville où siège 
l’EKBMM et qui a accueilli toutes les conférences internationales afférentes, il a été 
décidé à l’unanimité que la Charte de protection des monuments du patrimoine 
byzantin serait désignée sous l’appellation de Charte de Thessalonique.

L’EKBMM remercie chaleureusement les principaux donateurs, le ministère 
de la Culture et des Sports de la subvention qu’il lui a octroyée et qui a permis de 
mettre sur pied la IVe Conférence internationale, ainsi que la compagnie aérienne 
Aegean Airlines de son offre aimable de billets d’avion. Il adresse également ses 
remerciements au Musée de la civilisation byzantine de Thessalonique et à l’Éphorie 
des antiquités de la ville de Thessalonique pour sa contribution à la mise en place 
de la Conférence, et à toutes les institutions et organismes internationaux qui ont 
témoigné leur intérêt pour le processus d’adoption de la Charte.Un grand merci 
enfin aux délégués des États qui ont participé et ont œuvré substantiellement à la 
mise au point du texte final de la Charte.

Sofia Kalopissi-Verti
Professeur émérite d’archéologie byzantine

de l’université nationale et capodistrienne d’Athènes
Présidente du conseil d’administration

du Centre européen des monuments byzantins et post-byzantins 
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Η Δ΄ Διεθνής Συνδιάσκεψη, που διοργανώνει το EKBMM στη Θεσ σα λονίκη 
από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά», έχει ως αντικεί-

μενό της τη διαβούλευση για τη «Χάρτα Προστασίας Μνημείων της Βυζαντινής 
Κληρονομιάς», μεταξύ των εκπροσώπων των 21 κρατών που συμμετέχουν σε αυτήν 
(εικ. 1-4). Ή Δ΄ Διεθνής Συνδιάσκεψη αποτελεί το επιστέγασμα της μακράς πορείας 
ενός από τους βασικούς στόχους που έθεσε το EKBMM στο πλαίσιο του ανωτέρω 
προγράμματος, το οποίο δρομολόγησε από την αρχή σχεδόν της λειτουργίας του, 
τον Μάρτιο του 1998.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΕΚΒΜΜ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ (2001, 2003, 2006)
ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ*

Εικ. 1. Από τις εργασίες της Δ’ Διεθνούς Συνδιάσκεψης.
Fig. 1. From the works of the 4th International Conference
Fig. 1. Instantané des travaux de la 4ème Conférence Internationale.
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Με το πρόγραμμα αυτό το EKBMM 
επεδίωξε να έλθει σε επαφή και να συνάψει 
συνεργασίες με κράτη που διαθέτουν στα 
εδάφη τους βυζαντινά μνημεία ή μνημεία 
της επιρροής του Βυζαντίου. Σκοπός του 
προγράμματος ήταν ο συντονισμός των 
ενεργειών μεταξύ των κρατών για την 
προστασία και την ανάδειξη του ιστορι-
κού χαρακτήρα των εν λόγω μνημείων 
και την ενίσχυση του ρόλου τους στη 
σημερινή κοινωνία. Για τον συντονισμό 
των ενεργειών επιζητήθηκε η στήριξη της 
UNESCO στην επιστημονική συνεργα-
σία των κρατών-μελών της. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος το EKBMM διοργά-
νωσε στη Θεσσαλονίκη τρεις Διεθνείς 
Συνδιασκέψεις.

Εικ. 2. Οι εκπρόσωποι των κρατών και των διεθνών οργανισμών που συμμετείχαν στην Δ’ Διεθνή Συνδιάσκεψη.
Fig. 2. The representatives of states and international institutions who participated to the 4th International 
Conference
Fig. 2. Les représentants des états et des institutions internationales qui ont participé à la 4ème Conférence 
Internationale.

Εικ. 3. Η εκπρόσωπος της UNESCO κ. Isabelle Anatole-Gabriel.
Fig. 3. The representative of UNESCO, Ms Isabelle Anatole-Gabriel
Fig. 3. La représentante d’ UNESCO, Mme Isabelle Anatole-Gabriel
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Α΄ Διεθνησ Συνδιασκεψη
«Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά». 

Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε από 26 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2001 και 
τελούσε υπό την αιγίδα της UNESCO, την οποία εκπροσώπησε η Δρ. 
Mechtild Rössler, Ειδική Προγραμμάτων του World Heritage Center. 

Παρέστη, επίσης, ο Άντιπρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής στην 
UNESCΟ κ. Ν. Παπαγεωργίου. Στη Συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από 
16 κράτη (Άλβανία, Άλγερία, Άρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιορδανία, 
Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τυνησία). 
Στην έναρξη της Συνδιάσκεψης χαιρετισμό απηύθυνε ο τότε Υπουργός Πολιτισμού 
Καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος.
Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης είχαν ως αντικείμενο τις εξής θεματικές ενότητες: 

• Ή πρώτη θεματική ενότητα αφορούσε την εθνική νομοθεσία στα κράτη-μέλη 
της UNESCO και την εφαρμογή της για την προστασία των μνημείων της βυζα-
ντινής κληρονομιάς. Μετά την εισήγηση του Προέδρου του EKBMM, καθηγητή 
Ν. Ζία, οι σύνεδροι τοποθετήθηκαν στο θέμα, παρουσιάζοντας το θεσμικό και 

Εικ. 4. Από τη συναυλία στο μνημείο της Ροτόντας.
Fig. 4. From the concert at Rotunda monument
Fig. 4. Au concert au monument de la Rotonde.
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διοικητικό πλαίσιο προστασίας των μνημείων στη χώρα τους, καθώς και τα 
ιδιαίτερα, κατά περίπτωση, προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή 
του, λόγω ποικίλων παραγόντων, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι νέες χρή-
σεις, οι πολιτιστικές ή θρησκευτικές διαφορές αλλά και οι ένοπλες συρράξεις.

• Ή δεύτερη θεματική ενότητα αφορούσε τις αρχές επέμβασης σε μνημεία της 
βυζαντινής κληρονομιάς σε κάθε χώρα. Στο θέμα, που απασχόλησε δύο ημέ-
ρες τη Συνδιάσκεψη, εισηγητές ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
EKBMM ο καθηγητής Γ. Λάββας και ο Έφορος Άρχαιοτήτων Χ. Μπακιρτζής. 
Οι σύνεδροι αναφέρθηκαν στις θεωρητικές αρχές που ακολουθούνται σε επεμ-
βάσεις σε μνημεία της χώρας τους καθώς και σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
επέμβασης σε μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς. 

• Ή τρίτη θεματική ενότητα αφορούσε αρχεία, βάσεις δεδομένων και δίκτυα. 
Προτάθηκε η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικού αρχείου κατα-
γραφής των μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς, με δικτύωση ανάμεσα στους 
διάφορους χρήστες, ώστε να είναι δυνατή μια διακρατική επικοινωνία, σύμφωνα 
με την εισήγηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του EKBMM καθη-
γητή Ν. Νικονάνου, πρώην Εφόρου Άρχαιοτήτων.

Καθώς κατά τις εργασίες της Συνδιάσκεψης αναδείχθηκαν οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε κάθε κράτος, τόσο ως προς το νομικό πλαίσιο προστασίας των 
μνημείων όσο και ως προς τις αρχές επέμβασης σε αυτά, οι συμμετέχοντες στη 
Συνδιάσκεψη αποφάσισαν:
1ον  την ανάθεση στο EKBMM της προετοιμασίας του κειμένου μιας καταστατι-

κής «Χάρτας» για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των μνημείων της 
βυζαντινής κληρονομιάς, η οποία θα παρουσιαζόταν σε Διεθνή Συνδιάσκεψη. 

2ον  την εκπόνηση, από κάθε κράτος, πρότασης επέμβασης σε ένα από τα μνημεία 
που παρουσίασαν οι εκπρόσωποί του στη Συνδιάσκεψη, με τον συντονισμό 
του EKBMM. 

3ον  τη δημιουργία βάσης δεδομένων, προκειμένου να καταρτισθεί ένας ηλε-
κτρονικός κατάλογος μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς κάθε κρά-
τους-μέλους της UNESCO. Το EKBMM ανέλαβε τη δημιουργία της βάσης 
δεδομένων.

Β΄ Διεθνησ Συνδιασκεψη
«Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά ΙΙ. Δίκτυο 
συντήρησης και αποκατάστασης βυζαντινών μνημείων». 

Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2003, υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων από 11 χώρες (Άλγερία, Άρμενία, Γεωργία, Ελλάδα, 
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Ιορδανία, Κύπρος, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Τυνησία). 
Σκοπός της Συνδιάσκεψης ήταν η αναζήτηση μιας κοινής μεθόδου αντιμετώπισης 
των προβλημάτων συντήρησης και αποκατάστασης σε βυζαντινά ή βυζαντινής 
επιρροής μνημεία στα κράτη που έλαβαν μέρος σε αυτήν. Ή ανάγκη προέκυψε από 
τη συγκριτική εξέταση των μελετών αποκατάστασης σε 11 βυζαντινά ή βυζαντινής 
επιρροής μνημεία που συνέταξαν οι εκπρόσωποι από ισάριθμα κράτη και παρου-
σίασαν στη Συνδιάσκεψη. Οι μελέτες είχαν συνταχθεί με βάση τις προδιαγραφές 
που κατάρτισε και τους απέστειλε το EKBMM.

Μελέτες αποκατάστασης παρουσίασαν:
• η Άλγερία για τη Βυζαντινή Άκρόπολη της Θεβέστης και το Βυζαντινό Φρούριο 

του Timgad
• η Άρμενία για τη Μονή Nor Varagavank
• η Κύπρος για τον αρχαιολογικό χώρο Άγίου Γεωργίου της Πέγειας
• η Π.Γ.Δ.Μ. για το καθολικό της Κοίμησης της Θεοτόκου της Μονής Treskavec
• η Γεωργία για τον Ναό του Σωτήρος της Chalenjikha
• η Ελλάδα για τη Μονή Καισαριανής στην Άθήνα
• η Ιορδανία για τον παλαιοχριστιανικό ναό της Al Rashadiyyeh
• η Ρουμανία για τη Μονή Popauti στη Suceava
• η Ρωσία για τον καθεδρικό Ναό της Άγίας Τριάδας της Μονής του Klopsk στην 

περιοχή του Novgorod
• η Σερβία και το Μαυροβούνι για το Καθολικό της Μονής Decani στο Κόσοβο
• η Τυνησία για τη Βυζαντινή Άκρόπολη της Χριστιανικής Συνοικίας στον αρχαι-

ολογικό χώρο Musti(s)-Henchil el Mest.

Λόγω του διαφορετικού επιπέδου των μελετών που παρουσιάστηκαν, οι σύνε-
δροι αποφάσισαν οι ολοκληρωμένες μελέτες να υποβληθούν σε τριμελή διεθνή 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Εφόσον κρινόταν ότι πληρούσαν ορισμένες προϋ-
ποθέσεις, το EKBMM δεσμευόταν να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
ένταξή τους σε κάποιο χρηματοδοτικό, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, προκειμένου να 
εφαρμοστούν. Όσες μελέτες δεν ήταν πλήρεις, το EKBMM θα αναλάμβανε, εφόσον 
το ζητούσαν τα ενδιαφερόμενα κράτη, να συμβάλει στη σύνταξη ή στη συμπλή-
ρωσή τους με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων. 

Ο δεύτερος σκοπός της Συνδιάσκεψης ήταν η παρουσίαση από το EKBMM 
στους συμμετέχοντες των βασικών χαρακτηριστικών της βάσης δεδομένων ηλε-
κτρονικής καταγραφής μνημείων του βυζαντινού κόσμου, που επεξεργαζόταν 
το ίδιο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής-Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Διεύθυνση Άρχείου Μνημείων και 
Δημοσιευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος.

Το EKBMM δεσμεύτηκε να επεξεργαστεί και να δώσει στους συμμετέχοντες το 
εγχειρίδιο της βάσης και ερωτηματολόγιο με τα βασικά σημεία ενός Συμφωνητικού, 
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ώστε αυτοί να εκφράσουν τις απόψεις τους. Εφόσον θα υπήρχε συμφωνία, οι συμ-
μετέχοντες θα είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων. Το EKBMM 
ανέλαβε, επίσης, την εκπαίδευση εντεταλμένου προσωπικού, από τα κράτη που 
συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη, στο χειρισμό της βάσης δεδομένων.

Γ΄ Διεθνησ Συνδιασκεψη
«Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά ΙΙΙ. Δίκτυο 
για την ψηφιοποίηση μνημείων του Βυζαντινού Κόσμου 
και για τη δημιουργία «Χάρτας» προστασίας τους».

Η Συνδιάσκεψη τελούσε υπό την αιγίδα της UNESCO, την οποία εκπροσώ-
πησαν στελέχη από το World Heritage Centre, ο Μόνιμος Άντιπρόσωπος 
της Ελλάδας στην UNESCO πρέσβυς Γ. Άναστασόπουλος και η Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κ. Άικ. Τζιτζικώστα. Την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού. Στη Συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5 Νοεμβρίου 
2006 , έλαβαν μέρος 19 κράτη (Άίγυπτος, Άλγερία, Άλβανία, Άρμενία, Βουλγαρία, 
Γεωργία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιορδανία, Κύπρος, Κροατία, Λίβανος, Λιβύη, Π.Γ.Δ.Μ., 
Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Συρία, Τυνησία) (εικ. 5).

Εικ. 5. Ο Πρόεδρος του EKBMM καθηγητής Ν. Ζίας και η επικεφαλής του Γραφείου Προώθησης Επιστημονικής 
Έρευνας του EKBMM Δρ. Ε. Χατζητρύφωνος με συμμετέχοντες στην Γ’ Διεθνή Συνδιάσκεψη.
Fig. 5. The president of EKBMM, Professor N. Zias and the Head of EKBMM Office for the Promotion of Scientific 
Research, Dr E. Hatzitryphonos with participants of the 3rd International Conference
Fig. 5. Le président d’ EKBMM, Professeur N. Zias y la Chef du Bureau d’ EKBMM pour la Promotion de la 
Recherche Scientifique, Dr E. Hatzitryphonos, avec participants de la 3ème Conférence Internationale.
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 Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης κατανεμήθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες:
Στην πρώτη θεματική ενότητα η Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του EKBMM 

παρουσίασε αναλυτικά στους συμμετέχοντες την ολοκληρωμένη βάση δεδομέ-
νων «Μνημεία του Βυζαντινού Κόσμου», η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις 
επικαιροποιημένες κατευθύνσεις, τη φιλοσοφία και το ISO που είχε υιοθετήσει το 
Πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Ή δημιουργία της ηλεκτρονικής 
υποδομής της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων είχε γίνει εφικτή, χάρη στη χρημα-
τοδότηση του έργου «Άννα Κομνηνή. Δημιουργία και Προώθηση Ήλεκτρονικών 
Πολύγλωσσων Εκδόσεων και Κόμβου Πληροφόρησης Μνημείων Βυζαντινής 
Περιόδου» που διαχειρίστηκε το EKBMM από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας».

Στη Συνδιάσκεψη παρουσιάστηκαν το πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο 
εγγράφηκαν 29 βυζαντινά μνημεία από την Ελλάδα και 11 από ισάριθμα κράτη που 
συμμετείχαν στις Συνδιασκέψεις, καθώς και η μεθοδολογία συλλογής και οργά-
νωσης της πληροφορίας για την εισαγωγή της στη βάση δεδομένων. Παράλληλα, 
δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση της βάσης, το εγχειρίδιο της οποίας είχε ήδη σταλεί 
από το EKBMM στους εκπροσώπους που είχαν ορίσει τα συμμετέχοντα κράτη.

Ή δεύτερη θεματική ενότητα της Συνδιάσκεψης αφορούσε τη «Χάρτα» προ-
στασίας για μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς, την οποία είχαν συναποφασίσει 
οι εκπρόσωποι των κρατών που συμμετείχαν στην Ά΄ Διεθνή Συνδιάσκεψη το 
2001 και είχαν αναθέσει τη σύνταξη του κειμένου της στο EKBMM. Το τελευταίο 
συνέστησε για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του: τον ακαδημαϊκό Γ. Λάββα, αρχιτέκτονα, τον 
καθηγητή της Άρχιτεκτονικής Σχολής του ΆΠΘ Γ. Καραδέδο, αρχιτέκτονα-ανα-
στηλωτή - αρχαιολόγο, τον Προϊστάμενο της Εφορείας Άρχαιοτήτων Άγίου Όρους 
Δρ. Γ. Ταβλάκη, βυζαντινολόγο, την Διευθύντρια του EKBMM Ε. Κουρκουτίδου-
Νικολαΐδου, Έφορο Άρχαιοτήτων, βυζαντινολόγο, με καίριο ρόλο στην αποκατά-
σταση των βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλονίκης μετά τους σεισμούς του 1978 
από τη θέση της Προϊσταμένης της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Άρχαιοτήτων, 
και την αρχιτέκτονα Δρ. Ε. Χατζητρύφωνος, επικεφαλής του Γραφείου Προώθησης 
Επιστημονικής Έρευνας του EKBMM, με μακρά θητεία στην ίδια Εφορεία και 
ενασχόληση με την αποκατάσταση των βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλονίκης.

Για το θέμα της «Χάρτας» εισηγήθηκαν οι κυρίες Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου 
και Χατζητρύφωνος.

Ή πρώτη εξέθεσε τον προβληματισμό της Επιστημονικής Επιτροπής για την 
αναγκαιότητα ή μη μιας «Χάρτας» για μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς, 
εφόσον αυτά αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς για 
την οποία ισχύουν γενικότερες διεθνείς συμβάσεις. Ωστόσο, από τη μελέτη των 
διεθνών συμβάσεων προέκυψε ότι αυτές δεν καλύπτουν όλες τις παραμέτρους προ-
στασίας των εν λόγω μνημείων, αλλά αντιμετωπίζουν αποσπασματικά το θέμα της 
προστασίας, ενώ λείπει η σφαιρική θεώρηση του πολιτισμού που τα δημιούργησε. 
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Παράλληλα, επισημάνθηκε η ιδιαιτερότητα των βυζαντινών μνημείων, τα οποία 
είναι διεσπαρμένα σε πολλά κράτη, με διαφορετική νομοθεσία προστασίας των 
μνημείων αλλά και διαφορετική σχέση με τον πολιτισμό που παρήγαγε τα μνημεία 
αυτά. 

Τέθηκε, επίσης, προς συζήτηση η οικονομική διάσταση της προστασίας των 
μνημείων και τονίστηκε η αναγκαιότητα ταύτισης του φορέα προστασίας τους 
με τον αρμόδιο για τη χρηματοδότηση των εργασιών συντήρησης σε αυτά, ενώ 
αποσαφηνίστηκαν και οι προϋποθέσεις για την ανάληψη εργασιών συντήρησης 
από ιδιώτες. Εκτέθηκαν οι προβληματισμοί που απασχόλησαν την Επιστημονική 
Επιτροπή σύνταξης της «Χάρτας», όπως η ανάγκη διαφύλαξης, κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης, του μέγιστου της αυθεντικότητας των μνημείων και ο σεβασμός 
όλων των προσθηκών στη διάρκεια του ιστορικού βίου τους, η επανάχρηση των 
μνημείων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών, εμπειριών και εξειδικευμέ-
νου προσωπικού μεταξύ των κρατών, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και 
άλλα. Έτσι, προτάθηκε στο τελικό κείμενο της «Χάρτας» να υπάρχει παράρτημα 
με ορισμούς των βασικών εννοιών της αποκατάστασης των μνημείων.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από τη δεύτερη εισηγήτρια οι 
Διεθνείς Συμβάσεις, που έπρεπε να λάβει υπόψη και να σταθμίσει μια νέα «Χάρτα» 
εξειδικευμένη σε βυζαντινά και βυζαντινής επιρροής μνημεία, οι θεωρητικές αρχές 
και οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα έπρεπε να δομηθεί –κατά την άποψη 
της Επιστημονικής Επιτροπής– το κείμενο της νέας «Χάρτας». Ή συζήτηση που 
ακολούθησε ήταν μακρά και ουσιαστική με καίριες παρατηρήσεις και τοποθετήσεις 
από τους συμμετέχοντες.

Το τρίτο θέμα της Συνδιάσκεψης αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου συνερ-
γαζόμενων κρατών για την καταγραφή μνημείων του βυζαντινού κόσμου ως μέσου 
προστασίας τους και εφόσον η βάση δεδομένων είναι το εργαλείο της γνώσης και 
της προστασίας, η νέα «Χάρτα» θα είναι οι αρχές της προστασίας.

Ή εισηγήτρια του EKBMM Ε. Χατζητρύφωνος ανέπτυξε τον προβληματισμό 
μέσα από τον οποίο προέκυψε η χρησιμότητα δημιουργίας ενός δικτύου επικοι-
νωνίας μεταξύ των κρατών που διαθέτουν μνημεία αυτής της ιστορικής περιόδου. 
Βασική προϋπόθεση της λειτουργίας του δικτύου θα έπρεπε να είναι η κατοχύρωση 
της νομικής του υπόστασης που θα διευθετούσε ζητήματα, όπως η διοίκηση του 
δικτύου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του και οι συνεργατικές του 
δράσεις. Οι τελευταίες θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν για παράδειγμα την 
εγγραφή μνημείων στη βάση δεδομένων του EKBMM «Μνημεία του Βυζαντινού 
Κόσμου» από κάθε συνεργαζόμενο κράτος, τη διοργάνωση συνεδρίων και εκθέ-
σεων και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων διακρατικής, διασυνοριακής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας, για τη διεκδίκηση των οποίων το δίκτυο θα 
λειτουργούσε ως αποτελεσματικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση έργων του.

Στη συζήτηση που ακολούθησε εκφράστηκαν απορίες και προβληματισμοί, 
αλλά και μεταφέρθηκαν από ορισμένους συνέδρους οι εμπειρίες τους από τη 
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συμμετοχή τους σε δίκτυα.
Οι εργασίες της Γ΄ Διεθνούς Συνδιάσκεψης έκλεισαν με τις παρακάτω 

αποφάσεις:
1ον  τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων του EKBMM και με άλλα μνημεία 

από όλα τα συνεργαζόμενα κράτη, με ευθύνη και μέριμνα των ίδιων των 
κρατών.

2ον  οι συμμετέχοντες επαναβεβαίωσαν την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας «Χάρτας» 
εξειδικευμένης στην προστασία μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς, το 
σχέδιο της οποίας, μετά την σύνταξή του από την Επιστημονική Επιτροπή 
του EKBMM, θα ετίθετο υπόψη μιας διεθνούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, 
πριν τεθεί σε διαβούλευση σε μια νέα Διεθνή Συνδιάσκεψη.

3ον  οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη σύσταση ενός θεσμοθετημένου δικτύου 
για την πραγματοποίηση των δύο παραπάνω στόχων και άλλων ευρύτερων 
θεμάτων συνεργασίας επί βυζαντινών και βυζαντινής επιρροής μνημείων.

Ωστόσο, η απόφαση της Γ΄ Διεθνούς Συνδιάσκεψης για τη δημιουργία της 
«Χάρτας» προστασίας μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς υλοποιείται με αρκετή 
καθυστέρηση.

Άρχικά, οι καθυστερήσεις προέκυψαν κατά τη σύνταξη του κειμένου της 
«Χάρτας», εξαιτίας των αλλαγών στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής μετά 
το θάνατο του Άκαδημαϊκού Γ. Λάββα και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, της 
Διευθύντριας του EKBMM Ε. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, που οδήγησαν στην 
αποχώρησή της από την Επιτροπή αλλά και από τη Διεύθυνση του EKBMM, 
την οποία ανέλαβε η υπογράφουσα το παρόν κείμενο. Τους αντικατέστησαν τα 
νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κ. Ά. Χριστοφίδου, αρχιτέκτων-ανα-
στηλώτρια, Προϊσταμένη, τότε, της Διεύθυνσης Άναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ., ένα πρόσωπο με εμπειρία σε αυτού του 
είδους τα κείμενα, αφού είχε συμμετάσχει σε αντίστοιχες διεθνείς επιτροπές, και 
ο κ. Δ. Άθανασούλης, Δρ. Βυζαντινής Άρχαιολογίας με ειδίκευση στη βυζαντινή 
αρχιτεκτονική, Έφορος Βυζαντινών Άρχαιοτήτων Κορίνθου τότε.

Χρονοβόρα υπήρξε και η διαδικασία του ελέγχου του κειμένου της «Χάρτας» 
από τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, της αποστολής των 
προτάσεων και παρατηρήσεών τους στην Επιστημονική Επιτροπή και της ενσω-
μάτωσής τους στο κείμενο της «Χάρτας». Στην τελευταία φάση επεξεργασίας 
του κειμένου της «Χάρτας» και των μεταφράσεών του στα αγγλικά και γαλλικά, 
προστέθηκε στην Επιστημονική Επιτροπή, μετά το θάνατο της Ε. Χατζητρύφωνος, 
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EKBMM κ. Άλκμήνη Πάκα, Δρ. αρχιτέ-
κτων-αναστηλώτρια, καθηγήτρια της Άρχιτεκτονικής Σχολής του Ά.Π.Θ.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι αναβολές στη διοργάνωση της Δ΄ Διεθνούς 
Συνδιάσκεψης οφείλονται στην οικονομική κρίση, μετά το 2008, και τις επιπτώσεις 
της ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Ως προς τη δημιουργία του θεσμοθετημένου δικτύου, αυτό έλαβε διαφορετική 
μορφή από εκείνη που προτάθηκε λόγω του πολύπλοκου και ίσως του πρόωρου 
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του εγχειρήματος την εποχή εκείνη, για το οποίο αρκετοί συμμετέχοντες στην Γ΄ 
Διεθνή Συνδιάσκεψη δήλωσαν ανέτοιμοι. Εξάλλου, οι συχνές αλλαγές προσώπων 
σε θέσεις ευθύνης στα συνεργαζόμενα κράτη δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες 
στις επικοινωνίες του EKBMM για το σκοπό αυτό.

Το δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στις Συνδιασκέψεις 
και του EKBMM λειτούργησε είτε με διμερείς συνεργασίες, ορισμένες από τις 
οποίες είχαν ήδη αρχίσει, είτε με πολυμελή εταιρικά σχήματα για τη διαχείριση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων με επικεφαλής το EKBMM. Οι συνεργασίες αφορού-
σαν ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε βυζαντινά και βυζαντινής επιρροής μνημεία, 
ακίνητα και κινητά και πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω χώρες.

ΑΛΒΑΝΙΑ
1. Συντήρηση εικόνων Εθνικού Μουσείου 
Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς (2000-2008).

Πολυεπίπεδο πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Μουσείο της Κορυτσάς και το 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Μ.Β.Π.) της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 
κάλυψε τους τομείς της συντήρησης, της επιμόρφωσης, της επιστημονικής έρευνας 
και της μουσειακής έκθεσης. Στα πλαίσια του προγράμματος μεταφέρθηκαν και 
συντηρήθηκαν στα εργαστήρια του Μ.Β.Π. 88 εικόνες του Μουσείου της Κορυτσάς 
(εικ. 6), επιμορφώθηκαν οκτώ συντηρητές του αλβανικού μουσείου στις νέες 

μεθόδους και τεχνολογίες συντήρησης -χάρη σε ένα 
κυλιόμενο πρόγραμμα παραμονής στη Θεσσαλονίκη 
δύο συντηρητών ανά δύο μήνες- και το 2005 οργανώ-
θηκε έκθεση στη Θεσσαλονίκη με τις συντηρημένες 
εικόνες (εικ. 7). Εκδόθηκαν ο κατάλογος της έκθεσης, 
στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και το Εγχειρίδιο 
Συντήρησης των εικόνων, στα ελληνικά και αλβανικά, 
ένα μνημειώδες έργο που παρουσιάστηκε τον Άπρίλιο 
του 2008 στα Τίρανα και συνοδεύτηκε από σχετική 
φωτογραφική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη 
Τέχνης των Τιράνων.

Χάρη στο πρόγραμμα αυτό έγινε προσιτή στο 
διεθνές επιστημονικό κοινό η άγνωστη, έως τότε, 
καλλιτεχνική φυσιογνωμία μιας περιοχής στην περι-
φέρεια του βυζαντινού κόσμου, όπως σημείωσε στην 
βιβλιοκρισία του για τον κατάλογο της έκθεσης το 
περιοδικό διεθνούς κύρους Analecta Bollandiana.

Εικ. 6. Εικόνα με παράσταση ένθρονης βρεφοκρατούσας Παναγίας. Μέσα 17ου αι.  Μετά τη συντήρηση. 
Fig. 6. Icon depicting enthroned Virgin and Child. Mid-17th c. Post-conservation. 
Fig. 6. Icone représentant la Vièrge intronisée à l’ Enfant. Moyen du 17ème siècle. Après la restauration.
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2. Αναστήλωση και αποκατάσταση του Ναού της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο χωριό Ζερβάτι Αργυροκάστρου (2003-2008). 

Εικ. 8. Ζερβάτι. Ο Ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου πριν τις εργασίες αποκατάστασης.
Fig. 8. Zervat. The Church of the Dormition of Virgin Mary before the conservation and restauration.
Fig. 8. Zervat. L’ église de la Dormition de la Vièrge avant les travaux de restauration.

Εικ. 7. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Άποψη της έκθεσης «Εικόνες από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας».
Fig. 7. Museum of Byzantine Culture. View of the exhibition “Icons from the orthodox communities of Albania”.
Fig. 7. Musée de la Civilisation Byzantine. Vue de l’ éxposition “Icones des communités orthodoxes de l’ Albanie”.
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Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων της χώρας αναστηλώ-
θηκε ο βυζαντινός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι (εικ. 8-9) και 
συντηρήθηκαν οι μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, το τέμπλο και οι εικόνες του ναού. 
Το έργο παραδόθηκε στην Άρχιεπισκοπή Τιράνων και Πάσης Άλβανίας, καθώς ο 
ναός υπάγεται στη δικαιοδοσία της.

3. Σύνταξη μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών στο 
ναό του Αγίου Νικολάου στη Μοσχόπολη (2013). 

Συντάχθηκε μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών του 18ου αιώνα στο ναό του 
Άγίου Νικολάου στη Μοσχόπολη, κοντά στην Κορυτσά (εικ. 10-11). Ή ιστορική 
Μοσχόπολη, ο σημαντικότερος κατά την τουρκοκρατία βλαχόφωνος οικισμός, 
γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά τον 18ο αιώνα, γεγονός που αντανα-
κλάται στις πέντε εκκλησίες που διασώθηκαν από τις καταστροφές του παρελθό-
ντος. Οι τοιχογραφίες του ναού του Άγίου Νικολάου τεκμηριώνουν τους δεσμούς 
της περιοχής με το Άγιο Όρος, τη Θεσσαλονίκη και την Καστοριά, καθώς και τα 
δίκτυα μετακίνησης ζωγράφων, καλλιτεχνικών ρευμάτων και ιδεών.

Εικ. 9. Ζερβάτι. Ο Ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
Fig. 9. Zervat. The Church of the Dormition of Virgin Mary after the conservation and restauration works.
Fig. 9. Zervat. L’ église de la Dormition de la Vièrge après les travaux de restauration.
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Εικ. 10. Μοσχόπολη. Ο Ναός του Αγίου Νικολάου.
Fig. 10. Moschopolis. The Church if St. Nicholas.
Fig. 10. Moscopole. L’ église Saint-Nicolas.

Εικ. 11. Μοσχόπολη. Άποψη των τοιχογραφιών στο Ναό του Αγίου Νικολάου. 1726.
Fig. 11. Moschopolis. View of the frescoes at the Church of St. Nicholas. 1726.
Fig. 11. Moscopole. Vue des fresques à l’ église Saint-Nicolas. 1726.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (2007-2012)

Το EKBMM εκπόνησε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα σε 
θέματα συντήρησης και εκθεσιακής παρουσίασης εικόνων 
από τη Βουλγαρία. Με εταίρο την Εθνική Πινακοθήκη 
της Σόφιας, σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού (Μ.Β.Π.) και με την οικονομική συμβολή 
του Ιδρύματος Ά. Γ. Λεβέντη συντηρήθηκαν 54 εικόνες 
προερχόμενες από τις βουλγαρικές ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας (εικ. 12). Σε 13 εικόνες που παρουσίαζαν σύνθε-
τα προβλήματα συντήρησης προηγήθηκαν εξειδικευμένες 
διαγνωστικές εξετάσεις με μη καταστρεπτικές μεθόδους, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια συντήρησης 
του Μ.Β.Π. Τις εργασίες παρακολούθησαν δύο Βούλγαροι 
συντηρητές που ενημερώθηκαν για τις νέες τεχνικές διά-
γνωσης της παθολογίας των εικόνων. Ή μελέτη των εικό-
νων, η έκθεση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (εικ. 

Εικ. 13. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Άποψη της έκθεσης «Εικόνες από τις θρακικές ακτές του Εύξεινου 
Πόντου στη Βουλγαρία».
Fig. 13. Museum of Byzantine Culture. View of the exhibition “Icons from the Thracian coast of the Black Sea in 
Bulgaria”.
Fig. 13. Musée de la Civilisation Byzantine. Vue de l’ éxposition “Icones des côtes thraciennes de la mer Noire en 
Bulgarie”.

Εικ. 12. Εικόνα με παράσταση αγίου Στεφάνου. 1536/7. Μετά τη συντήρηση.
Fig. 12. Icon depicting St. Stephanos. 1536/7. Post-conservation.
Fig. 12. Icone représentant Saint - Stephanos. 1536/7. Après la restauration.
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13) καθώς και ο επιστημονικός κατάλογος (ελληνικά και αγγλικά) ανέδειξαν τους 
άμεσους διαχρονικούς δεσμούς της περιοχής με την Κωνσταντινούπολη, αλλά και 
τις ποικίλες επαφές της με το Άιγαίο. Άξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη 
φορά που παρουσιάστηκαν στο ελληνικό κοινό εικόνες από την περιοχή αυτή.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ
1. Μονή Αγίου Λωτ και Μουσείο στη Νεκρά Θάλασσα (2001-2016) 

Σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Άρχαιοτήτων της χώρας το EKBMM 
εργάστηκε στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Μονής του Άγίου Λωτ 
(5ος-7ος αιώνας). Άφενός ανέλαβε την επί τόπου συντήρηση των ψηφιδωτών της 
βασιλικής του Άγίου Λωτ (εικ. 14) και αφετέρου εξόπλισε το εργαστήριο συντή-
ρησης του Μουσείου, όπου ξεκίνησε και συνεχίζεται από το προσωπικό του η 
ανασύσταση και σταδιακή τοποθέτηση στον εκθεσιακό χώρο των αποσπασμένων 
ψηφιδωτών από τη Μονή του Άγίου Λωτ. Οι ελληνικές επιγραφές στα ψηφιδω-
τά επισημαίνουν την κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας σε όλη τη χριστιανική 
Άνατολή. Το EKBMM εκπαίδευσε το προσωπικό του Μουσείου στις βασικές αρχές 

Εικ. 14. Μονή Αγίου Λωτ. Εργασίες συντήρησης ψηφιδωτών δαπέδων.
Fig. 14. Monastery of St. Lot. Conservation works of mosaic floors.
Fig. 14. Monastère de Saint-Lot. Traveaux de restauration de sols mosaiques.
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συντήρησης ψηφιδωτών και διαχείρισης μουσειακού χώρου και διοργάνωσε εκπαι-
δευτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας και ιδιαιτέρως 
των σχολείων της περιοχής στις αξίες διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(εικ. 15).

Εικ. 15. Μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Λωτ. Εκπαιδευτικά προγράμματα.
Fig. 15. Museum at the archaeological site of St Lot. Educational programmes.
Fig. 15. Musée au site archéologique de Saint - Lot. Programmes educatifs.

Εικ. 16. Um er-Rasas. Έργα προληπτικής συντήρησης στη βασιλική των Λεόντων.
Fig. 16. Um er-Rasas. Preventive conservation works at the Basilica of the Lions. 
Fig. 16. Um er-Rasas. Travaux preventifs de restauration à la Basilique des Lions.
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2. Αρχαιολογικός χώρος Um er-Rasas (2013 - συνεχίζεται)

Ύστερα από αίτημα του Τμήματος Άρχαιοτήτων της Μαδηβά, το EKBMM παρέ-
χει τεχνογνωσία για μέτρα προληπτικής συντήρησης και επί τόπου διατήρησης 
ψηφιδωτών δαπέδων στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο που είναι ενταγμένος στον 
κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της U.N.E.S.C.O. Ταυτόχρονα, 
εκπαιδεύει το προσωπικό του αρχαιολογικού χώρου στα σχετικά μέτρα (εικ. 16). 
Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Άθηνών.

3. Ναός Αγίου Γεωργίου στη Μαδηβά (2015 - 2016) 

Ύστερα από πρόσκληση του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και σε 
συνεννόηση με το Τμήμα Άρχαιοτήτων της Μαδηβά, το EKBMM συνέταξε μελέτη 
συντήρησης και ανάδειξης του περίφημου ψηφιδωτού χάρτη (6ος αι.), που βρί-
σκεται στο δάπεδο του ναού του Άγίου Γεωργίου (εικ. 17). Ή μελέτη παραδόθηκε 
στον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου στη Μαδηβά.

Εικ. 17. Μαδηβά. Ναός Αγίου Γεωργίου. Εργασίες τεκμηρίωσης του ψηφιδωτού δαπέδου.
Fig. 17. Madaba. Church of St. George. Documentation works of the mosaic floor.
Fig. 17. Madaba. Eglise de St. George. Traveaux de documentation du sol mosaique.
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ΙΣΡΑΗΛ (2000-2003)
Με ανάθεση από το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και σε συνερ-
γασία με την Ισραηλινή Άρχή Άρχαιοτήτων, το EKBMM ανέλαβε τη συντή-
ρηση των ψηφιδωτών δαπέδων, έκτασης 800 μ2, στο σημαντικότατο προσκύ-
νημα του «Καθίσματος της Παναγίας», που ανασκάφηκε σε περιοχή μεταξύ 
Ιεροσολύμων-Βηθλεέμ.

ΚΟΣΟΒΟ (2004-2012) 
Στις εθνοτικές ταραχές, που ξέσπασαν στο Κόσοβο τον Μάρτιο του 2004, θύματα 
υπήρξαν και τα μνημεία ως φορείς συλλογικής μνήμης. Το EKBMM, μετά από 
πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετείχε στην επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων, που μετέβη στο Κόσοβο για την εκτίμηση της κατάστασης. Επιπλέον, 
το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέθεσε στο EKBMM τη διοργάνωση επιμορφωτικού 
Σεμιναρίου σε Κοσοβάρους και Σέρβους αρχιτέκτονες και μηχανικούς σχετικά με 
την αποκατάσταση των πληγέντων μνημείων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το 
2007 στη Θεσσαλονίκη με εξαιρετική επιτυχία.

Εικ. 18. Priznen. Ναός Αγίου Γεωργίου Runović. Εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών.
Fig. 18. Prizren. Church of St. George Runović. Conservation works of the frescoes.
Fig. 18. Prizren. Eglise de Saint - George Runović. Travaux de restauration des fresques.
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Μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το EKBMM συνέταξε τη 
μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών του 16ου αιώνα στο ναό του Άγίου Γεωργίου 
Runović στο Prizren, ο οποίος πυρπολήθηκε στις συγκρούσεις του 2004. Στη συνέ-
χεια, κατά τα έτη 2010-2012, συντήρησε τις τοιχογραφίες του ναού, στέλνοντας 
επί τόπου συντηρητές (εικ. 18-19). Το έργο παραδόθηκε στην Επισκοπή Ράσκας 
και Κοσόβου-Μετοχίων στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει ο ναός. 

Εκτός της διάσωσης των τοιχογραφιών, η ποιότητα εκτέλεσης του έργου της 
συντήρησης λειτουργεί ως υπόδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
γίνονται οι συντηρήσεις σε τοιχογραφίες.

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2005) 
Μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Προστασίας Μνημείων της χώρας το 
EKBMM παρείχε τεχνική βοήθεια για τη συντήρηση του καθολικού της βυζαντινής 
μονής στο Treskaveć (εικ. 20).

Εικ. 19. Priznen. Ναός Αγίου Γεωργίου Runović. Άποψη των τοιχογραφιών μετά τη συντήρηση.
Fig. 19. Prizren. Church of St. George Runović. View of the frescoes after the conservation works.
Fig. 19. Prizren. Eglise de Saint - George Runović. Vue des fresques après les travaux de restauration.
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ΣΕΡΒΙΑ (2007-2011) 
Με χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΞ. Ελλάδος (Hellenic Aid), της Βουλής των Ελλήνων 
και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ελλάδος, το EKBMM σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση 
«Beogradska Tvrdjava» του Δήμου Βελιγραδίου συμμετείχε στην αποκατάσταση 
του Πύργου Nebojša (15ος αιώνας), όπου τον 18ο αι. φυλακίστηκε και θανατώθηκε 
ο Έλληνας οραματιστής της αυτοδιάθεσης των βαλκανικών λαών, Ρήγας Φεραίος, 
με τους συντρόφους του (εικ. 21-22). Επιπλέον, στον πρώτο όροφο του Πύργου 
οργάνωσε μόνιμη έκθεση (εικ. 23), η οποία παρουσιάζει την προσωπικότητα, τις 
ιδέες και το έργο του Ρήγα, με τη βοήθεια πολυμεσικών εφαρμογών σε τρεις γλώσ-
σες (σερβικά, ελληνικά, αγγλικά).

Τον αποκαταστημένο και με νέα χρήση Πύργο εγκαινίασαν τον Άπρίλιο του 
2011 οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Σερβίας. Το 2012 η υπο-
δειγματική αποκατάσταση και επανάχρηση του Πύργου Nebojša βραβεύθηκαν 
από το Σύλλογο Άρχιτεκτόνων Βελιγραδίου.

Εικ. 20. Άποψη της Μονής στο Treskaveć.
Fig. 20. View of the Monastery of Trescaveć.
Fig. 20. Vue du Monastère de Trescaveć.
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Εικ. 21. Βελιγράδι. Πύργος Nebojśa. 
Fig. 21. Belgrade. Nebojśa Tower.
Fig. 21. Belgrade. Tour de Nebojśa.

Εικ. 22. Πύργος Nebojśa. Άποψη της έκθεσης στο ισόγειο.
Fig. 22. Nebojśa Tower. View of the exhibition on ground floor. 
Fig. 22. Tour de Nebojśa. Vue de l’ éxposition au rez-de-chausée.
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ΣΥΡΙΑ (2004-2010)
Ή δραστηριοποίηση του EKBMM στη Συρία κατευθύνθηκε σε δύο συναφή και 
αλληλοσυμπληρούμενα προγράμματα με αντικείμενο τα αποσπασμένα ψηφιδωτά 
δάπεδα, τα οποία διαθέτει η χώρα σε μεγάλο αριθμό που αγγίζει τα 3.000 μ2. 

1. Το Πρόγραμμα «Τεκμηρίωση συριακών ψηφιδωτών δαπέδων – Syrian Mosaic 
Pavement Documentation» (2004-2008) συνομολογήθηκε ανάμεσα στο EKBMM 
και στη Γενική Διεύθυνση Άρχαιοτήτων και Μουσείων της Άραβικής Δημοκρατίας 
της Συρίας και το Τμήμα Άρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Δαμασκού. 
Άποσκοπούσε πρώτον στη δημιουργία μιας δυναμικής βάσης δεδομένων για την 
πλήρη τεκμηρίωση των ψηφιδωτών δαπέδων της Συρίας με σύγχρονες μεθόδους, 
δεύτερον στην επιμόρφωση μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου της 
Δαμασκού στις σύγχρονες μεθόδους τεκμηρίωσης και τρίτον στη δημιουργία ενός 
corpus των ψηφιδωτών δαπέδων της Συρίας που θα αποτελούσε τη βάση για 
μελλοντικές αναλύσεις και μελέτες.

Εικ. 23. Πύργος Nebojśa. Άποψη της έκθεσης για τον Ρήγα Φεραίο.
Fig. 23. Nebojśa Tower. View of the exhibition on Rigas Ferraios.
Fig. 23. Tour de Nebojśa. Vue de l’ éxposition sur Rigas Feraios.
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Για τους σκοπούς του προγράμματος το EKBMM ανέλαβε και τον τεχνο-
λογικό εξοπλισμό του εργαστηρίου στο Κέντρο Άρχαιολογικής Έρευνας του 
Πανεπιστημίου της Δαμασκού. Το πρόγραμμα, που διήρκησε τέσσερα χρόνια, περι-
ελάμβανε θεωρητικά μαθήματα και πρακτική άσκηση και το παρακολούθησαν οκτώ 
μεταπτυχιακοί φοιτητές (εικ. 24-25). Με την ολοκλήρωσή του το Πανεπιστήμιο 
της Δαμασκού διοργάνωσε πανηγυρική τελετή κατά την οποία ο Πρύτανης επέ-
δωσε στους φοιτητές τα διπλώματα παρακολούθησης. Το EKBMM παρέδωσε 
στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού και στη Γενική Διεύθυνση Άρχαιοτήτων και 
Μουσείων της χώρας το σκληρό δίσκο μιας δυναμικής βάσης δεδομένων με την, 
πιλοτικού χαρακτήρα, τεκμηρίωση 365 αποσπασμένων ψηφιδωτών δαπέδων που 
βρίσκονταν στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού και στα μουσεία της Άπάμειας, της 
Hama, του Maarat al Numaan, της Shahba, της Suweida, του Arwad, της Dar’aa, 
του Χαλεπίου, της Tartus, της Λατάκιας, της Παλμύρας/Tadmur, της Raqqa και 
της Άκρόπολης στη Bosra. Επιπλέον, παρέδωσε πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση 
επιτοίχιων ψηφιδωτών της πρωτοϊσλαμικής περιόδου στο τζαμί των Ομαγιαδών 
(Omayyad) και στο Μαυσωλείο Baybars (ανήκει στο μεντρεσέ Zahiriyeh) που 
βρίσκονται στη Δαμασκό και στο τζαμί Al Nuri στη Homs. Άυτή η βάση δεδομένων, 
αντίγραφο της οποίας διαθέτει το EKBMM, πιστεύουμε πως θα συνεισφέρει στην 
ανασυγκρότηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μετά τον πόλεμο.

Εικ. 24. Μουσείο Δαμασκού. Τεκμηρίωση αποσπασμένου ψηφιδωτού δαπέδου.
Fig. 24. Damascus Museum. Documentation of a detached mosaic floor.
Fig. 24. Musée de Damas. Documentation d’ un sol mosaique detaché.
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Εικ. 25. Πανεπιστήμιο Δαμασκού. Θεωρητικά μαθήματα για την τεκμηρίωση αποσπασμένων ψηφιδωτών δαπέδων.
Fig. 25. University of Damascus. Theoretical workshop on the documentation of detached mosaic floors.
Fig. 25. Université de Damas. Laboratoire  de théorie sur la documentation des sols mosaiques detachés.

Εικ. 26. Hama. Αρχαιολογικό Μουσείο. Εργασίες συντήρησης αποσπασμένων ψηφιδωτών δαπέδων.
Fig. 26. Hama. Archaeological Museum. Conservation works of detached mosaic floors.
Fig. 26. Hama. Musée archéologique. Travaux de restauration des sols mosaiques détachées.
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2. Οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης ψηφιδωτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Hama και εκπαίδευση συντηρητών (2008-2010). 
Μια συμπληρωματική συμφωνία μεταξύ του EKBMM και της Γενικής Διεύθυνσης 
Άρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας υπογράφηκε το 2008. Άντικείμενό της ήταν 
η οργάνωση από το EKBMM εργαστηρίου συντήρησης αποσπασμένων ψηφι-
δωτών δαπέδων στο Άρχαιολογικό Μουσείο της Hama και η επιμόρφωση των 
συντηρητών του. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την πιλοτικού χαρακτήρα συντήρηση 
ενός αποσπασμένου ψηφιδωτού δαπέδου από την παλαιοχριστιανική βασιλική στο 
Abou Roubeiss, 40 χλμ. δυτικά της Hama, με δωδεκάστιχη ελληνική επιγραφή (εικ. 
26). Ή συμμετοχή των συντηρητών και από άλλα μουσεία της Συρίας ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, αφού προσήλθαν στο εργαστήριο συνολικά 10 εκπαιδευόμενοι. 
Μάλιστα οι επιδόσεις ορισμένων από αυτούς ήταν εξαιρετικές, με αποτέλεσμα 
να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που οργάνωσε το 
EKBMM για το προσωπικό του Μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο του Άγίου 
Λωτ στην Ιορδανία.

Τα προγράμματα του EKBMM στη Συρία διακόπηκαν λόγω του πολέμου. Όμως, 
για την κατάσταση των βυζαντινών μνημείων στη Συρία θα μιλήσει ο Δρ. Hammam 
Saad, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή του στη Συνδιάσκεψη.

ΤΟΥΡΚΙΑ (2008-2009)

Εικ. 27. Kurşunlu. Ναός Αγίου Αβερκίου.
Fig. 27. Kurśunlu. Church of St. Abercius.
Fig. 27. Kurśunlu. Eglise de Saint-Abercius.



ΕΚΒΜΜ • ΔΕΛΤΙΟΝ • NEWSLETTER • BULLETIN • 5/2020

40

Για τον ημιερειπωμένο βυζαντινό ναό του Άγίου Άβερκίου (10ος και 12ος αιώνας) 
στο Δήμο Kursunlu (Ελεγμοί) της Προποντίδας, το EKBMM εκπόνησε μελέτη 
αναστήλωσης (2008-2009), ύστερα από πρόσκληση του τοπικού Δήμου (εικ. 27). 
Ή μελέτη παραδόθηκε στον Δήμο Gemlik (Κίος), στη δικαιοδοσία του οποίου 
περιήλθε κατόπιν το μνημείο, προκειμένου ο Δήμος να εξασφαλίσει την έγκρισή 
της από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Το EKBMM και ο Δήμος Gemlik δεσμεύ-
τηκαν να αναζητήσουν χορηγούς για την αναστήλωση του ναού. 

Το EKBMM, εκτός από τις παραπάνω συνεργασίες με ιδρύματα και φορείς από 
τα κράτη που συμμετείχαν στις τρεις Διεθνείς Συνδιασκέψεις, πραγματοποίησε δύο 
ακόμη πολυετή προγράμματα στην Ιταλία και στις ΉΠΆ.

ΙΤΑΛΙΑ (1999-2011) 
Το EKBMM σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας είχε την επιστημονική ευθύνη και εποπτεία 
της συντήρησης των εικόνων, μέρους των χειρογράφων και του πολύτιμου Άρχείου 
καθώς και των τοιχογραφιών στο ναό του Άγίου Γεωργίου. Συνέταξε, επίσης, τη 
μουσειολογική μελέτη της επανέκθεσης των εικόνων και κειμηλίων στο Μουσείο 
του Ινστιτούτου και είχε την ευθύνη της εφαρμογής της (εικ. 28).

Εικ. 28. Βενετία. Άποψη της έκθεσης στο Μουσείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.
Fig. 28. Venice. View of the exhibition at the Museum of the Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies.
Fig. 28. Venise. Vue de l’ éxposition  au Musée de l’ Institut Hellénique des Etudes Byzantines et Post-Byzantines.
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Η.Π.Α. (2002-2010)
Το EKBMM και το Πανεπιστήμιο του Princeton συνεργάστηκαν σε ένα μακροχρό-
νιο ερευνητικό πρόγραμμα που είχε ως αντικείμενο την έρευνα για την πρόσληψη 
και την αναπαράσταση του χώρου στη βυζαντινή τέχνη. Το πρόγραμμα ολοκλη-
ρώθηκε με την οργάνωση σχετικής έκθεσης, πρώτα στη Θεσσαλονίκη (εικ. 29) 
και κατόπιν στο Princeton, καθώς και με την έκδοση επιστημονικού καταλόγου 
(ελληνικά και αγγλικά). Τα αποτελέσματα του προγράμματος υπήρξαν καθοριστικά 
για τις νέες κατευθύνσεις στην έρευνα της βυζαντινής τέχνης.

Οι συνεργασίες του EKBMM με εταίρους φορείς και επιστημονικά ιδρύματα και 
από τα κράτη που συμμετείχαν στις τρεις Διεθνείς Συνδιασκέψεις επεκτάθηκαν και 
σε σειρά έργων τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως 
επικεφαλής πολυμελών εταιρικών σχημάτων το EKBMM υλοποίησε τα παρακάτω 
έργα:

1. «Εγερία, Μεσογειακά Μεσαιωνικά Προσκυνήματα: Δίκτυο για την 
τεκμηρίωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων στο μεσογειακό χώρο», 
έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα Interreg III B/Archimed (2006-2007). 

Με εταίρους από οκτώ μεσογειακές χώρες, το πρόγραμμα αφορούσε την κατα-
γραφή των προσκυνημάτων στην Άνατολική Μεσόγειο με τη χρήση των νέων 

Εικ. 29. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Άποψη της έκθεσης «Η αρχιτεκτονική ως εικόνα».
Fig. 29. Museum of Byzantine Culture. View of the exhibition “Architecture as icon”. 
Fig. 29. Musée de la Civilisation Byzantine. Vue de l’ éxposition “Architecture comme icone”.
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τεχνολογιών, τη χάραξη κατευθύνσεων για τη μελέτη τους, τη σύνταξη πρότυπων 
μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου των προ-
σκυνηματικών μνημείων και τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με μακροπρό-
θεσμες προοπτικές.

2. «Olkas. From Aegean to the Black Sea. Medieval Ports in the 
Maritime Routes of the East», έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα 
«Black Sea Cross Border Cooperation Program 2007-2013». 

Στο έργο τεκμηριώθηκαν ιστορικά και αρχαιολογικά 40 βυζαντινά-μεσαιωνικά 
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και του Βορείου Άιγαίου καθώς και οι μεταξύ 
τους σχέσεις, με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη των σύγχρονων πόλε-
ων-λιμανιών μέσω του στοχευμένου τουρισμού. Με επικεφαλής το EKBMM στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν ως εταίροι ιδρύματα και φορείς από έξι χώρες της περιοχής 
και τέσσερις φορείς ως συνεργάτες (Associates).

3. «Limen: Cultural ports from Aegean to the Black Sea», έργο ενταγμένο 
στο πρόγραμμα «Black Sea Cross Border Cooperation Program 2007-2013».

Πρόκειται για συνέχεια του προγράμματος «OLKAS», με την ίδια στόχευση 
(πολιτιστικός τουρισμός και ιδιαίτερα πολιτιστική κρουαζιέρα) και κύρια δράση 
την καθιέρωση από την Ε.Ε. του θεσμού του πολιτιστικού λιμανιού της Μαύρης 
Θάλασσας. Στο έργο συμμετείχαν εταίροι από έξι χώρες και τέσσερις συνεργαζό-
μενοι οργανισμοί της περιοχής. 

Εν κατακλείδι, εύχομαι την ευόδωση των εργασιών της Συνδιάσκεψης για την 
ψήφιση της «Χάρτας», η αναγκαιότητα της οποίας προέκυψε κατά τις εργασίες των 
προηγουμένων Συνδιασκέψεων και από τις ομόφωνες αποφάσεις των εκπροσώπων 
από τα 19 συνολικά κράτη που συμμετείχαν σε αυτές. Ή συμφωνία των κρατών 
αυτών για τη δημιουργία μιας «Χάρτας Προστασίας Μνημείων της Βυζαντινής 
Κληρονομιάς» δηλώνει ότι τα μνημεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν προνομιακό 
πεδίο πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ κρατών διαφορετικών εθνικών, θρησκευ-
τικών και πολιτιστικών ταυτοτήτων, καθώς προέρχονται από μια ιστορική περίοδο 
σύνδεσης ανάμεσα σε Άνατολή και Δύση και ανάμεσα σε αρχαίους και νεότερους 
χρόνους.

Δρ Αναστασία Τούρτα
Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Πρώην Διευθύντρια EKBMM
Μέλος του Δ.Σ. του EKBMM

*Το κείμενο εκφωνήθηκε στη διάρκεια των εργασιών της Δ’ Διεθνούς Συνδιάσκεψης.
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The 4th International Conference, organised by the EKBMM in Thessaloniki 
from 30 November until 2 December 2018, in the context of the ‘Byzantine 
Monuments and World Heritage’ programme, has as its subject matter, the 

consultation among the representatives of 21 participating states regarding the 
‘Charter for the Protection of monuments of Byzantine heritage’ (figs.1-4). The 4th 
International conference fulfils, after a long journey, one of the basic objectives set 
by the EKBMM for the aforementioned programme, which was planned virtually 
from its outset in March 1998.

The EKBMM programme strove to bring states with Byzantine or Byzantine-
influenced monuments on their soil into contact with one another and to promote 
collaboration amongst them. The aim of the programme was to coordinate activities 
among different countries that were designed to protect and highlight the historical 
character of Byzantine monuments and to champion their role in modern society. 
In order to coordinate these actions, the support of UNESCO was sought regarding 
scientific collaboration among its Member States. Within the framework of the 
programme, the EKBMM organised three international conferences in Thessaloniki.

The 1st International Conference
‘Byzantine Monuments and World Heritage’. 

The conference was held between 26 May and 1 June 2001 under the auspices 
of UNESCO, which was represented by Dr. Mechtild Rössler, programme 
specialist in the World Heritage Center. Also present was the Vice-President 

of the Greek National Committee in UNESCO, Mr. N. Papageorgiou. Sixteen coun-
tries took part in the conference (Albania, Algeria, Armenia, Bulgaria, Cyprus, 
F.Y.R.O.M., Georgia, Greece, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Romania, Russia, Serbia 
and Tunisia). At the Conference’s start, the then Minister of Culture Professor 
Evangelos Venizelos addressed a keynote speech.

THE EUROPEAN CENTRE FOR BYZANTINE  
AND POST-BYZANTINE MONUMENTS (EKBMM)

‘BYZANTINE MONUMENTS  
AND WORLD HERITAGE’ PROGRAMME’

INTERNATIONAL CONFERENCES (2001, 2003, 2006)
COLLABORATION NETWORKS*
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The work of the conference had the following thematic sections as its subject 
matter: 
• The first section concerned national legislation in member states of UNESCO 

and its implementation for protecting monuments of Byzantine heritage. 
Following the introduction by the EKBMM President, Professor N. Zias, the 
conference participants addressed the subject by presenting the institutional 
and administrative framework for protecting the monuments in their own 
countries, pointing out, in each case, the particular challenges that emerge in 
its implementation, due to various factors, such as ownership status, new uses, 
cultural or religious disputes as well as armed conflicts.

• The second section concerned the intervention principles for monuments of 
Byzantine heritage in each country. This subject, discussed over two days, was 
introduced by members of the EKBMM’s governing board, Professor G. Lavvas and 
Ephor of Antiquities, Ch. Bakirtzis. Those participating discussed the theoretical 
principles followed in interventions on monuments in their countries and referred 
to some typical cases of interventions on monuments of Byzantine heritage. 

• The third section concerned archives, data bases and networks. It was pro-
posed that a single electronic archiving system for documenting monuments 
of Byzantine heritage be set up, with a network among the various users allowing 
for transnational communication, as set out by member of the EKBMM’s gov-
erning board, Professor N. Nikonanos, former Ephor of Antiquities.
The participants at the conference, having fleshed out the different approaches 

each state adopts regarding both the legal framework for protecting monuments 
as well as vis-à-vis intervention principles, resolved to proceed with the following:
1st    to assign to the EKBMM the drafting of a ‘Charter’ on the protection, preser-

vation and presentation of monuments of Byzantine heritage, which would 
be unveiled at an International Conference. 

2nd  to ask each state to draw up an intervention proposal for one of the monu-
ments presented by its delegates in the conference under the coordination 
of the EKBMM. 

3rd  create a database containing an electronic catalogue of Byzantine heritage 
monuments in each UNESCO member state. The creation of the database 
was undertaken by the EKBMM.

The 2nd International Conference
‘Byzantine Monuments and World Heritage II. Network for 
Conservation and Restoration of Byzantine Monuments’. 

The conference was held between 3 and 5 October 2003 under the auspices 
of UNESCO’s Greek National Committee and was attended by the repre-
sentatives of 11 countries (Algeria, Armenia, Cyprus, F.Y.R.O.M., Georgia, 
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Greece, Jordan, Romania, Russia, Serbia and Montenegro, and Tunisia). The aims 
of the conference were to find a common method of dealing with the problems 
involved in the conservation and restoration of Byzantine or Byzantine-influenced 
monuments in the countries which took part in the conference. This need was 
highlighted in the conference from a comparative examination of the restoration 
studies drafted for 11 Byzantine or Byzantine-influenced monuments in 11 different 
countries. The studies were drafted according to specifications drawn up and sent 
by the EKBMM.

Restoration studies were presented by:
• Algeria: the Byzantine Acropolis of Tebessa and the Byzantine fortress of Timgad
• Armenia: the Monastery of Nor Varagavank
• Cyprus: the archaeological site of the church of St George of Pegeia
• F.Y.R.O.M.: the Katholikon of the Dormition of the Virgin Mary of Treskavec 

monastery
• Georgia: the Tsalenjikha Cathedral of our Saviour
• Greece: Kaisariani Monastery in Athens
• Jordan: Al Rashadiyyeh Early-Christian Church
• Romania: Popăuţi Monastery at Suceava
• Russia: the Katholikon of the Monastery of the Holy Trinity of Klopsk, Novgorod
• Serbia and Montenegro: the Katholikon of the Dečani Monastery, Kosovo
• Tunisia: the Byzantine Acropolis in the Christian Quarter at the Musti(s) 

(Henchil el Mest) archaeological site.

Because of the differing levels of studies presented, the participants decided that 
the completed studies would be submitted to a three-member international board 
of experts. Provided certain criteria had been met, the EKBMM would pledge to 
taking steps to implement them within a European-funded programme. Where 
studies did not meet the criteria, the EKBMM would, assuming the interested states 
requested such, assist in drafting or completing them with the help of experts. 

The second objective of the conference was for the EKBMM to present to the 
participants the basic characteristics of the database containing an electronic 
record of the monuments of the Byzantine world that was being developed by the 
EKBMM in collaboration with the Institute of Computer Science of the Research 
and Technology Foundation at the University of Crete and the Directorate of the 
Archive of Monuments and Publications of the Ministry of Culture.

The EKBMM undertook to process and give to the participants the database 
manual and a questionnaire with the basic points of an Agreement, so that they 
might express their opinions on it. Once agreement was reached, the participants 
would be able to access the database. The EKBMM also undertook to train delegates 
from the participating states on the use of the database.
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The 3rd International Conference
‘Byzantine Monuments and World Heritage III. Network for 
the Digitization of the Monuments of the Byzantine World 
and the Creation of a “Charter” for their Protection’.

The conference took place under the auspices of UNESCO, which was repre-
sented by members of the World Heritage Centre, the Permanent Delegate 
of Greece to UNESCO, Ambassador G. Anastasopoulos and the President of 

the Greek National Committee for UNESCO, Ms Aik. Tzitzikosta. The European 
Commission was represented by the Directorate-General of Education and Culture. 
The conference was held between 3 and 5 November 2006, and 19 countries took 
part (Albania, Algeria, Armenia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Egypt, F.Y.R.O.M., 
Georgia, Greece, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Romania, Russia, Serbia, Syria and 
Tunisia) (fig.5).

The work of the 3rd Conference was divided into three thematic sections:
In the first section the Scientific Working Group of EKBMM presented a detailed 
analysis to the participants of the complete Database, ‘Monuments of the Byzantine 
World’, which was drawn up according to the updated guidelines, philosophy and 
the ISO adopted by the ‘Information Society’ Programme. The creation of a digital 
infrastructure for a specific database had become possible thanks to the funding 
of the programme “Anna Komnene: Creation and Promotion of Multilingual 
Electronic Publications and of an Information Network for the Monuments of 
the Byzantine Era’’, developed as a part of the ‘Information Society’ Programme.

The conference presented the IT system into which were entered 29 Byzantine 
monuments from Greece and 11 from a corresponding number of states taking 
part in the conferences. The methodology behind the collecting and collating of 
information to be entered into the database was also explained. Instructions on 
using the database were also given, the manual for which having already been sent 
by the EKBMM to the delegates appointed by the participating states.

The conference’s second section concerned the ‘Charter’ for protecting monu-
ments of Byzantine heritage, agreed upon by all the delegates of those countries 
that had participated in the 1st conference in 2001 and which had assigned the 
drafting of the text to the EKBBM. To this end, the latter established a Scientific 
Committee made up of members of its governing board: The academic G. Lavvas, 
architect, Professor G. Karadedos, Architecture Faculty of AUTh., architect-re-
storer-archaeologist, Dr G. Tavlakis, Head of the Ephorate of Antiquities of Mount 
Athos, Byzantologist, E. Kourkoutidou-Nikolaidou, Director of the EKBMM, Ephor 
of Antiquities, Byzantologist, and with a leading role in restoring Byzantine monu-
ments in Thessaloniki following the earthquake of 1978 as Head of the competent 
Ephorate of Byzantine Antiquities, and the architect Dr E. Chatzitrifonos, head of 
the EKBMM’s Office for the Promotion of Scientific Research with long service 
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in the same Ephorate and involved in the restoration of Byzantine monuments in 
Thessaloniki.

Ms Kourkoutidou-Nikolaidou and Dr. Chatzitrifonos introduced the subject 
of the ‘Charter’.

The former set out the Scientific Committee’s discussion on the necessity or not 
of a ‘Charter’ for monuments of Byzantine heritage, since they are a part of World 
Cultural Heritage to which many general international treaties apply. Nevertheless, 
upon examination of the international treaties, it emerged that these do not cover 
all the protection parameters of said monuments, but rather treat the question of 
protection in a fragmentary fashion, while an all-encompassing approach to the 
civilization that created them is absent. Furthermore, stress was placed on the 
uniqueness of Byzantine monuments, which are scattered around many countries 
with different laws on protecting monuments as well as a different relationship 
with the culture that produced these monuments.

Another subject of discussion was the economic dimension of monument protec-
tion; it was pointed out that it is imperative that the protection body is compatible 
with the agency funding the conservation works, while the pre-requisites for the 
undertaking of conservation work by private individuals was elucidated. Among 
those burning issues presented and discussed by the Scientific Committee drafting 
the ‘Charter’ were: the need for preserving, - during the restoration works - to the 
greatest extent, the authenticity of the monuments and the respect of all the addi-
tions during the course of their life; the reuse of the monuments; the exchange of 
know-how, information, experience and specialised personnel amongst the states; 
the awareness-raising of public opinion, etc. Thus it was proposed that an annex 
be included in the final version of the ‘Charter’ giving definitions of the basic 
meanings of monument restoration.

Ms Chatzitrifonos then went on to present and analyse: 1. the international 
treaties which need to be taken into account when formulating a new ‘Charter’ 
specialising in Byzantine and Byzantine-influenced monuments; 2. the theoretical 
principles and major pillars - in the Committee’s view - on which the new ‘Charter’s’ 
text should be built. A lengthy and constructive discussion followed with various 
pertinent observations and opinions being put forward by the participants.

The third subject of the conference concerned the creation of a network of collab-
orating states for documenting the monuments of the Byzantine world so as to 
protect them, and, given that the database is the tool for providing information and 
protection, the new ‘Charter’ will constitute the principles behind this protection.

EKBMM’s speaker, E. Chatzitrifonos then elaborated on this issue, out of 
which arose the practicality of creating a communication network among those 
states with monuments from this era. A sine non qua for operating this network 
would be establishing its legal status which would deal with such issues as net-
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work administration, rights and obligations of its members and its collaborative 
activities. These could include, for example, the recording of monuments on the 
EKBMM’s database, ‘Monuments of the Byzantine World’ from each collaborating 
state, arranging conferences and exhibitions and managing European programmes 
of transnational, cross-border and interregional collaboration, and indeed in this 
context, the network could also operate as an effective tool for securing funds for 
its projects.

In the discussion that followed, various points and questions were raised, while 
some participants shared their experiences from their involvement in networks.

The work of the 3rd International Conference closed with the following 
resolutions:
1st   to enrich the database of the EKBMM with other monuments from all col-

laborating countries, at the responsibility and care of the states themselves.
2nd  participants reiterated the need for a ‘Charter’ specifically for the protec-

tion of Byzantine heritage, the design of which, following its drafting by the 
EKBMM’s Scientific Committee, would be placed before an international 
board of experts prior to it being deliberated upon at a new international 
conference.

3rd  participants agreed to form a duly constituted network to realise the two 
above objectives and other broader collaboration issues on Byzantine and 
Byzantine-influenced monuments.

Nevertheless, the materialisation of the resolution of the 3rd International 
Conference regarding the creation of a ‘Charter’ for the protection of Byzantine 
heritage is far behind schedule.

Initially, delays arose during the drafting of the ‘Charter’ because of changes 
among the members of the Scientific Committee following the death of the academ-
ic, G. Lavvas and the serious illness of the EKBMM’s Director, E. Kourkoutidou-
Nikolaidou, which eventually forced her to resign not just from the Committee 
but also from the Directorship of the EKBMM, which was then undertaken by 
the present author. The above were replaced by new members of the governing 
board, Ms A. Christofidou, architect-restorer, then Head of the Directorate for the 
Restoration of Byzantine and Post-Byzantine Monuments of the Ministry of Culture, 
and experienced in texts of this nature, having participated on similar international 
committees, and D. Athanasoulis, Dr. in Byzantine Archaeology and specialised in 
Byzantine architecture, formerly Ephor in Byzantine Antiquities, Corinth.

The proof-reading of the ‘Charter’s’ draft by the International Board of Experts 
proved time consuming, as did the despatch of its proposals and comments to the 
Scientific Committee and also their incorporation into the text itself. During the 
final drafting of the text and the translations into English and French, and following 
the death of E. Chatzitrifonos, the member of the governing board of the EKBMM, 
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Dr. Alkmini Paka, architect - restorer, Professor of the Architecture Faculty of 
AUTh, joined the Scientific Committee.

A second factor for the delays in organising the 4th International Conference was 
the financial crisis after 2008 and its impact particularly on Greece.

As regards the creation of a duly constituted network, this took on a different 
form from that proposed due to the complex and perhaps premature undertaking at 
that time, and for which numerous participants in the 3rd International Conference 
confessed their unpreparedness. In any case, the frequent changes of personnel in 
important positions in the collaborating countries created additional difficulties 
for the EKBMM in communicating.

 The collaboration network amongst the countries taking part in the EKBMM 
conferences operated either through bilateral collaborations, some of which had 
already started, or in multi-member partnerships, in order to manage European 
programmes under the EKBMM. The collaborations concerned a wide spectrum 
of works on Byzantine and Byzantine-influenced monuments, immovable and 
movable and were carried out in the following countries:

ALBANIA
1. Conservation of icons in the National Museum 
of Medieval Art in Korçë (2000-2008)

Multilevel programme in collaboration with the Museum of Korçë and the Museum 
of Byzantine Culture (MBP) in Thessaloniki. The programme covered the fields 
of conservation, training, scientific research and museum display. As a part of the 
programme, 88 icons from the Korçë Museum were transferred to and conserved 
at the laboratories at the Museum of Byzantine Culture (fig.6), eight conservators 
from the Korçë Museum were trained in the latest methods, and technologies 
used in conservation - thanks to the rolling programme of two-month stays in 
Thessaloniki for two conservators - and an exhibition was held in Thessaloniki with 
the restored icons in 2005 (fig.7). The catalogue of the exhibition was published 
in Greek and English, as well as the manual on icon conservation in Greek and 
Albanian, a voluminous work presented in April 2008 in Tirana and accompanied 
by a photographic exhibition in the National Art Gallery in Tirana.

Thanks to this programme, the international scientific community was intro-
duced to the previously unknown artistic physiognomy of an outlying region 
of the Byzantine world, as has been noted by the authoritative journal Analecta 
Bollandiana in a review of the exhibition catalogue.
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2. Conservation and restoration of the Church of the Dormition of 
the Virgin Mary in the village of Zervat, Gjirokastër (2003-2008).

In collaboration with the Institute of Cultural Monuments of Albania, the Byzantine 
Church of the Dormition of the Virgin Mary was restored (figs.8-9), while the 
church’s post-Byzantine wall paintings, templon and icons were conserved. The 
project was delivered to the Archbishopric of Tirana and All Albania, since the 
church comes under its jurisdiction.

3. Study for the conservation of the wall-paintings in 
the Church of St. Nicholas at Moschopolis (2013)

A study was drawn up for the conservation of wall-paintings from the 18th century 
in the Church of St. Nicholas at Moschopolis, near Korçë (figs.10-11). Historic 
Moschopolis, the most important Vlach-speaking settlement during the period of 
Ottoman rule, experienced great economic growth and prosperity during the 18th 
century, a fact that is reflected in the five churches that have survived the disasters 
of the past. These wall-paintings show the connections that existed between this 
area and Mount Athos, Thessaloniki and Kastoria, as well as the networks through 
which painters, artistic currents and ideas travelled.

BULGARIA (2007-2012)
The EKBMM carried out a long-term programme on the conservation and exhibi-
tion display of icons from Bulgaria. In partnership with the National Art Gallery 
of Sofia as well as in collaboration with the Museum of Byzantine Culture and 
a generous grant from the A.G. Leventis Foundation, 54 icons originating from 
the Bulgarian coastlands of the Black Sea were conserved (fig.12). Thirteen of 
these icons, which presented complex conservation problems, were subjected 
to specialised diagnostic tests using non-destructive methods carried out in the 
laboratories of the Museum of Byzantine Culture. The works were monitored by 
two Bulgarian conservators, who were updated on new diagnostic techniques 
regarding the pathology of icons. The study of the icons, the exhibition held 
in Thessaloniki (fig.13) and the scientific catalogue (in Greek and English) all 
clearly demonstrated the direct bonds the region had with Constantinople over 
the centuries as well as its various contacts with the Aegean. Finally, it should be 
pointed out that this was the first time in Greece that icons from this region were 
put on public display.
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JORDAN
1. Monastery of St. Lot and the Museum at the Dead Sea (2000-2016)

In collaboration with the Directorate General of Antiquities in Jordan, the EKBMM 
worked on the archaeological site and at the Museum of the Monastery of St. Lot 
(5th - 7th centuries) (fig.14). On the one hand it undertook the in situ conservation 
of the mosaics in the basilica of Saint Lot, while also equipping the museum’s 
conservation laboratory, where the work started and continues of reconstituting 
and gradually re-laying the detached mosaics from the Monastery which will be 
put on display. The Greek inscriptions on the mosaics underline the dominance 
of the Greek language throughout the Christian East. The EKBMM provided the 
museum’s staff with training in the basic principles of mosaic conservation and 
museum space management, as well as organising educational activities to raise 
awareness of the local community, and particularly in the region’s schools on the 
importance of preserving cultural heritage (fig.15).

2. Archaeological site at Um er-Rasas (2013 to date)

Following an invitation by the Department of Antiquities at Madaba, the EKBMM 
provides instruction in issues of preventive conservation and in situ preservation of 
mosaic floors at said site, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. It also 
trains staff at the site on the relevant measures (fig.16). The programme continues 
in collaboration with the Technological Educational Institute of Athens.

3. Church of St. George at Madaba (2015-2016)

Following an invitation by the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem and in 
an agreement with the Madaba Department of Antiquities, the EKBMM produced 
a study for the conservation and display of the famous mosaic map (6thcentury), 
on the floor of the church of Saint George (fig.17). The study was delivered to the 
representative of the Patriarchate of Jerusalem in Madaba.

ISRAEL (2000-2003)
At the invitation of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem and in collabora-
tion with the Israeli Antiquities Authority, the EKBMM undertook the conservation 
of floor mosaics covering an area of 800m2, at an important place of Christian 
Pilgrimage, the ‘Church of the Seat of Mary (Kathisma)’, which was excavated in 
an area between Jerusalem and Bethlehem.
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KOSOVO (2004-2012)
In the intercommunal troubles that broke out in Kosovo in March 2004, the region’s 
monuments, as bearers of collective memory and ethnic identity, also suffered. 
Following an invitation from the Council of Europe, the EKBMM took part in a 
board of experts which went to Kosovo to assess the situation. Furthermore, the 
EKBMM, at the instigation of the Council of Europe, organised a seminar for 
Kosovar and Serb architects and engineers on the restoration of Kosovo’s damaged 
monuments. The seminar, held in 2007 in Thessaloniki, was a resounding success.

The EKBMM was commissioned by the Council of Europe to draw up a study 
for the conservation of the 16th-century wall-paintings in the Church of St. George 
(Runović) at Prizren, which had suffered very serious damage when the church was 
set on fire in 2004. Between 2010-2012 it conserved the wall-paintings of the church, 
sending conservators to work in situ (figs.18-19). The work was handed over to the 
Bishop of Raška and Kosovo - Metohija, in whose jurisdiction the church belongs. 

Apart from the preservation of the wall-paintings, the quality of the finished 
conservation work stands as a model in the way wall-painting should be conserved.

NORTH MACEDONIA(2005) 
Following an invitation from the country’s Institute for the Protection of 
Monuments, EKBMM provided technical support for the conservation of the 
katholikon of the Byzantine monastery of Treskaveć (fig.20).

SERBIA (2007-2011)
After funding from the Greek Ministry for Foreign Affairs (Hellenic Aid), the 
Hellenic Parliament and the Greek Ministry of Culture and Tourism, the EKBMM, 
in collaboration with the municipal enterprise ‘Beogradska Tvrdjava’ of the 
Munipality of Belgrade, participated in the restoration of the Nebojša Tower (15th 
century), where, in the 18th century, Rigas Ferraios, the Greek visionary who strove 
for the freedom and self-determination of the Balkan peoples, was imprisoned and 
executed together with his comrades (figs.21-22). It also arranged a permanent 
exhibition on the first floor of the Tower (fig.23), which presents the personality, 
ideas and work of Rigas, through multimedia aids in three languages (Serbian, 
Greek, English).

The restored Tower, now put to new use, was inaugurated in 2011 by the 
Presidents of the Republics of Greece and Serbia. In 2012, the exemplary restoration 
and re-use of the Nebojša Tower received an award from the Belgrade Association 
of Architects.
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SYRIA (2004-2010)
The EKBMM’s activities in Syria focused on two related and complementary pro-
grammes regarding the large number of detached floor mosaics in the country, 
which approach 3,000m2 in area, 

1st: “Syrian Mosaic Pavement Documentation” Programme (2004 – 2008) was 
a collaboration between the EKBMM, the General Directorate of Antiquities and 
Museums of the Arab Republic of Syria and the Department of Archaeology at the 
University of Damascus. The collaborative programme involved the creation of a 
dynamic database for the full documentation of Syria’s floor mosaics using modern 
methods, the training of postgraduate students at the University of Damascus in 
modern methods of documentation and finally the creation of a corpus of Syrian 
floor mosaics that would serve as the basis for future analyses and studies.

For the purposes of the programme, the EKBMM undertook to provide the tech-
nological equipment for the laboratory at the Centre for Archaeological Research 
of the University of Damascus. The four-year programme included theory lessons 
and practical training and was attended by eight postgraduate students (figs.24-
25). On the completion of the programme, the University of Damascus organised 
a celebratory event at which the Rector of the University presented the students 
with their diplomas of attendance. The EKBMM handed over to the University of 
Damascus and the country’s General Directorate of Antiquities and Museums a 
dynamic database on hard disk containing a pilot version of the documentation 
on 365 detached floor mosaics that lay in the National Museum in Damascus and 
the museums at Apameia, Hama, Maarat al Numaan, Shahba, Suweida, Arwad, 
Dar’aa, Aleppo, Tartus, Latakia, Palmyra/Tadmur, Raqqa and the Acropolis at Bosra. 
The EKBMM also delivered full photographic documentation of the Early Islamic 
wall mosaics in the Omayyad mosque, the Mausoleum of Baibars (belonging to 
the Madrasa Zahiriye), which are in Damascus, and the Al Nuri Mosque in Homs. 
We believe that this database, a copy of which is held by the EKBMM, will assist 
in the reconstruction of the country’s cultural heritage after the war.

2: Organisation of a workshop on mosaic conservation at the 
Archaeological Museum in Hama and training of conservators (2008-2010)

An additional agreement between the EKBMM and the Syrian General Directorate 
of Antiquities and Museums was signed in 2008. Under the agreement, the 
EKBMM undertook to organise a workshop on the conservation of detached floor 
mosaics at the Archaeological Museum in Hama and to train Syrian conservators. 
The training programme commenced in pilot form with the conservation of a 
detached floor mosaic with a twelve-line Greek inscription from the Early Christian 
basilica at Abou Roubeiss, 40 km. west of Hama (fig.26). The participation of Syrian 
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conservators in the programme exceeded all expectations as the workshop was 
also attended by representatives from other Syrian museums, making a total of 10 
trainees. Indeed, some made such excellent progress that they went on to become 
trainers themselves in the educational programme organised by the EKBMM for 
museum staff at the Saint Lot archaeological site in Jordan.

The EKBMM’s programmes in Syria were interrupted by the war. But, for more 
on the situation of Byzantine monuments in Syria, I will hand over the floor to Dr 
Hammam Saad, to whom we would like to express our sincere thanks for coming 
here.

TURKEY (2008-2009)
Following an invitation by the local Turkish authorities, the EKBMM compiled a 
study for the restoration (2008-2009) of the half-ruined Byzantine Church of St. 
Abercius (10th and 12th cent.) at the Municipality of Kurşunlu on the shore of the 
Sea of Marmara (fig.27). The study was submitted to the Municipality of Gemlik, 
under whose jurisdiction the monument comes, so that it could be approved by 
the competent Turkish authorities. The EKBMM and the Municipality of Gemlik 
pledged to find sponsors to fund the implementation of the study and the church’s 
restoration. 

Apart from the above collaborations with institutions and bodies from those states 
taking part in the three international conferences, the EKBMM carried out two 
multi-annual programmes in Italy and the USA.

ITALY (1999-2011)
The EKBMM and the Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies in 
Venice collaborated to take scientific charge and supervision for the conservation 
of the icons, part of the manuscripts and the invaluable Archive as well as the 
wall-paintings in the church of St. George. It also compiled the museological study 
for the re-exhibition of the icons and treasures of the Hellenic Institute’s Museum 
and had charge of its implementation (fig.28).

U.S.A. (2002 – 2010)
The EKBMM and the University of Princeton collaborated on a long-term research 
programme whose aim was to investigate the conception and representation of 
space in Byzantine art. The programme was presented in an exhibition held first at 
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the Museum of Byzantine Culture (fig.29) and then at the Art Museum of Princeton 
University, as well as through the publishing of a scientific catalogue in Greek and 
English. The programme’s results proved to be a watershed in pointing to new 
directions for investigating Byzantine art.

The EKBMM’s collaborations with affiliated partners and scientific institutions, 
including from countries taking part in the three international conferences, 
expanded into a series of projects funded by European programmes. The mul-
ti-member partnerships under the UKBMM delivered the following projects:

1. ‘Egeria, Mediterranean Medieval Places of Pilgrimage: 
Network for the Documentation, Restoration and Promotion 
of Monuments in the Mediterranean Region’, within the 
framework of the Interreg III B/Archimed Programme (2006-2007). 

With partners from eight Mediterranean countries, the aims of the project were to 
create a record of the places of Christian pilgrimage in the Eastern Mediterranean 
through the use of new technologies and draw guidelines for their study, to compile 
model studies for the restoration and enhancement of the space surrounding the 
monuments at the pilgrimage sites, and to create a collaborative network with 
long-term prospects.

2. ‘Olkas. From the Aegean to the Black Sea: Medieval Ports 
on the Maritime Routes of the East’, within the framework of 
the ‘Black Sea Cross-Border Cooperation Program 2007-2013’. 

The project involved the historical and archaeological documentation of 40 
Byzantine/medieval ports on the Black Sea and in the Northern Aegean and the 
relations between them with the ultimate aim of fostering the economic growth of 
the modern city-ports on those sites through targeted tourism initiatives. Taking 
part in the programme under EKBMM were partner institutions and bodies from 
six countries of the region as well as four bodies as associate partners.

3. ‘Limen: Cultural Ports from the Aegean to the 
Black Sea’,within the framework of the ‘Black Sea 
Cross-Border Cooperation Program 2007-2013’

This was a continuation of the ‘OLKAS’ Programme, with the same goal (cultural 
tourism and particularly cultural cruises). Its main aim was to establish, as an 
EU venture, the institution of the ‘Cultural Port of the Black Sea’. Bodies from six 
different countries together with four associated organisations from the region 
participated in the project as partners. 
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In summing up, I sincerely hope that the work of the Conference bears fruit regard-
ing the adoption of the ‘Charter’, the need for which emerged from the work of 
earlier conferences and from the unanimous resolutions passed by the delegates 
of the 19 countries taking part. The agreement among these states for the creation 
of a ‘Charter’ for the protection of monuments of Byzantine heritage’ declares 
that these monuments can constitute a propitious field of cultural collaboration 
among nations of different ethnic, religious and cultural identity, since they come 
from an historical period nexus between East and West and between ancient and 
modern times.

Dr. Anastasia Tourta
Honorary Director of the Museum of Byzantine Culture

Formerly Director of the EKBMM
Member of the Governing Board of the EKBMM

*The text was delivered during the works of the 4th International Conference.
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La IVe Conférence internationale, organisée par l’ EKBMM à Thessalonique 
du 30 novembre au 2 décembre dans le cadre du programme « Monuments 
byzantins et Patrimoine mondial », a pour objet la concertation des repré-

sentants des 21 États participants en vue de la mise aux voix de la « Charte de 
protection des monuments du patrimoine byzantin » (figs.1-4). La IVe Conférence 
internationale constitue l’aboutissement d’un long cheminement vers l’un des objec-
tifs fondamentaux que s’était fixés l’ EKBMM, cheminement qu’il avait entrepris 
dès le début de son existence, ou presque, en mars 1998.

En créant ce programme, l’EKBMM souhaitait entrer en contact et dévelop-
per des partenariats avec les pays possédant sur leurs territoires des monuments 
byzantins ou d’influence byzantine. Le but était d’harmoniser les actions des États 
en matière de protection et de mise en valeur du caractère historique de ces monu-
ments, et de renforcer leur rôle dans la société actuelle. L’appui de l’UNESCO a été 
sollicité pour coordonner les actions des États membres dans leur collaboration 
scientifique. Dans le cadre de ce programme, l’ EKBMM a organisé à Thessalonique 
trois conférences internationales.

Ière Conférence internationale
« Monuments byzantins et Patrimoine mondial ».

La Conférence s’est tenue du 26 mai au 1er juin 2001 sous l’égide de l’UNESCO, 
représentée par madame Metchtild Rössler, docteur, spécialiste des programmes 
du World Heritage Center, en présence du vice-président de la Commission natio-
nale hellénique à l’UNESCO monsieur N. Papageorgiou et avec la participation 
des délégués de seize États (Albanie, Algérie, Arménie, Bulgarie, Chypre, ARYM, 
Géorgie, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Roumanie, Russie, Serbie, Tunisie).   
Au commencement de la Conférence,le Ministre de Culture de cette date, Professeur 
Evangelos Venizelos a prononcé un discours luminaire.
 

CENTRE EUROPÉEN DES MONUMENTS BYZANTINS  
ET POST-BYZANTINS (EKBMM)

PROGRAMME « MONUMENTS BYZANTINS  
ET PATRIMOINE MONDIAL »
CONFÉRENCES INTERNATIONALES (2001, 2003, 2006)

RÉSEAUX PARTENARIAUX*
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Les travaux de la Conférence étaient répartis en plusieurs unités thématiques :                   
• La première unité thématique concernait la législation nationale dans les États 

membres de l’UNESCO et leur application dans le domaine de la protection 
des monuments du patrimoine byzantin. Après le discours d’introduction du 
président de l’EKBMM professeur N. Zias, les participants se sont exprimés 
en présentant le cadre institutionnel et administratif de protection des monu-
ments dans leurs pays respectifs ainsi que les problèmes spécifiques qu’entraîne 
leur application en raison de facteurs multiples tels que le régime de propriété, 
l’affectation d’édifices à de nouvelles fonctions, les différences culturelles ou 
religieuses, voire les conflits armés.

• La deuxième unité thématique portait sur les principes qui régissent l’inter-
vention sur des monuments du patrimoine byzantin dans chaque pays. Le 
sujet, auquel ont été consacrées deux journées, a été introduit par le professeur 
G. Lavvas et l’éphore des Antiquités Ch. Bakirtzis, membres du conseil admi-
nistratif de l’EKBMM. Les participants ont évoqué les principes théoriques qui 
régissent les interventions sur les monuments de leurs pays respectifs ainsi que, 
dans des cas bien caractéristiques, les interventions sur des monuments du 
patrimoine byzantin. 

• La troisième unité thématique concernait les archives, les bases de données et 
les réseaux. Il a été proposé de créer un référentiel central de recensement des 
monuments du patrimoine byzantin avec mise en réseau des usagers, ce qui 
permettrait un contact interétatique, comme l’a expliqué dans sa communication 
le professeur N. Nikonanos, membre du conseil administratif de l’EKBMM et 
ancien éphore des Antiquités.

Étant donné que les travaux de la Conférence ont révélé des approches diver-
gentes dans chaque État en matière de protection des monuments, tant par rapport 
à son cadre juridique qu’aux principes d’intervention sur lesdits monuments, les 
participants ont décidé :
1)  de confier au EKBMM la rédaction du texte d’une charte pour la protection, 

la conservation et la mise en valeur des monuments du patrimoine byzantin, 
charte qui serait présentée lors d’une conférence internationale ultérieure ;

2)  l’élaboration par chaque État d’une proposition d’intervention sur l’un des monu-
ments présentés par son délégué lors de la Conférence, sous la coordination de 
l’EKBMM;

3)  la création d’une base de données permettant d’établir un inventaire électronique 
des monuments du patrimoine byzantin se trouvant sur le territoire de chaque 
État membre de l’UNESCO, tâche dont s’est chargé l’ EKBMM. 
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IIe Conférence internationale
« Monuments byzantins et Patrimoine mondial II. Réseau 
d’entretien et de restauration des monuments byzantins »

La Conférence s’est tenue du 3 au 5 octobre 2003 sous l’égide de la Commission 
nationale hellénique à l’UNESCO avec la participation de onze pays (Algérie, 
Arménie, Chypre, ARYM, Géorgie. Grèce, Jordanie, Roumanie, Russie, Serbie 

et Monténégro, Tunisie). La Conférence se proposait de trouver une méthode 
commune de gestion des problèmes d’entretien et de restauration des monuments 
byzantins ou d’influence byzantine présents sur le territoire des États participants. 
Cette nécessité a été révélée par l’examen comparatif des études de restauration sur 
onze monuments byzantins ou d’influence byzantine, présentées à la Conférence 
par les délégués des onze pays respectifs, qui les avaient élaborées à partir de 
normes établies et envoyées par l’ EKBMM.

Suit la liste des pays qui ont présenté une étude de restauration : 
• l’Algérie sur la citadelle byzantine de Théveste et le fort de Timgad ;
• l’Arménie sur le monastère Nor Varagavank ;
• Chypre sur le site archéologique Saint-Georges à Pégeia ;
• l’ARYM sur le catholicon de la Dormition de la Vierge du monastère de 

Treskavec;
• la Géorgie sur l’église du Sauveur de Chalenjikha ;
• la Grèce sur le monastère de Kaisariani près d’Athènes ;
• la Jordanie sur l’église paléochrétienne d’Al Rashadiyyeh ;
• la Roumanie sur le monastère de Popauţi à Suceava ;
• la Russie sur la cathédrale de la Sainte-Trinité au monastère de Klopsk dans la 

région de Novgorod ;
• la Serbie et le Monténégro sur le catholicon du monastère Dečani au Kosovo ;
• la Tunisie sur la citadelle byzantine du quartier chrétien du site archéologique 

Musti(s) – Henchil el Mest.

Compte tenu de l’hétérogénéité du niveau des études présentées, les participants 
ont décidé que celles qui étaient complètes seraient soumises à une commission 
internationale formée de trois experts. S’il en ressortait que les conditions préalables 
étaient remplies, l’ EKBMM s’engageait à effectuer les démarches nécessaires à leur 
insertion dans un programme européen de financement permettant leur réalisation. 
Concernant les études incomplètes, l’ EKBMM pouvaient, à la demande des États 
intéressés, contribuer à leur rédaction ou à leur finition avec l’aide d’experts. 

Le second objectif de la Conférence était la présentation par l’ EKBMM des 
caractéristiques fondamentales de la base de données de recensement électro-
nique des monuments du monde byzantin, qu’il avait lui-même élaborée avec la 
collaboration de l’Institut d’informatique – Établissement de technologie et de 
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recherche de l’université de Crète et de la Direction du registre des monuments et 
des publications du ministère grec de la Culture.

L’ EKBMM s’est engagé à rédiger le manuel de la base de données et un ques-
tionnaire comprenant les points essentiels d’un accord, et à les remettre aux parti-
cipants pour leur permettre de donner leur avis. Si un consensus était atteint, les 
participants auraient la possibilité d’accéder à ladite base. L’ EKBMM se chargeait 
également de former à l’utilisation du logiciel un personnel mandaté, ressortissant 
des États participants à la Conférence.

IIIe Conférence
« Monuments byzantins et Patrimoine mondial III. Réseau pour 
la numérisation des monuments du monde byzantin et pour 
la création d’une charte destinée à leur protection »

La Conférence s’est tenue sous l’égide de l’UNESCO, qui était représentée par 
des cadres du World Heritage Centre, l’ambassadeur permanent de la Grèce 
auprès de l’UNESCO S. Exc. G. Anastasopoulos et la présidente de la com-

mission nationale hellénique à l’UNESCO Mme Aik. Tzitzikosta. La Commission 
européenne était représentée par un cadre de la Direction générale de l’éducation 
et de la culture. Dix-neuf États ont pris part à la Conférence, qui s’est tenue du 3 
au 5 novembre 2006 : l’Albanie, l’Algérie, l’Arménie, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, 
l’Égypte, l’ARYM, la Géorgie, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, la Lybie, la 
Roumanie, la Russie, la Serbie, la Syrie, la Tunisie (fig.5).

Les travaux de la Conférence se sont répartis en trois unités thématiques :

Lors de la première unité thématique, l’équipe scientifique de travail de l’EKB-
MM a présenté en détail la base de données « Monuments du monde byzantin », 
achevée et établie conformément aux directives actualisées, à la philosophie et à 
la norme ISO adoptées par le programme « Société de l’information ». La création 
de cette base de données avait été rendue possible grâce à l’ouvrage Anne Comnène. 
Création et promotion de publications multilingues électroniques et d’un réseau d’in-
formation sur les monuments de la période byzantine, géré par l’ EKBMM et financé 
par le programme européen « Société de l’information ».

La Conférence a été l’occasion de présenter le dispositif informatique, d’y enre-
gistrer quarante entités, à savoir vingt-neuf monuments byzantins de Grèce et 
onze situés respectivement dans onze États participants, et d’exposer le procédé de 
collecte et de configuration de l’information à stocker. Parallèlement, des consignes 
d’utilisation de la base de données ont été fournies aux délégués des États, auxquels 
le manuel avait déjà été envoyé par l’ EKBMM.
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La deuxième unité thématique concernait la Charte de protection des monu-
ments du patrimoine byzantin, sur laquelle s’étaient entendus les représentants des 
États qui avaient participé à la Ière Conférence internationale en 2001 et dont ils 
avaient confié l’élaboration au EKBMM.  Pour ce faire, ce dernier a constitué une 
commission scientifique composée des membres de son conseil d’administration : 
l’académicien G. Lavvas, architecte, l’académicien de la faculté d’architecture de 
l’université Aristote de Thessalonique G. Karadedos, architecte – restaurateur – 
archéologue, le Dr G. Tavlakis, byzantiniste, administrateur de l’Éphorie des 
antiquités byzantines du Mont-Athos, la directrice de l’EKBMM E. Kourkoutidou-
Nikolaïdou, éphore des antiquités byzantins, byzantiniste, qui a joué un rôle de 
premier plan dans la restauration des monuments de Thessalonique après le trem-
blement de terre de 1978 en tant qu’administratrice de l’Éphorie des antiquités 
byzantines  en charge de cette ville, et Mme E. Hadjitryphonos, docteur en architec-
ture, à la tête du bureau de la promotion de la recherche scientifique de l’EKBMM, 
ayant à son actif un service de longue date au sein de cette même Éphorie et une 
riche expérience de la restauration des monuments byzantins de Thessalonique.

La question de la Charte a été traitée dans les communications de Mmes 
Kourkoutidou-Nikolaïdou et E. Hadjitryphonos.

Mme Kourkoutidou-Nikolaïdou a signalé que la commission scientifique s’était 
interrogée sur l’opportunité de la création d’une Charte spécifique aux monuments 
du patrimoine byzantin, dès lors que ceux-ci étaient déjà inscrits au patrimoine 
mondial et faisaient donc l’objet de conventions internationales plus générales. 
Or, l’examen de ces conventions a montré que celles-ci ne couvraient pas tous les 
paramètres de protection des monuments susmentionnés, que leur protection y 
était traitée de façon fragmentaire et qu’il y manquait une vue d’ensemble sur la 
civilisation qui leur avait donné naissance. L’oratrice a également attiré l’attention 
sur la particularité des monuments byzantins, qui sont dispersés dans de nom-
breux États possédant chacun une législation distincte en matière de protection 
des monuments et un rapport différent à la culture qui les a produits.

La dimension financière de la protection des monuments a également été débat-
tue. Il a été souligné qu’il était impératif de faire coïncider l’organisme responsable 
de leur protection avec l’organisme de financement des travaux de restauration, 
et les conditions permettant à un particulier de se charger de la maintenance ont 
été précisées. Par ailleurs, l’oratrice a évoqué les questions sur lesquelles s’était 
penchée la commission scientifique de rédaction de la Charte : la nécessité de 
sauvegarder au maximum pendant les travaux de restauration l’authenticité des 
monuments, de respecter tous les ajouts effectués au fil de leur histoire, de procéder 
à leur réaffectation à une fonction, de promouvoir les échanges entre les États en 
matière de savoir-faire, d’informations, d’expériences et de personnels spécialisés, 
de sensibiliser l’opinion publique etc. Il a donc été proposé d’inclure dans le texte 
définitif de la Charte une annexe comportant les concepts de base afférents à la 
restauration des monuments. 
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La seconde intervenante a présenté et analysé les conventions internationales 
que devait évaluer et prendre en compte une charte spécifiquement adaptée aux 
monuments byzantins et d’influence byzantine, les principes théoriques et les 
grands axes autour desquels devait, selon la commission scientifique, s’élaborer 
le texte de la nouvelle charte. Le débat qui s’ensuivit fut long et constructif, car 
ponctué d’observations pertinentes de la part des participants.

Le troisième sujet de la Conférence traitait de la création d’un réseau d’États 
travaillant ensemble au recensement des monuments du monde byzantin, ce recen-
sement étant l’instrument de leur protection. En effet, si la base de données est un 
outil de connaissance et de protection, la nouvelle charte, elle, est celle qui établira 
les principes de cette protection.

L’intervenante de l’EKBMM Mme E. Hadjitryphonos a évoqué les débats qui ont 
fait apparaître la nécessité de la création d’un réseau de communication entre les 
États possédant des monuments de cette période historique. La garantie du statut 
juridique de ce réseau, qui aurait à gérer des questions comme son administration, 
les droits et les obligations de ses membres ainsi que ses activités partenariales, 
devrait être la condition sine qua non de son fonctionnement. Parmi lesdites acti-
vités partenariales, on peut citer l’enregistrement des monuments dans la base de 
données de l’EKBMM « Monuments du monde byzantin » par chacun des États 
participants, l’organisation de congrès et d’expositions, et la gestion de programmes 
européens de collaboration transnationale, transfrontalière et interrégionale, pro-
grammes au profit desquels ce réseau fonctionnerait comme un outil efficace de 
collecte de fonds.

Au cours du débat qui a suivi, certains se sont interrogés et ont exprimé leur 
perplexité, mais d’autres, qui avaient déjà adhéré à des réseaux analogues, ont fait 
part de leur expérience.

Les travaux de la IIIe Conférence ont abouti aux décisions suivantes :
a)   enrichir la base de données de l’EKBMM en y enregistrant davantage de 

monuments de tous les États participants, sous la responsabilité et à la charge 
desdits États ;

b)   les participants ont confirmé la nécessité de l’existence d’une charte spécifique 
à la protection des monuments du patrimoine byzantin, dont le plan, une 
fois établi par la commission scientifique de l’EKBMM, serait soumis à une 
commission internationale d’experts avant d’être proposé à la délibération 
lors d’une nouvelle Conférence internationale ;

c)    les participants se sont accordés sur la constitution d’un réseau institution-
nel qui permettrait d’atteindre les deux objectifs susmentionnés et de régler 
d’autres questions plus vastes concernant la coopération en matière de pro-
tection des monuments byzantins et d’influence byzantine. 
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Cependant, la décision de la IIIe Conférence de créer ladite Charte de protection 
des monuments du patrimoine byzantin tarde à porter ses fruits.

Les premiers ajournements se sont produits au moment de la rédaction du 
texte de la Charte en raison du remaniement de la commission scientifique, suite 
au décès de l’académicien G. Lavvas et aux graves problèmes de santé de la direc-
trice de l’EKBMM E. Kourkoutidou-Nikolaïdou, qui l’obligèrent à renoncer à sa 
participation au sein de la commission et même à quitter son poste de directrice 
de l’EKBMM, occupé dès lors par la signataire du présent texte. Les sièges vacants 
ont été pourvus par deux nouveaux membres du conseil d’administration, Mme 
A. Christofidou, architecte – restauratrice, alors à la tête de la Direction de la restau-
ration des monuments byzantins et post-byzantins du ministère de la Culture, ayant 
l’expérience de ce genre de texte pour avoir fait partie de commissions internatio-
nales analogues, et M. D. Athanasoulis, docteur en archéologie byzantine, spécialisé 
en architecture byzantine, alors éphore des antiquités byzantines de Corinthe. 

La vérification du texte de la Charte par les membres de la commission inter-
nationale des experts, l’envoi de leurs propositions et remarques à la commission 
scientifique et le remaniement du texte à partir de ces observations ont égale-
ment pris beaucoup de temps. Lors de la dernière phase d’élaboration du texte 
de la Charte et de sa traduction en anglais et en français, après le décès de Mme 
E. Hadjitryphonos, la commission scientifique a accueilli dans son équipe le 
membre du conseil d’administration Mme Alkmini Paka, docteur en architecture 
et restauration, professeur à la faculté d’architecture de l’université Aristotle de 
Thessalonique.

Sur un autre plan, le retard dans la préparation de la IVe Conférence interna-
tionale s’explique aussi par la crise économique qui a sévi à partir de 2008 et à ses 
impacts, notamment en Grèce.

Quant à la création du réseau institutionnel, celui-ci a fini par prendre une forme 
différente de celle qui avait été suggérée, en raison de sa complexité et peut-être du 
caractère prématuré que revêtait ce projet lors de la IIIe Conférence, projet pour 
lequel nombre de participants avaient alors déclaré ne pas être prêts. Par ailleurs, 
les fréquents changements à des postes clés dans les États partenaires ont engendré 
des difficultés supplémentaires dans leurs échanges avec l’ EKBMM. 

 Le réseau partenarial qui relie les États qui ont participé aux Conférences et l’ 
EKBMM a fonctionné soit sous forme de coopérations bilatérales, dont certaines 
étaient déjà en place, soit dans des structures multipartenariales pour ce qui est de 
la gestion de programmes européens conduite par l’ EKBMM. Les collaborations 
concernaient une large gamme de travaux effectués sur des monuments byzantins 
et d’influence byzantine, meubles et immeubles, et ont été mises en œuvre dans 
les pays suivants :
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ALBANIE
1. Restauration des icônes du musée national 
d’art médiéval de Korçë (2000–2008)

Programme pluridisciplinaire en partenariat avec le Musée de Korçë et le Musée de 
la civilisation byzantine de Thessalonique, couvrant les domaines de la restauration, 
de la formation, de la recherche scientifique et de l’exposition muséale. Quatre-
vingt-huit icônes du Musée de Korçë ont été restaurées dans les laboratoires du 
Musée de la civilisation byzantine (fig.6). Huit restaurateurs de ce même musée 
ont été formés aux nouvelles méthodes et technologies de restauration grâce à un 
programme de roulement prévoyant un séjour à Thessalonique de deux restaura-
teurs tous les deux mois. Les icônes restaurées ont été exposées à Thessalonique en 
2005 (fig.7). Le catalogue de l’exposition et le manuel de la restauration des icônes 
ont été publiés, le premier en grec et en anglais, et le second en grec et en albanais. 
Il s’agit d’un ouvrage monumental, qui a été présenté à Tirana en avril 2008 et s’est 
accompagné d’une exposition photographique appropriée, installée à la Galerie 
nationale d’art de cette même ville.

Ce programme a permis à la communauté scientifique internationale d’avoir 
accès à la physionomie artistique, inconnue jusqu’alors, d’une région sise aux 
confins du monde byzantin et post-byzantin, comme le note, dans sa critique du 
catalogue de l’exposition, la revue de référence internationale Analecta Bollandiana.  

2. Restauration de l’église de la Dormition de la Viérge 
du village Zervati près de Gjirokastër (2003–2008).

C’est en partenariat avec l’Institut des monuments culturels du pays, qu’ont été res-
taurées l’église byzantine de la Dormition de la Viérge du village Zervati (figs.8 -9), 
ses fresques post-byzantines, son iconostase et ses icônes. L’ouvrage a été remis 
à l’archevêché de Tirana et de toute l’Albanie, de la juridiction duquel relève le 
monument.

3. Étude de restauration des fresques de l’église 
Saint-Nicolas de Moscopole (2013)

Les fresques du xviiie siècle de l’église Saint-Nicolas de Moscopole, près de Korçë 
ont fait l’objet d’une étude de restauration (figs.10-11). La cité historique de 
Moscopole, la localité de langue valaque la plus importante sous la domination 
turque, connut un essor économique considérable au xviiie siècle, ce que reflètent 
les cinq églises qui ont échappé aux calamités du passé. Ces fresques témoignent 
des liens qui rattachaient cette région au mont Athos, à Thessalonique et à Kastoria, 
ainsi que l’existence d’un réseau, au sein duquel circulaient les peintres, les courants 
artistiques et les idées.
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BULGARIE (2007–2012)
L’ EKBMM a élaboré un programme de longue durée en matière de restauration et 
d’exposition d’icônes de Bulgarie. En partenariat avec la Galerie nationale des beaux-
arts de Sofia, en collaboration avec le Musée de la civilisation byzantine et avec le 
soutien financier de la Fondation A. G. Leventis, cinquante-quatre icônes provenant 
du littoral bulgare de la mer Noire ont été restaurées (fig.12). Treize de ces icônes, 
posant des problèmes complexes de restauration, ont été soumises à une série de tests 
de dépistage par des méthodes non destructives, qui ont été effectuées dans les labo-
ratoire du Musée de la civilisation byzantine. Ces opérations ont été suivies par deux 
restaurateurs bulgares, qui ont été initiés aux nouvelles techniques de diagnostic des 
pathologies d’icônes. L’étude de ces œuvres d’art, l’exposition organisée à Thessalonique 
(fig.13) et le catalogue scientifique (en grec et en anglais) ont mis en lumière les liens 
directs et diachroniques qui unissaient la cette region à Constantinople, ainsi que ses 
multiples contacts avec le monde égéen. Il faut noter enfin que c’était la première fois 
que des icônes de cette région étaient présentées au public grec.

JORDANIE
1. Monastère Saint-Lot en mer Morte (2001–2016)

En concertation avec la Direction générale des antiquités de Jordanie, l’ EKBMM a 
œuvré sur le site archéologique et dans le musée du monastère Saint-Lot (ve-viie s.). 
D’une part, il s’est chargé de la restauration in situ des mosaïques de la basilique 
Saint-Lot (fig.14) et d’autre part il a équipé l’atelier de restauration du musée, où a 
commencé la reconstitution des fragments détachées. Le personnel local poursuit 
le travail et procède à la pose progressive dans l’espace d’exposition des fragments 
reconstitués. Les inscriptions en grec découvertes sur les mosaïques mettent en 
évidence la dominance du grec dans tout l’Orient chrétien. L’ EKBMM a formé le 
personnel du Musée aux principes de base de la restauration des mosaïques et de 
la gestion de l’espace muséal, et a organisé des activités éducatives pour sensibi-
liser la communauté locale, notamment les écoles de la région, aux valeurs de la 
conservation du patrimoine culturel (fig.15).

2. Site archéologique Um er-Rasas (2013 – en cours)

À la demande du Département des antiquités de Madaba, l’ EKBMM s’est chargé de 
fournir du savoir-faire en matière d’entretien préventif et de conservation in situ des 
mosaïques de pavement dudit site archéologique, inscrit au titre des monuments du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’ EKBMM initie en même temps le personnel 
du site aux mesures appropriées (fig.16). Le programme se poursuit en coopération 
avec l’établissement d’enseignement technologique (TEI) d’Athènes.
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3. Église Saint-Georges de Madaba (2015–2016)

Sur l’invitation du patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem et après concertation 
avec le Département des antiquités de Madaba, l’ EKBMM a procédé à l’élaboration 
d’une étude de restauration et de mise en valeur de l’illustre carte mosaïque (vie s.) 
qui recouvre le pavement de l’église Saint-Georges (fig.17). Le projet a été remis au 
représentant du patriarcat de Jérusalem à Madaba.

ISRAËL (2000–2003)
À la demande du patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem et en collaboration avec 
l’Autorité des antiquités d’Israël, l’ EKBMM a assumé la restauration des mosaïques 
de pavement d’une superficie de 800 m2, qui ornaient l’église du Siège-de-la-Vierge 
(Kathisma), ce haut lieu de la chrétienté, qui a été mis au jour dans la région qui 
s’étend entre Jérusalem et Bethléem.

KOSOVO (2004–2012)
Les monuments, porteurs de mémoire collective, ont eux aussi été victimes des 
troubles ethniques qui éclatèrent au Kosovo en mars 2004. Sur l’invitation du 
Conseil de l’Europe, l’ EKBMM a fait partie de la commission des experts qui 
s’est rendue dans ce pays pour évaluer l’ampleur de la catastrophe. Au surplus, le 
Conseil de l’Europe a confié au EKBMM la mission d’organiser un séminaire de 
formation à l’intention des architectes et ingénieurs kosovars et serbes, axé sur la 
réhabilitation des monuments endommagés. Ce séminaire s’est déroulé en 2007 
et a été couronné succès. Habilité par le Conseil de l’Europe, l’ EKBMM a rédigé 
l’étude de restauration des fresques du xvie siècle de l’église Saint-Georges Runović 
de Prizren, incendiée au cours des hostilités de 2004. Par la suite, de 2010 à 2012, l’ 
EKBMM s’est chargé de leur restauration en envoyant sur place des restaurateurs 
(figs.18-19). L’ouvrage a été remis à l’évêché de Raška Prizren (diocèse du Kosovo 
et de la Métochie), juridiction dont relève l’église. 

Le bénéfice est double : d’une part, les fresques de Saint-Georges sont sauvées et, 
d’autre part, la qualité du travail exécuté en fait un exemple de la méthode à suivre 
pour bien restaurer une peinture murale. 

MACÉDOINE DU NORD (2005) 
Sur l’invitation de l’Institut pour la protection des monuments du pays, l’ EKBMM 
a fourni une assistance technique pour l’entretien du catholicon du monastère 
byzantin de Treskavec (fig.20).
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SERBIE (2007–2011)
Grâce au financement du ministère grec des Affaires Étrangères (Hellenic Aid), du 
Parlement hellénique et du ministère grec de la Culture et du Tourisme, l’ EKBMM 
en partenariat avec l’entreprise municipale “Beogradska Tvrdjava” de la Ville de 
Belgrade a participé à la restauration de la tour Nebojša (xve s.), où, au xviiie siècle, 
Rigas Féraios, le visionnaire hellène, chantre de l’autodétermination des peuples 
des Balkans, avait été incarcéré et mis à mort avec ses compagnons (figs.21-22). 
En outre, l’ EKBMM a organisé au premier étage une exposition permanente, qui 
présente, à l’aide d’applications multimédia en trois langues (serbe, grec et anglais), 
la personnalité, l’œuvre et les idées de Rigas (fig.23).

 La tour restaurée et affectée à un usage muséal a été inaugurée en avril 2011 par 
les présidents de la République de Grèce et de Serbie. En 2012, la restauration et 
la réaffectation exemplaires de la tour Nebojša ont remporté un prix, décerné par 
l’Association des architectes de Belgrade.

SYRIE (2004–2010)
L’activité de l’EKBMM en Syrie, s’est focalisée sur deux programmes connexes et 
complémentaires, qui ont pour objet les mosaïques de pavement détachées, nom-
breuses dans le pays, leur superficie totale atteignant près de 3 000 m2.

1. Le programme « Documentation des mosaïques de pavement de Syrie » – 
«Syrian Mosaic Pavement Documentation” (2004–2008) est né d’une concer-
tation entre l’ EKBMM, la Direction générale des antiquités et des musées de la 
République arabe syrienne et le Département d’archéologie de l’université de Damas. 
Il visait : a) à la réalisation d’une base de données dynamique pour la documenta-
tion complète des mosaïques de pavement de Syrie par des méthodes modernes, 
b) à la formation d’étudiants de master de l’université de Damas aux méthodes 
modernes de documentation et c) à la création d’un corpus des mosaïques de pave-
ment de Syrie, qui servirait de fondement à des analyses et des études ultérieures.

À cette fin, l’ EKBMM s’est également chargé de l’équipement technologique 
du laboratoire du Centre de recherche archéologique de l’université de Damas. Le 
programme, d’une durée de quatre ans et qui prévoyait des cours théoriques et 
un stage, a été suivi par huit étudiants de master (figs.24-25). Au terme du cursus, 
l’université de Damas a organisé en mars 2009 une cérémonie solennelle de remise 
d’attestations de stage par le recteur. L’ EKBMM a remis à l’université de Damas 
et à la Direction générale des antiquités et des musées du pays le disque dur d’une 
base de donnée dynamique contenant la documentation pilote de 365 mosaïques 
de pavement détachées, exposées au Musée national de Damas et dans les musées 
d’Apamée, de Hama, de Maarat al-Nouman, de Chahba, de Soueïda, d’Arouad, de 
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Deraa, d’Alep, de Tartous, de Lattaquié, de Palmyre / Tadmor, de Raqqa et de la 
citadelle de Bosra. L’ EKBMM a remis également la documentation photographique 
complète des mosaïques murales de la période proto-islamique, qui ornent la mos-
quée des Omeyyades de Damas, le mausolée du sultan Baybars dans l’enceinte 
de la médersa al-Zahiriyeh, également à Damas, et la mosquée al-Nuri de Homs. 
Nous escomptons que cette base de données, dont l’ EKBMM possède une copie, 
contribuera à la reconstitution du patrimoine culturel du pays après la guerre.

2. Organisation d’un laboratoire de restauration des mosaïques au Musée 
archéologique de Hama et formation de restaurateurs (2008–2010)

Un accord complémentaire entre l’ EKBMM et la Direction générale des antiquités 
et des musées de Syrie a été signé en 2008. Il avait pour objet l’organisation au 
Musée archéologique de Hama d’un laboratoire de restauration des mosaïques de 
pavement détachées et la formation de ses restaurateurs. Le programme a débuté 
par la restauration pilote de la mosaïque de pavement qui provient de la basilique 
d’Abou-Roubeiss, à 40 km à l’ouest de Hama, et contient une inscription en grec 
formée de douze vers (fig.26). La participation des restaurateurs syriens a dépassé 
toute attente, le groupe ayant atteint dix stagiaires venus aussi d’autres musées du 
pays. Certains d’entre eux se sont même montrés si talentueux qu’ils ont encadré à 
leur tour, en tant que formateurs, le programme établi par l’ EKBMM au bénéfice 
du personnel du site archéologique de Saint-Lot en Jordanie.

Malheureusement, la guerre a interrompu le programme de l’EKBMM. Mais 
pour ce qui est de l’état des monuments byzantins en Syrie, la parole est au Dr 
Hammam Saad, que nous remercions chaleureusement de sa participation à la 
Conférence.

TURQUIE (2008-2009)
Pour l’église byzantine Saint-Abercius (xe et xiie siècles) à moitié démolie, située 
près du village de Kurşunlu sur la mer de Marmara (fig.27), l’ EKBMM a élaboré, 
sur l’invitation de la mairie, une étude d’anastylose (2008–2009). Cette étude a été 
remise à la municipalité de Gemlik, sous la dépendance de laquelle était passé le 
monument, afin que celle-ci obtienne l’approbation des autorités turques com-
pétentes. L’ EKBMM et la municipalité de Gemlik se sont engagés à trouver des 
sponsors pour financer l’anastylose de l’église.
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L’ EKBMM n’a pas seulement coopéré avec des établissements et des organismes 
appartenant à des États qui avaient pris part aux trois Conférences internationales, 
il a aussi mis en place deux programmes de longue durée en Italie et aux États-Unis.

ITALIE (1999–2011)
En collaboration avec l’Institut hellénique d’études byzantines et post-byzantines 
de Venise, l’ EKBMM a assumé la responsabilité scientifique et la supervision de la 
restauration des icônes, d’une partie des manuscrits et des précieuses archives, ainsi 
que des fresques de l’église Saint-Georges. Il a également effectué l’étude muséo-
logique de la réexposition des icônes et objets d’art dans le musée de l’Institut 
hellénique et en a supervisé la réalisation (fig.28). 

ÉTATS-UNIS (2002–2010)
L’ EKBMM et l’université de Princeton ont réalisé conjointement un programme de 
recherche de longue durée se donnant pour mission de réfléchir sur la conception 
et la représentation de l’espace dans l’art byzantin. Le programme s’est achevé par 
deux expositions successives, la première à Thessalonique (fig.29), la seconde à 
Princeton, et par la publication d’un catalogue scientifique (en grec et en anglais). 
Les résultats de ce projet ont été déterminants pour les nouvelles orientations de 
la recherche en art byzantin.

La coopération partenariale de l’EKBMM avec des organismes et des établissements 
scientifiques relevant d’États ayant participé aux trois Conférences internationales 
s’est étendue à une série de projets qui ont été financés par des programmes euro-
péens. À la tête d’équipes multipartenariales, l’ EKBMM a exécuté les programmes 
suivants :  

1. « Égérie – Pèlerinages médiévaux en Méditerranée : Réseau 
pour la documentation, la restauration et la mise en valeur de 
monuments dans l’espace méditerranéen », projet inscrit dans 
le programme « Interreg III B/Archimed » (2006– 2007).

En partenariat avec huit pays du bassin méditerranéen, le programme avait pour 
objectif le recensement des pèlerinages chrétiens en Méditerranée orientale à l’aide 
de nouvelles technologies, la mise en place de lignes directrices d’étude, la rédaction 
de modèles d’études de restauration et de mise en valeur des abords des sanctuaires 
chrétiens, et la création d’un réseau de coopération dans une perspective de durée.  
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2. «Olkas. From Aegean to the Black Sea. Medieval Ports in the 
Maritime Routes of the East», projet inscrit dans le programme 
« Black Sea Cross Border Cooperation Program 2007–2013 ».

Il s’agit de la documentation historique et archéologique de quarante ports médié-
vaux et byzantins sur la mer Noire et l’Égée septentrionale et des liens qui les 
unissaient, dans la perspective du développement économique des villes portuaires 
modernes grâce à un tourisme ciblé. Sous la direction de l’EKBMM, le programme 
a bénéficié de la participation d’établissements et d’organismes partenaires prove-
nant de six pays de la région, et de quatre organismes membres associés.

3. «Limen: Cultural ports from Aegean to the Black 
Sea», projet inscrit dans le programme « Black Sea 
Cross Border Cooperation Program 2007–2013 ».

C’est un prolongement du programme OLKAS, qui poursuit les mêmes objectifs (le 
tourisme culturel et en particulier la croisière culturelle) et dont l’action principale 
est la fondation par l’Union européenne de l’institution « port culturel » de la mer 
Noire. Le projet a bénéficié de la participation de partenaires de six pays et de 
quatre organismes collaborateurs de la région.

En guise de conclusion, je souhaite une issue heureuse aux travaux de la IVe 
Conférence internationale, qui doit mettre aux voix la Charte, dont le caractère 
incontournable a été mis en lumière par les travaux des Conférences précédentes 
et les décisions prises à l’unanimité par les délégués des dix-neuf États participants. 
Le consensus atteint par les États en vue de créer une Charte de protection des 
monuments du patrimoine byzantin révèle que ces monuments peuvent consti-
tuer un champ privilégié de partenariat culturel entre des États qui diffèrent par 
leur identité nationale, religieuse et culturelle, vu qu’ils sont le produit d’un point 
historique de jonction entre l’Orient et l’Occident, entre le monde antique et les 
temps modernes.

Dr Anastasia Tourta
Directrice honoraire du Musée de la civilisation byzantine

Ancienne directrice de l’EKBMM
Membre du conseil d’administration de l’EKBMM

 

*Le texte a été prononcé pendant les travaux de la IVème Conférence 
Internationale.
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Η 4η Διεθνής Συνδιάσκεψη «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρο-
νο μιά» διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) και έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη 

από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2018, υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και ως τελετή λήξης για την Ελλάδα, 
στο πλαίσιο των εορτασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.  

Ή Συνδιάσκεψη είχε ως στόχο την τελική διαβούλευση και ψήφιση της «Χάρτας 
για την Προστασία των Μνημείων Βυζαντινής Κληρονομιάς». 

Το περίγραμμα και το περιεχόμενο της Χάρτας είχαν συζητηθεί και συμφωνηθεί 
από τους εκπροσώπους των 19 χωρών που είχαν συμμετάσχει στην 3η Συνδιάσκεψη 
«Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά», το 2006. Ή Χάρτα αφορά στην 
προστασία των μνημείων που αποτελούν προϊόν του Βυζαντινού πολιτισμού – και 
της αλληλεπίδρασής του με άλλες παραδόσεις – σχετικά με το άυλο περιεχόμενό 
τους, το σχεδιασμό και την κατασκευή τους, για μνημεία τα οποία είχαν κτιστεί σε 
πρώην εδάφη της Βυζαντινής Άυτοκρατορίας ή σε άλλα κράτη, εφαρμόζοντας τον 
καλλιτεχνικό σχεδιασμό και τις κατασκευαστικές αρχές της Βυζαντινής παράδοσης. 
Ή Χάρτα προτείνει αρχές που στοχεύουν να γίνουν ένα χρήσιμο επιστημονικό 
εργαλείο για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, διαχείριση και ανάδειξη 
των μνημείων Βυζαντινής Κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, 
αρχαιολογικών χώρων, αρχιτεκτονικών συνόλων, μοναστικών συγκροτημάτων, 
έργων οχύρωσης και υποδομών, αρχαιολογικών χώρων και ιερών τόπων. Οι αρχές 
ενισχύουν τη νομοθετική θέσπιση μέτρων για την προστασία, μελέτη, καταγραφή 
και ενσωμάτωση των μνημείων στις σύγχρονες κοινωνίες, σε εθνικό επίπεδο. 

Ή μακρά περίοδος προετοιμασίας καθαυτού του κειμένου, η σύνταξη του οποίου 
είχε ανατεθεί στο ΕΚΒΜΜ κατά την 1η Διεθνή Συνδιάσκεψη από όλους τους 
συμμετέχοντες, ακολουθήθηκε από μακρόχρονες διαδικασίες για τη διοργάνωση 
της 4ης Συνδιάσκεψης. 

4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

«Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια  
Κληρονομιά IV – Χάρτα για την Προστασία  

των Μνημείων Βυζαντινής Κληρονομιάς /  
Χάρτα της Θεσσαλονίκης»

Θεσσαλονίκη 30.11.2018 – 2.12.2018
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΒΜΜ όρισε Επιστημονική Επιτροπή για 
τη σύνταξη της Χάρτας, αποτελούμενη από επιστήμονες και ακαδημαϊκούς 
εξειδικευμένους σε θέματα αναστήλωσης και διαχείρισης της Βυζαντινής 
Κληρονομιάς. Ή Επιτροπή αποτελούνταν από τους:  Δρ Δημήτριο Αθανασούλη, 
Βυζαντινολόγο, Προϊστάμενο της Εφορείας Άρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Άθλητισμού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΒΜΜ,  
Αθηνά Χριστοφίδου, Άρχιτέκτονα–Άναστηλώτρια, Επίτιμη Διευθύντρια 
Άναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού 
και Άθλητισμού, πρώην μέλος Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ, †Ευαγγελία Χατζητρύφωνος, 
δρ. Άρχιτέκτονα–Άναστηλώτρια, Ομότιμη Προϊσταμένη Τμήματος Υπουργείο 
Πολιτισμού και Άθλητισμού, ΕΚΒΜΜ, Αλκμήνη Πάκα, Άρχιτέκτονα–
Άναστηλώτρια, Πρόεδρο Τμήματος Άρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής ΆΠΘ, 
μέλος Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ, Δρ Ιωάννη Ταβλάκη, Βυζαντινολόγο, Επίτιμο Έφορο 
Άρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Άγίου Όρους, Υπουργείο Πολιτισμού και Άθλητισμού, 
πρώην μέλος Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ. 

Ή Επιστημονική Επιτροπή για τη σύνταξη της Χάρτας, μετά την προετοιμασία 
του προσχεδίου κειμένου της Χάρτας, προχώρησε στην θεώρηση του κειμένου από 
Επιτροπή Διεθνών Εμπειρογνωμόνων, συγκεκριμένα από τους: Zeynep Ahunbay, 
Άρχιτέκτονα – Άναστηλώτρια, Ομότιμη Καθηγήτρια Άρχιτεκτονικής Σχολής του 
Τεχνικού Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, Τουρκία, †Χαράλαμπο Μπούρα, 
Άρχιτέκτονα, Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας Άρχιτεκτονικής, Άρχιτεκτονική Σχολή 
ΕΜΠ,  Giovanni Carbonara,  Άρχιτέκτονα–Άναστηλωτή, Επίτιμο Διευθυντή 
της Σχολής Εξειδίκευσης στην Μελέτη και Άποκατάσταση Μνημείων του 
Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης, Ιταλία, †Slobodan Ćurčić, Άρχιτέκτονα–
Άναστηλωτή, Ομότιμο Καθηγητή Τέχνης και Άρχιτεκτονικής Όψιμης Άρχαιότητας 
και Βυζαντινής Περιόδου, Τμήμα Τέχνης και Άρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Princeton, Ή.Π.Ά. και Paolo Vitti, Καθηγητή Πανεπιστημίου Roma Tre, Ιταλία. Τα 
σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις των εμπειρογνωμόνων συντέλεσαν 
στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου κειμένου της Χάρτας.

Ή Οργανωτική Επιτροπή της 4ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης «Βυζαντινά Μνημεία 
και Παγκόσμια Κληρονομιά» αποτελούνταν από τους: Δρ Αναστασία Τούρτα, 
Συντονίστρια, Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Πρώην 
Διευθύντρια ΕKBMM και μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ, Γεώργιο Καραδέδο, 
Δρ Δημήτριο Αθανασούλη, Αλκμήνη Πάκα, Αθηνά Χριστοφίδου, Ελένη 
Περιστεροπούλου, Οικονομολόγο, Υπεύθυνη Οικονομικών του ΕΚΒΜΜ και 
Χρυσούλα Αικατερίνη Νικολαϊδου, Άρχαιολόγο – Μουσειολόγο ΥΠΠΟΆ 
αποσπασμένη στο ΕΚΒΜΜ. 

Ή Οργανωτική Επιτροπή προσκάλεσε σε συμμετοχή 32 χώρες με Βυζαντινά 
μνημεία, ή μνημεία βυζαντινής επιρροής, στα εδάφη τους. Ή πρόσκληση 
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απευθυνόταν στο Υπουργείο Πολιτισμού κάθε κράτους, με το αίτημα να οριστούν 
δύο εκπρόσωποι με τη δικαιοδοσία να αναθεωρήσουν και να επικυρώσουν το 
τελικό κείμενο της Χάρτας κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης. Άξιωματούχοι και 
υπάλληλοι 21 χωρών συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη, ειδικότερα της Άιγύπτου, της 
Άλβανίας, της Άλγερίας, της Άρμενίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, 
της Γεωργίας, της Ελλάδας, της Ιορδανίας, της Ισπανίας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της 
Κροατίας, της Κύπρου, του Λιβάνου, του Μαρόκο, του Μπαχρέιν, της Παλαιστίνης, 
της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Συρίας. Οι εκπρόσωποι ήταν υψηλόβαθμοι 
υπάλληλοι ή ακαδημαϊκοί και τα ονόματα και οι τίτλοι τους αναφέρονται παρακάτω:
• Αίγυπτος: Mona Haggag – Πανεπιστήμιο της Άλεξάνδρειας / Samah El Sawi  - 

Πανεπιστήμιο του Damanhur 
• Αλβανία: Mirella Mecollari, Islami Agron – Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 
• Αλγερία: Cheikh  Lounis Leila – Εθνικό Κέντρο Άρχαιολογικής Ερευνας
• Αρμενία: Tigran Galstyan, Υφυπουργός, Gayane Hamazaspyan – Υπουργείο 

Πολιτισμού
• Βοσνία - Ερζεγοβίνη: Negra Selimbegovic – Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Πολιτισμού και Άθλητισμού/ Milijana Okilj – Ινστιτούτο για την Προστασία 
της Πολιτιστικής, Ιστορικής και Φυσικής Κληρονομιάς της Srbska

• Βουλγαρία: Elina Hadzhieva – Υπουργείο Πολιτισμού / Veselina Yoncheva – 
Εθνικό Ινστιτούτο Άκίνητης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

• Γεωργία: Tamara Meliva – Εθνικό Γραφείο για την Προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς

• Ελλάδα: Δρ. Άμαλία Άνδρουλιδάκη, Βασιλική Συθιακάκη – Υπουργείο 
Πολιτισμού και Άθλητισμού 

• Ιορδανία: Basem Nail Al Mahamid – Τμήμα Άρχαιοτήτων Ιορδανίας/ Ahmad 
Farhan Al Amaireh – Ινστιτούτο Ψηφιδωτής Τέχνης και Συντήρησης

• Ισπανία: Sergio Vidal – Εθνικό Άρχαιολογικό Μουσείο
• Ισραήλ: Yohanan Seligman – Διεθνείς Σχέσεις και Άρχαιολογική Άδειοδότηση/ 

Ram Shoeff –Τμήμα Συντήρησης, Άρχή του Ισραήλ για τις Άρχαιότητες
• Ιταλία: Lorenzo Riccardi – Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 

Άρχαιοτήτων
• Κροατία: Anuska Deranja Crnokic – Υπουργείο Πολιτισμού
• Κύπρος: Γεώργιος Φιλοθέου, Φρύνη Χατζηχριστοφή, Τμήμα Άρχαιοτήτων 

Κύπρου 
• Λίβανος: Hala Boustany, Anna Marie Maila Afeiche – Υπουργείο Πολιτισμού
• Μαρόκο: Mohamed Kbiri Alaoui – Εθνικό Ινστιτούτο Άρχαιολογικών 

Επιστημών και Κληρονομιάς 
• Μπαχρέιν: Salman Al Mahari – Άρχή του Μπαχρέιν για τον Πολιτισμό και τις 

Άρχαιότητες
• Παλαιστίνη: Jehad Yasin, Iyad Hamdan – Υπουργείο Πολιτισμού και 

Άρχαιοτήτων
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• Ρουμανία: Ileana Maria Kasilewicz,  Florentina Enache – Υπουργείο Πολιτισμού 
και Εθνικής Ταυτότητας

• Σερβία: Vladimir Dzamic, Jovana Sunjevaric – Ινστιτούτο για την Προστασία 
των Πολιτιστικών Μνημείων της Σερβίας

• Συρία: Hamman Saad – Υπουργείο Πολιτισμού

Το τελικό σχέδιο της Χάρτας εστάλη εκ των προτέρων στους καθορισμένους 
εκπροσώπους που προσκλήθηκαν να θεωρήσουν το κείμενο και να στείλουν 
τις παρατηρήσεις τους. Όλα τα σχόλια καταγράφηκαν από την Επιστημονική 
Επιτροπή και καταχωρήθηκαν ανά σχετικό άρθρο του σχεδίου της Χάρτας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η αναθεώρηση του κειμένου κατά τις εργασίες της 
Συνδιάσκεψης. 

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία της Συνδιάσκεψης, που έλαβε χώρα στο 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των βασικών 
ομιλητών ήταν η Διευθύντρια του Τμήματος Ευρώπης και Βόρειας Άμερικής 
του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, Isabelle Anatole-Gabriel, 
ο Άναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Άρχαιολογικών Άνασκαφών του 
Υπουργείου Πολιτισμού της Άραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Hammam Saad, 
ο οποίος παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της κληρονομιάς της χώρας του, η 
Ομότιμη Καθηγήτρια Σοφία Καλοπίση – Βέρτη, Πρόεδρος του ΕΚΒΜΜ και η Δρ 
Άναστασία Τούρτα, Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 
και πρώην Διευθύντρια του ΕΚΒΜΜ.  Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν ο Paolo Vitti, 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Nostra και μέλος της Επιτροπής 
Διεθνών Εμπειρογνωμόνων για τη Χάρτα, ο Καθ. Νίκος Λιανός, Άντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του ICOMOS, η Καθ. Αντριάνα Στογιαννίδου, 
Άντιπρύτανης του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.  

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης οργανώθηκαν σε συνεδρίες ανοιχτής συζήτησης 
μεταξύ των εκπροσώπων για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της Χάρτας. 
Κάθε άρθρο του σχεδίου κειμένου που είχε αποσταλεί εκ των προτέρων 
στους εκπροσώπους, προβαλλόταν σε οθόνη, στις δύο επίσημες γλώσσες 
της Συνδιάσκεψης, αγγλικά και γαλλικά, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούσαν 
να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Ή Επιστημονική Επιτροπή για τη σύνταξη της 
Χάρτας ενσωμάτωνε ταυτόχρονα στο κείμενο όλες τις προτεινόμενες επισημάνσεις 
και παρατηρήσεις έως ότου να επιτευχθεί η ομόφωνη τελική συμφωνία για το 
περίγραμμα και το περιεχόμενο της Χάρτας. Ή συζήτηση και η συμμετοχή όλων 
των εκπροσώπων ήταν παραγωγική και  οξυδερκής, βοηθώντας στην ανταλλαγή 
εποικοδομητικών και διαφωτιστικών απόψεων, ενώ αντιμετωπίστηκαν και 
επιμέρους θέματα που αφορούσαν σε ορισμένα κράτη (π.χ. η Κοπτική κληρονομιά 
στην Άίγυπτο, η διδακτέα ύλη της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η 
ιστορική συνέχεια όσον αφορά στην κληρονομιά). Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης 
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ήταν έντονες και αποτελεσματικές, βοηθώντας στη δημιουργία κοινού εδάφους 
μεταξύ των συμμετεχόντων, και το τελικό κείμενο της Χάρτας παρουσιάστηκε από 
την Επιστημονική Επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρία εργασιών, και ψηφίστηκε 
ομόφωνα από όλους τους εκπροσώπους. 

Ή τελετή λήξης της Συνεδρίασης έλαβε χώρα στην εμβληματική Ροτόντα του 
4ου αιώνα, όπου προσκλήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, καθώς και η Υπουργός 
Πολιτισμού και Άθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μυρσίνη Ζορμπά, ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Άικατερίνη Τζιτζικώστα. Τη μουσική 
εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για την τελετή λήξης της Συνδιάσκεψης 
απέδωσε το ελληνικό σύνολο “Ex Silentio”, που ειδικεύεται στην παλαιά μουσική 
από τη Νότια Ευρώπη, με αυθεντικά μουσικά όργανα.  

Για την Επιστημονική Επιτροπή Σύνταξης της Χάρτας
Αλκμήνη Πάκα, αρχιτέκτονας-Αναστηλώτρια, 

Πρόεδρος τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., 
Μέλος Δ.Σ. EKBMM



ΕΚΒΜΜ • ΔΕΛΤΙΟΝ • NEWSLETTER • BULLETIN • 5/2020

76

The 4th International Conference on “Byzantine Monuments and World 
Heritage” was organized by the European Centre for Byzantine and Post 

– Byzantine Monuments (EKBMM) and held in Thessaloniki from 30 
November until 2 December 2018, under the auspices of the Hellenic National 
Committee for UNESCO being the closing event in Greece, of the European 
Union’s celebrations for the European Year of Cultural Heritage 2018.

The conference aimed at the final consultation and endorsement of the ‘Charter 
for the Protection of monuments of Byzantine heritage’. 

The outline and content of the Charter had been discussed and agreed upon by 
the delegates, of the 19 participant countries, of the 3rd Conference on “Byzantine 
Monuments and World Heritage”, in 2006. The Charter concerns the protection 
of monuments which are products of Byzantine culture -and its interaction with 
other traditions-, with regard to their intangible content, design, and construction, 
and which were built on the former territories of the Byzantine Empire or in 
regions of other states, employing the artistic design and construction princi-
ples of the Byzantine tradition. The Charter proposes principles that aim to be a 
useful scientific tool for the protection, conservation, restoration, management 
and enhancement of Byzantine Heritage monuments including buildings, sites, 
architectural ensembles, monastic complexes, residential complexes, fortifications 
and infrastructure projects, archaeological sites and holy places. The principles 
encourage the legislation of measures to protect, study, record and incorporate 
the monuments into contemporary society at national level.

The long period for the preparation of the actual text of the Charter, commis-
sioned to EKBMM, -during the 3rd International Conference by all participants- 
was followed by a long procedure for the organization of the 4th Conference itself.

The board of EKBMM appointed a Scientific Committee for the Charter’s 
redaction comprising experts and academics specialized in restoration and man-
agement of Byzantine Heritage issues. The Committee consisted of: Dr. Demetrios 

THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE

“Byzantine Monuments and  
World Heritage IV – The Charter for the  

Protection of Byzantine heritage Monuments /  
The Thessaloniki Charter”

Thessaloniki 30.11.2018 – 2.12.2018
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Athanasoulis, Byzantine Archaeologist, Head of Cyclades Ephorate of Antiquities, 
Hellenic Ministry of Culture and Sports, Member of the Administrative Board 
of EKBMM, Athena Christofidou, Architect-Restorer, Honorary Head of 
Restauration of Byzantine and Post-byzantine Monuments Directorate, Hellenic 
Ministry of Culture and Sports, former Member of the Administrative Board of 
EKBMM, †Dr. Evangelia Hadjitryphonos, Architect-Restorer, Honorary Head 
of Department, Hellenic Ministry of Culture and Sports, Georgios Karadedos, 
Architect-Restorer/Archaeologist, Prof. Emeritus, School of Architecture, Aristotle 
University of Thessaloniki, Member of the Administrative Board of EKBMM, 
AlkmenePaka, Architect–Restorer, Head of the School of Architecture, Aristotle 
University of Thessaloniki, Member of the Administrative Board of EKBMM, Dr. 
Ioannis Tavlakis, Byzantine Archaeologist, Honorary Head of Chalkidiki and 
Mount Athos Ephorate of Antiquities, Hellenic Ministry of Culture and Sports, 
former Member of the Administrative Board of EKBMM

The Scientific Committee for the Charter’s redaction, after  the preparation 
of the draft Charter, proceeded with the review of the text by the International 
Experts Committee namely Zeynep Ahunbay, Architect-Restorer, Prof. Emeritus 
School of Architecture, Istanbul Technical University, Turkey, †Charalambos 
Bouras, Architect, Prof. Emeritus of History of Architecture, School of 
Architecture, National Technical University Athens, Greece, Giovanni Carbonara, 
Architect-Restorer, Emeritus Director of the Post-Graduate School for the Study 
and Restoration of Monuments, La Sapienza University, Rome,†Slobodan 
Ćurčić, Architect-Restorer, Prof. Emeritus of Late Antique and Byzantine Art and 
Architecture, Department of Art and Archaeology, Princeton University, U.S.A. 
and Paolo Vitti, Architect-Restorer, Prof. of History of Ancient Architecture at 
University of Roma Tre, Italy. Comments, observations and annotations by the 
experts helped formulate the final draft of the Charter. 

The Organizing Committee of the 4th International Conference on “Byzantine 
Monuments and World Heritage” consisted of: Dr Anastasia Tourta, Co-ordinator, 
Honorary Director of the Museum of Byzantine Culture, Georgios Karadedos, 
Dr. Demetrios Athanasoulis, Professor Alkmene Paka, Athena Christofidou, 
Eleni Peristeropoulou, Economist, responsible for the Finances of EKBMM, and 
Chrysoula Aikaterini Nikolaidou, Archaeologist – Museologist of the Hellenic 
Ministry of Culture and Sports, detached to EKBMM.

The Organizing Committee invited 32 countries with Byzantine or Byzantine-
influenced monuments on their territories to participate. The invitation was 
addressed to the Ministry of Culture of each state requesting the appointment of 
two delegates entitled to review and endorse the Final text of the Charter during 
the conference. Government officials from 21 countries namely  Albania, Algeria, 
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Armenia, Bahrain, Bosnia – Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Egypt, 
Georgia, Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Romania, 
Serbia, Spain and Syria participated in the Conference. The delegates appointed 
were head state officials or academics and their names and status are cited below:
• Albania: Mirella Mecollari – National Institute of Cultural Heritage / Islami 

Agron - National Institute of Cultural Heritage
• Algeria: Cheikh  Lounis Leila – National Research Center in Archaeology
• Armenia: Tigran Galstyan – Deputy Minister of Culture / Gayane Hamazaspyan- 

Ministry of Culture
• Bahrain: Salman Al Mahari – Bahrain Authority for Culture and Antiquities
• Bosnia and Herzegovina: Negra Selimbegovic – Federal Ministry of Culture 

and Sports / Milijana Okilj – Institute for the Protection of Cultural-Historical 
and Natural Heritage  of the Republic of Srbska

• Bulgaria: Elina Hadzhieva – Ministry of Culture / Veselina Yoncheva – National 
Institute for Immovable Cultural Heritage

• Croatia: Anuska Deranja Crnokic – Ministry of Culture
• Cyprus: Giorgos Filotheou – Department of Antiquities of Cyprus / Fryni 

Hadzihristofi - Department of Antiquities of Cyprus
• Egypt: Mona Haggag - Alexandria University / Samah El Sawi / Damanhur 

University
• Georgia: Tamara Meliva – National Agency for Cultural Heritage Preservation 

of Georgia
• Greece: Dr. Amalia Androulidaki – Hellenic Ministry of Culture / Vassiliki 

Sythiakaki - Hellenic Ministry of Culture
• Israel: Yohanan Seligman – External Relations and Archaeological Licensing / 

Ram Shoeff –Conservation Division of Israel Antiquities Authority
• Italy: Lorenzo Riccardi – Ministry of Cultural Heritage and Antiquities
• Jordan: Basem Nail Al Mahamid – Department of Antiquities of Jordan / 

Ahmad Farhan Al Amaireh – Institute of Mosaic Art and Restoration
• Lebanon: Hala Boustany – Ministry of Culture / Anna Marie Maila Afeiche - 

Ministry of Culture
• Morocco: Mohamed Kbiri Alaoui – National Institute of Archaelogical Sciences 

and Heritage
• Palestine: Jehad Yasin – Ministry of Tourism and Antiquities / Iyad Hamdan- 

Ministry of Tourism and Antiquities
• Romania: Ileana Maria Kasilewicz – Ministry of Culture and National Identity / 

Florentina Enache - Ministry of Culture and National Identity
• Serbia: Vladimir Dzamic – Institute for the Protection of Cultural Monuments 

of Serbia / Jovana Sunjevaric - Institute for the Protection of Cultural 
Monuments of Serbia

• Spain: Sergio Vidal – National Archaeological Museum
• Syria: Hamman Saad – Ministry of Culture
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The final draft of the Charter was sent in advance to the appointed delegates 
who were invited to review the text and send their comments. All comments were 
registered by the Scientific Committee and catalogued by the relevant article of 
the draft Charter in order to facilitate the review of the text during the working 
sessions of the conference.

During the opening session of the Conference, held at the Museum of 
Byzantine Culture in Thessaloniki, keynote speakers included the Director 
of the Europe and North America Unit of the World Cultural Center of 
UNESCO, Isabelle Anatole-Gabriel and the Deputy Director of the Department 
of Archaeological Excavations of the Ministry of Culture of the Arab Republic 
of Syria, Hammam Saad who presented the actual condition of his country’s 
heritage, Prof. Emerita Sofia Kalopisi- Verti, President of EKBMM and Dr 
Anastasia Tourta Honorary Director of the Museum of Byzantine Culture and 
former director of EKBMM. The conference was attended by Paolo Vitti, Board 
Member of Europa Nostra and member of the International Experts Committee 
for the review of the Carter, Prof.Nikos Lianos  Vice President of the National 
Hellenic Committee of ICOMOS, Prof Adriana Stogiannidou Vice Rector of the 
Aristotle University of Thessaloniki. 

The working sessions of the conference were organized as an open discussion 
among delegates for the formulation of the final text of the Charter. Each article 
of the draft sent to the delegates in advance, was projected on a screen, in the two 
official languages of the conference, English and French, while participants were 
invited to attest their comments. The Scientific Committee for the redaction of 
the Charter incorporated simultaneously in the text all proposed annotations and 
observations until a final unanimous agreement was reached for the formulation 
of the outline and content of the Charter. The discussion and participation of all 
delegates was productive and insightful and helped in the exchange of constructive 
and enlightening views while particular issues concerning certain states were also 
addressed (i.e. Coptic heritage in Egypt, history curriculum in secondary education 
and the historical continuum concerning heritage). The working sessions of the 
conference were intense, efficient and helped creating a common ground among 
participants, while the final text of the Charter was presented by the Scientific 
Committee during the last working session and was endorsed unanimously by 
all delegates.

The closing session of the Conference took place in the emblematic 4th cen-
tury Rotunda where all participants were invited together with the Minister 
of Culture and Sports of the Hellenic Republic, Myrsini Zorba, the Mayor 
of Thessaloniki, Yannis Boutaris, and the President of the Hellenic National 
Committee for UNESCO, Ekaterini Tzitzikosta. The musical venue programmed 
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for the closing ceremony of the conference was performed by the Greek ensemble 
“Ex Silentio” specialized on early music from South Europe and the Mediterranean 
performing on original instruments.

For the Scientific Committee for the Charter’s Reduction
Alkmene Paka, Architect-Restorer, 

Head of the School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki,
Member of the Administrative Board of EKBMM
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La IVe Conférence internationale « Monuments byzantins et Patrimoine 
mondial » a été organisée par le Centre européen des monuments byzan-
tins et post-byzantins (EKBMM) et c’ est déroulée à Thessalonique du 30 

novembre au 2 décembre 2018 sous les auspices de la commission nationale hel-
lénique pour l’UNESCO et, étant la cérémonie de clôture pour la Grèce, dans le 
cadre des festivités de l’Union européenne pour l’année européenne du patrimoine 
culturel 2018.

La Conférence avait pour objet les délibérations finales concernant la Charte 
pour la protection des monuments du patrimoine byzantin et sa mise aux voix. 

Les représentants des dix-neuf pays qui avaient participé à la IIIe Conférence 
« Monuments byzantins et Patrimoine mondial » avaient statué sur sa forme et son 
contenu en 2006. Cette Charte s’applique à la protection des monuments qui sont 
des produits de la culture byzantine – et de son interaction avec d’autres traditions 

– par leur contenu immatériel, leur conception et leur réalisation constructive, s’agis-
sant d’édifices érigés sur des territoires faisant jadis partie de l’Empire byzantin ou 
dans d’autres États suivant le modèle artistique et les modes de construction de la 
tradition byzantine. La Charte propose des principes qui se veulent un outil scien-
tifique précieux pour la protection, l’entretien, la restauration, la gestion et la mise 
en valeur des monuments du patrimoine byzantin, concept qui inclut les édifices, 
les sites archéologiques, les ensembles architecturaux, les complexes monastiques, 
les ouvrages de fortification et d’infrastructure, les sites archéologiques et les lieux 
saints. Ces principes renforcent l’institution par voie législative de mesures visant 
à la protection, l’étude, le recensement et l’intégration desdits monuments dans les 
sociétés modernes à l’échelle nationale.

La longue période d’élaboration du texte en tant que tel, dont la rédaction avait 
été confiée au CEMBP par tous les participants au cours de la IIIe Conférence 
internationale, a été suivie de procédures prolongées axées sur la mise en place de 
la IVe Conférence.

IVE CONFÉRENCE

« Monuments byzantins  
et Patrimoine mondial IV – Charte pour  

la protection des monuments du patrimoine  
byzantin / Charte de Thessalonique »

Thessalonique 30.11.2018 – 2.12.2018
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Pour rédiger la Charte, le conseil d’administration d’EKBMM a nommé une 
commission constituée de scientifiques et d’universitaires spécialisés dans la restau-
ration et la gestion du patrimoine byzantin. Ce sont : le Dr Dimitrios Athanasoulis, 
byzantiniste, directeur de l’Éphorie des antiquités des Cyclades, ministère de la 
Culture et des Sports, membre du conseil d’administration d’ EKBMM, Mme 
Athina Christofidou, architecte-restauratrice, directrice honoraire de la restau-
ration des monuments byzantins et post-byzantins, ministère de la Culture et des 
Sports, ancien membre du conseil d’administration du EKBMM, †Mme Évangélie 
Chatzitryfonos, docteur en architecture et restauration, directrice honoraire de 
département, ministère de la Culture et des Sports, EKBMM, Mme Alkmini Paka, 
architecte-restauratrice présidente du département d’architecture de la faculté poly-
technique de l’université Aristote de Thessalonique, membre du conseil d’adminis-
tration d’ EKBMM, le Dr Ioannis Tavlakis, byzantiniste, directeur honoraire de l’ 
Ephorie des antiquités de Chalcidique et du Mont-Athos, ministère de la Culture 
et des Sports, ancien membre du conseil d’administration d’ EKBMM. 

Après la préparation de l’avant-projet du texte de la Charte, la commission 
scientifique a chargé de sa supervision un comité d’experts internationaux dont 
voici les membres : Mme Zeynep Ahunbay, architecte-restauratrice, professeur 
émérite de la faculté d’architecture de l’université technique d’Istanbul, Turquie, 
†M. Charalambos Bouras, architecte, professeur émérite de l’histoire de l’archi-
tecture, université polytechnique nationale d’Athènes, M. Giovanni Carbonara, 
architecte-restaurateur, directeur honoraire de la faculté de spécialisation en étude 
et restauration des monuments de l’université La Sapienza de Rome, Italie, †M. 
Slobodan Ćurčić, architecte-restaurateur, professeur émérite d’art et d’architecture 
de l’Antiquité Tardive et de la période byzantine, département d’art et d’archéologie 
de l’université de Princeton, États-Unis, et M. Paolo Vitti, professeur à l’université 
Roma Tre, Italie. Les commentaires, les observations et les remarques des experts 
ont contribué à la mise en forme du projet final du texte de la Charte.

Le comité d’organisation de la IVe Conférence internationale « Monuments byzan-
tins et Patrimoine mondial » se compose des membres suivants : le Dr Anastasia 
Tourta, coordinatrice, directrice honoraire du Musée de la civilisation byzantine, 
M. Georgios Karadedos, le Dr Dimitrios Athanasoulis, Professeur Alkmini Paka, 
Mme Athina Christofidou, Mme Eleni Peristeropoulou, économiste, chargée des 
finances d’ EKBMM et Mme Chrysoula-Aikaterini Nikolaïdou, archéologue-mu-
séologue du ministère de la Culture et des Sports, détachée au EKBMM.

Le comité d’organisation a invité trente-deux pays possédant sur leurs terri-
toires respectifs des monuments byzantins ou d’influence byzantine à participer 
aux travaux. L’invitation a été adressée au ministère de la Culture de chaque État, 
le priant de nommer deux délégués chargés de superviser et de ratifier le texte 



ΕΚΒΜΜ • ΔΕΛΤΙΟΝ • NEWSLETTER • BULLETIN • 5/2020

83

final de la Charte lors de la Conférence. Vingt-et-un pays ont été représentés à 
la Conférence : l’Albanie, l’Algérie, l’Arménie, Bahreïn, la Bosnie-Herzégovine, la 
Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Égypte, l’Espagne, la Géorgie, la Grèce, Israël, l’Italie, 
la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Roumanie, la Serbie et la Syrie. Tous 
les délégués étaient des dignitaires, de hauts fonctionnaires ou des universitaires, 
dont les noms et titres figurent ci-dessous :
• Albanie : Mirella Mecollari, Islami Agron – Institut national du patrimoine 

culturel
• Algérie : Cheikh  Lounis Leila – Centre national de recherche archéologique
• Arménie : Tigran Galstyan, Secrétaire général, Gayane Hamazaspyan – ministère 

de la Culture
• Bahreïn : Salman Al Mahari – Autorité bahreïnienne pour la Culture et les 

Antiquités
• Bosnie- Herzégovine : Negra Selimbegovic – Ministère fédéral de la Culture et 

des Sports / Milijana Okilj – Institut pour la protection du patrimoine culturel, 
historique et naturel de la République serbe de Bosnie.

• Bulgarie : Elina Hadzhieva – Ministère de la Culture / Veselina Yoncheva – 
Institut national du patrimoine culturel immobilier

• Croatie : Anuska Deranja Crnokic – Ministère de la Culture
• Chypre : Georgios Filotheou, Fryni  Chatzichristofi – Département des anti-

quités de Chypre 
• Égypte : Mona Haggag – Université d’Alexandrie / Samah El Sawi  - Université 

de Damanhur 
• Espagne : Sergio Vidal – Musée national archéologique
• Géorgie : Tamara Meliva – Bureau national pour la protection du patrimoine 

culturel
• Grèce : Docteur Amalia Androulidaki, Vasiliki Sythiakaki – Ministère de la 

Culture et des Sports
• Israël : Yohanan Seligman – Relations internationales et permis de recherche 

archéologique / Ram Shoeff – Département de l’entretien, Autorité israélienne 
des antiquités

• Italie : Lorenzo Riccardi – Ministère du Patrimoine culturel et des Antiquités
• Jordanie : Basem Nail Al Mahamid – Département des antiquités de Jordanie 

/ Ahmad Farhan Al Amaireh – Institut de l’art mosaïque et de la restauration 
• Liban : Hala Boustany, Anna Marie Maila Afeiche – Ministère de la Culture
• Maroc : Mohamed Kbiri Alaoui – Institut national des sciences archéologiques 

et du patrimoine
• Palestine : Jehad Yasin, Iyad Hamdan – ministère de la Culture et des Antiquités
• Roumanie : Ileana Maria Kasilewicz, Florentina Enache – ministère de la 

Culture et de l’Identité nationale
• Serbie : Vladimir Dzamic, Jovana Sunjevaric – Institut pour la protection des 

monuments culturels de Serbie 
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• Syrie : Hamman Saad – ministère de la Culture

Le projet final de la Charte a été envoyé préalablement aux délégués désignés, qui 
ont été invités à superviser le texte et à faire part de leurs remarques. La commission 
scientifique a pris note de tous les commentaires et les ont classés suivant l’article 
de la Charte auquel chacun se rapportait, afin de faciliter la révision du texte lors 
des travaux de la Conférence.

Parmi les principaux orateurs de la séance d’ouverture de la Conférence, qui 
s’est tenue au Musée de la civilisation byzantine de Thessalonique, on peut citer : 
la directrice du Département d’Europe et d’Amérique du Nord, qui fait partie du 
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Mme Isabelle Anatole-Gabriel, le 
directeur adjoint du Département des Fouilles archéologiques du ministère de 
la Culture de la République arabe syrienne M. Hammam Saad, qui a présenté la 
situation actuelle du patrimoine de son pays, le professeur émérite Mme Sofia 
Kalopisi-Verti, présidente d’ EKBMM, et le Dr Anastasia Tourta, directrice 
honoraire du Musée de la civilisation byzantine et ancienne directrice du EKBMM. 
Citons également M. Paolo Vitti, membre du conseil d’ administration d’Europa 
Nostra et membre du comité d’experts internationaux pour la Charte, le professeur 
Nikos Lianos, vice-président de la commission nationale hellénique de l’ICOMOS 
et le professeur Mme Adriana Stogiannidou, vice-rectrice de l’université Aristote 
de Thessalonique.

Les travaux de la Conférence se sont déroulés sous forme de séances de débats 
ouverts, axés sur la mise en forme du texte final de la Charte. Chacun des articles 
du projet de texte, qui avait été envoyé à l’avance aux délégués, était projeté sur 
écran dans les deux langues officielles de la Conférence, l’anglais et le français, les 
participants pouvant y apporter leurs commentaires. La commission scientifique 
pour la rédaction de la Charte intégrait dans le texte toutes les propositions et 
observations, opération qui s’est poursuivie jusqu’à obtention d’un accord à 
l’unanimité sur la forme et le contenu de la Charte. La discussion et la participation 
de tous les délégués s’est avérée lucide et fructueuse et a permis l’échange de points 
de vue constructifs et éclairants. Des questions spécifiques à certains États ont été 
également abordées (p. ex. le patrimoine copte en Égypte, le programme d’étude 
de l’Histoire dans l’enseignement secondaire et la continuité historique en matière 
de patrimoine). Les travaux de la Conférence ont été intensifs et efficaces, et ont 
contribué à la création d’un terrain d’entente entre les participants. Le texte final de 
la Charte a été présenté par la commission scientifique lors de la dernière séance 
de travaux et adoptée à l’unanimité par tous les délégués. 

La cérémonie de clôture de la Conférence s’est tenue dans l’édifice emblématique 
du IVe siècle qu’est la Rotonde, où ont été invités tous les participants, ainsi que 
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la ministre de la Culture et des Sports de la République hellénique, Mme Myrsini 
Zorba, le maire de Thessalonique, M. Giannis Boutaris et la présidente de la 
commission nationale hellénique pour l’UNESCO, Mme Aikaterini Tzitzikosta. 
Le concert organisé pour la cérémonie de clôture a été interprété par l’ensemble 
grec “Ex Silentio”, spécialisé dans les répertoires de musique ancienne d’Europe 
méridionale, sur des instruments de musique authentiques.

Pour la Comité Scientifique de Rédaction de la Carte
Alkmini Paka, Architecte-Restauratrice,  

présidente du département d’architecture de la faculté  
polytechnique de l’université Aristote de Thessalonique,  

membre du conseil d’ administration de l’EKBMM
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ή Χάρτα της Θεσσαλονίκης αφορά στην προστασία των μνημείων, τα οποία 
αποτελούν προϊόντα του βυζαντινού πολιτισμού και της διάδρασής του με άλλες 
παραδόσεις - ως προς το πνευματικό περιεχόμενο, το σχεδιασμό και την κατασκευή, 
και είναι κτισμένα σε εδάφη της πρώην βυζαντινής αυτοκρατορίας ή σε περιοχές 
άλλης κρατικής οντότητας, σύμφωνα με τις συνθετικές και κατασκευαστικές αρχές 
της βυζαντινής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

Πρόκειται για ένα σύνολο πολιτιστικών αγαθών που εκτείνεται χρονικά, από 
την ύστερη αρχαιότητα μέχρι την κατάλυση της Βυζαντινής Άυτοκρατορίας, το 
οποίο συμπεριλαμβάνει και μεταγενέστερα μνημεία, που κτίσθηκαν στα κράτη 
στα οποία υπήρξε και συνεχίστηκε η πολιτιστική παράδοσή της.

Ο γεωγραφικός χώρος, στον οποίο αναφέρεται η Χάρτα, αναπτύσσεται γύρω 
από τη μεσογειακή λεκάνη και τη Μαύρη Θάλασσα, εκτεινόμενος σε τρεις ηπείρους. 
Τα εδάφη της άλλοτε αχανούς αυτοκρατορίας βρίσκονται σήμερα στην επικράτεια 
πολλών κρατών με διαφορετικές εθνικότητες, κουλτούρες, γλώσσες, πολιτικά και 
θρησκευτικά ιδεώδη και διαφορετικές απόψεις και πρακτικές ως προς την αξιολό-
γηση και την ολοκληρωμένη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
1. Θεωρώντας ότι τα μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς, όπως ορίσθηκαν ανω-

τέρω, αποτελούν σημαντικό μέρος των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν γύρω 
από τη μεσογειακή λεκάνη και τη Μαύρη Θάλασσα, πολύτιμα υλικά τεκμήρια 
για την ιστορία της πολυτάραχης αυτής περιοχής και κοινά πολιτιστικά αγαθά 
για τους λαούς που ζουν σ’ αυτό το γεωγραφικό χώρο.

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μνημεία του βυζαντινού πολιτισμού συνιστούν 
μια ιδιαίτερη πολιτιστική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά σύλληψης, τυπο-
λογίας, μορφολογίας, κατασκευής και λειτουργίας, τα οποία σφράγισαν την 
καλλιτεχνική δημιουργία μιας χιλιετίας και επηρέασαν τον πολιτισμό για ένα 
πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3. Διαπιστώνοντας την ανάγκη συγκέντρωσης, συστηματοποίησης και εξειδίκευ-
σης των ισχυουσών γενικών αρχών για την προστασία των μνημείων, με βάση 
τις ειδικότερες ανάγκες προστασίας του συγκεκριμένου πολιτιστικού συνόλου,.

4. Διαπιστώνοντας την έλλειψη ενός ενιαίου πλαισίου αρχών προστασίας στα 
κράτη που διαθέτουν μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς.

ΧΑΡΤΑ TΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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5. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη πληρέστερης μελέτης και αποτελεσματικότερης 
προστασίας τους, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 
τους, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη σύγχρονη χρήση 
και τη λειτουργία τους.

6. Άναγνωρίζοντας την ανάγκη συνειδητοποίησης του κοινού βυζαντινού παρελ-
θόντος των λαών αυτής της περιοχής, με στόχο τη συνεργασία για τη διαφύλα-
ξη της κοινής πολιτιστικής τους κληρονομιάς και της ιστορικής τους μνήμης, 
καθώς και την ενίσχυση των διακρατικών σχέσεων και του διαπολιτισμικού 
διαλόγου.

7. Διαπιστώνοντας τους κινδύνους που διατρέχουν τα μνημεία του βυζαντινού 
πολιτισμού σε ορισμένες περιοχές από τις εμφύλιες, εθνοτικές και διεθνείς 
συρράξεις.

8. Άναγνωρίζοντας την ανάγκη να καλλιεργηθεί η συνεισφορά των μνημείων 
του βυζαντινού πολιτισμού ως στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, παιδείας και 
ποιότητας ζωής.

9. Θέλοντας να υπογραμμιστεί ότι τα μνημεία του βυζαντινού πολιτισμού απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και 
τονίζοντας το γεγονός ότι αυτά ανήκουν σήμερα σε χώρες με διαφορετικό 
ιστορικό παρελθόν, όπου θα πρέπει να διατηρήσουν τη αυτοδίκαιη θέση τους 
στην αλυσίδα διαδοχής των πολιτισμών, ισότιμη με αυτή άλλων εποχών, θρη-
σκειών και πολιτισμών.

10. Έχοντας υπόψη τις διεθνώς ισχύουσες Άρχές για την προστασία των μνημείων 
και ιδίως: 
• The Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict, The Hague 1954
• The 2nd Protocol of the Hague convention, UNESCO 1954
• The Venice Charter, 1964
• The Convention of Illicit Trafficking, UNESCO 1970
• The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage, Paris 1972
• The Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the 

Cultural and Natural Heritage, Paris, 1972
• The Declaration of Amsterdam, 1975
• The Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary 

Role of Historic Areas, Nairobi, 1976
• The Resolution concerning the adaptation of laws and regulations to the 

requirements of integrated conservation of the architectural heritage 
(76/28), Council of Europe 1976

• The Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, 
Granada 1985

• The European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, 
Valetta 1992
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• The Nara Document on Authenticity, 1994 
• The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural 

Objects. Rome 1995
• The Convention for the protection of underwater archaeology, UNESCO 

2001
• The ICOMOS Charter - Principles for the analysis, conservation and 

structural restoration of architectural heritage, 2003
• The ICOMOS Principles for the Preservation and Conservation-Restoration 

of wall paintings, 2003
• The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, 

UNESCO 2003 
• The European Landscape Convention, Florence 2004
• The Convention on the value of Cultural Heritage for Society, Faro 2005
• The Declaration on the conservation of the setting of heritage structures, 

sites and areas, Xi’an 2005
• The Recommendation on the Historic Urban Landscape, including a 

glossary of definitions, 2011 
• The Burra Charter 2013, 

τίθεται το γενικό πλαίσιο αρχών και συστάσεων, μέσα στο οποίο θα πρέπει να 
κινηθούν όσοι ασχολούνται με την προστασία και διαχείριση των μνημείων της 
βυζαντινής κληρονομιάς. Οι συστάσεις αυτές, οι οποίες δεν μπορούν, βεβαίως, 
να υποκαταστήσουν τη γνώση που προέρχεται από την σε βάθος ανάλυση και 
μελέτη του κάθε μνημείου στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής συνεργασίας και από 
τη μελέτη της ειδικής και επιστημονικής βιβλιογραφίας, ομαδοποιούνται ως εξής: 
Ά.  Συστάσεις για την προστασία των μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς.
Β.  Συστάσεις για την αποκατάσταση – συντήρηση των μνημείων της βυζαντινής 

κληρονομιάς.
Γ.  Συστάσεις για τη διαχείριση – ανάδειξη των μνημείων της βυζαντινής 

κληρονομιάς. 

Α. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Όλα τα κράτη, τα οποία έχουν στα εδάφη τους μνημεία του βυζαντινού πολιτισμού, 
έχουν την ευθύνη για τη διάσωση, την προστασία και την αποκατάστασή τους. 

Α.Ι. Αντικείμενο προστασίας
Αντικείμενο προστασίας της Χάρτας της Θεσσαλονίκης είναι το σύνολο των μνη-
μείων της βυζαντινής κληρονομιάς [εφεξής μνημεία] ασχέτως της θρησκευτικής ή 
εθνικής προέλευσης και ταυτότητάς τους, και συγκεκριμένα:
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1. Μεμονωμένα μνημεία με τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τον αρχιτεκτονικό ή 
άλλο διάκοσμό τους, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο τους. Σε αυτά συμπε-
ριλαμβάνονται όχι μόνο οι εξέχουσες δημιουργίες που αποτέλεσαν σταθμούς 
στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης, αλλά και τα ταπεινά κτήρια 
και οι κατασκευές που έχουν κοινωνική, πολιτιστική, επιστημονική, ιστορική, 
αρχαιολογική, τεχνική ή συμβολική σημασία.

2. Άρχιτεκτονικά σύνολα με το περιβάλλον τους, όπως μοναστήρια, σκήτες, 
κελλιά, ησυχαστήρια, σύνθετες αγροτικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, ανα-
κτορικά ή διοικητικά συγκροτήματα κλπ.

3. Οικιστικά σύνολα, όπως ιστορικές πόλεις, χωριά, γειτονιές, άσχετα από το 
βαθμό διατήρησής τους, μαζί με το χωρικό τους πλαίσιο, τις κατασκευές και 
τους ελεύθερους χώρους τους.

4. Οχυρωματικά έργα και έργα υποδομής, όπως υδραγωγεία, δεξαμενές, λουτρά, 
κρήνες, , λατομεία, δρόμοι, γέφυρες, λιμενικές εγκαταστάσεις κλπ.

5. Άρχαιολογικοί χώροι με το ευρύτερο περιβάλλον τους.
6. Θρησκευτικοί τόποι διαφορετικών κοινοτήτων, ιστορικά τοπία, κήποι, πάρκα, 

περιβάλλοντα ανθρωπογεωγραφικού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτελούν μάρ-
τυρες της εξελισσόμενης σχέσης των ατόμων ή των κοινωνιών με το φυσικό 
τους περιβάλλον.

Α.ΙΙ. Εντοπισμός – έρευνα – καταγραφή
Κάθε κράτος, στο πλαίσιο της διατήρησης των υλικών καταλοίπων της συλλογικής 
μνήμης, είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό, την αναγνώριση, την έρευνα και την 
καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των εποχών. Ή καταγραφή και η 
αρχειοθέτηση των μνημείων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την χάραξη πολιτι-
κής, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, συντήρησης, 
αποκατάστασης και διαχείρισής τους.

Καθώς τα μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς, όπως αυτά ορίσθηκαν στην 
παράγραφο Ά.Ι., αποτελούν μια ενότητα πολιτιστική, η οποία σήμερα ανήκει σε 
διάφορα κράτη, το κάθε κράτος θα πρέπει να τα καταγράφει και να τα ενσωματώνει 
στον κατάλογο των προστατευόμενων μνημείων της.

Ή καταγραφή τους θα πρέπει να γίνει με ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό πρό-
γραμμα καταχώρησης, το οποίο μπορεί να είναι κοινό και αξιοποιήσιμο για όλα τα 
εμπλεκόμενα κράτη. Το κοινό πρόγραμμα καταγραφής θα πρέπει να είναι ευέλικτο, 
επεκτάσιμο, οικονομικό, εφαρμόσιμο και προσβάσιμο από το διαδίκτυο. 

Α.ΙΙΙ. Νομοθεσία
Ή προστασία των μνημείων, εκτός από ηθική υποχρέωση κάθε ανθρώπου, απο-
τελεί συλλογική δημόσια ευθύνη, η οποία επιβάλλει στα κράτη τη θέσπιση ενός 
κατάλληλου νομικού πλαισίου και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για 
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την προστασία τους.
Το ως άνω νομικό πλαίσιο θα πρέπει:
1. Να θεμελιώνεται στην αρχή ότι τα μνημεία όλων των εποχών και όλων των 

πολιτισμών είναι πανανθρώπινη κληρονομιά. 
2. Να εξασφαλίζει την προστασία τόσο της υλικής υπόστασης, όσο και του άυλου 

χαρακτήρα τους με έμφαση στην in situ διατήρηση.
3. Να αποτρέπει κάθε καταστροφή, βλάβη ή αλλοίωση των μνημείων, των ιστο-

ρικών συνόλων και του περιβάλλοντός τους,
4. Να απαγορεύει τη χρησιμοποίηση των μνημείων για οποιοδήποτε στρατιωτικό 

σκοπό.
5. Να επιβάλλει τη διατήρηση των μνημείων σε καλή κατάσταση, τη συντήρηση 

και, όταν απαιτείται, την αποκατάστασή τους, την προστασία τους από πιθανές 
φυσικές ή ανθρωπογενείς απειλές και σε περίπτωση ετοιμορροπίας, την άμεση 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών άρσης επικινδυνότητας.

6. Να προβλέπει διαδικασίες ελέγχων και εγκρίσεων για επεμβάσεις σε μνημεία, 
ιστορικά σύνολα και στο περιβάλλον τους.

7. Να προβλέπει την ποινική δίωξη αυτών που ευθύνονται για την καταστροφή, 
βλάβη ή οποιαδήποτε αλλοίωση μνημείου και εν γένει την παράβαση των 
διατάξεων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

8. Να εξασφαλίζει την προσωρινή προστασία των νεοαποκαλυφθέντων πολιτι-
στικών καταλοίπων και αυτών που δεν έχουν ακόμη χαρακτηρισθεί ως μνημεία, 
μέχρι την αξιολόγησή τους και την έναρξη της νομικής τους προστασίας.

9. Να ενθαρρύνει την εφαρμογή της «ολοκληρωμένης διατήρησης» και την 
ένταξη της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς στη ζωή της σύγχρονης κοι-
νωνίας. Για τον σκοπό αυτό οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να φροντίσουν για 
την εναρμόνιση των διατάξεων των σχετικών με την χωροταξική, πολεοδομική 
και αναπτυξιακή πολιτική με το νομικό πλαίσιο προστασίας των μνημείων, έτσι 
ώστε αυτή να τεθεί σε σωστές βάσεις.

10. Να προβλέπει οικονομικά κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για την προ-
στασία και αποκατάσταση των μνημείων και γενικά να ενθαρρύνει την ιδιωτική 
πρωτοβουλία και τη χορηγία στον τομέα αυτό.

11. Να επιβάλει αυστηρά μέτρα αντιμετώπισης των λαθρανασκαφών και της 
αρχαιοκαπηλίας.

Α.IV. Προστασία μέσω του χωροταξικού, 
πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμου
Τα μνημεία, μεμονωμένα ή σύνολα, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον τόπο στον 
οποίο κτίσθηκαν και το περιβάλλον τους, φυσικό ή ανθρωπογενές. Κατά συνέπεια, 
η αλλοίωση του άμεσου, αλλά συχνά και του έμμεσου, περιβάλλοντος χώρου τους 
από την εκτέλεση μεγάλων δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, διαταράσσει αυτή τη 
στενή σχέση, προκαλεί αισθητική βλάβη σ’ αυτά και μειώνει την αξία τους ως 
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ιστορικών τεκμηρίων. Επιπλέον είναι πολλές οι περιπτώσεις πρόκλησης ακόμη 
και υλικής βλάβης από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τους κραδασμούς ή τη δια-
τάραξη του οικοσυστήματος, που οφείλονται σε νέες οχλούσες δραστηριότητες 
στον περιβάλλοντα χώρο.

Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική προστασία της υλικής υπόστασης και του 
άυλου χαρακτήρα των μνημείων δεν μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο μέσω του 
νομικού πλαισίου προστασίας τους και των ειδικών προγραμμάτων διατήρησης, 
αποκατάστασης, αναστήλωσης, επανάχρησης και ανάδειξής τους, αλλά και με 
την ένταξή της στις γενικότερες πολιτικές του αναπτυξιακού, χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού, του οποίου πρέπει να αποτελέσει θεμελιώδη συνιστώσα.

Ή υπεύθυνη υπηρεσία για την προστασία των μνημείων θα πρέπει να συνερ-
γάζεται με τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για το περιβάλλον, τον χωροταξικό 
και πολεοδομικό σχεδιασμό, την αναπτυξιακή πολιτική, καθώς και με τις τοπικές 
αρχές. Άυτή η συνεργασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο στην φάση της έρευνας, 
του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων, όσο και στη φάση της εφαρμογής 
των μελετών. Επιπλέον, μέσω μιας ορθής περιβαλλοντικής οπτικής, η διατήρηση, 
αποκατάσταση και χρήση του ιστορικού κτιριακού αποθέματος θα πρέπει να προ-
κρίνεται της κατασκευής νέων κτηρίων.

Ειδικότερα συνιστάται:

1. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και οι αποφάσεις που προκύπτουν από αυτές να λαμβάνουν απαραίτητα υπόψη 
την ύπαρξη των μνημείων του βυζαντινού πολιτισμού μέσα στην συνεχή δια-
χρονία των πολιτισμών.

2. Ή υποχρέωση ένταξης στον προϋπολογισμό των μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων: 

 α.  της δαπάνης για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή, η 
οποία θα πρέπει να προηγείται του σχεδιασμού και τα αποτελέσματά της 
να λαμβάνονται υπόψη σ’ αυτόν και 

 β.  της δαπάνης προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων που 
θα αποκαλυφθούν. 

3. Ο ορισμός ζωνών προστασίας γύρω από τα μνημεία και τα μνημειακά σύνολα, 
στις οποίες θεσμοθετούνται κατάλληλοι όροι και περιορισμοί δόμησης και 
χρήσης, με στόχο:

 α. Την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 β. Τη διατήρηση της διαχρονικής σχέσης του μνημείου με το περιβάλλον του.
 γ.  Τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό των κινδύνων που απειλούν την υλική 

υπόσταση του μνημείου.
 δ.  Τη διατήρηση κτηρίων συνοδείας, των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

δεν θα δικαιολογούσαν την προστασία τους ως μνημείων.
 ε. Την ανάδειξη του μνημείου και τη λειτουργία του ως τοπόσημου.
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 στ.  Τη διευκόλυνση της επισκεψιμότητας του μνημείου, με ταυτόχρονη απο-
φυγή πρόκλησης αλόγιστου κυκλοφοριακού φόρτου.

4. Οι ζώνες προστασίας να είναι σαφώς οριοθετημένες και τα όριά τους να καθί-
στανται γνωστά τόσο στους αρμόδιους για το γενικότερο σχεδιασμό φορείς, 
όσο και στους ιδιώτες. Το μέγεθος τους εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του μνημείου και από τη μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου.

5. Ή εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίου προστασίας, κυρίως για τα μνημειακά 
σύνολα, όπως ιστορικές πόλεις, τμήματα πόλεων, ιστορικοί τόποι, με στόχο την 
προστασία της υλικής υπόστασής τους, τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα 
τους και του συνόλου των υλικών και άυλων χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα 
θα πρέπει να διατηρηθούν:

 α.  Ο πολεοδομικός ιστός.
 β.  Οι σχέσεις ανάμεσα στις δομημένες επιφάνειες, τους ελεύθερους χώρους, 

τους χώρους πρασίνου και τα υδάτινα στοιχεία.
 γ.  Ο όγκος και η μορφή των κτηρίων, όπως αυτά καθορίζονται από την κλί-

μακα, τη δομή, τα υλικά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.
 δ.  Οι σχέσεις του μνημειακού συνόλου με το φυσικό ή το ανθρωπογενές 

περιβάλλον.
 ε. Οι ιστορικές φάσεις. 
 στ.  Ή χλωρίδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η πανίδα, όταν πρόκειται για 

ιστορικό τοπίο.
Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η προσθήκη νέου οικοδομικού όγκου, οι 

νέες κατασκευές θα πρέπει να σέβονται την υπάρχουσα πολεοδομική οργάνωση και 
κυρίως τον πολεοδομικό ιστό και την κλίμακα. Ή εισαγωγή σύγχρονων στοιχείων 
είναι αποδεκτή, εφόσον αυτά εντάσσονται αρμονικά στο σύνολο.

Το σχέδιο προστασίας θα πρέπει να στηρίζεται σε διεξοδική καταγραφή και 
ανάλυση δεδομένων, κυρίως αρχαιολογικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, τεχνικών, 
κατασκευαστικών, κοινωνιολογικών και οικονομικών, να καθορίζει τα κτήρια που 
χρήζουν διατήρησης και να θέτει τις βασικές κατευθύνσεις και τις δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο νομοθετικό, διοικητικό και οικονομικό.

Νέες λειτουργίες και δίκτυα υποδομής που απαιτούνται από τη σύγχρονη 
ζωή πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των μνημειακών συνόλων. 
Ειδικότερα η κυκλοφορία των οχημάτων πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς 
κανονισμούς και οι χώροι στάθμευσης, να είναι οργανωμένοι έτσι, ώστε να μην 
αλλοιώνουν την εικόνα του μνημειακού συνόλου και του περιβάλλοντός του.

Α.V. Αρχαιολογικοί χώροι – Ανασκαφές
Οι αρμόδιοι φορείς κάθε κράτους οφείλουν: 
1. Να ορίζουν με ακρίβεια τα όρια των αρχαιολογικών χώρων και των ζωνών 

προστασίας τους προχωρώντας στην θεσμοθέτησή τους. 
2. Να επιβάλλουν τον έλεγχο των εκσκαφών και στη συνέχεια την διενέργεια 
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ενδεχόμενων σωστικών ανασκαφών σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα που 
υλοποιούνται στους οικισμούς και στις περιοχές με διαπιστωμένη ή αναμενόμε-
νη την ύπαρξη υποκείμενων αρχαιολογικών στρωμάτων της βυζαντινής εποχής.

3.  Να προβλέπουν την εφαρμογή διαδικασίας έγκρισης και ελέγχου των ανα-
σκαφών και εν γένει των αρχαιολογικών ερευνών, εξασφαλίζοντας ότι αυτές 
θα διεξάγονται με επιστημονικό τρόπο από εξειδικευμένο προσωπικό και με 
μη καταστροφικές μεθόδους, όπου αυτό είναι δυνατό.

4.  Να προβλέπουν την εξασφάλιση εφεδρικών ερευνητικών ζωνών στους αρχαι-
ολογικούς χώρους, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης για τις 
επερχόμενες γενιές.

5. Να αποτρέπουν κάθε παράνομη και αναιτιολόγητη μετακίνηση στοιχείων της 
βυζαντινής αρχαιολογικής κληρονομιάς.

6.  Να απαγορεύουν την αλόγιστη καταστροφή των βυζαντινών φάσεων κατά 
την διάρκεια των ανασκαφών προκειμένου να ερευνηθούν και να αναδειχθούν 
προγενέστερες φάσεις.

7.  Να προωθούν τις σχετικές εκδόσεις και την συστηματική δημοσιοποίηση των 
ανασκαφικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων.

Β. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ή διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς επιτυγχάνεται στην πράξη με τη 
συντήρηση του υλικού και την αποκατάσταση, η οποία, εκτός από την αντιμετώ-
πιση των τεχνικών και δεοντολογικών ζητημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
στρατηγική προστασίας σε βάθος χρόνου. 

Β.Ι. Στόχοι και Αρχές
1. Κάθε επέμβαση σε μνημείο θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 

τεκμηρίωση. 
2. Ή αποκατάσταση έχει ως στόχο να αποκαλύψει, να διατηρήσει και να αναδείξει 

τις αισθητικές, τις ιστορικές και τις άλλες αξίες του μνημείου και βασίζεται 
στο σεβασμό της αρχικής του υπόστασης και των αυθεντικών του στοιχείων. 

3. Οι αξιόλογες προσθήκες-φάσεις όλων των εποχών θα πρέπει να γίνονται σεβα-
στές, επειδή σκοπός της αποκατάστασης δεν είναι η επαναφορά του μνημείου 
στην αρχική του μορφή. Είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες 
η πρόταση αποκατάστασης ενός μνημείου ταυτίζεται με την αποκατάσταση 
της αρχικής μορφής του. 

4. Ή αξιολόγηση για την απάλειψη μεταγενέστερων φάσεων και η ενδεχόμενη 
σχετική απόφαση δεν επαφίεται μόνο στους μελετητές, αλλά οφείλει να έχει 
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την έγκριση του αρμόδιου επιστημονικού, θεσμικού συλλογικού οργάνου και, 
σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, εθνικών ή διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

5. Ή αποκατάσταση σταματάει στο σημείο που αρχίζουν να υπάρχουν υποθέσεις. 
Πέρα από το σημείο αυτό οποιαδήποτε εργασία, η οποία θα θεωρηθεί απα-
ραίτητη για στερεωτικούς, αισθητικούς, πρακτικούς, λειτουργικούς ή άλλους 
λόγους, θα πρέπει να διαχωρίζεται από την αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση. 

6. Οι συμπληρώσεις θα πρέπει, για λόγους ιστορικούς, να διαφοροποιούνται από 
τα αυθεντικά μέρη, ώστε να είναι αναγνωρίσιμες. Ή διαφοροποίηση θα πρέπει να 
είναι τόση, ώστε να μην προσβάλλεται η ενότητα και η αισθητική του μνημείου.

7. Ή ανακατασκευή μεγάλων τμημάτων κτηρίων, για τα οποία δεν υπάρχει 
επαρκής τεκμηρίωση, θα πρέπει να αποφεύγεται. Ή ανακατασκευή μικρών 
τμημάτων, η οποία θεωρείται σημαντική για την προστασία και την ανάδειξη 
των αξιών του κτηρίου ή για να δοθεί η δυνατότητα ορθής χρήσης του, μπορεί 
να γίνει αποδεκτή, ως εξαίρεση, αρκεί να βασίζεται σε σωστή τεκμηρίωση. Ή 
ανακατασκευή ολόκληρου κτηρίου πρέπει να αποφεύγεται.

8. Προσθήκες σε υπάρχοντα μνημεία δεν επιτρέπονται. Μόνο κατ’ εξαίρεση και 
με άδεια της αρμόδιας θεσμικής αρχής γίνονται ανεκτές οι αναγκαίες για τη 
σωστή χρήση και διαχείριση, εφ’ όσον σέβονται το μνημείο και δεν διαταράσ-
σουν την ισορροπία της σύνθεσής του και τη σχέση του με το περιβάλλον. 

9. Το μνημείο είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με το ιστορικό πλαίσιο που αντι-
προσωπεύει και με το χώρο στον οποίο έχει κατασκευασθεί. Ως εκ τούτου, η 
μεταφορά ή μετακίνηση μνημείων θα πρέπει να αποφεύγεται. Θα μπορούσε 
να είναι ανεκτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι 
διάσωσής του μνημείου από βέβαιη καταστροφή.

Β.ΙI. Μελέτες – Διεπιστημονική Συνεργασία
Ή υλοποίηση της αποκατάστασης ενός μνημείου προϋποθέτει τη σύνταξη, από 
διεπιστημονική ομάδα, εμπεριστατωμένης μελέτης, η οποία, πριν εφαρμοσθεί, θα 
πρέπει να ελεγχθεί και θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. Ή μελέτη αποκατάστα-
σης περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση του μνημείου, επεξεργασία των στοιχείων της 
ανάλυσης, πρόταση επέμβασης και επανάχρησης, καθώς και πρόταση προληπτικής 
παρακολούθησης και διαρκούς συντήρησης. 

Ή μελέτη αποκατάστασης, σε επίπεδο ανάλυσης και προτάσεων, θα πρέπει 
να εξετάζει το μνημείο στο σύνολό του, στις λεπτομέρειές του και σε σχέση με το 
περιβάλλον του Πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα και γι’ αυτό θα πρέπει να 
συμμετέχουν στη σύνταξή της επιστήμονες από όλες τις συναφείς ειδικότητες και 
οπωσδήποτε, επιστήμονες με εξειδίκευση στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, αρχαιολο-
γία, τέχνη και ιστορία, όταν πρόκειται για μνημεία της βυζαντινής κληρονομιάς. Ο 
συντονισμός τους θα πρέπει να γίνεται από επιστήμονα ειδικευμένο στη συντήρη-
ση και αποκατάσταση, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία σε θέματα 
βυζαντινού πολιτισμού. 
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Ή αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του βυζαντινού πολιτισμού, όπως 
και κάθε άλλου πολιτισμού, δεν καθορίζεται μόνο από την εξωτερική μορφή και 
τα μορφολογικά στοιχεία, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ακεραιότητα όλων των 
συνθετικών, δομικών και κατασκευαστικών στοιχείων. Επομένως, στόχος της 
ολοκληρωμένης αποκατάστασής του μνημείου είναι και η αποκατάσταση της 
κατασκευαστικής δομής του, η οποία θα εξασφαλίσει τόσο την προστασία του 
κτηρίου, όσο και την ασφάλεια του χρήστη-επισκέπτη.

Είναι ευθύνη των κρατών, που διαθέτουν στα εδάφη τους μνημεία του βυζαντι-
νού πολιτισμού, να αποφεύγουν την επιβολή στα μνημεία κανονισμού ασφαλείας 
που ισχύει για σύγχρονα κτίρια. Άντ’ αυτού θα πρέπει να θεσπίσουν, μόνα τους 
ή σε συνεργασία μεταξύ τους, κανονισμούς εξειδικευμένους στα υλικά και την 
κατασκευαστική δομή των διαφόρων κατηγοριών μνημείων, ώστε να εξασφαλίζεται 
η στατική επάρκειά τους και η ασφάλεια των χρηστών με τη μικρότερη δυνατή επί-
πτωση στις πολιτιστικές και στις άλλες αξίες τους. Άυτοί οι κανονισμοί ασφαλείας 
θα πρέπει να συνταχθούν από διεπιστημονική ομάδα, η οποία θα περιλαμβάνει 
πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες-αναστηλωτές, αρχαιολόγους και συντηρητές.

Ιδιαίτερα για τους χώρους λατρείας οι οποίοι δέχονται, κατά κανόνα, μεγάλο 
αριθμό χρηστών, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε η εξασφάλιση 
της στατικής επάρκειας να μην αποβαίνει σε βάρος των υλικών και άυλων αξιών 
τους. 

Β.IΙΙ. Υλικά και Τεχνικές
1. Προϋπόθεση για τη συντήρηση των υλικών κατασκευής και την αποκατά-

σταση των δομικών στοιχείων ενός μνημείου είναι η σε βάθος γνώση των 
χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των υλικών του, της λειτουργίας και της 
συμπεριφοράς των επί μέρους κατασκευών και του στατικού μοντέλου του.

2. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στα υλικά και στις κατασκευές θα πρέπει 
να προηγηθεί η διαπίστωση και η εξάλειψη των αιτίων φθορών και βλαβών. 

3. Ή επιλογή ανάμεσα σε παραδοσιακά ή σύγχρονα υλικά και τεχνικές καθο-
ρίζεται, κατά περίπτωση, από τη συμβατότητά τους με τα υφιστάμενα, τις 
επιπτώσεις τους στα χαρακτηριστικά και τις αξίες του μνημείου, την αντιστρε-
ψιμότητα και τη συμπεριφορά τους στο χρόνο. Θα πρέπει να εξαντλούνται όλα 
τα όρια χρήσης των παραδοσιακών υλικών και τεχνικών, πριν καταφύγουμε στα 
σύγχρονα, η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των οποίων θα πρέπει 
να τεκμηριώνεται κατάλληλα.

B.ΙV. Διάκοσμος – Εξοπλισμός
1. Ο αρχιτεκτονικός διάκοσμος των μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς, όπως 

γλυπτά, ανάγλυφα, ψηφιδωτά, μαρμαροθετήματα, τοιχογραφίες, τέμπλα, άμβω-
νες, δεσποτικοί θρόνοι ή άλλα έργα τέχνης και ο εξοπλισμός τους, που αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα του μνημείου, θα πρέπει να διατηρούνται ‘in situ’. 
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2. Ή συντήρηση και αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού διακόσμου και του εξο-
πλισμού ή των εγκαταστάσεων απαιτεί ειδική μελέτη, η οποία αποτελεί μέρος 
και συμπλήρωση της γενικότερης μελέτης αποκατάστασης του μνημείου. 

3. Όταν πρόκειται για βυζαντινά μνημεία θρησκευτικού χαρακτήρα, τα οποία 
διατηρούν ακόμα τη χρήση τους, τα κινητά αντικείμενα λατρείας θεωρούνται 
αναπόσπαστα στοιχεία τους και απαιτούν σεβασμό, προστασία και συντήρηση. 
Ή απομάκρυνσή τους από το μνημείο γίνεται κατ’ εξαίρεση και όταν συντρέ-
χουν ειδικοί λόγοι.

B.V. Εφαρμογή της μελέτης
1. Ή εφαρμογή μιας μελέτης συντήρησης-αποκατάστασης προϋποθέτει επίβλεψη 

από έμπειρους επιστήμονες, εξειδικευμένους τεχνίτες, γνώστες τόσο των παρα-
δοσιακών όσο και των σύγχρονων κατασκευών, καλής ποιότητας υλικά, γνώση 
της αγοράς των υλικών, κατάλληλα ειδικά εργαλεία και εξοπλισμό, σωστή και 
πλήρη οργάνωση εργοταξίου.

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων για την 
αποφυγή κατάρρευσης του μνημείου έως ότου αρχίσουν οι εργασίες αποκα-
τάστασής του, τα μέτρα αυτά δε θα πρέπει να προκαλούν μη αντιστρέψιμες 
τροποποιήσεις ή δυσμενείς επιπτώσεις στις αξίες του.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Βασικός στόχος της διαχείρισης των μνημείων είναι η σύνδεσή τους με το κοι-
νωνικό, οικονομικό, πολιτικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό πλαίσιο του τόπου και 
του χρόνου που τα δημιούργησε και παράλληλα η απόδοσή τους στο κοινωνικό 
σύνολο ως κοινωνικά αγαθά.

Για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των μνημείων θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψιν ως κρίσιμες παράμετροι οι τοπικές κοινωνίες, η διεθνής κοινή 
γνώμη και η βιώσιμη ανάπτυξη. 

Άυτό συνεπάγεται: 
1. Tη συντήρηση και αποκατάστασή τους, με την τήρηση όλων των αρχών που 

αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο Β.
2. Tη δημιουργία των περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διατήρησή τους και τη 

σωστή ιστορική και κριτική ανάγνωσή τους και 
3. Tη χρήση τους, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.Ι, με 

στόχο να συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην κοινωνική 
εκπαίδευση, στη διάδοση του πολιτισμού και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περι-
οχής στην οποία ανήκουν.
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Γ.Ι. Χρήσεις
Ή απόδοση χρήσης σε ένα μνημείο, της κατά προορισμόν ή μιας νέας, είναι ανα-
γκαία καθώς:
• Εξασφαλίζει τη συνεχή φροντίδα, τη συντήρησή του και, κατά συνέπεια, τη 

διατήρησή του στο χρόνο.
• Το εντάσσει στη σύγχρονη ζωή, αποδίδοντάς το στο κοινωνικό σύνολο ως 

ένα στοιχείο της ιστορικής του ταυτότητας, ως τοπόσημο και ως συνιστώσα 
βελτίωσης του περιβάλλοντός του.
Άν και είναι επιθυμητή, η απόδοση χρήσης επιβάλλει την προσεκτική επιλογή 

της, ώστε να μη θιγεί η υλική υπόσταση και ο άυλος χαρακτήρας του μνημείου. Για 
τους λόγους αυτούς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
1. Ή συνέχιση της κατά προορισμόν χρήσης είναι προτιμητέα, διότι το μνημείο 

δημιουργήθηκε γι’ αυτήν και η διατήρησή της συμβάλλει στην κατανόηση του 
ως αρχιτεκτονήματος. Ή κατά προορισμόν χρήση ερμηνεύει το κτηριολογικό 
πρόγραμμα, τις αρχιτεκτονικές μορφές και τις κατασκευαστικές λύσεις, ενώ 
μεταφέρει τις πνευματικές αξίες και τον άυλο χαρακτήρα του κτηρίου. Ή επι-
λογή της προϋποθέτει ότι αυτή δεν απαιτεί σύγχρονες υποδομές λειτουργίας 
και κανονισμούς ασφαλείας που θα μπορούσαν να θίξουν την αυθεντικότητα 
του μνημείου.

2. Μια νέα χρήση θα πρέπει να μην προσβάλλει τον άυλο χαρακτήρα του μνη-
μείου και να μην απαιτεί υποδομές λειτουργίας και ασφαλείας που θα έθιγαν 
ή θα τροποποιούσαν την αρχική κατασκευή.

Ως εκ τούτου συνιστάται:
α.  Ή επιλογή της χρήσης να γίνεται μετά από διεξοδική ανάλυση του μνημείου 

για την κατανόηση των υλικών και άυλων χαρακτηριστικών του, σε συνδυασμό 
με τις σύγχρονες απαιτήσεις της χρήσης.

β.  Να αποφεύγονται χρήσεις, τα φορτία των οποίων, κινητά ή σταθερά, δεν 
μπορούν να παραληφθούν από τον φέροντα οργανισμό του συγκεκριμένου 
μνημείου χωρίς σοβαρές αλλοιώσεις του.

γ.  Να αποφεύγονται χρήσεις, οι οποίες απαιτούν λειτουργικό εξοπλισμό, ο οποίος 
θα έθιγε τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του μνημείου.

δ.  Οι απαραίτητες υποδομές και ο εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της χρήσης, 
την ασφάλεια και την προσβασιμότητα (ιδίως των ΆΜΕΆ) πρέπει να εντάσ-
σονται αρμονικά στο μνημείο χωρίς να εμποδίζουν την κατανόησή του.

Ή απόφαση για τη χρήση πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τους ιδιο-
κτήτες ή τους χρήστες των μνημείων, ώστε αυτοί να κατανοήσουν την αναγκαι-
ότητα των περιορισμών που επιβάλλονται λόγω της μνημειακής τους ιδιότητας. 
Θρησκευτικές κοινότητες θα πρέπει να ενστερνισθούν τις απαιτήσεις της 
μνημειακής προστασίας, αντιμετωπίζοντάς τες ως εξασφάλιση της ιστορικής 
τους συνέχειας και της διατήρησης της θρησκευτικής παράδοσης.
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Σε περίπτωση που, λόγω ειδικών συνθηκών, ένα μνημείο δε μπορεί να δεχθεί 
την κατά προορισμόν ή άλλη χρήση συστήνεται να λειτουργήσει ως επισκέψιμο 
μνημείο.

Γ.ΙΙ. Προσβασιμόητα – Επισκεψιμότητα
Στο πλαίσιο της ανάγκης ανάδειξης των μνημείων σε κοινωνικό αγαθό, σημαντικό 
ρόλο παίζει η προσβασιμότητα σε αυτά και η κατανόηση του ιστορικού και κοι-
νωνικού τους ρόλου. 

Για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και την παροχή υποδομών για αυτό 
το σκοπό θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα, που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες 
–συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών ΆΜΕΆ- να εντοπίζουν τα μνημεία και να 
τα συνδέουν εννοιολογικά και αντιληπτικά μεταξύ τους. 

Για την υλοποίηση αυτών των διαδρομών είναι αναγκαία η σήμανση στο σύγ-
χρονο οδικό δίκτυο, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες μπορούν να βοη-
θήσουν τους επισκέπτες να εντοπίζουν τις προτεινόμενες διαδρομές, παρέχοντας 
επίσης πληροφοριακό υλικό για τα μνημεία. 

Ή εξασφάλιση πρόσβασης (δρόμοι, χώροι στάθμευσης κλπ.) είναι αναγκαία 
όχι μόνο για τον επισκέπτη, αλλά πολλές φορές και για την συντήρηση του ίδιου 
του μνημείου, υπό τον όρο ότι δεν θα αλλοιώνεται το περιβάλλον του. Οι απα-
ραίτητες σύγχρονες κατασκευές για την πρόσβαση στο μνημείο δεν θα πρέπει να 
προβάλλονται.

Γ.IΙΙ. Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων
Ή σωστή διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου συνεπάγεται τη σύνταξη ρυθμιστι-
κού σχεδίου από διεπιστημονική ομάδα, το οποίο, εκτός από τον καθορισμό των 
ορίων του και των ζωνών προστασίας, θα πρέπει να έχει ως στόχο: 
1. Τη μελέτη του αρχαιολογικού χώρου σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του, 

ώστε να ενταχθεί στα γενικότερα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, 
οικονομικά και τουριστικά προγράμματα.

2. Τον έγκαιρο σχεδιασμό των υποδομών πρόσβασης και υποδοχής των επι-
σκεπτών με στόχο την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του άμεσου 
περιβάλλοντός του από τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη ελεγχόμενη του-
ριστική ανάπτυξη. 

3. Τον εντοπισμό των αναγκών και των προβλημάτων του αρχαιολογικού χώρου 
(απρόσκοπτη συνέχιση της ανασκαφικής και επιστημονικής έρευνας, προστα-
σία – συντήρηση ερειπίων, αποκατάσταση – αναστήλωση – ανάδειξη μεμο-
νωμένων μνημείων, στέγαστρα κ.λ.π.), την αξιολόγηση τους και την πρόταση 
λύσεων και προτεραιοτήτων.

4. Την εξασφάλιση της προσπελασιμότητας και της πληροφόρησης του κοινού, 
καθώς και την οργάνωση διαδρομών εντός του χώρου.
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Στο πλαίσιο της διαχείρισης θα πρέπει να επιδιώκεται επίσης η ενοποίηση 
γειτονικών αρχαιολογικών χώρων και η δημιουργία αρχαιολογικών πάρκων, τα 
οποία εκτός από τις αρχαιότητες μπορούν να περιλαμβάνουν και θέσεις σημαντικού 
οικολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος.

Γ.ΙV. Διεθνής συνεργασία
Οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:
1. Πολυεπίπεδη διεθνή συνεργασία με διάφορες μορφές διάδρασης, απαραίτητη 

τόσο για την παρακολούθηση των επαγγελματικών τάσεων στον τομέα της 
προστασίας όσο και για την προσέλκυση πόρων προς όφελος των μνημείων 
βυζαντινής κληρονομιάς. 

2. Ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την κινητικό-
τητα ειδικών επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, επαγγελματιών, φοιτητών και 
ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών 
και τεχνογνωσίας. 

3. Προώθηση συγκρότησης διακρατικών ομάδων ειδικών, για συνεργασία σε 
μελέτες και επεμβάσεις σε μνημεία βυζαντινής κληρονομιάς. 

4. Ενθάρρυνση εθνικών ή διεθνών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, τουριστικών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων για την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των 
μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς.

5. Δημιουργία μιας διεθνούς βάσης δεδομένων της βυζαντινής κληρονομιάς.

Γ.V. Έρευνα και επαγγελματική εξειδίκευση προσωπικού
Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για :
1. Την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της συντήρησης, αποκατάστασης και 

ανάδειξης μνημείων βυζαντινής κληρονομιάς σε επίπεδο πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων και γενικότερα εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

2. Την εξειδίκευση του προσωπικού που ασχολείται επαγγελματικά με την προ-
στασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη ανάδειξη της εθνικής 
μνημειακής κληρονομιάς και ειδικότερα πάνω σε ζητήματα που αφορούν την 
επιστημονική διαχείριση των μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς.

3. Την υποστήριξη της επιβίωσης των παραδοσιακών τεχνικών, που είναι ανα-
γκαίες για τη συντήρηση των μνημείων, εξασφαλίζοντας την εκπαίδευση 
τεχνιτών, οι οποίοι θα εξειδικεύονται στην αποκατάσταση και διατήρηση των 
μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς. 

4. Την ενθάρρυνση δημιουργίας ιδιωτικών εταιρειών εξειδικευμένων στην απο-
κατάσταση και διατήρηση των μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς.
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Γ.VI. Ευαισθητοποίηση κοινού
Οι αρμόδιοι φορείς κάθε κράτους καλούνται να αναδείξουν την σημασία των 
μνημείων της βυζαντινής κληρονομιάς, ως συστατικού στοιχείου του πολιτισμού 
του τόπου τους.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται:
1. Ή ανάπτυξη δραστηριοτήτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω 

από την αξία και την προσφορά της βυζαντινής μνημειακής κληρονομιάς στη 
γνώση του παρελθόντος, καθώς και γύρω από τους κινδύνους που απειλούν 
αυτή την κληρονομιά.

2. Ή ενθάρρυνση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην προστασία, ανά-
δειξη και διαχείριση των μνημείων της βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς .

3. Ή ενθάρρυνση της ένταξης της βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ύλη 
των εκπαιδευτικών σχολικών προγραμμάτων συμβάλλοντας στην προώθηση 
των πολιτιστικών αξιών.
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Επιστημονική Επιτροπή σύνταξης της Χάρτας
Δημήτριος Άθανασούλης, δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Προϊστάμενος Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέλος Δ.Σ. του 
ΕΚΒΜΜ

Γεώργιος Καραδέδος, Αρχιτέκτονας, Αρχαιολόγος, Αναστηλωτής, Ομότιμος 
Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, , μέλος Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ

Άλκμήνη Πάκα, Αρχιτέκτονας – Αναστηλώτρια, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, μέλος Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ

Ιωάννης Ταβλάκης, δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Ομότιμος Προϊστάμενος Εφορείας 
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, πρώην μέ-
λος Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ

† Ευαγγελία Χατζητρύφωνος, δρ. Αρχιτέκτονας – Αναστηλώτρια, Ομότιμη Προϊ-
στα μένη Τμήματος Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΕΚΒΜΜ

Άθηνά Χριστοφίδου, Αρχιτέκτων –Αναστηλώτρια, Επίτιμη προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, πρώην μέλος Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ

Διεθνής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
Zeynep Ahunbay, Αρχιτέκτονας – Αναστηλώτρια, Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχι τε κτο-

νι κής Σχολής του Τεχνικού Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, Τουρκία 

† Χαράλαμπος Μπούρας, Αρχιτέκτονας, Architect, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας 
Αρ χι τεκτονικής, Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ 

Giovanni Carbonara, Αρχιτέκτονας – Αναστηλώτης, Ομότιμος Διευθυντής της 
Σχολής Εξειδίκευσης στην Μελέτη και Αποκατάσταση Μνημείων του Πανεπι-
στη μίου La Sapienza της Ρώμη, Ιταλία

† Slobodan Ćurčić, Αρχιτέκτονας – Αναστηλώτης, Ομότιμος Καθηγητής Τέχνης και 
Αρχιτεκτονικής Όψιμης Αρχαιότητας και Βυζαντινής Περιόδου, Τμήμα Τέχνης και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Princeton, Η.Π.Α.

Paolo Vitti, Αρχιτέκτονας – Αναστηλώτης, Καθηγητής Ιστορίας Αρχαίας Αρχιτεκτο-
νικής στο Πανεπιστήμιο Roma Tre, Ιταλία
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INTRODUCTION

The Thessaloniki Charter concerns the protection of monuments which are prod-
ucts of Byzantine culture -and its interaction with other traditions-, with regard 
to their intangible content, design, and construction, and which were built on the 
former territories of the Byzantine Empire or in regions of other states, employing 
the artistic design and construction principles of the Byzantine tradition.

This includes a total of cultural goods from late antiquity to the dissolution 
of the Byzantine Empire including monuments subsequent to this period, built 
in regions where Byzantine cultural traditions continued beyond the Byzantine 
presence.

The geographical area, to which the Charter refers, extends around the 
Mediterranean basin and the Black Sea region, spanning three continents. The 
territories of the once-vast empire today form part of the territories of many states, 
comprising different ethnicities, cultures, languages, religious and political ideals 
and different views and practices in relation to the assessment and the integral 
protection of cultural heritage.
1. Considering the monuments of the Byzantine heritage, as defined above, an 

integral part of the civilizations that developed around the Mediterranean 
basin and the Black Sea, valuable material evidence about the history of this 
turbulent region and commonly shared cultural goods for the peoples living 
in this geographical area,

2. Considering that the monuments of the Byzantine heritage comprise a distinc-
tive and shared cultural entity, with common typology, morphology, conception, 
construction and function, which determined artistic creation for a millennium 
and influenced civilization for an even greater period,

3. Having ascertained the need for collection, systematization and specialization 
of the existing general conservation principles, on the basis of the particular 
needs for the protection of this cultural entity,

4. Noting the lack of a unified framework of protection principles among states 
with Byzantine heritage monuments in their territories,

5. Underscoring, therefore, the need for a more effective protection in combina-

THE THESSALONIKI CHARTER  
FOR THE PROTECTION OF  

BYZANTINE HERITAGE MONUMENTS
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tion with a more complete study of their particular features, and the problems 
created by their contemporary use and function,

6. Recognizing the need to raise the awareness of the peoples’ of this region in 
terms of their common Byzantine heritage in order to collaborate for the pres-
ervation of their common cultural heritage and historic memory, while simul-
taneously strengthening interstate collaborations and intercultural dialogue,

7. Identifying the risks posed to Byzantine heritage monuments in certain regions 
due to civil, ethnic, and international conflicts,

8. Recognizing the need to promote the contribution of Byzantine heritage monu-
ments as ingredients for sustainable development, education, and quality of life,

9. Highlighting the fact that the Byzantine heritage monuments are an insepa-
rable part of world cultural heritage and that, although these monuments at 
the present time belong to countries with different historical pasts, they must, 
nonetheless, retain their rightful place within the successive presence of cul-
tures, on an equal footing with monuments belonging to other eras, religions, 
and cultures.

10. Keeping in mind the internationally-accepted principles for the protection of 
monuments, specifically:
• The Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict, The Hague 1954
• The 2nd Protocol of the Hague convention, UNESCO 1954
• The Venice Charter, 1964
• The Convention of Illicit Trafficking, UNESCO 1970
• The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage, Paris 1972
• The Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the 

Cultural and Natural Heritage, Paris, 1972
• The Declaration of Amsterdam, 1975
• The Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary 

Role of Historic Areas, Nairobi, 1976
• The Resolution concerning the adaptation of laws and regulations to the 

requirements of integrated conservation of the architectural heritage 
(76/28), Council of Europe 1976

• The Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, 
Granada 1985

• The European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, 
Valetta 1992

• The Nara Document on Authenticity, 1994
• UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. 

Rome 1995
• Convention for the protection of underwater archaeology, UNESCO 2001
• The ICOMOS Chart: Principles for the analysis, conservation and structural 
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restoration of architectural heritage, 2003
• The ICOMOS Principles for the Preservation and Conservation/Restoration 

of wall paintings (2003)
• The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, 

UNESCO 2003
• The European Landscape Convention, Florence 2004
• The Convention on the value of Cultural Heritage for Society, Faro 2005
• The Declaration on the conservation of the setting of heritage structures, 

sites and areas, Xi’an 2005
• The Recommendation on the Historic Urban Landscape, including a glos-

sary of definitions, 2011, and
• The Burra Charter 2013,
herewith is presented the general framework of principles and recommenda-

tions within which all concerned in the protection and management of byzantine 
heritage monuments should act. These recommendations, which of course do not 
replace knowledge derived from in-depth analysis and study of each particular 
monument through interdisciplinary cooperation or the study of specialist schol-
arly literature, may be grouped as follows:
A. Recommendations for the protection of byzantine heritage monuments.
B.  Recommendations for the restoration/conservation of byzantine heritage 

monuments.
C.  Recommendations for the management/enhancement of byzantine heritage 

monuments.

Α. RECOMMENDATIONS FOR THE PROTECTION 
OF BYZANTINE HERITAGE MONUMENTS

All states encompassing byzantine heritage monuments bear the responsibility for 
their safeguarding, preservation, protection, and restoration.

Α.Ι. Object of protection
The entirety of Byzantine heritage monuments (hereafter ‘monuments’), regardless 
of their religious or ethnic origin and identity, is the object of protection of this 
Charter, namely:
1. Individual monuments and their infrastructure, equipment, architectural or 

other decoration, together with their surroundings. These comprise not only 
those exquisite creations that constitute landmarks in the history of architecture 
and art, but also any  buildings and structures of social, cultural, scientific, 
historical, archaeological, technical or symbolic significance.

2. Architectural complexes together with their surroundings, such as monaster-
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ies, sketes, cells, hermitages, agricultural or industrial complexes, palatial or 
administrative complexes, cemeteries etc.

3. Settlements such as historic cities, villages, and neighborhoods, regardless of 
their degree of preservation, together with their spatial environment, their 
constructions and their premises.

4. Works of fortifications and infrastructure, such as aqueducts, cisterns, baths, 
fountains, quarries, roads, bridges, harbor facilities, etc.

5. Archaeological sites together with their wider surroundings.
6. Religious sites of various communities, historical landscapes, gardens, parks, 

sites presenting anthropogeographic interest, which attest to the evolving 
relation between individuals or communities with their natural environment.

Α.ΙΙ. Identification-investigation-documentation

Each state, within the framework of preserving the material remains of collective 
memory, is responsible for the survey, identification, research, and recording of its 
cultural heritage from all eras. Documenting, recording, and archiving monuments 
are essential prerequisites for policy-making, and the planning and implementation 
of programs of protection, conservation, restoration, and management.

As Byzantine heritage monuments, as defined in A.I., constitute a cultural entity 
belonging today to different states, each state should record and include them in 
its catalogue of protected monuments.

Their recording should be carried out with an up-to-date digital inventory 
program, which  can be shared and used by all interested states. The shared inven-
tory program ought to be adaptable, expandable, economical, user-friendly and 
web-accessible.

Α.ΙΙΙ. Legislation

Apart from being an individual moral obligation, the protection of monuments 
is also a collective public responsibility, which thus demands that states adopt an 
appropriate legal framework and secure the requisite resources for the monuments’ 
protection.

The above-mentioned legal framework needs to:
1. Be founded on the principle that monuments of all eras and all cultures con-

stitute a universal heritage.
2. Guarantee the protection of both the material essence of monuments, and their 

intangible character, with emphasis on in situ preservation.
3. Prevent any destruction, damage or alteration to monuments, historical ensem-

bles and their surroundings.
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4. Outlaw the use of monuments for any military purpose.
5. Guarantee the preservation of monuments, their conservation, and, when 

required, their restoration, or protection from possible natural or human 
threats, while in the case of monuments on the verge of collapse, provide for 
immediate intervention to avoid these.

6. Foresee procedures for inspection and approval for intervention on monuments, 
historical ensembles, and their surroundings.

7. Provide for the prosecution of anyone responsible for the destruction, damage, 
or alteration to a protected monument and, in general, of anyone violating 
existing provisions for the protection of cultural heritage.

8. Ensure temporary protection for newly revealed cultural remains, including 
those not yet listed, until the time they come under legal protection.

9. Encourage the implementation of “integrated conservation” by making cultural 
heritage property part of contemporary social life. In order to implement an 

“integrated conservation” policy, the responsible authorities should establish 
a legal framework for the protection of monuments which is harmonious-
ly integrated with relevant provisions on regional and urban planning and 
development policy, so as to place the protection of monuments on a broad 
and sound basis.

10. Provide for financial incentives and tax reliefs for the protection and restoration 
of monuments, encouraging private initiative and sponsorship.

11. Impose strict measures against illegal excavations and illicit trafficking.

Α.IV. Protection through regional, urban, 
and environmental planning
Monuments and historical ensembles are directly linked to the location they were 
built in  and their surroundings, be they natural or human made. Consequently, 
alterations to their immediate—and occasionally, wider—environment through 
the execution of major public or private works alters this close relationship, caus-
ing aesthetic impairment as well as diminishing their value as historical sources. 
Furthermore, there are numerous cases of material damage caused by atmospheric 
pollution, vibrations, or disturbance of the ecosystem due to some activity affecting 
the environment.

Therefore, a legal framework or special programs of conservation, restoration, 
re-use and enhancement cannot ensure the effective protection of both the tangible, 
as well as the intangible character of monuments; cultural heritage management 
must be an integral component of general planning and development policies, on 
a regional or urban scale.

The public authorities charged with the protection of monuments should col-
laborate closely with the services responsible for the environment, regional and 
urban planning, and development policy, as well as with local governments. This 
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collaboration should be present during the research, planning and decision-making 
phases, as well as during the implementation of the studies. Furthermore, through 
a sustainable approach, the conservation, restoration, and use of existing buildings 
will determine the construction of new ones.

Specifically, the following are recommended:
1. Studies involving the environmental impact of public and private projects and 

the decisions resulting from these should perforce take under advisement the 
existence of Byzantine heritage monuments together with their surroundings 
within the context of a cultural continuum.

2. The obligation to include in the budget of major development works:
 a.  The cost for carrying out archaeological investigations in the area, which 

should precede planning, so that their results can be taken into consider-
ation for planning purposes, and

 b.  The cost of protection, conservation, and enhancement of those monuments 
eventually uncovered.

3. The establishment, around monuments or monumental complexes, of protec-
tive zones, where appropriate conditions and limitations regarding uses and 
building activity are imposed, with the following objectives:

 a.  The protection of the natural and human made environment.
 b.  The preservation of the diachronic relation between a monument and its 

environment.
 c.  The reduction to the absolute minimum of risks threatening the material 

existence of the monument.
 d.  The preservation of accompanying buildings, even if these are not justifiably 

labelled as protected monuments in themselves.
 e.  The enhancement of monuments and their function as landmarks.
 f.  The facilitation of visitors’ access to monuments, providing as well for their 

protection from unreasonable traffic.
4. Protective zones must be clearly designated with their limits made known to 

the responsible planning authorities as well as to the public. The areas covered 
by these zones depend on the particular features of each monument and the 
morphology of its surroundings.

5. The drafting and enactment of a protection plan primarily for monumental 
ensembles, such as historical cities, sectors of cities and historic sites, should 
have as its aim the protection of their material being, the preservation of their 
historical character, and the totality of their material, or tangible and intangible 
characteristics.
The following in particular should be maintained:

a. The urban fabric.
b. Relations among buildings, open spaces, waterscape and landscape.
c. The volume and form of buildings as determined by their scale, structure, mate-

rials, and morphological features.
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d. Relations between the protected monumental ensembles and the natural or 
human made environment.

e. Historical phases.
f. The flora and in some cases, fauna, when dealing with a historical landscape.

In cases where the addition of a new building is required, the new structure(s) 
should respect the existing urban organization, and above all the quality, scale 
and value of the urban fabric. The introduction of modern elements is acceptable 
if these are harmoniously integrated into the whole.

The protection plan should rely on comprehensive recording and an analysis 
mainly of archaeological, historical, architectural, technical, constructional, soci-
ological and financial data, in order to identify buildings in need of protection. It 
should furthermore establish the basic guidelines and actions that should be taken 
into consideration at the legislative, administrative, and financial levels.

New functions and infrastructure networks required by contemporary life 
should be adapted to the particular features of heritage sites. Specifically, it is 
strongly recommended that vehicular traffic abide by strict regulations and parking 
areas be organized in such a way as to avoid altering the image of the monumental 
ensemble or its surroundings.

Α.V. Archaeological sites – excavations
The responsible authorities of each state have a responsibility to:
1. Determine the boundaries of archaeological sites and their respective protective 

zones with accuracy.
2. Impose the inspection of earthworks and subsequent possible rescue excava-

tions in all public and private construction projects carried out in settlements 
and regions with documented or anticipated underlying archaeological strata, 
which date to the Byzantine period.

3. Provide for the implementation of legal procedures authorizing and monitoring 
excavations and archaeological research in general, ensuring the employment of 
specialized personnel and the adoption of scientific practices that use, whenever 
possible, non-destructive methods.

4. Establish reserve research zones at archaeological sites as investigation areas 
for future generations.

5. Prevent any illegal and unjustified removal of Byzantine archaeological evi-
dence or artifacts.

6. Forbid the uncontrolled destruction of Byzantine phases and layers in order 
to investigate and uncover earlier phases during excavations.

7. Promote systematic publication of excavation findings and results as well as 
their dissemination to the wider public.
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Β. RECOMMENDATIONS FOR THE 
RESTORATION – CONSERVATION OF 

BYZANTINE HERITAGE MONUMENTS

The preservation of the architectural heritage is achieved, in practice, through the 
conservation of material and restoration; the latter, besides dealing with technical 
and ethical issues of preservation, should include a long-term protection strategy.

Β.I. Goals – principles
1. Any intervention on a monument should be thoroughly documented.
2. The goal of restoration is to reveal, preserve, and highlight aesthetic, historical, 

and other values of a monument and is based on the respect for its original 
and authentic characteristics.

3. Notable additions of all period phases should be respected, since the purpose 
of restoration is not to return the monument to its original form. Cases where 
a proposal for the restoration of a monument entails the restoration of its 
original form are extremely rare.

4. The assessment and decision to remove later phases of a monument, including 
decoration, rests not only with the restorers, but must have the approval of 
responsible institutions and, in special cases, national or international scientific 
conferences.

5. Restoration stops when guesswork begins. Beyond this point, any work consid-
ered necessary for consolidation, aesthetic, practical, functional or any other 
reasons must be differentiated from the original architectural composition.

6. For historical reasons, reconstructed parts should be differentiated from the 
authentic parts of the work, in order to be recognizable. The differentiation 
must be such that the unity and aesthetics of the monument are not affected. 
Interventions should be reversible.

7. The reconstruction of large parts of buildings, for which there is insufficient 
documentation, should be avoided. Reconstruction of small sections, which 
may be considered important for the protection and enhancement of a build-
ing’s values, or in order to offer an opportunity for proper use, may be accept-
able in exceptional cases, provided that it is based on adequate documentation 
and scientific studies. Reconstruction of an entire monument should be avoided.

8. In principle, attachments to monuments should not be allowed. Only by 
exception, and with permission from the responsible institutional authorities, 
can they be accepted as necessary for the proper use and management of the 
monuments, provided that they respect the monument and do not disturb the 
balance of its composition and its relation to its surroundings.

9. A monument is inseparably linked to the historical framework it represents and 
the place where it was built. Thus, its displacement or transportation should 
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be avoided. These can be acceptable in exceptional cases such as a monument’s 
rescue from imminent destruction.

Β.II. Studies – interdisciplinary cooperation
The preparation of a comprehensive study by an interdisciplinary group is a pre-
requisite for the restoration of a monument; responsible authorities and bodies 
of experts should review and approve the study before it is implemented. This 
restoration study includes a comprehensive analysis of the monument, processing 
of the resultant data, and a proposal for intervention, conservation, eventual use, 
monitoring and maintenance.

During the process of analysis and proposal-making, the restoration study 
should examine in detail the monument as a whole and in relation to its sur-
roundings. Specialists from all relevant fields, including scholars dealing with the 
Byzantine heritage, coordinated by a relevant conservation and restoration expert 
on issues of Byzantine culture, should participate in the drafting of the document.

The value of the architectural heritage of the Byzantine civilization, like that 
of every other civilization, is not determined solely by external form and stylistic 
elements, but is strongly linked to the integrity of all compositional, structural, and 
construction components.

Therefore, the goal of any intervention on a monument includes the restoration 
of its structure, which will ensure both its protection, as well as the safety of its 
users and visitors.

It is the responsibility of states that have Byzantine heritage monuments within 
their territories, to avoid the normal practice of imposing safety regulations in effect 
for modern buildings. Instead, they should establish regulations specially developed 
so as to secure the monument’s static competence and the users’ safety with a 
minimal impact on its cultural and other values. These safety regulations should 
be drafted by an interdisciplinary team composed of civil engineers, restoration 
architects, archaeologists, and restorers.

Regarding places of worship, which as a rule receive large numbers of users, 
extra care should be taken to ensure that static adequacy and public safety is not 
achieved at  the expense of tangible or intangible values.

Β.III. Materials and techniques
1. A prerequisite for the conservation of construction materials and the restora-

tion of structural elements on a monument is the in-depth knowledge of the 
characteristics and properties of its materials, the function and behavior of its 
components and its structural model.

2. Any form of structural intervention to a monument should be preceded by the 
ascertainment and removal of the causes of wear and damage.
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3. The choice between traditional or modern materials and techniques must 
be determined on a case-by-case basis, considering the compatibility of new 
materials to existing ones, their impact on the characteristics and values of 
the monument, and their reversibility and behavior over time. All possibilities 
for the use of traditional materials should be exhausted before resorting to 
contemporary ones, whose suitability and effectiveness must be appropriately 
documented.

B.IV. Decoration – furnishings
1. The architectural decorations of Byzantine heritage monuments, including 

sculptures, reliefs, mosaics, revetments, murals, and other art works and 
furnishings, which form an inseparable part of the monument, should be 
preserved in situ.

2. The conservation and restoration of architectural decorations and furnishings 
requires a special interdisciplinary study, which complements the restoration 
study of the monument.

3. Regarding Byzantine religious monuments still in use, portable objects of wor-
ship are considered elements inseparable from the monument and demand 
respect, protection, efficient safety measures and conservation. They may be 
removed from a monument only in exceptional cases when warranted by spe-
cial circumstances (destruction, fire, theft etc.).

B.V. Implementation of the project
1. The implementation of the conservation-restoration project presupposes super-

vision by experienced scientists and specialized craftsmen familiar with both 
traditional and modern construction methods, high-quality materials available 
on the market, appropriate specialized tools and equipment, and proper organ-
ization of construction sites.

2. In cases requiring immediate emergency intervention measures, these should 
not cause irreversible changes or adverse effects on the monument’s values in 
order to avoid its collapse before restoration work begins.

C. RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT 
OF BYZANTINE HERITAGE MONUMENTS

The management of the Byzantine heritage monuments aims to highlight their 
original social, economic, political, religious and cultural historical context, and 
enable their integration to present society.

Within this framework, local communities, international public opinion and 



ΕΚΒΜΜ • ΔΕΛΤΙΟΝ • NEWSLETTER • BULLETIN • 5/2020

113

sustainable development should be considered crucial parameters for the proper 
and effective management of monuments.

The above entails:
1. Their conservation and restoration, in compliance with all the principles set 

forth in chapter B.
2. The creation of environmental conditions to preserve them and contribute to 

their historical-critical interpretation, and
3. Their use, under conditions referred to in chapter C.I., aiming at the preser-

vation of historical memory, the dissemination of culture and the sustainable 
development of their region.

C.Ι. Functions
Determining the use or function of a monument is essential as it:
• Ensures the continuous care, maintenance, and consequently preservation of 

the monument.
• Integrates the monument into contemporary life and society as an element of 

its cultural identity, as a landmark, and as a component of its environmental 
context enhancement.
While desirable, reattributing a specific function to a monument requires 

careful consideration, in order to avoid impinging upon its material existence 
and its intangible character. For these reasons, the following should be taken into 
consideration:
1. Continuation of the original function of the monument is preferable, since the 

monument was created for this use and preserving it contributes to an under-
standing of its architectural characteristics. Its original function elucidates 
the building program, architectural forms and construction methods while 
conveying the intangible character of the building. This choice presupposes 
that modern operational infrastructure and safety regulations, which might 
affect the monument’s authenticity, are not required.

2. A new function should not infringe on the intangible character of the mon-
ument, and it should not require operational or security infrastructures that 
would impinge on or alter the original construction.
Therefore, it is recommended that:

a. The choice of function be made after a thorough analysis of the monument 
leading to the understanding of both its tangible and intangible values, as well 
as the contemporary requirements of its use.

b. Functions whose portable or fixed loads cannot be supported by the load 
bearing organism of a given monument without serious alterations should 
be avoided.

c. Functions requiring operating equipment that would affect the authentic char-
acteristics of the monument should be avoided.
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d. The infrastructure and equipment necessary for the security and accessibility 
of visitors (especially people with disabilities) should be well integrated into 
the monument’s structure without affecting its authenticity and understanding.

The decision about the function of a monument should be made in cooperation 
with its owners or its users, so that the need for the limitations imposed due to its 
status as a monument is clearly understood. Religious communities must embrace 
the protection and conservation requirements, regarding them as ensuring their 
historical continuity and preserving their religious traditions.

In case that by virtue of special circumstances a monument cannot accept its 
intended or other use, it is recommended that it operates solely as a monument 
open to the public.

C.ΙΙ. Accessibility - visitors
For the full integration of monuments into society, accessibility and an understand-
ing of their historical and social function is of critical importance.

In order to facilitate accessibility and procure relevant infrastructure, networks 
should be created to allow visitors—including people with disabilities—to locate, 
access and connect monuments conceptually. Appropriate road signs and digital 
applications should be available to help visitors trace designated routes and provide 
information about the monuments.

Accessibility infrastructure (roads, parking sites, etc) not only facilitates visitors’ 
access but also maintenance work, provided that the monument and its surround-
ings are respected. Contemporary structures, necessary for access to a monument, 
should, however, not be prominent.

C.III. Management of archaeological and heritage sites
The proper management plan of an archaeological or heritage site entails the 
preparation of a “Master Plan” by an interdisciplinary team, which, apart from 
determining the site’s boundaries and protective zones, should have the following 
goals:
1. To study the relation of the archaeological site to its wider region aiming at 

its integration into general programs of cultural, educational, development, 
economic, and tourist interest.

2. To design in advance accessibility infrastructure and visitors’ facilities in order 
to protect the archaeological or heritage site and its immediate surroundings 
from the dangers inherent in uncontrolled tourist development.

3. To identify the needs and problems of the archaeological and heritage site 
(including excavation research, protection and conservation of the ruins, res-
toration, enhancement etc.), while making assessments, proposing solutions 
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and imposing priorities.
4. To ensure accessibility, provide information for the public, and organize visitors’ 

routes within the site.
The Master Plan should link nearby archaeological and heritage sites with the 

view of creating networks of locations of significant historic, ecological, or other 
interest.

C.IV. International cooperation
Responsible national bodies should ensure the following:
1. Multi-level international collaboration of international organizations and foun-

dations in various interactive ways, necessary both for updating knowledge 
in the field of monument protection, as well as for attracting resources and 
funding for the protection of Byzantine heritage monuments.

2. Encouraging international cooperation on issues related to the mobility of 
specialists, experts, professionals, students and academic personnel as well 
as on the exchange of information, good practices, and technical know-how.

3. Promoting international teams of specialists, who will collaborate on studies 
and interventions on monuments of Byzantine heritage.

4. Encouraging national or international cultural, educational, tourist and 
development programs for the protection, enhancement and management of 
Byzantine heritage monuments.

5. Promoting the creation of an international database for the Byzantine heritage 
monuments and sites.

C.V. Research and professional expertise of staff
Responsible authorities should:
1. Promote research in the field of conservation, restoration and enhancement 

of Byzantine heritage monuments through university programs and national 
research activities.

2. Promote the specialization of personnel professionally engaged in the protec-
tion, conservation, restoration and comprehensive enhancement of the national 
monument heritage and more specifically in matters that concern the scientific 
management of Byzantine heritage monuments.

3. Support the continued use of traditional techniques, necessary for the conser-
vation of monuments, by providing for the education of craftsmen specialized 
in conservation and restoration for Byzantine heritage monuments.

4. Encourage the creation of private enterprises specialized in the field of resto-
ration and conservation of Byzantine heritage monuments.
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C.VI. Public awareness
Responsible public authorities should highlight the importance of monuments of 
Byzantine heritage as integral components of the culture of their states.

For this reason, it is recommended that they:
1. Develop activities whose purpose is to raise public awareness about the values 

and contribution of monuments of Byzantine heritage to one’s knowledge of 
the past and remind them of the dangers threatening this heritage.

2. Encourage the active involvement of local communities in the protection, 
enhancement, and management of monuments of Byzantine heritage.

3. Encourage the integration of Byzantine heritage in the educational curricula 
of schools in order to raise awareness about cultural values.
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PRÉAMBULE
La Charte de Thessalonique a pour objet la protection des monuments qui sont 
des produits de la culture byzantine et de son interaction avec d’autres traditions 
de par leur contenu spirituel, leur composition architecturale et leur méthode 
constructive, et qui ont été érigés sur des territoires de l’ancien Empire byzantin 
ou dans des régions faisant partie d’une autre entité étatique, selon les principes 
de la tradition architecturale byzantine. 

Il s’agit d’un ensemble de biens culturels, dont la création s’étend de l’Antiqui-
té tardive à la dissolution de l’Empire byzantin, et qui comprend également des 
monuments plus tardifs, bâtis dans la sphère d’influence byzantine, qui resta encore 
longtemps marquée de l’empreinte de cette culture.

L’espace géographique concerné par la Charte couvre le bassin méditerranéen et 
la mer Noire et s’étend sur trois continents. Les territoires de l’immense empire de 
jadis sont aujourd’hui répartis entre de nombreux États habités par diverses ethnies, 
qui se distinguent par la culture, la langue, les idéaux politiques et religieux, et où 
varient les points de vue et les pratiques en matière d’évaluation et de protection 
intégrée du patrimoine culturel. 
1. Considérant que les monuments du patrimoine byzantin, tels que définis 

ci-dessus, occupent une place importante dans les civilisations qui se sont 
développées dans le bassin méditerranéen et en mer Noire, et constituent 
de précieux témoignages matériels de l’histoire de cette région tourmentée 
ainsi que des biens culturels communs aux peuples vivant dans cet espace 
géographique ;

2. tenant compte du fait que les monuments de la civilisation byzantine consti-
tuent une unité culturelle spécifique possédant des traits communs en matière 
de conception, de typologie, de morphologie, de fabrication et de fonction, 
traits qui ont marqué de leur sceau la création artistique d’un millénaire et 
influé sur la civilisation bien plus longtemps encore ;

3. constatant qu’il est nécessaire de regrouper, de systématiser et de particulariser 
les principes généraux en vigueur en matière de protection des monuments 
pour les appliquer aux besoins spécifiques de protection de cette catégorie 
culturelle précise ;

CHARTE DE THESSALONIQUE  
POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS 

DU PATRIMOINE BYZANTIN
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4. eu égard à l’absence de cadre unique régissant les principes de protection dans 
les États ayant sur leurs territoires des monuments du patrimoine byzantin ;

5. soulignant le besoin impératif d’une étude plus complète et d’une protection 
plus efficace desdits monuments, qui tiennent compte de leurs caractéristiques 
et de leurs particularités ainsi que des problèmes engendrés par leur usage 
actuel et leur fonctionnement ;

6. reconnaissant qu’il est nécessaire que les peuples vivant dans ces régions 
prennent conscience du fait qu’ils ont en partage le même passé byzantin et 
qu’ils doivent travailler en concertation à la préservation de leur patrimoine 
culturel commun et de leur mémoire historique ainsi qu’au resserrement des 
liens entre les États et au renforcement du dialogue interculturel ;

7. constatant les périls qui menacent les monuments de la civilisation byzantine 
dans certaines régions en butte aux conflits civils, ethniques et internationaux ;

8. vu la nécessité de cultiver l’apport des monuments de la civilisation byzantine en 
tant qu’agents du développement durable, de l’éducation et de la qualité de vie ;

9. désirant souligner que les monuments de la civilisation byzantine sont une 
partie intégrante du patrimoine mondial et qu’ils appartiennent aujourd’hui à 
des pays dont le passé historique diffère et où ils devront tenir la place qui leur 
revient de droit dans la chaîne des civilisations qui s’y sont succédées, place 
non moins honorable que celle qu’ils avaient occupée en d’autres temps, dans 
d’autres cultures et au service d’une autre religion ; 

10. tenant compte des principes internationalement en vigueur en matière de 
protection des monuments, notamment : 
• la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 

La Haye 1954,
• le Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye, UNESCO 1954,
• la Charte de Venise, 1964,
• la Convention contre le trafic illicite des biens culturels, UNESCO 1970,
• la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 

Paris 1972,
• la Recommandation concernant la protection sur le plan national du patri-

moine culturel et naturel, Paris 1972,
• la Déclaration d’Amsterdam, 1975,
• la Recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques 

ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine, Nairobi 1976, 
• la Résolution 28 sur l’adaptation des systèmes législatifs et réglementaires 

aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural 
(76/28), Conseil de l’Europe, 1976,

• la Recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques 
ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine, Nairobi 1976,

• la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, 
Grenade 1985,



ΕΚΒΜΜ • ΔΕΛΤΙΟΝ • NEWSLETTER • BULLETIN • 5/2020

121

• la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique 
(révisée), La Valette 1992,

• le Document de Nara sur l’authenticité, 1994,
• la Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement expor-

tés, Rome 1995,
• la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, 

UNESCO 2001,
• la Charte ICOMOS : Principes pour l’analyse, la conservation et la restau-

ration des structures du patrimoine architectural, 2003,
• les Principes ICOMOS pour la préservation et la conservation – restaura-

tion des peintures murales, 2003,
• la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 

UNESCO 2003,
• la Convention européenne du paysage, conclue à Florence en 2000 et rati-

fiée en 2004,
• la Convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, Faro 

2005,
• la Déclaration sur la conservation du contexte des constructions, des sites 

et des secteurs patrimoniaux, Xi’an 2005,
• la Recommandation concernant le paysage urbain historique, y compris 

un glossaire de définitions, 2011,
• la Charte Burra, 2013,
le présent texte définit les principes généraux et les recommandations qui 

devront servir de cadre d’action aux acteurs de la protection et de la gestion des 
monuments du patrimoine byzantin. Ces recommandations, qui ne sauraient se 
substituer au savoir qui émane de l’analyse approfondie et de l’étude de chacun 
des monuments en partenariat interdisciplinaire et à l’aide d’une exploration de la 
bibliographie spécifique et scientifique, se divisent comme suit : 
Ά.  Recommandations relatives à la protection des monuments du patrimoine 

byzantin.
Β.  Recommandations relatives aux opérations de restauration – entretien des 

monuments du patrimoine byzantin.
C.  Recommandations relatives à la gestion – mise en valeur des monuments du 

patrimoine byzantin. 
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Α. RECOMMANDATIONS RELATIVES 
À LA PROTECTION DES MONUMENTS 

DU PATRIMOINE BYZANTIN

Tous les États possédant sur leur territoire des monuments de culture byzantine 
sont responsables de leur sauvegarde, de leur protection et de leur restauration.

Α.Ι. Objet de protection
c’est l’ensemble des monuments architecturaux du patrimoine byzantin [ci-après 
monuments] qui constituent un objet bénéficiant de la protection de la Charte de 
Thessalonique, indépendamment de leur origine religieuse, ethnique et identitaire. 
Plus précisément :
1. les monuments séparés avec leur équipement, leurs infrastructures, leur décor 

architectural ou autre et leur environnement ; en font partie non seulement 
les prestigieuses créations qui ont marqué un tournant dans l’histoire de l’ar-
chitecture et de l’art, mais encore les modestes édifices et les constructions qui 
revêtent une importance sociale, culturelle, scientifique, historique, archéolo-
gique, technique ou symboliques ;

2. les ensembles architecturaux ainsi que leur environnement, monastères, skites, 
kellia ermitages, complexes agricoles ou artisanaux, ensembles palataux ou 
administratifs etc.

3. les habitats, villes historiques, villages, quartiers, quel que soit leur degré de 
conservation, incluant leur cadre spatial, leurs constructions et leurs espaces 
libres ;

4. les ouvrages de fortification et d’infrastructure, aqueducs, citernes, bains, fon-
taines, mines, carrières, routes, ponts, installations portuaires etc.

5. les sites archéologiques dans leur environnement élargi ;
6. les lieux saints appartenant à diverses communautés, les paysages historiques, 

les jardins, les parcs, les environnements d’intérêt anthropogéographique, 
témoins de la relation évolutive des individus ou des sociétés avec leur envi-
ronnement naturel. 

Α.ΙΙ. Détection – investigation – inventaire
Chaque État, dans le cadre de la préservation des vestiges matériels de la mémoire 
collective, est responsable de la détection, de l’identification, de l’investigation et du 
recensement du patrimoine culturel de toutes les époques, situé sur son territoire. 
Le recensement et l’archivage des monuments sont la condition sine qua non de la 
mise en place d’une politique de protection ainsi que de l’élaboration et de l’appli-
cation de programmes d’entretien, de restauration et de gestion.

Étant donné que les monuments du patrimoine byzantin, tels que définis au 
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paragraphe Ά. Ι., constituent une unité culturelle répartie aujourd’hui entre diffé-
rents États, chacun d’entre eux devra recenser ceux qui sont situés sur son territoire 
et les inclure dans la liste de ses monuments protégés.

L’inventaire sera dressé au moyen d’un logiciel moderne, éventuellement 
commun à tous les États parties et exploitable par chacun d’entre eux. Ce logiciel 
de gestion de l’inventaire patrimonial devra être flexible, extensible, économique, 
exploitable et accessible sur Internet. 

Α.ΙΙΙ. Cadre législatif
La protection des monuments n’est pas seulement un impératif moral pour tout 
individu, elle est également une responsabilité publique collective, qui impose 
aux États d’instituer un cadre juridique approprié et de garantir les ressources 
indispensables à cette protection.

Ledit cadre juridique devra :
1. être fondé sur le principe que les monuments de toutes les époques et de toutes 

les civilisations constituent un patrimoine universel ;
2. garantir la protection aussi bien de leur substance matérielle, que de leur carac-

tère immatériel, en mettant l’accent sur leur préservation in situ ;
3. prévenir toute destruction, dégradation ou détérioration des monuments, des 

ensembles historiques et de leur milieu ;
4. proscrire l’usage des monuments à toutes fins militaires ;
5. imposer le maintien des monuments en bon état, leur entretien et, le cas 

échéant, leur restauration, leur protection contre la menace d’éventuelles catas-
trophes d’origine naturelle ou humaine et, s’il y a risque d’écroulement, l’exécu-
tion immédiate de travaux de consolidation ;

6. mettre en place des procédures d’inspection et d’autorisation régissant les 
interventions sur les monuments, les ensembles historiques et leur milieu ; 

7. prévoir des poursuites judiciaires à l’encontre de tout individu coupable de 
destruction, dégradation ou détérioration de monument quelle qu’elle soit et, 
d’une façon générale, de toute infraction aux clauses de protection du patri-
moine culturel ;

8. garantir la protection provisoire des vestiges culturels nouvellement décou-
verts et de ceux qui n’ont pas encore le statut de monument classé jusqu’à leur 
estimation et la mise en œuvre de leur protection juridique ;

9. encourager l’application du principe de « conservation intégrée » et l’insertion 
du patrimoine culturel immeuble dans la vie de la société actuelle ; pour ce 
faire, les autorités compétentes devront veiller à aligner les dispositions affé-
rentes à la politique d’aménagement du territoire, d’aménagement urbain et de 
développement sur les mesures constituant le cadre juridique de protection 
des monument, en sorte que ladite « conservation intégrée » repose sur des 
bases solides ;
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10. prévoir des incitations économiques et des allègements fiscaux pour encou-
rager la protection et la restauration des monuments et, d’une façon générale, 
favoriser l’initiative privée et le mécénat dans ce domaine ;

11. prendre des mesures sévères pour empêcher les fouilles illicites et le vol 
d’antiquités.

Α.IV. Protection via la planification territoriale, 
urbaine et environnementale
Les monuments, isolés ou constituant un ensemble, sont directement liés au site 
sur lequel ils ont été érigés et à leur environnement naturel ou d’origine humaine. 
Par voie de conséquence, la dégradation de leurs abords immédiats, mais souvent 
également de leur environnement élargi, effet de la réalisation de grands travaux 
publics ou privés, ébranle cette étroite relation, nuit à leur esthétique et diminue 
leur valeur de témoignage historique. Il n’est pas rare non plus de constater des 
dégâts matériels dus à la pollution atmosphérique, aux vibrations ou au dérèglement 
de l’écosystème, provoqués par une nouvelle activité perturbatrice dans l’espace 
environnant.

Ainsi, l’efficacité de la protection de la substance matérielle et du caractère 
immatériel des monuments ne peut être garantie par la seule existence d’un cadre 
juridique et de programmes spécifiques de préservation, de restauration, d’anasty-
lose, de réutilisation et de mise en valeur desdits monuments, mais, aussi, par son 
intégration dans les politiques de développement et de planification territoriale et 
urbaine, dont elle doit constituer une composante fondamentale.

L’institution compétente en matière de protection des monuments devra coo-
pérer avec les instances responsables de l’aménagement du territoire, de la planifi-
cation urbaine et de la politique du développement, de même qu’avec les autorités 
locales. Cette collaboration, indispensable dans la phase d’investigation, de plani-
fication et de prise de décisions, ne le sera pas moins lors de la mise en pratique 
des études. En outre, dans une bonne optique environnementale, la conservation, 
la restauration et l’utilisation de l’édifice historique existant devra prévaloir sur la 
construction de nouveaux bâtiments.

S’ensuivent les recommandations ci-dessous :
1. L’ étude d’impact, qui évalue les risques d’incidences environnementales résul-

tant d’un projet de travaux publics ou privés, et les décisions qui en découlent 
devront impérativement tenir compte de l’existence des monuments de la 
culture byzantine et de leur espace environnant dans la pérennité de la suc-
cession des civilisations.

2. Seront obligatoirement intégrés dans le budget des grands projets de 
développement :

 a.  le financement de l’investigation archéologique à mener dans la région 
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concernée, recherche qui devra précéder la planification, et dont les résul-
tats seront contraignants ;

 b.  le financement de la protection, de l’entretien et de la mise en valeur des 
monuments qui auront été mis au jour.

3. Encadrer les monuments et les ensembles architecturaux par une zone de 
protection, à l’intérieur de laquelle la construction et l’usage des lieux seront 
règlementés afin de :

 a.  protéger l’environnement naturel et d’origine humaine ;
 b.  préserver la relation pérenne du monument avec son milieu ;
 c.  réduire au maximum les périls qui menacent la substance matérielle du 

monument ;
 d.  préserver certains bâtiments présentant une valeur d’accompagnement, et 

dont les caractéristiques ne justifieraient pas leur protection en tant que 
monument classé ;

 e.  mettre en valeur le monument et l’utiliser en tant que point de référence ;
 f.  faciliter la visite du monument tout en le protégeant d’une circulation 

inconsidérée. 
4. Délimiter clairement la zone de protection et signaler son périmètre aussi bien 

aux institutions compétentes en matière d’aménagement qu’aux particuliers. Ses 
dimensions dépendront des spécificités du monument et de la morphologie 
de l’environnement ;

5. Élaborer et instruire une procédure de protection, notamment en ce qui 
concerne les ensembles architecturaux, villes historiques, quartiers, sites his-
toriques, dans le but de protéger leur substance matérielle, de préserver leur 
caractère historique et l’ensemble de leurs propriétés matérielles et immaté-
rielles. Il faudra sauvegarder notamment :

 a. le tissu urbain ;
 b.  la relation entre les espaces bâtis, les espaces libres, les espaces verts et les 

espaces aquatiques ; 
 c.  le volume et la physionomie des bâtiments, tels que définis par leur échelle, 

leur structure, leurs matériaux et leurs caractéristiques morphologiques ;
 d.  les relations de l’ensemble architectural avec son environnement naturel 

ou d’origine humaine ;
 e. les phases historiques ;
 f. la flore, et parfois la faune, quand il s’agit d’un paysage historique.

Au cas où il serait indispensable d’ajouter un ou plusieurs corps de bâtiment, 
les nouvelles constructions devront respecter l’organisation urbanistique existante 
et surtout le tissu urbain et son échelle. L’introduction de nouveaux éléments est 
admise, à condition que ceux-ci s’intègrent harmonieusement dans l’ensemble.

Le plan de protection devra reposer sur un inventaire exhaustif et une analyse 
des données, principalement des données archéologiques, historiques, architec-
turales, techniques, constructives, sociologiques, et économiques ; il devra aussi 
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déterminer les édifices à préserver et fixer les lignes directrices et les actions à 
entreprendre sur le plan législatif, administratif et économique.

Les nouvelles fonctions et les réseaux d’infrastructure imposés par la vie 
moderne doivent s’adapter aux spécificités des ensembles architecturaux. Ainsi, la 
circulation des véhicules doit être sévèrement règlementée et les parcs de station-
nement conçus de manière à ne pas altérer l’image de l’ensemble architectural ou 
son milieu.

Α.V. Sites archéologiques – fouilles
Les institutions compétentes de chaque État sont tenus : 
1. de définir avec précision le périmètre des sites archéologiques et de leur zone 

de protection, et de les doter d’un cadre juridique ;
2. d’imposer le contrôle des excavations puis, éventuellement, la réalisation de 

fouilles archéologiques de sauvetage, lorsque des travaux d’aménagement 
publics ou privés s’effectuent dans des localités et des régions οù la présence de 
couches archéologiques de l’époque byzantine a été constatée ou est présumée ;

3. de mettre en œuvre une procédure d’autorisation et de contrôle des fouilles 
et des investigations archéologiques en général en veillant à ce qu’elles soient 
effectuées de manière scientifique par un personnel qualifié et en employant 
aussi souvent que possible des méthodes non destructives.

4. de prévoir la constitution sur les sites archéologiques de zones de réserve 
archéologique qui serviront d’objet d’étude pour les générations futures ;

5. d’empêcher tout déplacement illicite et immotivé d’éléments du patrimoine 
archéologique byzantin ; 

6. d’interdire pendant les fouilles la destruction inconsidérée de phases byzantines, 
qui viserait à l’investigation et à la mise au jour de phases antérieures.

7. de promouvoir la publication et la diffusion systématiques des découvertes et 
des résultats des fouilles.

Β. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA 
RESTAURATION ET À L’ENTRETIEN DES 

MONUMENTS DU PATRIMOINE BYZANTIN

La préservation du patrimoine architectural équivaut dans la pratique à l’entretien 
et à la restauration de ses édifices, opérations qui devront non seulement résoudre 
des questions techniques et déontologiques, mais inclure également la stratégie de 
la protection à long terme.
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Β.I. Objectifs – principes
1. Toute intervention sur un monument doit s’accompagner d’une diagnostic 

détaillé.
2. La restauration a pour but de révéler, de préserver et de mettre en lumière les 

valeurs esthétiques, historiques et autres du monument ; elle est fondée sur le 
respect de sa substance initiale et de ses éléments authentiques. 

3. Les adjonctions – phases de toutes les époques, quand elles sont dignes d’intérêt, 
devront être respectées, car le but de la restauration n’est pas de rétablir le 
monument dans son état d’origine. Il est extrêmement rare que la proposition 
de restauration d’un monument coïncide avec la restitution de sa physionomie 
d’origine.

4. L’appréciation du bien-fondé de l’élimination des phases plus tardives du 
monument, suivie éventuellement d’une prise de décision, ne revient pas aux 
seuls auteurs de ladite étude, mais elle doit également obtenir l’approbation de 
l’organe collectif scientifique ou institutionnel compétent, et parfois l’aval de 
congrès scientifiques nationaux ou internationaux.

5. La restauration s’arrête là où commencent les hypothèses. Au-delà, toute 
opération jugée indispensable pour des raisons techniques (consolidation), 
esthétiques, pratiques, fonctionnelles ou autres doit aboutir à un ouvrage se 
distinguant de la composition architecturale initiale.

6. La reconstitution des parties manquantes devra, par souci de la vérité histo-
rique, différencier les ajouts des parties d’origine. La distinction devra être 
décelable sans rompre l’unité et nuire à l’esthétique.

7. La reconstitution de grandes parties d’un monument sur lequel la documen-
tation est insuffisante est à éviter. La reconstruction de petits segments, jugée 
favorable à la protection, à la mise en valeur ou à un bon usage de l’édifice est 
admissible à titre exceptionnel, à condition d’être fondée sur une documenta-
tion valables. La reconstitution d’un édifice dans sa totalité est à éviter

8. Les ajouts sur un monument existant sont à proscrire, exception faite de ceux 
qui sont indispensables à son usage et à sa gestion, sur autorisation de l’instance 
compétente et à condition qu’ils respectent le monument et ne rompent pas 
l’équilibre de sa composition et son rapport avec l’environnement. 

9. Le monument est indissociablement lié au cadre historique qu’il incarne et 
à l’espace dans lequel il a été construit. Le transfert ou le déplacement d’un 
monument est donc à éviter ; il ne saurait être admis qu’à titre exceptionnel et 
dans le cas extrême où il s’agirait de le sauver d’une destruction certaine.

Β.II. Études – Partenariat interdisciplinaire
La mise en œuvre de la restauration d’un monument présuppose la rédaction par 
une équipe interdisciplinaire d’une étude sérieuse, qui devra, avant le début des 
travaux, être vérifiée et approuvée par les organes compétents. Cette étude com-



ΕΚΒΜΜ • ΔΕΛΤΙΟΝ • NEWSLETTER • BULLETIN • 5/2020

128

prend une analyse détaillée du monument, le traitement des résultats de l’analyse, 
une proposition d’intervention, une proposition de réaffectation et une proposition 
de maintenance préventive et d’entretien permanent. Sur le plan de l’analyse et 
des propositions, elle devra examiner le monument dans son ensemble, dans ses 
détails et en lien avec son environnement. Il s’agit d’une démarche complexe. C’est 
pourquoi la rédaction de l’étude de restauration exige la participation de spécialistes 
de toutes les disciplines connexes. Dans le cas des monuments du patrimoine 
byzantin, il est impératif de faire appel à des spécialistes de l’architecture, de l’ar-
chéologie, de l’art et de l’histoire byzantines. L’équipe devra être coordonnée par un 
spécialiste de l’entretien et de la restauration, possédant une formation théorique 
et une expérience pratique en matière de culture byzantine. 

La valeur du patrimoine architectural de la civilisation byzantine, comme de 
toute autre civilisation, ne se définit pas uniquement par sa physionomie et ses 
éléments morphologiques, mais elle est directement liée à l’intégrité de tous ses 
éléments constitutifs, structurels et constructifs. En conséquence, l’objectif d’une 
restauration intégrée est aussi la restauration de sa structure constructive, qui 
garantira tant la protection de l’édifice, que la sécurité de l’usager � visiteur.

Il est à la charge des États qui possèdent sur leurs territoires des monuments 
du patrimoine byzantin d’éviter de les soumettre aux normes de sécurité conçues 
pour les édifices modernes. En lieu et place, ils devront instituer, isolément ou en 
concertation, des normes adaptées aux matériaux et à la structure constructive des 
diverses catégories de monument, afin d’assurer la résistance à la pression statique et 
la sécurité pour les usagers, avec le minimum d’incidences sur les valeurs culturelles 
et autres desdits monuments. Ces normes de sécurité devront être élaborées par une 
équipe pluridisciplinaire, constituée d’ingénieurs du génie civil, d’architectes-res-
taurateurs, d’archéologues et de conservateurs.

Notamment, en ce qui concerne les lieux de culte, ouverts en règle générale 
à un grand nombre d’usagers, il faudra veiller tout particulièrement à ce que leur 
résistance à la pression statique ne s’obtienne pas au détriment des valeurs maté-
rielles et immatérielles qu’ils revêtent.

Β.III. Matériaux et techniques
1. La condition préliminaire à l’entretien des matériaux de construction et à la 

restauration des éléments structuraux d’un monument consiste en une connais-
sance en profondeur des caractéristiques et des propriétés de ses matériaux, de 
la fonction et du comportement de chacun de ses éléments constructifs, et de 
la logique de son modèle statique.

2. Avant toute intervention sur les matériaux et sur les éléments constructifs, il 
faudra déceler et éliminer les causes de détérioration et de dégâts.

3. Le choix entre matériaux et techniques traditionnels d’une part et matériaux et 
techniques modernes d’autre part s’opère, cas par cas, suivant leur compatibilité 
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avec les matériaux et les procédés existants, leurs répercussions sur les caracté-
ristiques et les valeurs du monument, leur réversibilité et leur comportement 
au fil du temps. Il faudra épuiser toutes les possibilités d’emploi des matériaux 
et techniques traditionnels, avant d’avoir recours aux nouveaux, dont la perti-
nence et l’efficacité devront être fondées.

B.IV. Décor – équipement
1. Le décor architectural des monuments du patrimoine byzantin, sculptures, 

bas-reliefs, mosaïques, revêtements de marbre, fresques, iconostases, chaires, 
trônes épiscopaux et autres œuvres d’art, ainsi que tout équipement faisant 
indissociablement partie du monument, devront être conservés in situ. 

2. L’entretien et la restauration du décor architectural et de l’équipement ou des 
installations exigent une étude spécifique, qui complète l’étude plus générale 
de restauration du monument. 

3. Notamment, dans les monuments byzantins de caractère religieux, qui 
conservent leur affectation d’origine, les objets mobiliers du culte sont considé-
rés comme des éléments indissociables de l’édifice et exigent respect, protection 
et entretien. Ils ne quittent le monument qu’à titre exceptionnel et pour des 
raisons majeures.

B.V. Réalisationde l’étude
1. La réalisation d’une étude d’entretien – restauration présuppose a) la présence 

de scientifiques expérimentés et d’artisans qualifiés, connaissant aussi bien les 
techniques constructives traditionnelles que les techniques modernes, b) des 
matériaux de qualité, c) l’expérience du marché des matériaux, d) des outils et 
des équipements appropriés, e) une bonne organisation du chantier.

2. Au cas où il serait nécessaire de prendre des mesures d’urgence pour préve-
nir l’effondrement d’un monument en attendant la mise en place des travaux 
de restauration, il faudrait veiller à ce que ces mesures n’entraînent pas de 
modifications irréversibles ni de répercussions fâcheuses sur les valeurs dudit 
monument.

C. RECOMMANDATIONS AFFÉRENTES À LA 
GESTION ET À LA MISE EN VALEUR DES 

MONUMENTS DU PATRIMOINE BYZANTIN

La gestion des monuments a pour objectif essentiel de les relier au cadre social, 
économique, politique, religieux, culturel du lieu et de l’époque dont ils sont le 
produit et, en même temps, de les mettre à la disposition de la collectivité en tant 
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que biens sociaux.
Pour une gestion positive et efficace, il faudra prendre en compte trois facteurs 

cruciaux : les sociétés locales, l’opinion publique internationale et le développement 
viable.

Cela implique : 
1. un entretien et une restauration des monuments conformément aux principes 

développés au chapitre B ;
2. des conditions environnementales favorables à leur préservation et à une lec-

ture historique et critique correcte ; 
3. une affectation des monuments à une fonction, dans les conditions men-

tionnées en C.I., ce qui leur permettra de contribuer à la préservation de la 
mémoire historique, à l’éducation de la société, à la diffusion de la culture et au 
développement viable de la région à laquelle ils appartiennent.

C.I. Fonction
L’affectation d’un monument à sa destination initiale ou à une nouvelle fonction 
est nécessaire pour les deux raisons suivantes :
• elle garantit une maintenance permanente, son entretien et donc une conser-

vation durable ;
• elle l’intègre dans la vie moderne en le mettant à la disposition de la collectivité 

comme élément de son identité historique, comme point de référence et comme 
facteur d’amélioration de son environnement.
S’il est souhaitable d’affecter un monument à une fonction, il est impératif 

toutefois de choisir cette fonction avec discernement, afin de ne pas porter atteinte 
à la substance matérielle et au caractère immatériel du monument. Il faudra donc 
prendre en considération les recommandations ci-dessous :
1. L’affectation à la destination initiale est à privilégier, car c’est pour cette fonction 

que le monument a été conçu et c’est dans son maintien que celui-ci peut le 
mieux être compris en tant que création architecturale. L’affectation à la destina-
tion initiale interprète l’organisation du bâtiment, la physionomie architecturale 
et les solutions constructives, tout en transmettant les valeurs spirituelles et 
le caractère immatériel de l’édifice. Cette option présuppose qu’il ne sera pas 
nécessaire de mettre en place des aménagements modernes ou des normes de 
sécurité risquant de porter atteinte à l’authenticité du monument.

2. Si l’on opte pour une nouvelle fonction, celle-ci ne devra pas nuire au carac-
tère immatériel du monument ni nécessiter d’aménagements ou de normes de 
sécurité qui porteraient atteinte à la construction d’origine ou la modifieraient. 
En conséquence, il est recommandé :

 a.  de ne statuer sur l’utilisation du monument qu’à la suite d’une analyse 
exhaustive, qui révèlera ses caractéristiques matérielles et immatérielles, 
tout en signalant les contraintes liées à cette affectation ;
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 b.  de ne pas opter pour une fonction qui imposerait, à l’organisme porteur du 
monument concerné une charge, mobile ou fixe, que celui-ci ne pourrait 
assumer sans subir de graves altérations ;

 c.  d’éviter une affectation exigeant un équipement fonctionnel qui porterait 
atteinte aux caractéristiques authentiques du monument ;

 d.  de veiller à ce que les aménagements indispensables et l’équipement lié aux 
services à l’usager, à la sécurité, à l’accessibilité – notamment des personnes 
à mobilité réduite – s’intègrent harmonieusement dans le monument sans 
en gêner la lecture.

La décision concernant la fonction des monuments doit être prise en concer-
tation avec leurs propriétaires ou leurs usagers, afin que ceux-ci comprennent la 
nécessité des contraintes liées à l’historicité desdits monuments ; les collectivités 
religieuses, devront faire leurs les exigences de la protection des monuments, les 
considérant comme la garantie de leur continuité historique et de la préservation 
de la tradition religieuse.

Au cas où, les circonstances ne permettraient pas l’affectation d’un monument 
à sa destination initiale ou à une nouvelle fonction, il est préconisé de l’utiliser à 
des fins muséales.

C.ΙΙ. Accessibilité – Visite
La mise en valeur d’un monument comme bien social présuppose son accessibilité 
et la compréhension de son rôle historique et social.

Pour faciliter l’accès des monuments et la mise en place d’aménagements appro-
priés, il convient de créer des réseaux qui aideront les visiteurs – y compris les 
personnes à mobilité réduite – à les découvrir et à les relier entre eux de manière 
conceptuelle et cognitpve.

La mise en place de ces parcours nécessite une signalisation appropriée du 
réseau routier existant. Des applications numériques permettront au visiteur de 
se familiariser avec les circuits proposés grâce à un itinéraire virtuel, ponctué d’in-
formations sur les monuments.

L’accessibilité (routes, parcs de stationnement etc.) n’est pas seulement une 
condition sine qua non de la visite, elle permet également l’entretien du monument, 
sous réserve de ne pas en altérer les abords. Les aménagements nécessaires à l’accès 
du monument ne devront pas être trop apparents.

C.IΙΙ. Gestions des sites archéologiques
Une bonne gestion du site archéologique implique l’élaboration par une équipe 
pluridisciplinaire d’un plan directeur, qui, outre la délimitation des périmètres du 
site et la définition des zones de protection, aura pour objectif :
1. d’effectuer une étude du site archéologique qui prenne en compte toute la 
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région, afin de l’intégrer dans des programmes plus larges, d’intérêt culturel, 
éducatif, économique, touristique ou axés sur le développement ;

2. de prévoir les aménagements d’accès et d’accueil du public, afin de protéger 
le site archéologique et ses abords contre les risques que peut comporter un 
développement touristique débridé ; 

3. de cerner et d’évaluer les besoins du site archéologique (poursuite sans entraves 
des fouilles et de la recherche scientifique, protection et entretien des ruines, 
restauration – anastylose – mise en valeur de monuments isolés, installation de 
couvertures de fouilles etc.,), de proposer des solutions aux différents problèmes 
et d’établir des priorités ; 

4. d’assurer l’accessibilité du lieu, d’informer le public et d’organiser des circuits 
à l’intérieur du site.
Dans le cadre de la gestion, il faudra aussi tendre à l’unification des sites archéo-

logiques voisins en créant des parcs archéologiques, qui pourraient inclure, outre 
les antiquités, des lieux d’intérêt écologique ou autre.

C.ΙV. Partenariat international
Les institutions nationales compétentes devront veiller :
1. à mettre en place des projets de partenariat international à plusieurs niveaux, 

comprenant différentes formes d’interaction et permettant aussi bien d’observer 
les tendances professionnelles dans le secteur de la protection, que d’attirer des 
ressources dont bénéficieront les monuments du patrimoine byzantin ;

2. à encourager le partenariat international dans le domaine de la mobilité de 
spécialistes, d’experts, de professionnels, d’étudiants et d’universitaires, ainsi 
que du partage d’informations, d’expériences et de savoir-faire ;

3. à promouvoir la formation d’équipes transnationales de spécialistes réalisant en 
concertation des études et des interventions sur les monuments du patrimoine 
byzantin ;

4. à favoriser la création de programmes – nationaux ou internationaux – cultu-
rels, éducatifs, touristiques, de développement, axés sur la protection et la 
gestion des monuments du patrimoine byzantin ;

5. à créer une base internationale de données afférentes au patrimoine byzantin.

C.V. Recherche et spécialisation professionnelle du personnel
Les institutions compétentes devront veiller :
1. à développer la recherche en matière d’entretien, de restauration et de mise en 

valeur des monuments du patrimoine byzantin par l’élaboration de programmes 
universitaires et, d’une façon générale, d’activités liées à la recherche ;

2. à spécialiser dans la gestion scientifique des monuments du patrimoine byzan-
tin les professionnels de la protection, de l’entretien, de la restauration et de la 
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conservation intégrée du patrimoine monumental national ;
3. à perpétuer les techniques traditionnelles nécessaires à l’entretien des 

monuments en formant des artisans aux techniques de l’entretien et de la 
restauration ;

4. à encourager la création de sociétés privées spécialisées dans la restauration et 
la préservation des monuments du patrimoine byzantin.

C.VI. Sensibilisation du public
Les institutions compétentes de chaque État sont invitées à mettre en lumière 
l’importance de leur patrimoine monumental byzantin comme étant un élément 
constitutif de la civilisation de leur pays.

En conséquence, il leur est recommandé :
1. de développer des activités visant à sensibiliser l’opinion publique sur la valeur 

et l’apport du patrimoine monumental byzantin dans la connaissance du passé, 
et sur les périls qui le menacent ;

2. d’encourager la société locale à s’impliquer dans la protection, la mise en valeur 
et la gestion des monuments du patrimoine byzantin ;

3. de favoriser l’intégration du patrimoine byzantin dans les programmes scolaires, 
contribuant ainsi à promouvoir les valeurs culturelles.
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