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Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ), η επιστημονική εταιρεία των Ελλήνων
μελετητών της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης που ιδρύθηκε το 1884,
παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των βυζαντινών μνημείων της
Κωνσταντινούπολης, των οποίων το καθεστώς λειτουργίας ως μουσείων άλλαξε το
2020. Η ιουστινιάνεια Αγία Σοφία, το κορυφαίο έργο της βυζαντινής αρχιτεκτονικής
και τέχνης και η μονή της Χώρας με τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της εποχής των
Παλαιολόγων, τελούν αυτή τη στιγμή υπό συνθήκες που απειλούν την ακεραιότητά
τους.
Οι εικόνες που φτάνουν από τον ναό της Αγίας Σοφίας, προκαλούν μεγάλη
απογοήτευση και ανησυχία: η ανεξέλεγκτη πλέον συρροή κόσμου δημιουργεί συνθήκες
που κατ’ αρχάς επιδρούν αρνητικά στο μικροκλίμα του μνημείου. Η φύλαξη και η
διαχείριση του χώρου δεν είναι αυτή που υπήρχε όσο βρισκόταν στην ευθύνη του
Μουσείου Αγίας Σοφίας και του επιστημονικού και φυλακτικού προσωπικού του.
Υποδήματα κρεμασμένα σε ορθομαρμαρώσεις του 6ου αιώνα, φαγητά ξεχασμένα
επάνω σε βάσεις κιόνων και άλλες παρόμοιες σκηνές έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου
και βεβαιώνουν ότι το μνημείο βρίσκεται σε κίνδυνο. Η περίπτωση των φθορών σε
ξύλινο θυρόφυλλο της βασιλείου πύλης, που συνδέει τον εσωνάρθηκα με τον κυρίως
ναό, δείχνει το μεγάλο έλλειμμα φύλαξης και προστασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή
στο μνημείο.
Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση στα υπερώα με τα αυτοκρατορικά ψηφιδωτά έχει
απαγορευθεί και η κατάστασή τους είναι άγνωστη. Η μετακινούμενη –τάχα– κάλυψη
των ψηφιδωτών του ιερού βήματος είναι πλέον μόνιμη. Άγνωστο είναι τί σχεδιάζεται
για τα υπόλοιπα ψηφιδωτά του ναού.
Το καθολικό της μονής της Χώρας εξακολουθεί να παραμένει κλειστό, υπό το
πρόσχημα εργασιών συντήρησης που έχουν προ πολλού ολοκληρωθεί. Στο εσωτερικό
έχει ήδη τοποθετηθεί επίπλωση για την επιδιωκόμενη μετατροπή του μνημείου σε
τζαμί και έχουν γίνει δοκιμές για την κάλυψη των ψηφιδωτών.
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία απευθύνει και πάλι έκκληση σε κάθε εγχώριο
και διεθνή φορέα που μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική επιρροή, να κινητοποιηθούν
άμεσα για την αποτελεσματική προστασία των δύο κορυφαίων αυτών μνημείων του
βυζαντινού πολιτισμού και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι
απαράδεκτο να κρίνεται στην εποχή μας η τύχη πολιτιστικών θησαυρών με γνώμονα
οπισθοδρομικές ιδεολογικές στρεβλώσεις και πολιτικές επιδιώξεις.
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