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ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει την αγωνία της για τις
συνεχιζόµενες ενέργειες της Τουρκίας όσον αφορά στα βυζαντινά µνηµεία που
διατηρούνται στα εδάφη της. Μετά τη µετατροπή σε τεµένη, της Αγίας Σοφίας,
µητροπολιτικού ναού της Νίκαιας και της οµώνυµης εκκλησίας, αυτοκρατορικού
καθιδρύµατος της Τραπεζούντας, προετοιµάζεται και η µετατροπή σε τζαµί της
Μονής Στουδίου, ενώ δεν έχει εκλείψει ακόµη ο κίνδυνος για ανάλογη τύχη και της
Αγίας

Σοφίας

Κωνσταντινούπολης,

διαχρονικού

συµβόλου της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας.
Το καθολικό της Μονής Στουδίου, µοναδικό σωζόµενο παράδειγµα στην
Κωνσταντινουπολη τρίκλιτης βασιλικής, κτίστηκε τον πέµπτο αιώνα, πριν από το
454. Είναι η παλαιότερη σωζόµενη εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Το
εµβληµατικό µοναστικό συγκρότηµα της µονής που βρίσκεται στον έβδοµο λόφο της
Κωνσταντινούπολης, είχε τεράστια πνευµατική ακτινοβολία σε όλη τη διάρκεια της
πολιτισµικής ζωής του Βυζαντίου. Ο ναός µετατράπηκε σε τέµενος το 1481 και
µετονοµάστηκε σε Ιµραχόρ Τζαµί. Υπέστη αρκετές ζηµίες από πυρκαγιές και
σεισµούς κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, µε αποτέλεσµα να εγκαταλειφθεί η λειτουργία
του ως τεµένους στις αρχές του 20ου αι. Μετά την καταστροφή της στέγης του το
1908 το µνηµείο µένει εκτεθειµένο, µε φανερές τις επιπτώσεις των καιρικών
φαινοµένων

στα

εξαιρετικής

τέχνης

γλυπτά

αρχιτεκτονικά

µέλη

και

τα

µαρµαροθετήµατα του δαπέδου του.
Στις αρχές του λήγοντος έτους, ενώ αρχικά υπήρχε η σκέψη της αναστήλωσης
και µετατροπής του σε µουσείο από τις τουρκικές αρχές, ελήφθη τελικά απόφαση από
το Υπουργικό Συµβούλιο της Τουρκίας να αποσπασθεί από την αρµοδιότητα του
Μουσείου της Αγίας Σοφίας, στην οποία ανήκε διοικητικά, και να υπαχθεί στη

Γενική ∆ιεύθυνση Βακουφίων, προκειµένου να ανακαινισθεί και να µετατραπεί σε
τζαµί. Οι εργασίες ανακαίνισης του αναµένεται να αρχίσουν το 2014.
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κάνει έκκληση στους διεθνείς
οργανισµούς τους εντεταλµένους για την προστασία των πολιτισµικών αγαθών,
καθώς και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να παρέµβουν προς την τουρκική
πολιτεία για να ανακαλέσει την απόφασή της αυτή, ώστε να παραµείνει η Μονή
Στουδίου µνηµείο. Το κορυφαίο αυτό µνηµείο µε ταλαιπωρηµένα από την
ατµοσφαιρική ρύπανση τα ιδιαίτερα σηµαντικά αυθεντικά κατάλοιπα που διασώζει,
χρήζει ειδικής επιστηµονικής προστασίας και συντήρησης, σύµφωνα µε τις αρχές του
χάρτη της Βενετίας, ώστε να παραµείνει επισκέψιµο και προσβάσιµο στη διεθνή
κοινότητα. Οποιαδήποτε µορφή ανακατασκευής σηµαίνει ολοκληρωτική καταστροφή
του .
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