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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΟΙ κλοπές των εικόνων μετά τό 1950

Μεταξύ τών πολλών καί ποικίλων προβλημάτων τής πολύπαθους καί α
ξιοθρήνητης 'ιστορίας τών φορητών ιερών εικόνων τής Πόλης, όπως 
τής καταστροφής,' τής διαφυλάξεως, τής συντηρήσεως καί άποκαταστάσε-

1. Σχετικά μέ τίς καταστροφές τών εικόνων κατά τήν περίοδο αυτή, Ιδιαίτερα θά 
μπορούσε να άναφέρει κανείς έκεΐνες πού έγιναν κατά τά γεγονότα τής 6/7.9.1955 στήν 
Πόλη. Βιβλιογραφία: Δ. Καλούμενος, Ή τραγική νύκτα τής Κωνσταντινουπόλεως, χ.χ., 
χ.τ.· «Τά γεγονότα τής 6ης Σεπτεμβρίου», ’Ορθοδοξία 30 (1955), σσ. 476-488· «Τά γεγονό
τα τής 6/7 Σεπτεμβρίου 1955», έφημ. The Times 8.9.1955' «’Αντικειμενική άνασκόπηση τών 
γεγονότων τής 6ης Σεπτεμβρίου καί τών μετά τά γεγονότα», Εμπρός, άριθμός 802 (1955), 
σσ. 1, 3· «Yapilan Ara§tirmalarda Yagma Edilen Eçyalar Bulunuyor, 1000 den Fazla Suçlu 
Yargilamyor», Köroglu, άριθμός 671 (1955)· 1. A. Φλώρος, Ή νύκτα τής έκτης Σεπτεμβρίου 
εις τήν Κωνσταντινούπολή καί τήν Σμύρνην, ’Αθήνα 1955 · «Τά γεγονότα τής 6ης Σεπτεμ
βρίου εξετάζονται εις τον κοινοβουλευτικόν όμιλον τού Δημοκρατικού κόμματος», 
Εμπρός, άρ. 903 (1956), σ. 1, 4· ’Ανωνύμου αύτόπτου μάρτυρος, Τά τουρκικά εγκλήματα 
τής Κωνσταντινούπολης τήν 6ην καί 7ην Σεπτεμβρίου 1955 ή χρονικόν τής 3ης άλώσεως 
τής Κωνσταντινούπολης καί τής καταστροφής τού εν αυτή Ελληνισμού, ’Αθήνα 1956- Π. 
Παλαιολόγος, «Οί βανδαλισμοί τού 55», Ταχυδρόμος, 7.1.1956· ’Ανατολή (’Αθηνών), άρ. 7 
(1995), σ. 8· «Τ' Διαμαρτυρίαι-ψηφίσματα», Αελτίον Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών 1 
(1958), σσ. 88-89· τού ίδιου, «’Αποκαλύψεις έν σχέσει μέ τήν όργάνωση τού 1955», έφημ. 
Cumhurìyet, 6.1.1961· «Τά πρακτικά τής δίκης τής Πλάτης σχετικά μέ τά γεγονότα τής 6/7 
Σεπτεμβρίου 1955», έφημ. Hayat, 15.9.1961 · I. Μ., «Μιά τραγική σελίδα τής Ιστορίας τής 
Μεγάλης τού Γένους Σχολής», Αελτίον Μεγαλοσχολιτών, τεΰχ. 5, 10 (1965), σσ. 114-116· 
Δ. Καλούμενος, Ή σταύρωσις τού Χριστιανισμού. Ή ιστορική άλήθεια τών γεγονότων 
τής 6- 7 Σεπτεμβρίου εις τήν Κωνσταντινούπολή, ’Αθήνα 1966, Μ 99 Γ Τ., «Κωνσταντινου
πόλεως γεγονότα», Έλευθερουδάκη ’Εγκυκλοπαιδικόν Αεξικόν. Συμπλήρωμα, τόμ. 2, σσ. 
1027-1028· Δ. I. Κωνσταντέλος (έπιμ.), Αγώνες καί άγωνίαι τής έν ’Αμερική Ελληνικής 
'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εγκύκλιοι καί έγγραφα τώνέτών 1922-1972, Θεσσαλονίκη 1972, 
σσ. 703-706· Σ. Παπαδόπουλος, ’Αναμνήσεις άπό τήν Πόλη, ’Αθήνα 1978, σσ. 208-214- 
Σπ. Αιναρδάτος, «'Ιστορικές σελίδες άπό τίς 19 Αύγουστου μέχρι τής 30 Σεπτεμβρίου 
1955. Ή κυβέρνησις Μενδερές όργανώνει πρωτοφανείς βανδαλισμούς έναντίον τών 
Ελλήνων τής Κων/πόλεως», έφημ. Καθημερινή 10.9.1978· S. Giousmas, «The Program
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Against Greeks on September 6-7, 1955», Canadian newspaper. Greek Canadian Action, Δεκέμ
βριος 1980· Σ. A. Σολταρίδης, Ή συρρίκνωση τοϋ Ελληνισμού, τόμ. 1, Κομοτηνή-Θεσσα- 
λονίκη 1984, Μ987, τόμ. 2, Κομοτηνή 1985' Δ. Δεμιρτζής, «Τά “Σεπτεμβριανά” όπως τά 
έζησα καί τά θυμάμαι», Ίμβριώτικα 5 (1986), σσ. 351-353· Α. Παπάζογλου, «TÒ δράμα 
τοϋ ξεριζωμού τοϋ 1955», 'Εστία Νέας Σμύρνης, τεϋχ. 45-46 (1986), σσ. 111-112· Γ. Το- 
πτσόγλου, «Γράμμα από τήν ’Αθήνα. Τά Σεπτεμβριανά όπως τά είδαν οΐ ’’Αγγλοι», Ήχώ 
(Κωνσταντινουπόλεως), άρ. 959 (18.1.1986), σ. 1, 6, άρ. 960 (20.1.1986), σ. 1, 6, άρ. 965 
(25.1.1986), σ. 1,6, άρ. 966 (27.1.1986), σ. 1,6· Θεμιστοκλής Παπαδημητρίου], «’Από δσα 
είδα. Πικρές άλησμόνητες μνήμες. ’Απόγευμα 6 Σεπτεμβρίου 1955 στήν Πόλη», Ό Πολί
της, άρ. 232 (1986), σ. 1, 3· Θ. Θεοδωρόπουλος, Οί Τούρκοι καί έμεις, ’Αθήνα 1985, σσ. 
303-304· Ν. Άτζέμογλου, «Μέ άφορμή τούς βανδαλισμούς τής 6/7 Σεπτεμβρίου 1955. Οί 
Κωνσταντινουπολίτες στο ελεος τοϋ τουρκικοΰ σωβινισμού», Κωνσταντινουπολίτικα Θέ
ματα, άρ. 4, (1988), σσ. 8-10, 15· E. Hatzivassiliou, «The riots in Turkey, in September 1955: 
A British Document», Balkan Studies 31 (1990), σσ. 165-176· «Ντουκουμέντο. Σεπτεμβριανά 
κ.ά.», Κωνσταντινουπολίτικα Θέματα, άρ. 22 (1991), σσ. 1-7, 12-16, 18- Κ. Βαλουτιάδης, 
«Νύκτα 6/7 Σεπτεμβρίου 1955. Ή καταστροφή τής Κωνσταντινούπολης, Ό Πολίτης, άρ. 
282 (1991), σ. 16· A. A. Alexandrie, The Greek Minority of Istanbul and Greek - Türkisch 
Relations 1918-1974, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1992, σσ. 256-266· Ν. 
Inugur, Türk Basin Tarihi, Κωνσταντινούπολη 1992, σσ. 323-327- Y. Karakoyunlu, GiizSanasi, 
Κωνσταντινούπολη 1992· T. Κουριαννίδης, «’Εθνικές μνήμες. Σεπτεμβριανά. Τό τουρκικό 
πρόσωπο. Ή εύρωπαϊκή υποκρισία. Ή έλλαδική “νομιμοφροσύνη”», «Ένδοχώρα» γιά 
μιά έλεύθερη έκφραση, άρ. 27-28 (1992), σσ. 23-25· Τ. Δ. Ψαράκης, ’Ανθολόγιο τής Κων
σταντινουπόλεως, ’Αθήνα 1992· «Son Pi§manlik Fayda Etmez... (Ή άργοπορημένη συγγνώ
μη δέν ωφελεί)», Έπτάλοφος, άρ. 18 (1992), σσ. 23-24· Η. Akman, «6-7 Eyllil 1955. Istanbul 
Böyle Çôktü», Aktiiei, άρ. 61, 3-9.9 (1992), σσ. 22-27· Μ. Η. Dosdogru, 6/7 Eylül Olaylan, 
Κωνσταντινούπολη 1993- Κ. Κοντογιάννης, Άρχιμ., «Ό “Πατριάρχης” Βαρθολομαίος Ρα
γιάς καί Τύραννος», Κήρυξ Γνησίων ’Ορθοδόξων, περ. Ε’, τεϋχ. 193 (1993), σσ. 375-379· 
«Καταδικάσθηκαν (όπως πιστεύουν καί ’ισχυρίζονται μερικοί στήν Ελλάδα) οί πρωταί
τιοι τών “Σεπτεμβριανών” γεγονότων ή υπήρξε έμπαιγμός τής διεθνούς κοινής γνώμης; 
Μύθος καί πραγματικότητα! Ή “Ε”, 33 χρόνια μετά τή δίκη, έπανέρχεται καί υπενθυμί
ζει, Έπτάλοφος, άρ. 43 (1994), σσ. 8-9· Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, «Ιστορικό τών 
γεγονότων τής 6-7 Σεπτεμβρίου 1955», Κήρυξ Γνησίων ’Ορθοδόξων, περ. Ε', τεϋχ. 201 
(1994), σσ. 267-271· Υ. Göktürk, «Yaktik, Yiktik, Kovduk, §imdi Biz Bizeyiz», Express, άρ. 32 
(1994)· Γ. Γραμματικάκης, «39 χρόνια άπό τό Πογκρόμ ένάντια στον Ελληνισμό τής Πό
λης. Ό Μαύρος Σεπτέμβρης τών Ρωμηών», Χριστιανική, άρ. φύλλου 463 (777) (1994), σσ. 
6-7· Ν. Άτζέμογλου «“Σεπτεμβριανές” άναμνήσεις καί βιώματα», Ανατολή, άρ. 78 (1995), 
σ. 15· Τοϋ ίδιου, «Οί καταστροφές τών Αγιασμάτων τής Πόλης», ’Ανατολή, άρ. 78 
(1995), σ. 7· Β. Γ. Βασιλειάδης, «Μιά 40χρονη έπαίσχυντη έπέτειος. Τά Σεπτεμβριανά τού 
1955», Ίμβρος, άρ. 39 (1995), σσ. 10-16· «Ή άγόρευση τού βουλευτοϋ Α. Χατζόπουλου 
στήν Τουρκική ’Εθνοσυνέλευση», ’Ανατολή, άρ. 78 (1995), σσ. 6-7· «6 Σεπτεμβρίου 1995. 
Ή Μαύρη έπέτειος γιά τον Ελληνισμό τής Πόλης», ’Ορθόδοξος Παρατηρητής, άρ. 1107 
(1955), σ. 15- «’Αφιέρωμα στά “Σεπτεμβριανά”», Έπτάλοφος, άρ. 54 (1995)· «“Σεπτεμ
βριανά”. Ή μαύρη νύχτα τού Ελληνισμού τής Πόλης», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 
10.9. 1995· Γεώργιος Γ. Τσέτσης, «Ή δραστηριοποίηση τού Παγκοσμίου Συμβουλίου 
’Εκκλησιών μετά τά Σεπτεμβριανά γεγονότα», Ή καθ’ημάς ’Ανατολή 3 (1996), σσ. 157- 
171.
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ως,2 τής καύσεως κατά τήν εψηση τού 'Αγίου Μύρου,3 κ.α., Ιδιαίτερη βαρύ
τητα έχουν ή διασφάλιση καί οί κλοπές τους καί παλαιότερα μεν, κυρίως 
όμως λόγω τής αύξήσεώς των, κατά τό δεύτερο μισό τού εικοστού αιώνα.4

Για παρόμοιες καταστροφές σέ άλλες έπαρχίες τοϋ Θρόνου, όπως στην Κρήτη βλ.: Γ. 
Γρυντάκης, «Βεβηλώσεις χριστιανικών ναών άπό τούς Μουσουλμάνους στο Ρέθυμνο 
κατά τά έτη 1889-95», Νέα Χριστιανική Κρήτη, τεϋχ. 9 (1993), σσ. 61-98- Μ. Πεπονάκης, 
«Ανέκδοτη έκθεση τοϋ 1889 για καταστροφές καί βεβηλώσεις ναών τής Επαρχίας Πε
διάδας Ηρακλείου» Νέα Χριστιανική Κρήτη, τεϋχ. 9 (1993), σσ. 99-118.

2. Έδώ πρέπει βέβαια νά σημειωθεί, ότι καλό θά ήταν νά γίνει μελλοντικά μιά εργασία 
γιά τίς απαράδεκτες πολλές φορές, όμως μέ καλή πρόθεση, έπεμβάσεις πού πραγματοποιή
θηκαν, λόγψ έλλείψεως ειδικών γνώσεων καί ειδικών, τουλάχιστον κατά τόν εικοστόν αιώ
να σέ κειμήλια καί έργα τέχνης, πού βρίσκονται στους ναούς καί τά Ιδρύματα τής Πόλης.

Μεταξύ αύτών, πρόχειρα, θά μποροΰσαν νά άναφερθοΰν έδώ ή «ανανέωση» τής έπι- 
χρυσώσεως τοϋ τέμπλου τής 'Αγ. Παρασκευής Χάσκιοϊ (Φ. Σ. Φιλιππίδης, Ή νεομάρτνς 

’Αργυρή 1688-1721. Πραγματεία θρησκευτική, ιστορική καί έποικοδομητική. Τό Χάσκιοϊ 
(Τό Πικρίδιον), Κωνσταντινούπολη 1912, σ. 49), ή έπιχρύσωση τών προσκυνηταρίων τοϋ 
'Αγ. Γεωργίου Τσεγκέλκιοϊ καί τών ξυλόγλυπτων πολλών άλλων ναών. Οί αυτό τοΰτο 
έπιζωγραφήσεις τμημάτων τών εικόνων τοϋ τέμπλου τής 'Αγ. Παρασκευής Χάσκιοϊ γύ
ρω στό 1961 (Γ. Θ. Τσέτσης, «Ό Ιερός ναός τής 'Αγίας Παρασκευής Χάσκιοϊ», Απόστο
λος Ανδρέας, άρ. 524 (1961), σ. 3, 4), μερικών ολοκλήρων εικόνων τοϋ νοτίου κλιτούς 
τοϋ ίεροΰ ναού Προφήτου Ήλιού Χρυσουπόλεως γύρω στό 1923, καθώς καί τών εικό
νων τοϋ τέμπλου τοϋ βορείου Παρεκκλησίου τοϋ Ίεροΰ Βήματος τοϋ ίδιου ναοΰ μετά τό 
1991. Πρβλ. Α. Παπά, Ηλιουπόλεως καί Θείρων, «Ή συντήρηση τών μνημείων τοϋ Οι
κουμενικού Θρόνου καί ή Εύρωπαϊκή "Ενωση», ’Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολό
γων Χάλκης 4 (υπό έκδ.).

3. Α. Παπάς, Έλενουπόλεως (Ηλιουπόλεως καί Θείρων), «Τό κάψιμο τών παλαιών 
ιερών εικόνων μέσα στα πλαίσια τοϋ “τέλους” τών ιερών εικόνων», Κληρονομιά 2 (1989), 
σσ. 247-265- Π. Μενεβίσογλου, Σουηδίας, «Διάταξις-Άκολουθία παρασκευής καί καθαγια- 
σμοϋ τοϋ 'Αγίου Μύρου ύπό Δωροθέου Βουλησμά», Θεολογία 62 (1991), σσ. 726, 736-739.

4. Βιβλιογραφία: «Έληστεύθη ό όρθόδοξος ναός τής Ίμβρου», Τό Βήμα, άρ. φύλλου 
6290 (1965)· «Βανδαλισμοί», ’Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 2861 (1977)· «Θρασεία κλο
πή στό ναό τοϋ Σιναϊτικοΰ Μετοχιού στό Βαλατά», Πολίτης, άρ. 157 (1980)· «Κλοπαί 
εικόνων άπό τίς εκκλησίες μας», ’Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως, 7.6.1981· «Ληστεία 
στό Μετοχικό ναό στό Φανάρι», Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 26, 7.4.1986· «Ιεροσυλία 
στον Ιερό Ναό 'Αγίου Νικολάου Τζιμπαλί», Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 1026 (1987)· 
«Dort Kafadar Kilise Soyarken Yakalandi», Terciiman 12.6.1988· «Ιεροσυλία σέ ναό μας», 

’Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως 15.10.1988· «Καί νέα ιεροσυλία σέ ναό μας», Ηχώ Κωνσταν
τινουπόλεως 1.11.1988· K. Gülbek, «Kiliseyi Soyan Çete Yakalapdi», Sabah 22.4.1990· §. 
Karadeniz, «Kilisede Soygun», Sabah 28.7.1990· §. Yilmaz, «Rum Kilisesi Soyuldu», Hiirriyet 
28.7.1990- A. Giiven, «Rum Kilisesinde Milyarlik LsaTablolarim Çalddar», Meydan 23.4.1991 ■ S. 
Teksoy, «DordUncii Kez Soyulan Kilise», Hiirriyet 26.4Λ99\· «Νέα κλοπή ιερών εικόνων», 
Έπτάλοφος, 5.1.1991· «Χάνονται μιά-μιά... Καί νέα κλοπή εικόνων στή Χάλκη», Επτά- 
λοφος, 1.1.1992· «Βρέθηκαν οί εικόνες στή Χάλκη», Έπτάλοφος, 2.1.1992· «Οί Ιερόσυλοι 
τής Μ. Εβδομάδας ξαναχτύπησαν», Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως, 27.4.1992· «Kiliseden 10 
Tablo Çalmdi», Sabah 27.4.1992· «Kiliseden Tablo Çalindi», Milliyet, 27.4.1992· A. Demirta§, 
«Hirsizlar Kiliseye Dadandi... Soyan, Soyana», Hiirriyet, 29.4.1992· «ïkona Hirsizlari Militan
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Ευθύς βέβαια έξ άρχής πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι ή προβληματολογία 
αυτή στο μεγάλο της μέρος, δέν περιορίζεται μόνο στις Ιερές εικόνες, άλλ’ 
έπεκτείνεται καί στα περισσότερα από τα έργα των λοιπών τομέων τής εκ
κλησιαστικής τέχνης, όπως τής αρχιτεκτονικής, τής γλυπτικής καί τής μι
κροτεχνίας.

Καί οί λόγοι, οί όποιοι συντελούν στη δημιουργία καί όχι σπάνια στή 
συνέχιση τών προβλημάτων αυτών, τουλάχιστον σέ ορισμένες χρονικές πε
ριόδους είναι πολλοί καί ποικίλοι, όπως ή έλλειψη ειδικών γνώσεων καί ή 
αδιαφορία άπό μέρους τών αρμοδίων φορέων καί υπευθύνων,5 ή μή ύπαρ
ξη έμπειρογνωμόνων, ή γλισχρότης τών οικονομικών πόρων, λαμβανομέ- 
νων μάλιστα ύπόψη τών άπαιτουμένων μεγάλων κονδυλίων, πράγματα τα 
όποια συνεπάγονται καί τήν πλημμελή συντήρηση καί άποκατάσταση τών 
έργων, οί ύπάρχουσες κλιματολογικές καί λοιπές συνθήκες τού περιβάλλον
τος μέσα στό όποιο βρίσκονται αύτά, ή έλλειψη μέτρων ασφαλείας ή ή άνε-

Çikti», Bugiin, 22.12.1992· «Yasadi§i örglitler Kilise Soymaya Baçladi», Zamen, 22.12.1992· T. 
Akçen, «Terörist Pe§indeki Polis, Tarihi Eser Hirsiziru Yakaladi», Tercüman, 22.12.1992- 
«Kilise Soyguncusu ôzçelik Yakalandi», Terciiman, 27.12.1992· «Kilise Hirsizi Yakalandi», 
Cumhuriyet, 27.12.1992· N. Παλαιόπουλου, ”Ιμβρος. Tò δράμα τον νησιού όπως το εξησα, 
’Αθήνα 1993, σσ. 216-221· «Τά γεγονότα στό Νεκροταφείο τοϋ Νεοχωρίου στήν Πόλη καί 
κάποιες θετικές τουρκικές φωνές», Έπτάλοφος, 9.3.1993- Κ. Δ., «Οί βόμβες πέφτουν βρο
χή», 'Ανατολή, 5.6.1994· «Βανδαλισμών Συνέχεια...», Ανατολή, 8.6.1994· «Kiliseden 300 
Kiloluk Mumluk Çalindi», Yeni Günaydin 16.8.1994- «Kilisede Soygun», Milliyet 16.8.1994- 
«Rum Kilisesinin Mumlugu Çalindi», Beklenen Vakit 16.8.1994· E. Slirek, «Ikona Alarmi», Yeni 
Günaydin 26.8.1994· «Συμμορίες λυμαίνονται έκκλησίες στήν Πόλη», ’Απογευματινή (’Α
θηνών) 31.8.1994· «Νέα κλοπή εικόνων άπό ’Ορθοδόξου ναού τής Κωνσταντινουπόλεως», 
’Ορθόδοξος Τύπος, άρ. 1091 (1994)· «Mezar Farelerine Suçüstü, Beklenen Vakit, 15.9.1994· 
«Six Icons Stolen from Constantinople Church», Orthodox Observer, άρ. 1096, (1994)· «Διάρ- 
ρηξις 'Ιερών Ναών», 'Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως, 30.6.1995 καί Ήχώ Κωνσταν
τινουπόλεως, 30.6.1995· «Διάρρηξις Ιερών Ναών», Έπτάλοφος, 7.4.1995· «Kurznach
richten», Hermeneia, τεϋχ. 3 (1996) σ. 182.

Στήν έργασία βέβαια αυτή μερικές φορές άναφέρονται καί άλλα κλαπέντα ιερά σκεύη 
καί άντικείμενα τών ναών.

Ό γράφων ευχαριστεί καί άπό τή θέση αύτή τούς: Γέροντα Χαλκηδόνος ’Ιωακείμ, 
"Ίμβρου καί Τενέδου Φώτιον, Πριγκηποννήσων Συμεών, Κολωνείας Γαβριήλ, Λύστρων 
Καλλίνικον, Δέρκων Κωνσταντίνον, Θεοδωρουπόλεως Γερμανόν, Τρανουπόλεως Γερμα
νόν, Μετρών καί Άθύρων Θεόκλητον, Τυάνων Φίλιππον, Λαοδικείας ’Ιάκωβον, τόν Μ. 
Οίκον. Μ. Σακκουλίδην, Οίκον. Ν. Πετροπέλλην, Μ. Άρχιμ. (Συνάδων) Δ. Σακάτην, 
Οίκον. Β. Κομνηνόν, καί τούς Α. Άγγελίδην, Σ. Βασιλειάδην, Β. Βίγγαν, Β. Ήγουμενί- 
δην, S. Kovacev, Σ. Μουμπαγιατζόγλου, Σ. Ούζούνογλου, Δ. Ραϊτσανόφσκυ, Ν. Σιρίν, Κ. 
Σταματόπουλον, Α. Στέλλιαν για τις πληροφορίες καί τή βοήθεια πού τοϋ έδωσαν κατά 
τή σύνταξη τής παρούσης μελέτης.

5. Βέβαια αύτά παρατηρούνται δυστυχώς καί σέ χώρους τής έλληνικής έπικράτειας, 
όπου διαφορετικές καί άσφαλώς πολύ προσφορότερες είναι οί συνθήκες καί δυνατότη
τες, οί όποιες υπάρχουν καί πού βασικά δέν δικαιολογούν τήν ύπαρξη τουλάχιστον όρι- 
σμένων έξ αυτών.
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πάρκεια των υφισταμένων καί ικανού προσωπικού, οί επιπτώσεις των έκά- 
στοτε μεταβαλλομένων πολιτικών καταστάσεων, ή χρησιμοθηρία κ.α.

Εξάλλου τό θέμα της κλοπής των ιερών εικόνων, αποτελεί ένα μικρό 
μόνον τομέα της ευρέως σέ διάφορα άνά τόν κόσμον κράτη6 καί από άρ- 
χαιοτάτων χρόνων διαδεδομένης ιεροσυλίας,7 άρπαγής, λεηλασίας καί αρ
χαιοκαπηλίας8 έργων της τέχνης.

Έάν λοιπόν τώρα στρέψουμε τήν προσοχή μας στό πρόβλημα αυτό γε
νικά καί ειδικότερα στην περιοχή τής Πόλης, θά πρέπει νά αναφέρουμε, 
έστω καί σύντομα, τά μοτίβα τά όποια οδηγούν τούς Ιερόσυλους στήν υπε
ξαίρεσή τους. Καί μεταξύ αύτών ασφαλώς είναι όχι, όπως στό παρελθόν, 
τά τής θρησκευτικής επιβολής, τής αγάπης προς τήν τέχνη, τής πλεονεξίας, 
ή καί τής μετέπειτα αύτοπροβολής, άλλα πρωτίστως τής χρησιμοθηρίας καί 
τού οικονομικού οφέλους.

Διότι όπως είναι γνωστό, μετά από τή διεθνή αποκατάσταση τής άνεκτι- 
μήτου καί μοναδικής αξίας τής βυζαντινής τέχνης,9 μέσα στήν παγκόσμια

6. ’Αλεξάνδρου, Περιστεριού, «Ή προστασία των ιερών εικόνων», έφημ. Τό Βήμα 
20.10.1976, σ. 1, 2· F. Zabei, «Mozaik Sergisinde, Aleyhimize Propaganda. Rum’ un “Yavuz 
Hirsiz” Atagi», έφημ. HUrriyet, 5.10.1989. σ. 1, 22' K. Gallas, «Wo der Himmel unter die Räuber 
fallt», Frankfurter Allgemeine Magazin, 30 März 1990· «Ikonen-Schmuggel», Münchner 
Kirchenzeitung 19.7.1992· «Kurznachrichten», Hermeneia, τεΰχ. 2, 8 (1992), σ. 121, τεΰχ. 1, 9 
(1993), σ. 60- Η. Rutishauser, «Kunstraub in der Kathedrale von Chur», Kunstchronik 2 ( 1994)· 
K. Eberhard, «Leserforum», Hermeneia, τεϋχ. 2, 11 (1956), σ. 127· «Ό Άτίλλας συνεχίζει τούς 
βανδαλισμούς ’Εκκλησιών», 'Ορθοδοξία στήν Ελλάδα καί τόν κόσμο, άρ. 11, 1 (1996), σ. 2.

7. Έδώ πρέπει να σημειωθεί, όπως βεβαίωσε στον γράφοντα ό φίλος Δ. Μαυρόπου- 
λος τήν 18.10.1996, ότι στις παλαιότερες γενιές ή υπεξαίρεση ιερών εικόνων καί λειψά
νων, όχι βέβαια από ναούς, δέν θεωρόταν αμάρτημα άφοϋ έξυπηρετοϋσε τήν ικανοποίη
ση διακαούς πόθου τών Χριστιανών νά κατέχουν στό σπίτι τους κάποιο φυλαχτό γιά 
προστασία.

Πάντως κατά τό ’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον οί άφαιροϋντες ιερά άντικείμενα του θυ
σιαστηρίου καθαιροϋνται, ένώ οί ύπεξαιροϋντες έπιπλα ή άλλα σκεύη, πού στολίζουν τό 
ναό άφορίζονται: Κ. Μ. Ράλλης, «Ιεροσυλία», Έλενθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν Λεξι
κόν, τόμ. 6, σσ. 682-683- Τοΰ Αύτοϋ, «Ιεροσυλία», Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια 
12 (1963), σ. 583· Α. Π. Γαβριηλίδης, Διακεκριμένη περίπτωσις κλοπής (Κλοπή πράγμα
τος άφιερωμένου εις τήν θρησκευτικήν λατρείαν. Άρθρον 374 περ. α" Π.Κ. - Ιεροσυ
λία), Άθήναι 1970· «Ιεροσυλία», Υδρία. Ελληνική καί Παγκόσμια Μεγάλη Γενική 
'Εγκυκλοπαίδεια 28 (1983), σ. 56- Σ. Ντάντης, Προβλήματα αρχαιοκαπηλίας ατούς λα
τρευτικούς χώρους, 1984.

8. Η. Η. Pars, Noch leuchten die Bilder. Schicksale und Abenteuer von Meisterwerken der 
Kunst, "Αμβούργο 1964, σσ. 375-395· E. Γ. Πρωτοψάλτης, Ή άρχαιοκαπηλεία τών ξένων 
εν τή τουρκοκρατούμενη Έλλάδι καί τά γλυπτά τής Φιγαλείας, Άθήναι 1970- P. Wesher, 
Kunstraub unter Napoleon, Βερολίνο 1976- G. P. Bracken, Κυνηγοί άρχαιοτήτων στήν 
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1984.

9. Κ. Μπαρούτας, «Ό διάλογος γιά τή βυζαντινή τέχνη στήν "Ελλάδα τού 19ου αιώ
να καί ή αποκατάστασή της», Βυζαντινός Δόμος 5-6 (1992), σσ. 209-233.
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ιστορία της τέχνης, τά έργα αυτής, σημαντικό μέρος τών όποιων αποτελούν 
οί εικόνες, έγιναν ποθητό αντικείμενο όχι μόνο αισθητικής άπολαύσεως, 
άλλα καί χρηματικής καταθέσεως κατά συνέπειαν δέ εμπορικής έκμεταλλεύ- 
σεως.10

’Έτσι σήμερα τίς βλέπουμε άναρτημένες όχι μόνο στα σαλόνια! τών 
πλουσίων καί τών νεόπλουτων ήμετέρων καί ξένων, αλλά ακόμη καί στους 
τοίχους τών κακόφημων χώρων.11

Καί όσον μεν αφορά τό πρώτον, τήν ανάρτηση δηλαδή τών ιερών εικό
νων μέσα στά σαλόνια καί κατ’ έπέκταση στις γκαλερί εικόνων καί τά μου
σεία,12 άκόμη καί τά έκκλησιαστικά, ή συνήθεια αυτή παρά τά θετικά στοι
χεία πού παρουσιάζει, όπως τήν προβολή τής βυζαντινής εικονογραφίας, 
τήν διαφύλαξη, τήν αισθητική άπόλαυση, τήν ποιμαντική καθοδήγηση κ.α., 
έφ’ όσον άπομακρύνει τίς εικόνες άπό τόν λειτουργικό χώρο στον όποιο 
κυρίως άνήκουν, τίς άπομονώνει καί έτσι άρνεΐται τόν κατ' εξοχήν λατρευ
τικό της χαρακτήρα, είναι άπαράδεκτος αν όχι άτέκμαρτος άπό τήν παρά
δοση τής Εκκλησίας μας.13 14

Άπό τήν άλλη πάντως πλευρά, όπως είναι γνωστό, σέ κάθε σχεδόν 
ορθόδοξο σπίτι βρισκόταν καί τό εικονοστάσι, ένα συμπαθές σύμβολο τής 
εύσεβείας τού λαού καί τής προσφυγής του ιδιαίτερα κατά τίς δύσκολες 
στιγμές προς τό θείο, άνάλογο προς τή ρωσική γωνιά τών εικόνων (krasny- 
jugol)'4 καί τή δυτική Herrgottswinkel, ή όποια σύν τοΐς άλλοις μαρτυρούσε 
καί τήν οικονομική κατάσταση τού οικοδεσπότη.

Όμως στή Ρωσία ύπήρχε καί ή σκέπη (Pokrov καί Zapone), δηλαδή ένα 
παραπέτασμα ή κάλυμμα, τό όποιον όταν τό κατέβαζε κανείς, μπορούσε να

10. W. Grasser, έκδ., Antiquitäten als Kapitalanlage, Μόναχο 1975, σσ. 127-137· Τοΰ 
αυτού, Antiquitäten als Hobby, Μόναχο 1977, σσ. 191-193· R. Zerlin, «Der Markt der 
Ikonen seit Beginn der 80er Jahre», Hermeneia, τεΰχ. 2/3, 1 (1985), σσ. 75-79- W. Kasack, 
έκδ., Die geistlichen Grundlagen der Ikone, Μόναχο 1989, σ. 9.

11. ’Αλεξάνδρου, Περιστεριού, Έργον μνημονευθέν 1.
12. Β. Rothemund, Handbuch der Ikonenmalerei, Μόναχο 31985, σσ. 405-410. A. Παπά, 

Ηλιουπόλεως καί Θείρων, «Ό σύγχρονος οικουμενικός χαρακτήρας τής είκόνος καί ό 
ρόλος τής νεοελληνικής εικονογραφίας μέσα σ’ αυτόν», Ή Καθ’ ημάς ’Ανατολή 3 (1996), 
σσ. 5-25.

13. Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ό Παπαδιαμάντης καί ή τέχνη τής ’Ορθοδοξίας», 
Φώτα όλόφωτα. "Ενα άφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη καί τόν κόσμο του, ’Αθήνα 1981, 
σσ. 179-181, 184· Τού Αυτού, «Βυζαντινό Μουσείο ’Αθηνών: Άπό τόν Εύσεβισμό στον 
Αισθητισμό (ή Μικρός ’Αντιρρητικός υπέρ τού ’Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη». Βυζαντινός 
Δόμος 1 (1987), σσ. 121, 127-128· Κ. Kalokyres, «Traditionelle und zeitgenössiche Überle
gungen zur Malerei der Orthodoxen Kirche», Διακονία. ’Αφιέρωμα στή μνήμη Βασιλείου 
Στογιάννου. ’Επιστημονική ’Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(1988), σσ. 476-477· Ν. Thon, «Die Vladimirer Ikone der Gottesmutter kehrt heim», Sankt 
Georgs Blatt 9 (1994), σ. 4.

14. K. Onasch, Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten, Λιψία 1981, σ. 170.
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καλύψει όλόκληρη τήν εικόνα. Προοριζόταν για νά προφυλάσσει τις πλέον 
σεβάσμιες εικόνες, τις όποιες δέν άπεκάλυπταν παρά μόνο σέ όρισμένες τε
λετές, πανηγύρεις ή και στιγμές. Ή σκέπη δέ αυτή χρησιμοποιείται καί σή
μερον στήν Ελλάδα καί τά Βαλκάνια, τοποθετουμένη συνήθως υπό τήν 
μορφή λευκών κουρτινών, οί όποιες συγκροτούνται πλαγίως επί τών μι
κρών εικόνων πού βρίσκονται προ τού εικονοστασίου.15 Κάτι δέ άνάλογον 
υπάρχει καί στήν Αίθιοπική Εκκλησία.16

'Όσον δέ αφορά τήν ανάρτηση τών Ιερών εικόνων σέ κακόφημους χώ
ρους, για λόγους διακοσμητικούς, τούτο είναι ακόμη χειρότερο καί αν ακό
μη όρισμένες άπό τις ενοίκους τών σπιτιών αυτών, λόγψ ασφαλώς τής 
βιωτής τους, παρουσιάζουν καί κάποια στοιχεία μετάνοιας καί προσφυγής 
προς τό θειο, ένεκα τού όποιου καί μεταξύ άλλων συνηθίζουν νά βαπτί- 
ζουν καί διάφορα παιδιά.

Πάντως ή αύξηση αυτή τής ζητήσεως τών εικόνων, πού φυσικά δημιουρ- 
γήθηκε, είχε δυο συνέπειες:

Πρώτον μέν έστρεψε τό ενδιαφέρον τών ίεροσύλων καί τών εμπόρων 
τής τέχνης προς τις ιερές εικόνες. ’Αρκεί εδώ νά σημειωθεί, ότι τουλάχι
στον «στον χώρο τής Ρωσίας καί τών λοιπών κρατών τής άλλοτε Σοβιε
τικής Ένώσεως, λόγψ τών τμηματικά χαωδών καταστάσεων πού επικρα
τούν, παρατηρειται μια δραματική άνοδος τών ληστειών έργων τέχνης, τών 
όποιων διαρκώς μεγαλύτερος αριθμός χάνεται μέσα σέ σκοτεινά κανάλια. 
Περίπου 80% τών εικόνων οί όποιες διατηρήθηκαν μέχρι τού 1980, σύμφω
να μέ μιά ανακοίνωση τού πρώην σοβιετικού 'Υπουργείου Εξωτερικών, 
έχουν κλαπεΐ εν τώ μεταξύ.

Όπως άνέφερε ό συνεργάτης τού τμήματος συντηρήσεως τού Μουσείου 
Άνδρέου Ρουμπλιώφ στή Μόσχα A. Zolondz στό περιοδικό Raboëaja Tri
buna, «κατά τήν εποχή τής έπαναστάσεως τού ’Οκτωβρίου στή Ρωσική αυ
τοκρατορία υπήρχαν γύρω στά 50 εκατομμύρια εικόνων. Έξ αυτών ιδιαίτε
ρα μετά τά άντιθρησκευτικά μέτρα τών 1930 καί 1960 έμειναν ακόμη περί
που 30 πού είναι εκτεθειμένα στις κατά τά τελευταία έτη αύξηθεισες προ
σβολές τών μαφιόμορφα οργανωμένων σπειρών. Προς τό παρόν υπάρχουν 
περισσότερες άπό σαράντα ομάδες λαθρεμπόρων, οί όποιοι έχουν είδικευ- 
θεΐ σέ κλοπές, παράνομες αγορές καί προσφορές έργων τέχνης εκ τής άλ
λοτε Σοβιετικής Ένώσεως καί τής διοχετεύσεώς των στή Γερμανία, Αυ
στρία, Γαλλία καί ’Ιταλία».17

15. Α. Παπά, Έλενουπόλως (Ηλιουπόλεως καί Θείρων), «Σκέπη», Ύόρία47 (1987), 
σ. 414· Τοϋ Αΰτοϋ, «Liturgische Tücher», Reallexikon zur byzantinischen Kunst (1994), σ. 
811.

16. S. Chojnacki, «Die Verehrung Heiliger Bilder in Äthiopien», Hermeneia, τεϋχ. 3, 10 
(1994), σ. 160.

17. S. Chojnacki, «Kurznachrichten», Hermeneia, τεΰχ. 2, 8 (1992), σ. 121.
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Κατά δέ τήν εβδομαδιαία εφημερίδα Moscow News, 27 εκατομμύρια ρω
σικών εικόνων έχουν εξαχθεί έκ της χώρας από τού 1980. Καί τούτο αν
τιστοιχεί προς τα 90% τών ρωσικών έργων τέχνης στις αρχές τής δεκαετη- 
ρίδος.18

'Όμως ô Κ. Eberhard σημειώνει επί τού προκειμένου: «Ποιος αγόρασε ό
λες τις εικόνες αυτές; Δέν πρόκειται μάλλον περί τού ότι εδώ οί επίσημες 
αρχές τής Ρωσίας προσπαθούν να βρούν ένα αποδιοπομπαίο τράγο για τις 
ανόσιες πράξεις τής Έπαναστάσεως; Δέν θεωρώ τήν μέθοδο αυτή σοβαρή».19

Δεύτερον δέ όδήγησε στήν έκβιομηχανοποίηση τής νεοβυζαντινής εικονο
γραφίας20 μέσα στήν όποια περιλαμβάνονται καί οί πλαστές εικόνες, (Iko
nenfälschungen),21 καθώς καί εκείνες πού είναι έγχρωμες χάρτινες αναπαρα
γωγές (Reproduktionen), κολλημένες πάνω σέ ξύλο ή τα παράγωγά του,22 οί 
όποιες ώς φθηνότερες απευθύνονται στό εύρύτερο κοινό.

Φυσικά τό θέμα τής περαιτέρω πωλήσεως ή μή τών Ιερών εικόνων για 
τούς ιερόσυλους αυτούς δέν είχε καμιά σημασία τόσον λόγω τής υφής τής 
«δουλειάς» τους, όσον καί από τό γεγονός, ότι οί πωλούντες καί πολλές

18. S. Chojnacki, «Ikonenschmuggel», Münchner Kirchenzeitung, 19.7.(1992), σ. 9. Πρβλ. 
V. Vitaliev - D. Kartun, Ikonen-Mafia, Βερολίνο 1994.

19. K. Eberhard, Έργονμνημονευθέν.
20. A. Παπά, Έλενουπόλεως (Ηλιουπόλεως καί Θείρων), «Σκέψεις πάνω στή νεοβυ- 

ζαντινή ζωγραφική τής Ελλάδος καί τής Ευρώπης ειδικότερα», Κληρονομιά 19 (1987), 
σσ. 189-190. Του αΰτοϋ, «Ό σύγχρονος οικουμενικός χαρακτήρας τής είκόνος καί ό ρό
λος τής νεοελληνικής εικονογραφίας μέσα σ’αυτόν», Η Καθ’ 'Ημάς ’Ανατολή 3 (1996), 
σσ. 5-25· Του Αύτοϋ, «Περί τού αισθητικού φονταμενταλισμοΰ γενικά καί τού τής νεοβυ- 
ζαντινής έκκλησιαστικής τέχνης ειδικότερα», Centre Orthodoxe Du Patriarchat Oecuméni
que, έκδ., Φονταμενταλισμός καί τρόποι ύπερβάσεώς τον (Études Théologiques de Cham- 
bésy 16), Σαμπεζύ-Γενεύη (υπό έκδ.).

21. W. Heinz - Η. Ο. Mühleisen, «Ikonen. Aspekte der Kunstfälschung und des Betruges», 
Festschrift Für Thomas WUrtemberger, Βερολίνο 1977· Τών Αυτών, «Ikonenfälschung. Die 
Beiträge von Kunstwissenschaft und Theologie, von Kriminologie, Kriminalistik und 
Rechtswissenschaft», Das Münster, άρ. 2 (1977), σσ. 93-111· K. Sommer, «Ikonen», Ein 
Handbuch Für Sammler und Liebhaber, Μόναχο 1979, σσ. 262-263· H. Brenske, Ikonen, Μό
ναχο 1981, σσ. 125-127· R. Zerlin, «Ikonen und Ikonenfälschungen», Galerie Fuchsmann, 
έκδ., Ikonen Russland 15.-19. Jahrhundert. Silberkunst. Katalog 2, Ντύσσελντορφ 1981/82, 
σσ. 15-18.

22. Έδώ θά μπορούσαν μεταξύ άλλων να άναφερθοΰν καί οί άκόλουθοι Οίκοι: 
Antiochian Village Gift Shop Route 711 North P.O.Box 688, Ligonier, Pennsylvania 15658. Ars 
liturgica. Kunstverlag Maria Laach D-5471 Maria Laach Uber Andernach. Atelier d’Icones de la 
Theophanie L’abbaye 11220 Lagrasse. Kordonas Ikonen GmbH, Breslauer Str. 14 D-5805 
Breckerfeld. Orthodox Church Supplies Home and Church Catalog 15, 35 Orchard St. Boston, 
Mass. 02130. Stylite Icons, 37, Salop Rvad, Welshpool, Powys. SY21 7EA (U.K.). Verlag Aurel 
Bongers Recklinghausen 4350 Recklinghausen, Dortmunderstr. 67. Verlagsbuchhandlung Der 
Christliche Osten, Postfach 6746, Grabenberg 6, 8700 Würzburg. F. Colin, Icônes, 8 Rue Notre 
Dame 36180 Pellevoisin, Catalogue 1995-6.
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φορές οί άγοράζοντες «άρχαιόφιλοι» αυτοί δέν διαθέτουν στοιχειώδη ευαι
σθησία, πολύ δέ λιγότερο λατρευτική αντίληψη, ώστε να σεβασθοϋν τά εί- 
κονιζόμενα πρόσωπα καί θέματα.

Καί άναφέρονται αυτά, διότι παλαιότερα στη Ρωσία, όπως π.χ. στην πε
ριοχή των Παλαιοπίστων τής Wjatka, τό πέταμα, τό δόσιμο όπως καί τό 
πούλημα τών εικόνων θεωρόταν αμάρτημα.23

"Αν θελήσουμε τώρα νά καταγράφουμε μέ τή μεγαλύτερη δυνατή συντομία 
τις κλοπές τών εικόνων στούς ναούς τής Πόλης μετά τό 1950, καί κατά 
χρονολογική περίπου σειρά, αύτές είναι οί ακόλουθες:

'Ιερός Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Πριγκήπου (BUyükada): Μεταξύ 
τών ετών 1959-1973. Εικόνες.24

'Ιερός Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, Παναγίας (Çinarh-Merkez) Ίμ
βρου (Ïmroz-Gôkçeada): Προ τής 23.11.1965. Μεγάλος άριθμός εικόνων.25

'Ιερός Ναός 'Αγίου Γεωργίου Καρύπη ’Αντιγόνης (Burgaz): Μεταξύ τών 
ετών 1970-1975. Μιά εικόνα.26 Προ τής 7.6.1981.27

'Ιερός Ναός 'Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης Πασάβαξε (Pa§abahçe): 
Περί τό 1971-1972. Έξη έως επτά εικόνες.28

Κοιμητηριακός 'Ιερός Ναός 'Αγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης Θεραπειών 
(Tarabye): Περί τό 1973. Εικόνες.29

'Ιερός Ναός 'Αγίας Τριάδος Πέραν (Beyoglu): Προ τού ’Ιανουάριου τού 
1973. Εικόνες.30 Περί τήν 27.2.1996. Δυό εικόνες.31

'Ιερός Ναός 'Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος (Kadiköy): Κατά τό 1973. Δε
καέξι εικόνες, μιά αργυρά Λαβίδα, ένα άργυρούν Ζέον, καί ένα άργυροΰν 
κυτίον 'Αγίου "Αρτου. Δυό κλοπές μεταξύ τών ετών 1973 καί 1983, έκ τών 
όποιων ή πρώτη κατά τήν 17.1.1973.32

23. W. Kasack, ~Εργον μνημονευθέν, σ. 9· Κ. Eberhard, «Leserbrief “Gedanken eines 
Sammlers”», Hermeneia, τεϋχ. 2/3, 7 (1991), σ. 133.

24. Κατά πληροφορίες τοϋ Λύστρων Καλλινίκου προς τόν γράφοντα τό 1995.
25. «Έληστεΰθη ό όρθόδοξος ναός τής "Ιμβρου», έφημ. Τό Βήμα, άρ. 6290, 24. 11.21 

(1965), σ. 8‘ Ν. Παλαιόπουλου, Έργονμνημονευθέν, σ. 218.
26. Κυριακή Μαμώνη, «"Ενα μετόχι τοϋ Μ. Σπηλαίου στην ’Αντιγόνη τών Πριγκηπο- 

νήσων "Αγιος Γεώργιος Καρύπης», Πρακτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Αχαϊκών Σπουδών 
(Καλάβρυτα 25-27 Ιουνίου 1983), Αθήνα 1986, σσ. 261-262.

27. «Κλοπαί εικόνων άπό έκκλησίες μας», έφημ. ’Απογευματινή, 7.6.56 (1981), σ. 1.
28. Κατά πληροφορίες τοϋ Α. Άγγελίδη προς τόν γράφοντα τήν 19.9.1994.
29. Κατά πληροφορίες τοϋ Θεοδωρουπόλεως Γερμανοΰ προς τόν γράφοντα τήν 

15.9.1994.
30. Κατά πληροφορίες τοϋ Τρανουπόλεως Γερμανοΰ πρός τόν γράφοντα τήν 11.11.1994.
31. Κατά πληροφορίες τοϋ Τρανουπόλεως Γερμανοΰ πρός τόν γράφοντα τήν 2.3.1996.
32. Κατά πληροφορίες τοϋ Οίκον. Β. Κομνηνοϋ πρός τόν γράφοντα τήν 3.11.1994.
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'Ιερόν Άγιασμα Γενεσίου τής Θεοτόκου Γλυκέων 'Υδάτων (Göksu): Προ 
τής 14.7.1973. Δυο εικόνες καί οκτώ κανδήλες.33

Κατά τό 1977 καί πολλές φορές προσβολές τού χώρου του κυρίως για 
λόγους καταστροφικούς μεταξύ των ετών 1978 καί προ τής 22.6.1995.34

'Ιερός Ναός Άγιου Νικολάου Νεοχωρίου (Yeniköy): Κατά τήν 4.1.1975. 
'Ένα επάργυρο Εύαγγέλιο, ένα άργυρούν Ζέον, ένας αργυρούς σταυρός ά- 
γιασμού, δυό επιστήθιοι σταυροί, καί χρήματα τού Παγκαριού.35

'Ιερά Σκήτη Άγιου Σπυρίδωνος Χάλκης (Heybeliada): Προ τής 11.2.1975. 
Αναθήματα είκόνος, καί χρήματα Παγκαριού.36 Κατά τήν 8.12.1991. Τουλά
χιστον έξη εικόνες έκ τών όποιων τρεις επάργυρες, δυό αργυρά επιθήματα 
είκόνος, καί έν άργυρούν Δισκοπότηρον.37

'Ιερός Ναός Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου: Περί τό 1979. Εικό
νες καί ένας σταυρός.38

'Ιερός Ναός Άγιου Κωνσταντίνου καί Ελένης Σταυροδρομιού: Μεταξύ 
Νοεμβρίου τού 1979 καί ’Ιανουάριου τού 1980. Περί τις εκατό εικόνες, ένα 
πεντάφωτο αρτοκλασίας, ένας αργυρούς δίσκος κ.α.39

Σιναϊτικό Μετόχιο Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου Βαλατά (Balat): Με
ταξύ τής 1-7.5.1980. Δυό αργυρά Δισκοπότηρα, αργυρά τεμάχια σταχώσεως 
Ευαγγελίου, τέσσαρες αργυρές κανδήλες, καί ένα μπρούντζινο μανουάλι.40 
Κατά τό 1990. Ή καμπάνα τού ναού.41

33. Πρακτικόν τής Έφοροεπιτροπής τής Κοινότητος Κανδυλλί τήν 14.7.1973 (Άρ- 
χεΐον Τέρας Μητροπόλεως Χαλκηδόνος). Πρβλ. «Βανδαλισμοί», έφημ. Ήχώ, άρ. 2861, 
5.6.(1977), σ. 1.

34. Κατά πληροφορίες του Χαλκηδόνος ’Ιωακείμ προς τόν γράφοντα τήν 27.6.1995. 
«Διάρρηξις Τερών Ναών», έφημ. ’Απογευματινή, 30.6.70 (1995), σ. 4· έφημ. Ήχώ, άρ. 
3767, 30.6.(1995), σ. 6· «Διάρρηξις Τερών Ναών», Έπτάλοφος, άρ. 52, 7.4.(1995), σ. 9.

35. Α. ’Αλεξιάδη, Οίκον., Έκθεσις προς τήν Μ. Πρωτοσυγκελλίαν τήν 5.1.1975· Ιωα
κείμ, Μελιτηνής, Πρωτοσυγκ., ’Έκθεσις προς τον Πατριάρχην Δημήτριον τήν 9.1.1975 
(ΦΠΟΠ)· «Συμμορίες λυμαίνονται έκκλησίες στήν Πόλη», έφημ. ’Απογευματινή (’Αθη
νών), 31.8.(1994).

36. Ιωακείμ, Μελιτηνής, Πρωτοσυγκ. (Χαλκηδόνος), Έκθεσις προς τόν Πατριάρχην 
Δημήτριον τήν 13.2.1975 (ΦΠΟΠ).

37. «Χάνονται μιά μιά... Καί νέα κλοπή εικόνων στή Χάλκη», Έπτάλοφος, άρ. 10, 1 
(1992), σ. 20- «Βρέθηκαν οί εικόνες στή Χάλκη», Έπτάλοφος, άρ. 11,2.1.(1992), σ. 3.

38. Κατά πληροφορίες του Β. Βίγγα προς τόν γράφοντα τήν 3.10.1994.
39. Κατά πληροφορίες τοϋ Σ. Μπουμπαγιατζόγλου προς τόν γράφοντα τήν 

30.10.1994.
40. «Θρασεία κλοπή στό Ναό τοϋ Σιναϊτικοΰ Μετοχιού στό Βαλατά», Ό Πολίτης, 

άρ. 157, 6.14 (1980), σ. 1· Δαμιανού, Σιναϊου, ’Επιστολή προς τόν Διάκ. Ιάκωβον Σω- 
φρονιάδην, Ύπογραμματέα τής 'Αγίας καί Τέρας Συνόδου (Λαοδικείας), Κάΐρον 6.6.1980. 
I. Σωφρονιάδη, Διακ., ’Επιστολή πρός τόν Σιναίου Δαμιανόν, έν Φαναρίψ 10.6.1980 
(Προσωπικός Φάκελλος άλληλογραφίας τοϋ Λαοδικείας Ιακώβου μετά τής Τέρας ’Αρχιε
πισκοπής Σινά).

41. Κατά πληροφορίες τοϋ Λαοδικείας Ιακώβου πρός τόν γράφοντα τήν 15.11.1994.
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'Ιερός Ναός 'Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου: Προ της 18.5.1980. Εικόνες.42 
Κοιμητηριακός Ιερός Ναός Προφήτου Ήλιου Πριγκήπου: Προ τής 

18.5.1980. Εικόνες.4-’
'Ιερός Ναός Γενεθλίων τής Θεοτόκου Πρώτης (Kmaliada): Προ τής 24.9. 

1980. 'Έξι εικόνες.44
'Ιερός Ναός 'Αγίου Γεωργίου Ποτηρά Άντιφωνήτου Φαναριού (Dra- 

man): Προ τής 7.6.1981. Εικόνες. Κατά Φεβρουάριον τού 1996. Ή καμπάνα 
του ναοϋ.45

'Ιερός Ναός 'Αγίας Παρασκευής Πικριδίου (Hasköy): Προ τής 7.6.1981. 
Δώδεκα εικόνες.46

'Ιερός Ναός 'Αγίου Γεωργίου Έδιρνέκαπου (Edirnekapi): Προ τής 31.3.1982. 
Εικόνες. Κατά τό 1993. Ή καμπάνα τού ναοϋ.47

'Ιερός Ναός 'Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσά Ύψωμαθείων (Kocamustafa- 
pa§a): Πρό τής 31.3.1982. Εικόνες.48 Προ τής 22.4.1990. Εικόνες καί γλυπτά.49 50

'Ιερός Ναός 'Αγίου Δημητρίου Ξηροκρήνης (Kuruçe§me): Πρό τής 31.3. 
1982. Εικόνες.10

Βουλγαρικός 'Ιερός Ναός 'Αγίου Στεφάνου Φαναριού (Fener): Πρό τής 
31.3.1982. Πολλές εικόνες καί ένας κεντητός επιτάφιος.51

'Ιερός Ναός 'Αγίου Γεωργίου Μετοχιού Παναγίου Τάφου Φαναριού: 
Περί τήν 7.4.1986. Δώδεκα εικόνες.52 53

'Ιερός Ναός 'Αγίου Νικολάου 'Αγιας (Cibali, Ayakapi): Κατά τήν 2/3.2.1987. 
Περί τής είκοσιπέντε εικόνες, εκ των όποιων τέσσαρες επάργυρες, ένα επάρ
γυρο Ευαγγέλιο, ένας Επιτάφιος καί τα Βημόθυρα τής Ωραίας Πύλης.52 
Κατά τήν 28.10.1988. Δυό αργυρές έπενδύσεις εικόνων, καί χρήματα Παγ
καριού.54

42. Κατά πληροφορίες του Λύστρων Καλλινίκου προς τον γράφοντα τό 1995.
43. Κατά πληροφορίες του Λύστρων Καλλινίκου πρός τον γράφοντα τό 1995.
44. Καλλινίκου, Πριγκηποννήσων (Λύστρων), Έκθεσις πρός τον Πατριάρχην Δημή- 

τριον τήν 15.3.1980 (Α1ΜΠ).
45. Κατά πληροφορία του Λαοδικείας ’Ιακώβου πρός τον γράφοντα τό 1996.
46. Κατά πληροφορίες τού Σ. Βασιλειάδη πρός τον γράφοντα τήν 15.11.1994.
47. Κατά πληροφορίες τού Λαοδικείας ’Ιακώβου πρός τόν γράφοντα τήν 15.11.1994.
48. ’Ιωακείμ, Μελιτηνής, Πρωτοσυγκ., "Εκθεσις πρός τόν Πατριάρχην Δημήτριον τήν 

31.3.1982 (ΦΠΟΠ).
49. K. Giilbek, Έργονμνημονευθέν.
50. ’Ιωακείμ, Μελιτηνής, Πρωτοσυγκ., Έκθεσις πρός τόν Πατριάρχην Δημήτριον τήν 

31.3.1982 (ΦΠΟΠ).
51. Κατά πληροφορίες τού S. Kovacev πρός τόν γράφοντα τήν 13.12.1994.
52. «Ληστεία στο Μετοχικό ναό στο Φανάρι», 'Ηχώ, άρ. 1026, 7.4. (1986), σ. 1.
53. «Ιεροσυλία στον 'Ιερό Ναό 'Αγίου Νικολάου Τζιμπαλί», έφημ. Ηχώ, άρ.1274, 

3.2. (1987), σ. 1· Ιωακείμ, Μελιτηνής, Πρωτοσυγκ., Έκθεσις πρός τόν Πατριάρχην Δη- 
μήτριον τήν 4.2.1987 (ΦΠΟΠ).

54. ’Ιακώβου, Λαοδικείας, Έκθεσις πρός τόν Μελιτηνής ’Ιωακείμ, Πρωτοσυγκ., τήν
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'Ιερός Ναός 'Αγίου Γεωργίου Μετοχίου Παναγίου Τάφου Νεοχωρίου: 
Κατά Ιούλιον τού 1988. Περί την 2.9.1994. Δυο έως έξη εικόνες, τα Βημό
θυρα καί ένα μανουάλι.55

'Ιερός Ναός 'Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας (Λόντζας) (Ayvansaray): 
Κατά τήν 7.9.1988. Τριάντα εξη εικόνες, εκ των όποιων τέσσαρες επάργυ
ρες, δυό άργυρές επενδύσεις εικόνων, δυό άργυρό επιθήματα άλλων, ενα 
"Αγιον Ποτήριον μετά Δισκαρίου, ’Αστερίσκου, Λαβίδος, Λόγχης καί Κα
λυμμάτων, ενα άργυρούν Ζέον, σταχώσεις δυό Ευαγγελίων, μιά κανδήλα 
καί τέσσαρες τάπητες.56 Περί τήν 5.5.1995. Δυό μικρά μανουάλια.57

Κοιμητηριακός 'Ιερός Ναός 'Αγίου Ελευθερίου Ταταούλων (Kurtulu§): 
Κατά τήν 13 καί 20.10.1988. Δώδεκα εικόνες εκ τών όποιων τρεις χάρτινες, 
ένα επάργυρο Εύαγγέλιο, ένα επάργυρο θυμιατό, ένα Ζέον, έξη μπρούντζι
να κηροπήγια, όκτώ κανδήλες άπό μπαφόν καί ένα ζεύγος Δικηροτρίκηρα.58

Ιερός Ναός 'Αγίας Παρασκευής Βέϊκοζ (Beykoz): Κατά τήν 13.4.1989. 
'Έξι έως επτά εικόνες.59

Παρεκκλήσιο 'Αγίου Κυριάκού Πατριαρχικού Νεκροταφείου Έγρήκαπου 
(Egrikapi): Περί τό 1990. Μιά εικόνα.60

'Ιερός Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (Παναγίας τών Ουρανών Σαλμα- 
τομβρουκίου) (Salmatomruk): Κατά τήν 15.6.1990. Είκοσιμία εικόνες, δυό 
"Αγια Ποτήρια, δέκα τεμάχια Καλυμμάτων 'Αγίας Τραπέζης, δυό 'Ιερατικές 
Στολές καί δυό τάπητες.61

'Ιερός Ναός 'Αγίου Παντελεήμονος Κουσγουντζουκίου (Kuzguncuk): 
Κατά τήν 26.6.1990. Σαράντα επτά εικόνες, εκ τών όποιων δέκα τρεις ε
πάργυρες καί δυό αργυρά έπιθήματα.62 Κατά τήν 6.1.1994. Μιά χάρτινη ει
κόνα μέ μετάλλινη επένδυση.63

31.10.1988 (ΦΠΟΠ)- «Καί νέα ιεροσυλία σέ ναό μας», έφημ. Ήχώ, άρ.1790, 1.11. (1988), 
σ. 1.

55. «Νέα κλοπή εικόνων από όρθοδόξου ναού τής Κωνσταντινουπόλεως», ’Ορθόδο
ξος Τύπος, άρ. 1091, 2.9.34 (1994), σ. 4. Πρβλ. A. Demirtaç, Έργον μνημονευθέν. Κατά 
πληροφορίες του Β. Βίγγα προς τον γράφοντα τήν 3.10.1994.

56. ’Ιακώβου, Λαοδικείας, "Εκθεσις προς τον Μελιτηνής Ιωακείμ, Πρωτοσυγκ., τήν
31.10.1988 (ΦΠΟΠ).

57. Κατά πληροφορίες τοϋ Λαοδικείας ’Ιακώβου πρός τον γράφοντα τήν 20.5.1995.
58. «Ιεροσυλία σέ ναό μας», Ήχώ, άρ. 1776, 15.10. (1988), σ. Γ Θεοκλήτου, Άμφι- 

πόλεως (Μέτρων καί Άθύρων), "Εκθεσις πρός τόν Μελιτηνής ’Ιωακείμ, Πρωτοσυγκ., τήν
19.10.1988 (ΦΠΟΠ). Πρβλ. «Καί νέα ιεροσυλία σέ ναό μας», Ήχώ, άρ. 1790, 1.11.(1988) 
σ. 1.

59. Κατά πληροφορίες τοϋ Α. Άγγελίδη πρός τόν γράφοντα τήν 27.9.1994.
60. Κατά πληροφορίες τοϋ Β. Ήγουμενίδη πρός τόν γράφοντα τήν 10.2.1996.
61. Β. Τραπεζάνογλου, "Εκθεσις πρός τόν Μελιτηνής ’Ιωακείμ, Πρωτοσυγκ., τήν 

18.6.1990 (’Αρχείο Κοινότητος Σαλματομβρουκίου).
62. (Ν. Πετροπέλλη, Οίκον.), Κατάλογος κλαπεισών είκόνων έκ τής γενομένης ιερο

συλίας, τή 26η ’Ιουνίου 1990, έν τφ Περφ Ναφ τοϋ Άγιου Παντελεήμονος Κουσγου-
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'Ιερός Ναός Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου Προπόδων Ταταούλων (Dolap- 
dere): Προ τής 23.4.1991. Πέντε έως έξι εικόνες, τάπητες καί χρήματα κιβω
τίων βοήθειας.63 64

'Ιερόν 'Αγιασμα 'Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης Γλώσσας Πριγκήπου: 
Κατά τό 1992. Μιά μαρμαρογλύπτη εικόνα.65

'Ιερός Ναός 'Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου (Bebek): Κατά τό 1992. Δυο 
εικόνες.66

Κοιμητηριακός 'Ιερός Ναός 'Αγίου ’Ιγνατίου Μακρού Λειβαδιού (Uzun- 
çayir, Hasanpa§a) Χαλκηδόνος. Κατά τήν 22.4.1992. Τέσσαρες εικόνες καί 
δυό κανδήλες από μπαφόν.67 Κατά τήν 22.6.1995. Έξι εικόνες έκ των οποί
ων μιά επάργυρη καί πέντε χάρτινες, πέντε αργυρές κανδήλες καί τέσσαρες 
τάπητες.68

Κοιμητηριακός 'Ιερός Ναός Προφήτου Ήλιου Μεγάλου Ρεύματος (Arna- 
vutköy, Etiler): Κατά τήν 25.4.1992. Δεκατρείς εικόνες, διάφορα αργυρά 
σκεύη όπως Δισκοπότηρο, θυμιατό, κηροπήγια κ.ά.69

Κοιμητηριακός 'Ιερός Ναός 'Αγ. Γεωργίου Μεσαχώρου (Ortaköy): Προ 
τής 29.4.1992. Μιά εικόνα.70

'Ιερός Ναός 'Αγίου Νικολάου Γαλατά (Calata): Προ τής 22.12.1992. 
’Οκτώ εικόνες, πέντε πίνακες, ένα θυμιατό καί ένας σταυρός.71

'Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή (Balikli): Κατά τό 1993. Εικόνες.72
'Ιερός Ναός 'Αγίου Φωκά Όρτάκιοϊ (Ortaköy): Κατά τό 1993. Μιά εικό

να. Κατά τήν 27.8.1994. Μιά εικόνα.73

ντζουκίου. Τοΰ Αύτοΰ, Κατάλογος εΰρεθέντων εικόνων υπό τής αστυνομίας, έκ τών κλα- 
πεισών εικόνων έκ τής γενομένης ιεροσυλίας, τή 26η ’Ιουνίου 1990, έν τφ Ίερφ Ναφ τοΰ 
'Αγίου Παντελεήμονος Κουσγουντζουκίου (AKK). §. Yilmaz, ~Εργονμνημονευθέν.

63. Κατά πληροφορία τοΰ Οίκον. Ν. Πετροπέλλη προς τόν γράφοντα τήν 6.4.1996.
64. «Νέα κλοπή εικόνων», Έπτάλοφος, άρ. 2.5.1 (1991) 3. A. Giiven, 'Εργονμνημο

νευθέν· S. Teksoy, Έργον μνημονευθέν.
65. «Τά γεγονότα στό Νεκροταφείο τοΰ Νεοχωρίου στήν Πόλη καί κάποιες θετικές 

τουρκικές φωνές», Έπτάλοφος, άρ. 30, 9.3. (1993) 16.
66. Κατά πληροφορίες τοΰ Τυάνων Φιλίππου προς τόν γράφοντα τήν 18.1 Π 994.
67. Κατά πληροφορίες τοΰ Ν. Σιρίν προς τόν γράφοντα τήν 14.11.1994.
68. Κατά πληροφορίες τοΰ Χαλκηδόνος ’Ιωακείμ προς τον γράφοντα τήν 27.6.1995. 

«Διάρρηξις 'Ιερών Ναών», ’Απογευματινή, 30.6.70 (1995), σ. 4· ’Ηχώ, άρ. 3767, 30.6. 
(1995), σ. 6. «Διάρρηξις Ιερών Ναών», Έπτάλοφος, άρ. 52, 7.4. (1995) 9.

69. «Οί 'ιερόσυλοι τής Μ. Έβδομάδος ξαναχτύπησαν», Ήχώ, άρ. 2827, 27.4 (1992) 1. 
Πρβλ. «Kiliseden 10 Tablo Çalindi», Sabah 27.4. (1992)· «Kiliseden Tablo Çalindi», Milliyet, 
27.4. (1992).

70. Κατά πληροφορίες τοΰ Τυάνων Φιλίππου προς τόν γράφοντα τήν 27.3.1996.
71. «Yasadiçi örgütler Kilise Soymaya Baçladi», Zaman, 22.12. (1992). T. Akçan, Έργον 

μνημονευθέν.
72. Έξ αυτοψίας τοΰ γράφοντος.
73. Κατά πληροφορία τοΰ Τυάνων Φιλίππου προς τόν γράφοντα τήν 18.11.1994.
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'Ιερά Μονή 'Αγίου Γεωργίου Κουδουνά Πριγκήπου: Κατά το Φθινόπω- 
ρον του 1993. Τρεις εικόνες εκ των οποίων δυο χάρτινες.74

Πατριαρχικός 'Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Φαναριού: Πριν άπό τήν
20.3.1994. Περισσότερες άπό τις δυο εικόνες, δυό πλαίσια εικόνων, ένας 
σταυρός ευλογίας, άμφια, σμάλτα σάκκων, σφραγίδες Κοινοτήτων, ειδώλια 
κ.ά.75

'Ιερός Ναός 'Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου (Sarma§ik): Προ του Μαΐου 
τού 1994. Δυό εικόνες καί πιθανά ένα βυζαντινό ανάγλυφο.76

'Ιερός Ναός Προφήτου Ήλιου Χρυσουπόλεως (Usklidar): Περί τήν
1.5.1994. Δυό ξυλόγλυπτοι άγγελοι του Επιταφίου. Κατά τήν 23.11.1994. 
Μια εικόνα.77

Κοιμητηριακός 'Ιερός Ναός Άναλήψεως Μακροχωρίου (Bakirköy): Κατά 
τήν 1.8.1994. Εικόνες.78

Κοιμητηριακός 'Ιερός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή (§1§1ϊ): Κατά 
τήν 3/4.8.1994. Τέσσαρες εικόνες, δυό πολυέλαιοι, τέσσαρα μικρά κηροπή
για, καί χρήματα Παγκαριού.79 Κατά τήν 16.8.1994. 'Ένα μεγάλο μπρούντζι
νο μανουάλι.80

'Ιερός Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Γλυκέος (Eski Bademli) ’Ίμβρου: 
Προ τής 26.8.1994. Τριάκοντα εικόνες.81

'Ιερός Ναός 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου των Έφέντηδων Ξηροκρή- 
νης. Κατά τήν 25/26.2.1995. Τρεις εικόνες, τα Βημόθυρα, τρία μεγάλα μα
νουάλια.82

74. Κατά πληροφορίες τοΰ Μ. Άρχιμ. Δ. Σακάτη προς τον γράφοντα τήν 4.11.1994.
75. Κατά πληροφορίες τοΰ Κολωνείας Γαβριήλ προς τον γράφοντα το 1995 καί τήν 

2.6.1996.
76. Κατά πληροφορία τοΰ Κ. Σταματόπουλου προς τον γράφοντα τήν 17.10.1994.
77. Κατά πληροφορίες τοΰ Σ. Ούζούνογλου προς τον γράφοντα τήν 24.11.1994.
78. «Νέα κλοπή εικόνων άπό όρθοδόξου ναοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως», ’Ορθόδο

ξος Τύπος, άρ. 1091,2.9.34 (1994) 4.
79. Σημείωμα ύπ’ άρ. 217 καί ημερομηνίαν 8.8.1994 πρός τούς 'Αρμοδίους (ΦΠΟΠ). 

Πρβλ. «Βανδαλισμών Συνέχεια...», ’Ανατολή, άρ. 66, 8.6. (1994), σ. 1· «Νέα κλοπή εικό
νων άπό όρθοδόξου ναοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως», ’Ορθόδοξος Τύπος, άρ. 1091, 
2.9.34 (1994), σ. 4.

80. «Kiliseden 300 Kiloluk Mumluk Çalindi», Yeni Günaydin, 16.8. (1994). ΙΙρβλ. 
«Kilisede Soygun», Milliyet, 16.8. (1994)· «Rum Kilisesinin Mumlugu Çalindi», Beklenen 
Vakit, 16.8. (1994).

81. Διοικητικά Πρακτικά 'Αγίας καί 'Ιερός Συνόδου 26.8. (1994)· E. Slirek, Έργον 
μνημονευθέν. «Βανδαλισμών Συνέχεια...», ’Ανατολή, άρ. 66, 8.6. (1994), σ. 1· «Νέα 
κλοπή εικόνων άπό όρθοδόξου ναοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως», ’Ορθόδοξος Τύπος, άρ. 
2.9.34 (1994) 4· «Six Icons Stolen from Costantinople Church», Orthodox Observer, άρ. 1096, 
10.58 (1994) 9.

82. Κατά πληροφορίες τοΰ Τυάνων Φιλίππου πρός τον γράφοντα τήν 28.2.1995.
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'Ιερός Ναός Παναγίας Έλπίδος Κοντοσκαλίου (Kumkapi): Κατά τήν 20.3. 
1995. Μια εικόνα καί ένα μανουνάλι.83

Ιερός Ναός 'Αγίου Δημητρίου Ταταούλων: Κατά τήν 13.5.1996. Ένα 
Ευαγγέλιο μέ αργυρά στάχωση.84

Έκ των ανωτέρω καί τών σχετικών λεπτομερειών τών κλοπών, οί όποιες 
άναφέρονται στην παρατιθέμενη βιβλιογραφία, εξάγονται τά ακόλουθα συμ
περάσματα:

1. Είναι οπωσδήποτε ανησυχητικός ό άριθμός τών κλοπών ιερών ει
κόνων, οί όπο'ιες έχουν γίνει στους ιερούς ναούς τής 'Ιεράς ’Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως καί τών παρακειμένων σ’ αυτήν 'Ιερών Μητροπόλεων 
Χαλκηδόνος, Δέρκων, Πριγκηποννήσων καί ’Ίμβρου καί Τενέδου, άφοϋ άπό 
τούς ένενήκοντα τέσσαρας υπάρχοντας άνω τών πεντήκοντα έχουν προσ
βληθεί μόνο κατά τό διάστημα μεταξύ τών ετών 1959 καί 1996.

Κατ’ αυτό έχουν διαπραχθεί περισσότερες άπό τις εξήκοντα επτά κλο
πές, πού είχαν ως άποτέλεσμα τήν υπεξαίρεση άνω τών τετρακοσίων δεκα
τριών εικόνων.

Έκτος τούτου οί κλοπές αυτές, πράγμα τό όποιο πρέπει ιδιαίτερα νά 
ύπογραμμισθεΐ, είναι κυρίως εκείνες πού έχουν γίνει γιά τόν α ή β λόγον 
κατά τό μάλλον ή ήττον γνωστές πρώτον διά τού όμογενειακού καί τού 
λοιπού εγχωρίου τύπου, μέ άναφορές καί εις τόν εξωτερικό τοιοΰτο, καί 
δεύτερον διά τής συνήθους πληροφοριακής οδού, ή όποια τουλάχιστον γιά 
τις παλαιότερες περιπτώσεις, ένεκα εύνοήτων λόγων καί δυσχερής είναι 
καί έλλειπής.

Άρα υπάρχουν καί άλλες, δυστυχώς όχι λίγες, πού παραμένουν καί 
ίσως θά παραμένουν ακόμη επί μακράν άγνωστες. Προς τούτοις καί τά 
στοιχεία περί τών εικόνων, τά όποια άναφέρονται στον τύπο κυρίως, άλλά 
καί στά σχετικά έγγραφα τών εκκλησιαστικών άρχείων είναι γενικού χαρα- 
κτήρος, χωρίς νά έχουν πληρότητα καί νά είναι άπηλλαγμένα σφαλμάτων.

Καί ναι μέν, προς διαλεύκανσιν τών κλοπών, βρίσκονται στούς διάφο
ρους ναούς ώς επί τό πλεΐστον πρόχειροι καί υποτυπώδεις χειρόγραφοι ή 
στή γραφομηχανή καί συχνά ανέκδοτοι κατάλογοι85 τών ιερών εικόνων,

83. Κατά πληροφορίες τού Μ. Πρωτοπρ. Μ. Σακουλίδη προς τόν γράφοντα τήν 
6.4.1995.

84. Κατά πληροφορίες του Πέργης Ευαγγέλου προς τόν γράφοντα τήν 15.5.1996.
85. Μερικοί άπό τούς πλήρως ή τμηματικά δημοσιευμένους καταλόγους περιλαμβάνον

ται στά έξης: Β. Κουτλουμουσιανοϋ, Υπόμνημα Ιστορικόν περί τής κατά τήν Χάλκην 
μονής τής Θεοτόκον, Κωνσταντινούπολη 1846, σσ. 73-101· Γ. Π. Γεωργιάδη, Ό έν Γα
λατά 'Ιερός Ναός τοϋ Άγιου Ίωάννου τών Xίων, Κωνσταντινούπολη 1898, σσ. 312-315· 
Μ. I. Γ(εδεών), «’Αναγραφή παλαιοτέρων Ιερών εΙκόνων, άμφιων καί σκευών (’Αρχιεπι
σκοπής Κωνσταντινουπόλεως)», Εκκλησιαστική Αλήθεια 31 (1911), σσ. 92-93, 102-103, 
108-109, 143-144· Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης Χρυσουπόλεως, Έκθεσις πεπραγμέ
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σκευών, άμφιων καί λοιπών αντικειμένων αυτών, όμως καί οί κατάλογοι 
αυτοί, οί όποιοι έχουν συνταχθεΐ σε ποικίλα χρονικά διαστήματα καί συ
χνά όχι άπό το ίδιο πάντως μή ειδικό πρόσωπο, παρουσιάζουν μεταξύ 
τους διαφορές, άλλαγές, προσθήκες, άφαιρέσεις κ.ά., ούτως ώστε νά γίνεται 
πολύ δυσχερής ή ταύτιση τών έργων τά όποια εμπεριέχουν. Χωρίς δέ άμφι- 
βολία μιά συστηματική συγκριτική διερεύνησή τους άφ’ ενός καί άντιπαρα- 
βολή προς τό ύπάρχον σήμερον υλικό άφ’ έτέρου, «πολλά» θά έφερε στό 
φώς.

Έπί πλέον στήν Πρωτοσυγκελλία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου υπάρ
χουν τρεις χαρτοφύλακες-κατάλογοι (Koleksiyon Envanter Defteri), στους 
όποιους βέβαια είναι καταγεγραμμένα τά άρχαιολογικής μόνον άξίας άντι- 
κείμενα τών άκολούθων εκκλησιών τής Πόλης: Οικουμενικόν Πατριαρχειον, 
"Αγιος Στέφανος Γεσήλκιοϊ, "Αγιος Νικόλαος Τόπκαπου, "Αγιος Νικόλαος 
Τζιμπαλί, "Αγιος Δημήτριος Σαρμασικίου, Παναγία Σούδα Έγρήκαπου, Ζω- 
οδόχος Πηγή Βαλουκλή, Άνάληψις Ύψωμαθείων, Ταξιάρχαι Στένης, "Αγιος 
Γεώργιος Κυπαρισσάς Ύψωμαθείων, Παναγία Έξ Μαρμάρων, Κοίμησις 
τής Θεοτόκου Βεσικτάς, "Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος Σινά, "Αγιος Χαρά
λαμπος Βεβεκίου, "Αγιος Γεώργιος Νεοχωρίου, "Αγιος Γεώργιος Τσεγκέλ- 
κιοϊ, Παναγία Νεοχωρίου, 'Αγία Παρασκευή Θεραπειών, 'Αγία Παρασκευή 
Βουγιούκδερε, "Αγιος Νικόλαος Χάλκης, "Αγιος Νικόλαος Πριγκήπου, 
"Αγιος Δημήτριος Πριγκήπου, Μεταμόρφωσις ’Αντιγόνης, Γενέθλιο τής Θεο
τόκου Πρώτης, Μεταμόρφωσις Πρώτης καί 'Αγία Τριάς Χαλκηδόνος.86

νων τοϋ έτους 1920 Δεκεμβρίου 18 μέχρι 28 Φεβρουάριου του 1922, Κωνσταντινούπο
λη 1922, σσ. 7-8, 20-23· Γ. Α. Σωτηρίου, Κειμήλια τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
’Αθήνα 1937· Ε. Κουρίλα, Κορυτσάς, «Τά κειμήλια τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί 
τού Πρωτάτου τοϋ Άγιου Όρους», 'Ορθοδοξία 24 (1949), σσ. 146-168, 227-245, 404-405· 
Α. Παπά, Διακ., ('Ηλιουπόλεως καί Θείρων), «Είς νέος κατάλογος τοϋ σκευοφυλακίου 
τής έν Χάλκη ίεράς μονής τής Άγιας Τριάδος», Άνάλεκτα, άρ. 17/8 (1968/1969), σσ. 98- 
122- Του Αΰτοΰ, «Εις χειρόγραφος κατάλογος τοϋ σκευοφυλακίου τής έν Χάλκη ίεράς 
μονής τής Αγίας Τριάδος», Πάνταινος 62 (1970), σσ. 253-260- Τοϋ Αύτοΰ, «Ό Ιερός 
ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Βλάχσαραϊ καί οί Ιερές εικόνες τά άμφια καί τά λοιπά 
αντικείμενά του», 'Απόψεις. Περιοδική 'Έκδοση τοϋ Συλλόγου ’Εκπαιδευτικών Λειτουρ
γών τοϋ Κολλεγίου 'Αθηνών 6 (1992), σσ. 33-59- Ιακώβου Λαοδικείας, «Λειτουργικοί 
άναμνήσεις κειμήλια», Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης 3 (1994), σσ. 
247-253.

86. Τούς καταλόγους δέ αυτούς, δύο τών όποιων περιέχουν τά χειρόγραφα τοϋ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου, έχει έτοιμάσει μέ άπόφαση τής Άγιας καί Ίεράς Συνόδου, ό 
τότε Γραμματεύς τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Δ. Ραϊτσανόφσκυ, σύμφωνα μέ πληρο
φορίες τοϋ όποιου προς τόν γράφοντα τήν 6.1.1994, ή έργασία περατώθηκε τό 1993 σέ 
δυό λευκώματα, ένα τών όποιων βρίσκεται στό Μουσείο Τουρκικής καί Τσλαμικής Τέ
χνης τής Πόλης. Οί κατάλογοι αυτοί έγιναν έγιναν κατόπιν έπανειλημμένων συστάσεων 
τής Διευθύνσεως τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί τοϋ ύπ’ αυτό ύπαγομένου παραπάνω 
Μουσείου προς τό Πατριαρχείο, καί δή βάσει τοϋ νόμου 1710/1973. Τής έργασίας δέ
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Κάτι ανάλογο έχει γίνει καί για τούς ναούς της 'Ιερός Μητροπόλεως 
"Ιμβρου καί Τενέδου.87

’Έτσι όλα αύτά ασφαλώς καθιστούν το πολύ λεπτό από τή φύση του 
πρόβλημα τής συστηματικής έρεύνης τής κλοπής των ιερών εικόνων χαώδες 
καί δυσχερές.

2. Οί κλοπές αύτές, ποικίλες ως προς τό μέγεθος τους, μερικές φορές 
έχουν έπαναληφθεΐ στούς ίδιους ναούς, άλλα καί σέ άλλους μέσα σέ μικρά 
ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα καί μέ τις ίδιες ή παρόμοιες μεθόδους 
διαρρήξεως, όπως τής παραβιάσεως τών ξύλινων ή σιδηρών θυρών, τού 
κοψίματος τών σιδηρών κιγκλιδωμάτων καί τής θραύσεως τών παραθύρων, 
τής διανοίξεως όπών στούς τοίχους ή τή στέγη, τής εισόδου άπό ανοίγματα 
έξαερισμού μέ τή χρησιμοποίηση παιδιών κ.ά., πράγματα τά όποια οδηγούν 
στό συμπέρασμα, ότι οί ιερόσυλοι συχνά ήταν τά ίδια πρόσωπα.

Συναφώς πρέπει νά άναφερθεί εδώ πρώτον, ότι τής κλοπής συνήθως 
προηγείτο επισήμανση τών άξιολόγων προς υπεξαίρεση έργων (Beutekunst) 
υπό δήθεν φιλοθεαμόνων περιηγητών καί «προσκυνητών» κατά τις ώρες 
τών Τερών ’Ακολουθιών ή καί εκτός αύτών. Τούτο όμως δέν σημαίνει, ότι 
ένίοτε έκλάπησαν καί μικρός ή άσημάντου αξίας έργα, πράγμα τό όποιο 
μαρτυρεί τόν όχι «έπαγγελματικόν» πάντοτε χαρακτήρα τών Ιερόσυλων. Οί 
κλοπές πάντως καθ’ έαυτές έχουν γίνει συνήθως όταν οί εκκλησίες είναι 
κλειστές, κατά τήν νύκτα, χωρίς βέβαια νά αποκλείεται καί ή ημέρα, ακόμη 
δέ καί κατά τή διάρκεια όρισμένων Τερών ’Ακολουθιών.

Δεύτερον, ότι μερικές φορές στή θέση τών άφαιρουμένων εικόνων, έτο- 
ποθετούντο επί τό συστηματικότερον αμέσως έτοιμες πλαστές88 τοιαύτες, 
δηλαδή κακότεχνα όμοιώματά τους κατασκευασθέντα προσφάτως. Τούτο 
χωρίς αμφιβολία καθίστα εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον για ένα ακόμη 
χρονικό διάστημα δυσκολότερη τήν εξακρίβωση τής ύπεξαιρέσεώς των. Μά
λιστα δέ όταν πρόκειται για μικρές εικόνες τού Τέμπλου ή Προσκυνητα- 
ρίων. Τέτοιες περιπτώσεις απαντούν στις οργανωμένες καί άπό μακρού 
σχεδιασμένες κλοπές πού έγιναν στον "Αγ. Γεώργιο Ποτηρά Άντιφωνήτη, 
στήν 'Αγία Παρασκευή Χάσκιοϊ, κυρίως στον "Αγιο Κωνσταντίνο καί Ελέ
νη Σταυροδρομιού, στό Γενέθλιο τής Θεοτόκου Πρώτης, στον "Αγιο Γεώρ
γιο Καρύπη ’Αντιγόνης κ.ά.

αυτής προηγήθη επισήμανση τών έργων άπό κλιμάκιο ειδικών έκ τών Μουσείων ’Αρχαι
ολογικού, Τόπκαπου, 'Αγίας Σοφίας καί Τουρκικής καί Ίσλαμικής Τέχνης.

87. Κατά πληροφορίες τού Ίμβρου καί Τενέδου Φωτίου προς τον γράφοντα τήν 
2.12.1994 άρμόδιοι τού Μουσείου Δαρδανελίων (Çanakkale) κατέγραψαν τά άρχαιολο- 
γικής άξίας άντικείμενα τών ναών τών νήσων γύρω στό 1982, χωρίς όμως νά παραδώ
σουν εν σώμα τού λευκώματος στήν Ιερά Μητρόπολη.

88. Πρβλ. τό Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Έπιτίμιον τού Οικουμενικού Πατριάρχου 
Δημητρίου άπό τής 13.5.1980. Ε. Κεχαγιόγλου, Συμπληρωματική έκθεση πρός τόν Μη
τροπολίτην Πριγκηποννήσων Καλλίνικον τήν'22.2.1980 (ΑΙΜΠ).
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Κάποιες τέλος φορές άντικαθιστώντο μέ άλλες παλαιές τού ίδιου ναού, 
τοϋθ’ όπερ μπορεί νά εξακριβωθεί άπό τά έναπομείναντα τμήματα των 
αργυρών επενδύσεων (πουκαμίσων) των εικόνων, τά όποια δέν προσαρμό
ζονται βέβαια προς τήν «νέα» τοιαύτη. Τούτο συνέβη, μεταξύ άλλων καί 
στον Πατριαρχικό ναό τού 'Αγίου Γεωργίου Φαναριού.

3. Οί κλοπές αυτές έχουν πραγματοποιηθεί άπό οργανωμένες ή μή σπεί
ρες, όπως στον βουλγαρικό ιερό ναό τού 'Αγίου Στεφάνου, στον 'Άγιο Δη- 
μήτριο Κουρούτσεσμε, στον Άγιο Γεώργιο Κυπαρισσά ύψωμαθείων, στον 
Άγιο Γεώργιο Ποτηρά Άντιφωνήτη, στό Γενέθλιο τής Θεοτόκου Πρώτης, 
στόν Άγιο Γεώργιο Καρύπη ’Αντιγόνης καί σέ δυο ναούς τής περιφερείας 
Έδιρνέκαπου,89 ή άπό μεμονωμένα άτομα, βοηθούμενα δυστυχώς όχι σπά
νια άπό τούς νεωκόρους τών ναών.

Καί αυτά ήταν ποικίλης ηλικίας, έμπειρα ή μή καί δή όχι μόνον αλλο
γενή καί άλλόθρησκα, άνήκοντα σέ διάφορα κοινωνικά στρώματα καί επαγ
γέλματα όπως αρχαιοπώλες, ζωγράφοι, γιατροί, έμποροι, εργάτες άναστη- 
λώσεων καί επισκευών, νεωκόροι, κ.ά., αμέσως, εμμέσως ή ούδόλως σχετι- 
ζόμενα μέ τούς ναούς, άλλά δυστυχώς καί ετερόδοξοι ή ακόμη καί ομογε
νείς.90

4. Οί δράσται, παρά τις έκάστοτε άμεσες αναφορές καί καταγγελίες τών 
υπευθύνων προς τά αρμόδια όργανα τής ασφαλείας τής περιοχής ή καί 
εύρύτερον παραμένουν συνήθως άγνωστοι καί άσύλληπτοι, άν καί τούτο 
δέν είναι απόλυτο.91 Πάντως καταδεικνύει τήν «δύναμη» τήν όποια διαθέ
τουν.

’Έτσι οί εικόνες πού έχουν κλαπεί σπανίως άνευρίσκονται, άφού διοχε
τεύονται στούς αρχαιοπώλες, στήν Κλειστή ’Αγορά τής Πόλης (Kapahçar§i), 
καί στούς εγχώριους συλλέκτες ή τού εξωτερικού. Έάν δέ τύχει νά βρεθούν 
καί νά έπιστραφούν υπό τής άστυνομίας, οί περισσότερες απ’ αύτές είναι 
εκείνες πού έχουν μικρή ή σχεδόν καμμιά άξια.92

89. Μελιτηνής ’Ιωακείμ, Πρωτοσυγκ., Έκθεσις πρός τον Οικουμενικόν Πατριάρχην 
Δημήτριον τήν 31.3.1982 (ΦΠΟΠ).

90. Μεταξύ αυτών θά μπορούσαν νά άναφερθοΰν καί οί έξης: Α. Βαρούλας, Δ. Ίστι- 
νάδης (νωκόρος), Α. Κανδύλης, Ε. Κεχαγιόγλου (νεωκόρος), I. Ντολασάν, Π. Τσόκγιασά 
(νεωκόρος), Ο. Aygiin, Ο.Β., A. Bodur (αρχαιοπώλης), K. D., Μ. Dag, B. Demir (νεωκόρος), 
Μ. Ε., Η. Kopal, K. Ozçelik, Y. San (ζωγράφος), S. Silahtaroglu, S.U., S. M. Yunga κ.ά.

91. «Dort Kafadar Kilise Soyarken Yakalandi, Tercüman, 12.7. (1988). K. GUlbek, Έργον 
μνημονευθέν· «ikona Hirsizlan Militan Çikti», Bugün, 22.12. (1992)· «Yasadi§i Orglitler 
Kilise Soymaya Ba§ladi», Zaman, 22.12. (1992)· T. Akçen, Έργον μνημονευθέν· «Kilise 
Hirsizi Yakalandi», Cumhuriyet, 27.12. (1992)· «Kilise Ve Soyguncusu Ozçelik Yakalandi», 
Tercüman, 27.12. (1992).

92. Φιλαρέτου, Μ. Άρχιμ. - N. Σαρρή, Έκθεσις πρός τον Πατριάρχην Άθηναγόραν 
τήν 16.9.1966 (Φάκελοι ΙΊρωτοσυγκελλίας Οικουμενικού Πατριαρχείου, Β). «Βρέθηκαν οί 
εικόνες στή Χάλκη», Έπτάλοφος, άρ. 11, 2.1. (1992) 3. «ikona Hirsizlan Militan Çikti»,
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5. Σέ περίπτωση πού οί εικόνες είναι έφωδιασμένες μέ αργυρές επενδύ
σεις καί επιθήματα, άλλοτε κλέπτονται καί αύτά μαζύ, άλλοτε μόνον αυτές, 
για να πουληθούν κατόπιν ώς μέταλλο ασήμι, ενώ σπανιότερα μόνον οί ει
κόνες.93

6. ’Από ρυθμολογική άποψη εικόνες πού υπεξαιρούντο ήταν μεταβυζαν
τινής, νεότερης καί ρωσοβυζαντινής τοιαύτης, αφού οί βυζαντινές σπάνι
ζαν. Πολλές δέ από τις ρωσοβυζαντινές αύτές είχαν μεταφέρει ώς έφέστεια 
κειμήλια στή Μικρά Άσία καί στην Πόλη οί κατά τά τέλη τού 17ου αίώ- 
νος, ή μετά τήν επανάσταση τού 1917 έκπατρισθέντες Κοζάκοι καί Λευκο- 
ρώσοι,94 πράγμα πού συνεχίζεται καί σήμερον από τούς Ρώσους! τουρίστας, 
όμως γιά λόγους εμπορικούς.

7. Τέλος ώς προς τά παλαιότερα μέτρα ασφαλείας πρέπει νά λεχθεί ότι 
αύτά σχεδόν ήταν ανύπαρκτα. Συνήθως δέ μόνον μετά τό μοιραίο λαμβα- 
νόταν άπό τά αρμόδια σώματα τών Έφοροεπιτροπών τών Εκκλησιών ορι
σμένα, τά όποια περιοριζόταν αρχικά κυρίως στήν παύση τών υπόπτων 
υπευθύνων, όπως τών νεωκόρων τών ναών άπό τά καθήκοντά τους, ή του
λάχιστον στήν εφεξής διαφύλαξη τών εικόνων μέσα σέ άτσαλένια αντιπυ
ρικά ντουλάπια, κατά τρόπο όμως ήκιστα ένδεδειγμένο μουσειακά, τήν 
έντοίχιση ορισμένων ανοιγμάτων, τά όποια έθεωροΰντο επικίνδυνα, όπως 
μερικών θυρών, παραθύρων καί οπών, ή τήν ενίσχυση τών θυρών μέ σιδε
ρένιους λοστούς, κλειδαριές, αλυσίδες καί τών παραθύρων μέ σιδερένια 
φύλλα ή κιγκλιδώματα.95

Πάντως όλα αύτά προστιθεμένου καί τού «φρουριακού» χαρακτήρος αρ
κετών ναών, δέν άποτρέπουν πολλάκις, ώς συνήθως, τούς κλέπτας άπό τό 
άνίερον εγχείρημά τους, καί άν ακόμη αυτοί στις περιπτώσεις βέβαια αύτές 
πρέπει νά «εργάζονται» υπό δυσμενείς συνθήκας.

Bugün, 22, 12. (1992)· «Yasadi§i örgiitler Kilise Soymaya Ba§ladi», Zaman, 22.12. (1992)· T. 
Akçen,Έργον μνημονευθέν- (N. Πετροπέλλη, Οίκον.) Κατάλογος εύρεθέντων εικόνων 
υπό της άστυνομίας, εκ τών κλαπέντων εικόνων έκ της γενομένης Ιεροσυλίας, τή 26η 
’Ιουνίου 1990, έν τφ 'Ιερφ Ναφ του 'Αγίου Παντελεήμονος Κουσγουντζουκίου (Α.Κ.Κ.).

93. «Χάνονται μια μιά... Καί νέα κλοπή εικόνων στή Χάλκη», Έπτάλοφος, άρ. 10, 
1.1. (1992) 20· «Βρέθηκαν οί εικόνες στή Χάλκη», Έπτάλοφος, άρ. 11,2. 1 (1992) 3.

94. Κ. Χαρισιάδη, Διακ. (Δέρκων), «Πατριαρχική αποστολή εις Κοτζάγκιολ καί Σμύρ
νην», ’Απόστολος Άνδρέας, άρ. 21, 1 (1951) 2.24. 1 (1951) 3.28, 2 (1952) 2.31, 2 (1952) 
2.32, 2 (1952) 3· «Τά εγκαίνια τών ιερών ναών του Κοτζάγκιολ», Έφ., 29, 30, 31, 5. 3 
(1955) 1.1,2, 6.3 (1955) 1· Β. Άδαμαντίδη, «Τό χωρίον Κοζάκοι ή Κοτζά-Γκιολ τής Βιθυ
νίας», Μικρασιατικά Χρονικά 7 (1957) σσ. 287-289· §. Bajegmez, Ïkonalar, Κωνσταντι
νούπολη 1989' J. Deleon, Beyoglunda Ruslar (1920-1990), Κωνσταντινούπολη 1990· §. 
Bajegmez, «18. ve 19. Yiizyil Rus ïkonlanndan örnekler. Bizans Ve Bizans Sonrasi Ikonlar II», 
Antik Ve üekor, άρ. 9 (1990-1991), σσ. 92-96· S. Eskalen, «Ïkonalar», Ayasofya Müzesi 
Yilligi, άρ. 12 (1992)· N. Yilmaz, Ayasofya Müzesi’ndeki ïkonalar Katalogu, τόμ. 1-2, Άγ
κυρα 1993.

95. §. Karadeniz, Έργονμνημονευθέν.
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Επίσης άπό ετών ένεκα λόγων ασφαλείας αλλά καί τής καταστάσεως 
τοΰ προσωπικού, έχει επικρατήσει ή όχι ευχάριστη συνήθεια οί ναοί νά πα
ραμένουν κλειστοί κατά τή διάρκεια τής ημέρας καί νά ανοίγουν μόνο κατά 
τις ώρες τών 'Ιερών ’Ακολουθιών ή νά λειτουργοΰνται κατά αραιά χρονικά 
διαστήματα,96 πράγμα βέβαια τό όποιο μπορεί νά έχει καί τό αντίστροφο 
αποτέλεσμα εφ’ όσον παρέχει στους κλέπτας τήν άπαιτούμενη «άνεση» 
προς ανενόχλητη καί «συστηματική εργασία».

'Όμως οί κατά τα τελευταία έτη άλλεπάλληλες διαρρήξεις άνάγκασαν 
τούς υπευθύνους νά λάβουν καί άλλα αποτελεσματικότερα μέτρα, όπως τήν 
τοποθέτηση συγχρόνων συστημάτων ήχητικού συναγερμού, τά όποια είναι 
πολύ διαδεδομένα στή Δύση, τήν ενίσχυση τοΰ φωτισμού τών περιβόλων 
τών ναών κ.ά. Πάντως μέχρι ποιου σημείου μπορούν νά προφυλάξουν τά 
μέτρα αυτά, τούτο είναι άλλη υπόθεση.

’Έτσι μέ σύστημα συναγερμού97 τουλάχιστον μέχρι σήμερον έχουν έφο- 
διασθεΐ οί άκόλουθοι ναοί τής Πόλης: Κοίμησις τής Θεοτόκου Μουχλίου, 
Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου Προπόδων Ταταούλων, 'Αγία Τριάς Πέραν, 
Μεταμόρφωσις Σισλή, Κοίμησις τής Θεοτόκου Διπλοκιονίου (Be§ikta§), 
Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου Βαφεοχωρίου (Boyaciköy), 'Αγία Εύφημία 
Χαλκηδόνος, "Αγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμεν (Yeldegirmen), 'Άγιος ’Ιωάννης 
Χρυσόστομος Καλαμησίων (Kalami§), "Αγιος Ιγνάτιος Μακρού Λιβαδειού, 
Προφήτης Ήλίας Χρυσουπόλεως, Άγιος Παντελεήμων Κουσγουντζουκίου, 
Μεταμόρφωσις Κανδυλλί (Kandilli), Άγιος Κωνσταντίνος καί Ελένη Πα- 
σάβαξε, Άγια Παρασκευή Βέϊκοζ, Άγια Παρασκευή Θεραπειών, Άγια Πα
ρασκευή Βαθυρρύακος (Büyükdere) καί Άγιος Γεώργιος Μακροχωρίου.

’Εκτός δέ τούτου πάλιν άπό λόγους ελέγχου καί ασφαλείας, τελευταίως 
σέ ορισμένα καίρια τμήματα τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως στήν 
Πρωτοσυγκελλία, στήν Βιβλιοθήκη καί στον περίβολο τού Πατριαρχικού 
Οϊκου καί Ναού, τοποθετήθηκαν κεντρικά συστήματα κυκλωμάτων εσωτε
ρικής τηλεοράσεως, τά όποια λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Βέβαια οί παραπάνω συναγερμοί έχουν εγκατασταθεί γιά όλόκληρες τις 
εκκλησίες, καί όχι όπως συχνά στή Δύση γιά τά έπί μέρους πολύτιμα κει
μήλια αύτών, εφ’ όσον τούτο θά άπαιτούσε καί πολύ περισσότερες δαπά
νες. Έπί πλέον θά ήταν πολύ καλό νά έμπλουτισθοΰν οί ναοί καί μέ νεότε
ρα συστήματα άσφαλείας διά φωτισμού ύπεριωδών άκτίνων (Lichtalarm).

"Ενα άλλο μέτρο πού άπό καιρού άρχισε νά διαδίδεται εύρέως τουλάχι
στον στήν Ελλάδα, είναι ή ίδρυση Εκκλησιαστικών Μουσείων άπό μέρους 
τών 'Ιερών Μητροπόλεων. Τούτο όμως άπαιτει επίσης άσφάλιση τών άντι-

96. Ζ. Karaca, ìstanbul’da Osmanli Dönemi Rum Kiliseleri, Κωνσταντινούπολη 1995, σ. 
15.

97. Θεοκλήτου, Άμφιπόλεως, Έκθεσις πρός τόν Μελιτηνής Ιωακείμ, Πρωτοσυγκ., 
τήν 19.10.1988 (ΦΠΟΠ).
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κειμένων. Έπί πλέον αλλοτριώνει τα ιερά αντικείμενα άπό τή φυσική τους 
ατμόσφαιρα, πού είναι ό χώρος τής εκκλησίας.98

Τέλος το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπάθησε κατά καιρούς καί μέ 
ένα είδος πνευματικών μέτρων να έφιστήσει την προσοχή τουλάχιστον τών 
«χριστιανών» Ιερόσυλων πάνω στον ανίερο χαρακτήρα τής πράξεως αυτής 
διά τής έξαπολύσεως σχετικών Πατριαρχικών καί Συνοδικών Εκκλησια
στικών Επιτιμίων, τά όποια άνεγνώσθησαν επ’ εκκλησίας κατά τήν Θείαν 
Λειτουργίαν.

Έτσι μεταξύ αυτών μπορεί νά άναφερθεί:

1. Τό Έπιτίμιον τού Πατριάρχου Άθηναγόρου, τό όποιο εξαπολύθηκε τήν 
17η Δεκεμβρίου 1965 καί έχει ως εξής:99

Άθηναγόρας έλέφ Θεοϋ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώ
μης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

Βαρύ καί μυσαρόν τό τής ιεροσυλίας κρίμα. Διό δη παρά τή Παλαιέ) 
Γραφή ούδέν άνεκτοτέρα τής φονικής κατακρίσεως ή ιεροσυλία ένομίσθη, 
καί οι τά άνατεθέντα τφ Θεφ ύφελόμενοι τή αυτή τών έπί φόνφ άλοϋντι 
διά τών λίθων ποινή ύπέσχον (Ίησ. ζ ' 25). "Έστι δ’ ιερόσυλος ου μόνον ό 
τά τφ Θεφ άνατεθειμένα ύφαιρούμενος, άλλα καί ό τά εκκλησιαστικά αντι
κείμενα καί κειμήλια κλέπτων καί άπεμπολών, ότι καί ταϋτα ιερά έστι καί 
τή τοϋ Θεοϋ άναφέρονται λατρεία, εύσεβεί διαθέσει παρά ευσεβών τή Εκ
κλησία, ώς κτήμα αυτής διηνεκές καί άναφαίρετον, άφιερωθέντα.

Έπεί οϋν καί ή κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους έπισυμβαίνουσα 
κλοπή ιερών Εικόνων έκ τών Ιερών Ναών τής τε "Αρχιεπισκοπής καί τών 
παρακειμένων αυτή Μητροπόλεων Χαλκηδόνος, Αέρκων καί Πριγκηποννή- 
σων, ώς καί ή δολίως έκ τών οίκων τών Χριστιανών ύφαίρεσις τοιούτων, 
ιεροσυλία καί μέγα άμάρτημα έστιν, ή Μετριότης ημών μετά τών περί ημάς 
Ίερωτάτων Μητροπολιτών καί ύπερτίμων, τών έν Αγίφ Πνεύματι αγα
πητών ήμιν αδελφών καί συλλειτουργών, τοϋτο μέν εις κολασμόν, τοϋτο δέ 
εις φανέρωσιν τών ίεροσύλως τάς "Ιερός Εικόνας κλεπτόντων ή ύφαιρου- 
μένων προς πώλησιν καί χρηματισμόν, δεΐν έγνωμεν τό παρόν έκδοϋναι 
Πατριαρχικόν ημών καί Συνοδικόν Εκκλησιαστικόν "Επιτίμιον.

ΛΓ οΰ καί γράφοντες άποφαινόμεθα Συνοδικώς, ΐνα οι τε δράσται τών 
κλοπών καί οί συνεργοί αυτών καί οί ηθικοί αυτουργοί, όποιοι ποτέ καί 
όσοι περ αν εΐεν οϋτοι, καί πάντες δέ όσοι τυχόν γινώσκουσί τι περί αυ
τών καί μαρτυρήσαι δύνανται, άλλ ’ όμως δι ’ οίανδήποτε αιτίαν άποφεύγου- 
σι πράξαι τοϋτο, συνένοχοι οϋτω γινόμενοι, έξω ύπάρχωσι τής τοϋ Χρι-

98. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, «Ό Παπαδιαμάντης, καί ή τέχνη τής ’Ορθοδοξίας» 
~Ενθ. άνωτ., σ. 184.

99. Φάκελος Πρωτοσυγκελλίας Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου.
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στοϋ Εκκλησίας, κατηραμένοι άπό Θεοϋ καί άφωρισμένοι καί άλυτοι, μέ- 
χρις οϋ εις εαυτούς συνελθόντες είλικρινώς μετανοήσωσιν, όμολογήσωσι το 
παράπτωμα καί σνμβάλωνται εύπαρρησιάστως εις άνεύρεσιν των κλαπέντων 
καί έπανόρθωσιν τού εν τή Εκκλησία προσγενομένου άόικήματος.

Έν ετει σωτηρία) α~ρξε', κατά μήνα Δεκέμβριον (TÇ ), Έπινεμήσεως Δ'.

Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Δθηναγορας αποφαινεται
Ό Χαλκηδόνος Θωμάς 
Ό Πριγκηποννήσων Δωρόθεος 
Ό Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος 
Ό Σάρδεων Μάξιμος

Ό Δέρκων Ιάκωβος 
Ό Χαλδίας Κύριλλος 
Ό Δαοδικείας Μάξιμος 
Ό Ροδοπόλεως Ιερώνυμος

2. Το Έπιτίμιον του Πατριάρχου Δημητρίου, τό όποιον εξαπολύθηκε τήν 
13η Μαΐου 1980 καί εχει ώς εξής:100

Δημήτριος Έλέω Θεοϋ !Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώ
μης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

Άριθμ. Πρωτ. 309.
Βαρύ καί θεομίσητον είναι τής ιεροσυλίας τό κρίμα. Διά τοϋτο δε καί 

παρά τή Παλαιό. Γραφή ή ιεροσυλία έθεωρήθη ώς κατ’ούδέν άνεκτοτέρα 
τής φονικής κατακρίσεως, καί οι άφαιρέσαντες τά άνατεθέντα εις τον Θεόν 
έτιμωρήθησαν διά τής αυτής καί οί συλληφθέντες επί φόνω ποινής τοϋ λι
θοβολισμού (Ίησ. ζ' 25). Είναι δε ιερόσυλοι όχι μόνον εκείνοι, οί όποιοι 
άφαιροϋν τά άνατεθειμένα εις τόν Θεόν, αλλά καί εκείνοι όσοι κλέπτουν 
καί άπεμπολοϋν τά εκκλησιαστικά άντικείμενα, διότι καί αύτά είναι Ιερά 
καί άναφέρονται εις τήν λατρείαν τοϋ Θεοϋ, άφιερώθησαν δέ με εύσεβή 
διάθεσιν τοϋ πιστοϋ λαοϋ διά νά άποτελοϋν κτήμα τής Εκκλησίας διηνεκές 
καί άναφαίρετον.

Επειδή λοιπόν κατά τούς τελευταίους καιρούς συμβαίνει νά κλέπτωνται 
καί νά άπεμπολώνται άπό τούς ιερούς ημών Ναούς τής Ίεράς Αρχιεπισκο
πής καί των παρακειμένων εις αύτήν Μητροπόλεων Χαλκηδόνος, Δέρκων, 
Πριγκηποννήσων καί ’Ίμβρου καί Τενέδου ιερά άντικείμενα, δηλαδή ίεραί 
εικόνες, άργυραΐ κανδήλαι καί αργυρά σκεύη, καί οϋτω νά άπογυμνώνων- 
ται μέν οί ιεροί Ναοί τοϋ ίεροϋ εσωτερικού των διακόσμου,νά προτίθενται 
δέ ένίοτε εις προσκύνησιν των πιστών άντί τών ηγιασμένων εικόνων πα
νούργος επικεκαλυμμένα κοινά ξύλα, τοϋθ’οπερ είναι ιεροσυλία καί μέγα 
άμάρτημα, καθόσον ενταύθα εμπαιζόμενος είναι όχι άνθρωπος, αλλά ό 
"Αγιος Θεός, ή Μετριότης ημών μετά τών περί ημάς Ίερωτάτων Μητροπο
λιτών καί ύπερτίμων, τών έν Άγίω Πνεύματι άγαπητών ήμΐν αδελφών καί 
συλλειτουργών, μετά βαθυτάτης λύπης, ώς είκός, εύρισκόμεθα εις τήν άνάγ-

100. Φάκελος Πρωτοσυγκελλίας Οικουμενικού Πατριαρχείου.
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κην όπως έκδώσωμεν τό παρόν Πατριαρχικόν ημών καί Συνοδικόν Εκ
κλησιαστικόν Έπιτίμιον, εις κολασμόν τών μέ διεστραμμένην τήν συνείδη- 
σιν διαπραττόντων τάς ίεροσύλους ταύτας κλοπάς.

Αιό καί γράφοντες άποφαινόμεθα Σννοδικώς ϊνα τόσον οί δράσται τών 
κλοπών καί οί σννεργοί αυτών καί οί ηθικοί αυτουργοί, όποιοι καί όσοιδή- 
ποτε καί αν είναι οϋτοι, όσον επίσης καί πάντες όσοι γινώσκουν τι περί 
αυτών καί δύνανται μεν νά μαρτυρήσουν, άποφεύγουν όμως νά πράξουν 
τοϋτο δι ’ οίανδήποτε αιτίαν, συνένοχοι οϋτω τών δραστών τών κλοπών καί 
τών συνεργών αυτών γενόμενοι, νπάρχωσιν εξω τής Εκκλησίας τοϋ Χρι
στού, κατηραμένοι από Θεοϋ καί άφωρισμένοι καί άλυτοι, μέχρις οΰ εις 
εαυτούς ερχόμενοι μετανοήσουν είλικρινώς, όμολογήσουν τό παράπτωμα 
καί συμβάλωνται μέ παρρησίαν εις άνεύρεσιν τών κλαπέντων καί επανόρ- 
θωσιν τοϋ προσγενομένου εις τήν ’Εκκλησίαν αδικήματος.

Έν έτει σωτηρίω α^π', κατά μήνα Μάιον (Ιγ'), Έπινεμήσεως Τ'.

3. Τό Επιτίμων του Πριγκηποννήσων Καλλινίκου τό όποιον εξαπέλυσε 
τήν 13η Μαΐου 1980 καί έχει ώς έξης:101

Άριθμ. Πρωτ. 60.
ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΑ
Ιερόσυλος είναι καί λέγεται, όχι μόνον εκείνος ό όποιος άφαιρεΐ όσα 

είναι άφιερωμένα εις τόν Θεόν, άλλα καί εκείνος ό όποιος κλέπτει καί πω- 
λεί τά διάφορα ’Εκκλησιαστικά σκεύη καί αντικείμενα, (Εικόνες, Ευαγγέ
λια, Κανδήλες, Μανουάλια, Κηροπήγια καί άλλα), καθότι όλα όσα εύρί- 
σκονται μέσα εις τήν Εκκλησίαν, ανήκουν εις τήν Εκκλησίαν, είναι ιερά 
καί άφιερωμένα εις τήν λατρείαν τοϋ Παναγάθου Θεοϋ, καί τά όποια, κατά 
διαφόρους καιρούς, ευσεβείς Χριστιανοί, από μεγάλην εύλάβειαν, τά έδώ- 
ρησαν εις τήν Εκκλησίαν, καί συνεπώς άποτελοϋν πλέον αιώνιον κτήμα 
τών ιερών μας Ναών.

Επειδή όμως, κατά τά τελευταία ταϋτα χρόνια, ήρχισαν νά συμβαίνουν 
πολλαί κλοπαί τών ιερών Εικόνων, όχι μόνον άπό τούς ιερούς ναούς τής 
Αγιωτάτης :Αρχιεπισκοπής αλλά καί άπό τούς ιερούς Ναούς τής Θεοσώ- 
στου ημών Επαρχίας, συμπεριλαμβανομένων καί τών ιερών Ναών τοϋ 
Αγίου Δημητρίου, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί τοϋ Νεκροταφειακοϋ

Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άποφαίνεται

Ό Ροδοπόλεως Ιερώνυμος 
Ό Είρηνουπόλεως Συμεών 
Ό Λέρκων Κωνσταντίνος

Ό Χαλδίας Κύριλλος Ό Σάρδεων Μάξιμος 
Ό Σταυρουπόλεως Μάξιμος 
Ό Πριγκηποννήσων Καλλίνικος 
Ό Φιλαδέλφειας Βαρθολομαίος

101. Φάκελος ΓΙρωτοσυγκελλίας ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχείου.
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ίεροϋ Ναόν τοϋ Προφήτου Ήλιον τής Κοινότητος ΙΙριγκήπου, όπως επίσης 
μέ δόλιον καί άπατηλόν τρόπον, άφαιροϋν από τάς οικίας των εύλαβών 
μας Χριστιανών τάς εικόνας αυτών, πράγμα τό όποιον θεωρείται ώσαύτως 
μέσα καί άσνγχώρητον αμάρτημα, ή ταπεινό της μου, ώς Ποιμενάρχου τής 
Θεοσώστου τούτης Επαρχίας τών Πριγκηποννήσων, εξέδωσα καί έπέβαλα 
την παροϋσαν βαρεΐαν Πνευματικήν, Θρησκευτικήν καί ’Εκκλησιαστικήν τι
μωρίαν.

Ενεκα τούτου, γράφω καί λέγω, εκ βάθους τής ’Αρχιερατικής μου συ- 
νειδήσεως, όπως:

α) όλοι οί δράσται τών κλοπών τών ιερών εικόνων, τών ιερών κειμη
λίων καί τών ιερών άντικειμένων, 

β) όλοι oi συνεργάται αυτών,
γ) όλοι οί ηθικοί αυτουργοί αυτών, όσοι είναι, καί όποιοι είναι οϋτοι, 

άνεξαρτήτως τοϋ άξιώματος αυτών, καί
δ) όλοι όσοι γνωρίζουν τι σχετικά μέ τάς κλοπάς, καί ενώ δύνανται νά 

μαρτνρήσωσι καί νά άποκαλύψωσιν αυτούς, όμως διά οίονδήποτε λόγον ή 
διά οίανδήποτε αιτίαν, όχι μόνον άποφεύγουσι νά τό πράξουν άλλά προ
σπαθούν νά τούς καλύψουν, γινόμενοι τοιουτοτρόπως συνένοχοι καί συ- 
νεργάται αυτών, εκ βάθους λοιπόν τής ’Αρχιερατικής μου συνειδήσεως, καί 
μετά την στιγμήν ταύτην τής Θείας καί ιερός Λειτουργίας, καί άπό τό 
ιερόν τούτο Βήμα τοϋ οίκου τοϋ Θεοϋ, ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΩ αυτούς καί ΑΦΟ- 
ΡΙΖΩ αυτούς όπως ύπάρχουσι τοϋ λοιποϋ έξω τής Αγίας τοϋ Χριστού 
’Εκκλησίας, ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΙ άπό Θεοϋ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΙ καί ΑΛΥΤΟΙ, μέ
χρι ς δτου συνελθόντες είλικρινώς μετανοήσωσι καί όμολογήσωσιν ενώπιον 
Θεοϋ καί ανθρώπων τό παράπτωμα αύτών, συμβάλλουσιν εις τήν άνεύρε- 
σιν τών κλαπέντων ή καί άποκάλυψιν άκόμη τών ίεροσύλων, καί τοιουτο
τρόπως έπανορθώσιν τό μέγα άδίκημα, έγκλημα καί αμάρτημα τό όποιον 
έπραξαν εις βάρος τής ’Εκκλησίας τοϋ Θεοϋ.

Έν Ετει σωτηρίφ α^π', κατά μήνα Μάϊον (ιη '), Έπινεμήσεως Γ'.
Ό Πριγκηποννήσων ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Για τα ανωτέρω πάντως Επιτίμια θά μπορούσε νά πει κανείς τελικά, 
ότι άν αυτά δέν κατώρθωσαν νά συγκινήσουν τούς χριστιανούς καί όμογε- 
νεϊς, τί θά άναμενόταν άπό τούς άλλόθρησκους καί άλλογενεις.
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