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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Κ. ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ

Απάντηση στην αναφορά του Βουλευτή Κωνσταντίνου Τασούλα με θέμα τη διαμαρτυρία του
Πολιτιστικού Συλλόγου Μολυβδοσκεπάστου για την κλοπή μεγάλης αξίας ιερών εικόνων
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων έλαβε ο βουλευτής της Ν.Δ. από το Υπουργείο
Πολιτισμού.

Σε αυτή αναφέρεται ότι έχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί και πως
παρακολουθούνται οίκοι δημοπρασιών για τυχόν προσπάθεια πώλησης των κλεμμένων
εικόνων.

Η απάντηση που υπογράφει η υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, αναφέρει μεταξύ
άλλων:

Είναι γνωστό ότι, παρά τις διαρκείς και με κάθε πρόσφορο τρόπο προσπάθειες όλων των
εμπλεκομένων φορέων για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία των
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κινητών μνημείων/κειμηλίων των ναών και των μονών στις δυσπρόσιτες περιοχές της
Ηπείρου, εξακολουθεί να μαστίζεται η περιοχή από κακοποιά στοιχεία. Το ΥΠΠΟΑ,
αξιοποιώντας όλα τα μέσα, καταγράφει τα εκκλησιαστικά κειμήλια αποκτώντας έτσι ένα
αποτελεσματικό εργαλείο αναζήτησής τους σε περιπτώσεις κλοπών. Παράλληλα, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις Ιερές Μητροπόλεις, εφιστά την
προσοχή στη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας (συναγερμοί, κλειδαριές ασφαλείας, κλπ.),
ώστε να αποτραπεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος κλοπής.

Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, αρμόδιο Τμήμα της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας
Πολιτιστικών Αγαθών για τα θέματα της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, στην
περίπτωση των κλοπών ενημερώνει πάντα, τόσο τις Αστυνομικές, Τελωνειακές και
Λιμενικές Αρχές της χώρας, όσο και τις Κεντρικές Αρχές στην Ευρώπη και τους Διεθνείς
Οργανισμούς (UNESCO, ICOM), ενώ αναρτώνται φωτογραφίες των κλαπέντων
αντικειμένων, όταν υπάρχουν, στη βάση δεδομένων που διατηρεί η ΙΝΤΕΡΠΟΛ.
Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία παρακολουθεί τις δημοπρασίες που πραγματοποιούνται από
διάφορους οίκους, τόσο στο εξωτερικό, όσο και εντός της χώρας, προκειμένου να ελεγχθεί,
εάν περιέχουν αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Κατόπιν τέτοιων ενεργειών, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν εντοπισθεί, διεκδικηθεί και
επαναπατρισθεί είκοσι μία (21) εικόνες, οι οποίες είχαν κλαπεί από μνημεία της περιοχής
των Ιωαννίνων,

Ευνόητο είναι ότι, και στην κλοπή των εικόνων από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων
Μολυβδοσκεπάστου Κόνιτσας, η Υπηρεσία έχει προβεί ήδη στην ακολουθητέα διαδικασία
ενημέρωσης των παραπάνω φορέων, καθώς και στην παρακολούθηση των οίκων
δημοπρασιών, οι οποίοι διακινούν τέτοια έργα τέχνης.
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