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ΨΗΦΙΣΜΑ
Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και
προς τους παγκόσμιους οργανισμούς προστασίας της παγκόσμιας κληρονομιάς τη βαθιά της
αγωνία για τη διαφαινόμενη σταδιακή προσπάθεια αλλαγής του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας
της Κωνσταντινούπολης ως κορυφαίου μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η ανησυχία
της κορυφώνεται με αφορμή την τελευταία ενέργεια που υποβαθμίζει τον χαρακτήρα της
Αγίας Σοφίας ως μνημείου. H κατασκευή ομοιώματος του τείχους της Κωνσταντινούπολης
μπροστά στο μνημείο και η οργάνωση τελετής που θα μεταδοθεί δορυφορικά με την ανάγνωση
προσευχών για τον εορτασμό της Άλωσης και η ανάγνωση του Κορανίου μέσα στο μνημείο
δεν συνάδουν με την λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως μουσείου από το 1935 και ως μνημείου
που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO από το 1985.
Υπενθυμίζουμε, όπως και σε προηγούμενα ψηφίσματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας, ότι ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, εμβληματικό μνημείο της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, που στην σημερινή μορφή του εγκαινιάστηκε στις 27 Δεκεμβρίου του έτους
537 από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, λειτουργεί από το 1935, με απόφαση του Κεμάλ
Ατατούρκ, ως μουσείο (Ayasofya Müzesi).
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία απευθύνει για μια ακόμη φορά έκκληση στους
διεθνείς οργανισμούς τους εντεταλμένους με την προστασία των πολιτισμικών αγαθών να
παρέμβουν προς την τουρκική πολιτεία, ώστε η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, το
μοναδικό αυτό μνημείο, να διαφυλάξει τον αναγνωρισμένο χαρακτήρα της ως εξέχοντος
μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς και να παραμείνει αναλλοίωτο κτήμα της
ανθρωπότητας.
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