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ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία πληροφορήθηκε πρόσφατα την
επαναλειτουργία του βυζαντινού ναού της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας,
κορυφαίου µνηµείου των µέσων του 13ου αιώνα, ως ισλαµικού τεµένους.
Καθίδρυµα ενός µεγάλου ηγεµόνα της αυτοκρατορίας της Tραπεζούντας,
του Μανουήλ Α΄ Μεγάλου Κοµνηνού, φέρει εξαίρετες βυζαντινές
τοιχογραφίες και µοναδικό ανάγλυφο διάκοσµο στις προσόψεις που
εµπνέεται από γεωργιανά, αρµενικά και σελτζουκικά πρότυπα.
Το εκλεκτό και µοναδικό αυτό σύνολο, είχε µετατραπεί σε τζαµί
µετά την άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωµανούς, το 1461. Το
1962 και αφού µεσολάβησε ένα διάστηµα (1958-1962) χρήσης του
µνηµείου ως οπλοστασίου και νοσοκοµείου, η Αγία Σοφία Τραπεζούντας
αναστηλώθηκε και αποκαταστάθηκε από το Πανεπιστήµιο του
Εδιµβούργου. Τότε άρχισε να λειτουργεί ως Μουσείο. Από τον
περασµένο Ιούλιο όµως, µετά από δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε την
οποία η αρµοδιότητα για το µνηµείο µεταβιβάσθηκε από το Υπουργείο
Πολιτισµού και Τουρισµού της Τουρκίας στη Γενική ∆ιεύθυνση
Βακουφίων, η Αγία Σοφία επαναλειτουργεί ως τζαµί.
Το γεγονός αυτό αντίκειται στην αρχή σεβασµού της ιστορικής
ταυτότητας του µνηµείου. Εκτός από τις φθορές που αναπόφευκτα

προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεµβάσεων για την κάλυψη των
µαρµαροθετηµάτων του δαπέδου και των τοιχογραφιών, τίθεται σε
κίνδυνο η ακεραιότητα του µοναδικού ζωγραφικού διακόσµου του
µνηµείου, ο οποίος παραµένει καλυµµένος υπό µη ενδεδειγµένες
επιστηµονικά συνθήκες. Άλλωστε, η απόκρυψη των σπουδαίων
µαρµαροθετηµάτων και των τοιχογραφιών, αντίκειται στις διεθνείς
συµβάσεις που επιβάλλουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του επισκέπτη
στα σπουδαία καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα και συνιστά διακριτική
µεταχείριση µε βάση το θρήσκευµα.
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει την αγωνία της
για την τύχη του εξαιρετικού αυτού µνηµείου της Τραπεζούντας, ενώνει
τη φωνή της µε τους κατοίκους της πόλης για την επαναλειτουργία της
Αγίας Σοφίας ως µουσείου και κάνει έκκληση στην τουρκική πολιτεία
και στους διεθνείς οργανισµούς τους εντεταλµένους για την προστασία
των πολιτισµικών αγαθών, να επιληφθούν της προστασίας του µνηµείου
και της επαναλειτουργίας του ως µουσείου.
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