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ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία παρακολουθεί µε αγωνία
την αύξηση των εκκλήσεων από τους Ισλαµιστές της Τουρκίας για τη
µετατροπή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σε τζαµί. Πρόσφατα, ο
πύρινος λόγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπουλέντ Αρίντς, κατά
τα εγκαίνια του Μουσείου Ταπήτων απέναντι από την Αγία Σοφία,
ξεπέρασε κάθε προηγούµενο, µε τη θριαµβολογία του για τη µετατροπή
σε τεµένη των δύο οµώνυµων ναών της, της Αγίας Σοφίας,
µητροπολιτικής εκκλησίας της Νίκαιας και της Αγίας Σοφίας,
αυτοκρατορικού καθιδρύµατος της Τραπεζούντας. Εξέφρασε µάλιστα και
την ευχή σύντοµα να συµβεί το ίδιο και στην Αγία Σοφία
Κωνσταντινούπολης, το µνηµείο έµβληµα της υπερχιλιετούς Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας.
Η διορατικότητα του θεµελιωτή της σύγχρονης Τουρκίας, Κεµάλ
Ατατούρκ, να σταµατήσει το 1934 τη λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως
τεµένους και να την αποδώσει ως µνηµείο-µουσείο στο παγκόσµιο κοινό,
είχε ως αποτέλεσµα την αποκάλυψη των απαράµιλλης τέχνης,
ψηφιδωτών της, η τύχη των οποίων είναι αβέβαιη αν τελικά επιτευχθούν
οι στόχοι των Ισλαµιστών. Είναι ευρέως γνωστό ότι το 1847-49, κατά τον
καθαρισµό των ψηφιδωτών επί σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ, σώζονταν
πολύ περισσότερα ψηφιδωτά, τα οποία όµως καταστράφηκαν όταν
ξανασκεπάστηκαν, για να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως τζαµί η Αγία

Σοφία. Το ίδιο επισφαλής θα είναι και η εν γένει τύχη του
καταπονηµένου από το χρόνο κτηρίου, αν πραγµατοποιηθεί η µετατροπή
της Αγίας Σοφίας σε τζαµί.
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, ώστε το µοναδικό αυτό µνηµείο
που περιλαµβάνεται στον κατάλογο µνηµείων παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της Ουνέσκο
να µην περιορισθεί στη διάθεση ενός ειδικού κοινού, ως τόπος λατρείας,
αλλά να παραµείνει εκεί που ανήκει, στην οικουµένη.
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