
 

 

 
 
 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022 

 

Παρουσίαση του Τόμου «Αγία Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού 
Σοφίας ανά τον Κόσμο» 

 

 

Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου «Ελληνικός Κόσμος» στην Αθήνα 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του Τόμου «Αγία Σοφία: Οι Ναοί της 

του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο», ο οποίος δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της 

Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) και του Κέντρου Αριστείας 

«Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκευτικός Διάλογος».  

 

Στην πανηγυρική εκδήλωση, υπό τον συντονισμό της Προέδρου της Ένωσης Συντακτών 

Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, κας Μαρίας Αντωνιάδου, χαιρετισμό απηύθυνε στους 

συμμετέχοντες ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., κ. Sergei Gavrilov, ο 

οποίος υπογράμμισε ότι: «Στο Βυζάντιο και στη Ρωσία, οι διδασκαλίες για τη Σοφία του 

Θεού ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες. Δυστυχώς, ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός της 

Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, το σημαντικότερο κοινό χριστιανικό σύμβολο και 

πολιτιστικό μνημείο παγκόσμιας σημασίας, έγινε τζαμί το 2020. Η αλλαγή του 

καθεστώτος της Αγίας Σοφίας επηρεάζει προφανώς όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς 

και όλο το φάσμα των σχέσεων στην ήπειρό μας. Για σχεδόν 30 χρόνια, η Συνέλευση μας 

προσπαθεί σκόπιμα να διαμορφώσει ένα μοντέλο διεθνών σχέσεων που βασίζεται στον 

αμοιβαίο σεβασμό τόσο των κοινών πνευματικών μας αξιών όσο και των αγαπημένων σε 

εμάς εθνικών παραδόσεων». 

 

Για τον Τόμο και τη σπουδαιότητα της αποστολής του μίλησε και o Πρόεδρος της 

Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία της 

Δ.Σ.Ο. και είπε με έμφαση ότι: «Η Αγία Σοφία ξεπέρασε σε διάρκεια ζωής τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία και αποτελεί σήμερα ένα ανεκτίμητο σύμβολο του Οικουμενικού 

Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Και ως τέτοιο ήταν πολύ σημαντική και πολύ σωστή η 

απόφαση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας να αναδείξει την Αγία Σοφία, 

και άλλες 36 Αγίες Σοφίες που υπάρχουν στον κόσμο από τη Σκωτία έως την Κίνα, ως μία 

από τις απαντήσεις στη βαναυσότητα της μετατροπής της σε τζαμί». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, στο χαιρετισμό του 

ανέφερε ότι «Είναι βέβαιο ότι ο τίτλος του πονήματος ωθεί τη σκέψη όλων στην Αγία 

Σοφία της Κωνσταντινούπολης, στη Μεγάλη Εκκλησία. Ασφαλώς η μετατροπή της σε 

μουσουλμανικό τέμενος το 2020 συγκλόνισε τις ορθόδοξες ψυχές σε όλο τον κόσμο. Η 

έκδοση του παρόντος Τόμου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την ανησυχία και 

ενώνουμε όλοι τη διαμαρτυρία μας στο σημείο αυτό». Επιπλέον, επισήμανε ότι 

«δημιουργείται και η αίσθηση της ευθύνης. Κάτι πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο για το θέμα 

της Αγιασοφιάς στην Πόλη, αλλά γενικότερα ως ορθόδοξοι για τα μνημεία μας, τους 

λατρευτικούς αυτούς χώρους που φιλοξένησαν για αιώνες δάκρυα και στεναγμούς και 

λογισμούς και σκέψεις, στέγασαν όλη αυτή την εκδίπλωση του ανθρώπινου λόγου κάτω 

από την ευλογία του Δημιουργού Λόγου και της Σοφίας του Θεού». 

 

Στο χαιρετισμό της η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή 

συνεχάρη την ηγεσία της Δ.Σ.Ο. για το εγχείρημα σημειώνοντας ότι: «Ως απάντηση σε 

μια απόφαση θρησκευτικής αυταρέσκειας και μισαλλοδοξίας που θίγει συλλήβδην το 

χριστιανικό κόσμο και απαξιώνει ένα μνημείο που αποτελεί Κοινή Κληρονομιά της 

Ανθρωπότητας, η Δ.Σ.Ο. παρουσιάζει τον εν λόγω Τόμο, όπου με βλέμμα ενωτικό και 

οικουμενικό, χωρίς ίχνος θρησκευτικού φανατισμού ο Ορθόδοξος Κόσμος βεβαιώνει και 

υπογράφει την ύπαρξη του». 

 

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), κ. 

Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος δήλωσε ότι «σκοπός της έκδοσης δεν είναι άλλος από 

την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και των υψηλών πανανθρώπινων αξιών που 

δοκιμάζονται από την έωλη και ανιστόρητη απόφαση της τουρκικής ηγεσίας. Το 

Πανεπιστήμιο μας με τη μακρά πορεία του στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και έχοντας ιδρύσει το Κέντρο Αριστείας «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και 

Διαθρησκευτικός Διάλογος» απευθύνει έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τους 

Διεθνείς Οργανισμούς για τα μνημεία πολιτισμού, να αναλάβουν τις αναγκαίες 

πρωτοβουλίες, ώστε να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του μνημείου της Αγίας Σοφίας». 

 

Επιπλέον, η επιστημονική υπεύθυνος της έκδοσης καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κα Ιωάννα 

Στουφή-Πουλημένου στην ομιλία της έδωσε μια γλαφυρή περιγραφή του πλούσιου 

περιεχομένου του Τόμου, καθώς και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εν λόγω 

έκδοση. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο., Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στην κεντρική ομιλία 

του τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Ο Τόμος “Αγία Σοφία: Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά 

τον κόσμο”, είναι ένα τρόπον τινά “ταμείο σοφίας” στο οποίο περιλαμβάνονται 37 Ναοί, 

αφιερωμένοι στην Αγία του Θεού Σοφία. Ναοί εμβληματικοί, που απλώνονται σε μια 

τεράστια ακτίνα, με το ένα άκρο στις βρετανικές νήσους και τον Ατλαντικό Ωκεανό και 

το άλλο στην μακρινή Κίνα. Με κέντρο, βεβαίως, αυτού του νοητού άξονος -που 

αποτυπώνει και το εύρος επιρροής του βυζαντινού πολιτισμού- την πλέον φημισμένη, την 

πλέον λαμπρή και ένδοξη Αγία Σοφία- την Αγιά Σοφιά της Πόλης. Σύμβολο κραταιό της 

Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, φάρος διαχρονικός της Οικουμενικής 

Ορθοδοξίας». Πρόσθεσε επίσης ότι: «Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ήταν πράξη 

προφανώς προσχεδιασμένη, καθώς αυτής προηγήθηκε η μετατροπή σε τζαμί της Αγίας 

Σοφίας της Τραπεζούντας, της Αγίας Σοφίας της Νικαίας στη Βιθυνία και της Αγίας 

Σοφίας Αδριανουπόλεως. Βήμα–βήμα για να απορροφηθούν οι διεθνείς αντιδράσεις, για 

να συνηθίσουμε την παραβίαση της ιστορικής αλήθειας, σε ένα πλαίσιο γενοκτονίας της 

μνήμης, για να καταλήξουμε εντέλει στον τελικό στόχο, στην Αγιά Σοφιά της Πόλης».  

 

Ο επικεφαλής του διεθνούς θεσμού τόνισε ότι: «Η ΔΣΟ από την πρώτη στιγμή κάλεσε τη 

διεθνή κοινότητα να τοποθετηθεί επισήμως και να καταδικάσει την τουρκική πρακτική, 

ζητώντας επιτακτικά την επιστροφή, τουλάχιστον, στο προηγούμενο καθεστώς, που θα 

επέτρεπε και την ουσιαστική προστασία του. Και σε αυτήν την εκστρατεία ενημέρωσης 

της παγκόσμιας κοινής γνώμης εντάσσεται και ο παρών τόμος. … Για να μην αφήσουμε 

στην λήθη να επιτρέψει την αδικία και την παρανομία. Ο στόχος μας είναι δύσκολος. 

Όμως, καμία μάχη δεν είναι χαμένη αν πρώτα δεν δοθεί. Και εμείς ως ΔΣΟ, ως ένας 

θεσμός καταξιωμένος στα 29 έτη της ύπαρξής του, που αντιπροσωπεύει κοινοβούλια από 

δεκάδες χώρες, με αυξανόμενο το διεθνές του κύρος, είμαστε αποφασισμένοι, με τη 

βοήθεια του Θεού, να δώσουμε αυτήν την μάχη με αισιοδοξία».  
 

 


