
 

 

 
 

Φλωρεντία, 28 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2022 

 

Παρουσίαση του Τόμου: «Αγία Σοφία: Οι ναοί της του Θεού 
Σοφίας ανά τον κόσμο» 

 

Αντιπροσωπεία της Δ.Σ.Ο., υπό τον Γενικό Γραμματέα Βουλευτή δρα Μάξιμο Χαρακόπουλο 

μετέβη στην Τοσκάνη, με σκοπό την παρουσίαση της ιταλικής έκδοσης του Τόμου «Αγία 

Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο» και την πραγματοποίηση συναντήσεων 

με τις τοπικές πολιτικές και θρησκευτικές αρχές.  

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι βουλευτές κ.κ. Sisak Gabrielyan και Hrachya Hakobyan 

από την Αρμενία, Mile Talevski από την Βόρεια Μακεδονία, Πανίκος Λεωνίδου, από την 

Κύπρο και ο Eugeniusz Czykwin, από την Πολωνία. Επίσης, συμμετείχαν οι Σύμβουλοι της 

Δ.Σ.Ο. δρ Κώστας Μυγδάλης και κ. Αλέξανδρος Φομένκο και ο Σύνδεσμος της Δ.Σ.Ο. με 

Καθολικούς φορείς κ. Virgilio Avato. 

 

Η παρουσίαση του Τόμου που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης 

για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας της Πόλης σε τζαμί, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 

της Θεολογικής Σχολής της Κεντρικής Ιταλίας στην Φλωρεντία με τη συμμετοχή του 

καρδινάλιου κ. Giuseppe Betori και καθηγητών εγνωσμένου κύρους. Ο Γενικός Γραμματέας 

της Δ.Σ.Ο., μιλώντας κατά την παρουσίαση τόνισε ότι «στην Αγία Σοφία, αφότου έγινε τζαμί, 

διαπιστώνονται ζημιές και φθορές από τη μετατροπή του νάρθηκα σε παπουτσοθήκη και την 

καθημερινή προσέλευση δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών, που χρησιμοποιούν το μνημείο ακόμη 

και για τη διανυκτέρευσή τους. Το γεγονός καυτηριάζεται και από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, 

όπως η εφημερίδα Τζούμχουριετ, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι αν η κατάσταση 

αυτή συνεχιστεί, η Αγία Σοφία θα έχει καταστραφεί ως το 2050». 

 

Στην εκδήλωση το παρών έδωσε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιώργος 

Μυλωνάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων κ. Σωτήριος 

Στασινόπουλος, η Ελληνίδα πρόξενος κ. Πέγγυ Πετρακάκου και ο αρχιμανδρίτης π. 

Νικόλαος. 

Από ιταλικής πλευράς χαιρετισμό απηύθυνε ο κοσμήτορας της Σχολής Don Stefano Tarocchi,  

ο καρδινάλιος κ. Giuseppe Betori και ο επικεφαλής του «Summer School of Religion», ομ. 

Καθηγητής της Κοινωνιολογίας, κ. Arnaldo Nesti. Επιπλέον, για το βιβλίο μίλησαν ο 

Monsignor Timothy Verdon, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ειδήμων στον 

τομέα της εκκλησιαστικής τέχνης, Μέλος του Κέντρου Ιταλικών Αναγεννησιακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και ο Adalberto Mainardi, μοναχός του Monastero di Bose, 

ενώ την συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Κεντρικής Ιταλίας Don 

Alfredo Jacopozzi.  

 

 



 

 

 

 

Ο καρδινάλιος κ. Giuseppe Betori, επισήμανε και αυτός την ανάγκη συντονισμού για την 

αφύπνιση της διεθνούς κοινής γνώμης για την Αγία Σοφία. Οι υπόλοιποι ομιλητές ανέπτυξαν 

διάφορες πλευρές της ιστορικής, πολιτιστικής και πνευματικής αξίας της Αγίας Σοφίας, 

υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την πρωτοβουλία της ΔΣΟ για ανατροπή της αυθαίρετης 

τουρκικής απόφασης.  

 

Πριν από την παρουσίαση του Τόμου, προηγήθηκε συνάντηση με τον Κοσμήτορα της 

Θεολογικής Σχολής Don Stefano Tarocchi και τον καθηγητή Don Alfredo Jacopozzi στην 

οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο επικεφαλής της 

Κυπριακής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. κ. Πανίκος Λεωνίδου, και ο κ. Virgilio Avato, 

σύνδεσμος της ΔΣΟ με τους Καθολικούς φορείς. 

 

Η αντιπροσωπεία της Δ.Σ.Ο. επισκέφθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του ιστορικού δήμου του 

San Gimignano της Ιταλίας -αναγνωρισμένο από την Unesco ως μνημείο της Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κατά την συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. τόνισε: 

«Υπηρετώντας τις υψηλές αρχές του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, που είναι και η 

πεμπτουσία του μηνύματος του Χριστιανισμού, οφείλουμε να εργαζόμαστε, ακόμη και μέσα στις 

συνθήκες του πολέμου, για την επόμενη ημέρα. Για να ρίχνουμε γέφυρες μεταξύ των μερών, και 

όχι να γκρεμίζουμε. Για να προετοιμάζουμε την ενότητα, ακόμη και όταν φαίνεται να επικρατεί 

ο διχασμός».  

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο San Gimignano η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ επισκέφθηκε 

την έδρα του Summer School of Religion το οποίο αναπτύσσει μια αξιοσημείωτη 

πρωτοβουλία στο πεδίο της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των θρησκειών. 

Η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ έτυχε θερμής υποδοχής στο Πανεπιστήμιο «Σοφία» στην περιοχή 

Loppiano, που ιδρύθηκε από την Κιάρα Λιούμπιχ, μετά από την επιρροή που δέχθηκε από 

την γνωριμία της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα. Την αντιπροσωπεία 

υποδέχθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Giuseppe Argiolas, ο οποίος 

αναφέρθηκε στους σκοπούς του εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου, και ο 

καθηγητής κ. Pietro Coda, συνιδρυτής της «Έδρας Αθηναγόρα», την οποία εγκαινίασε ο 

Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. 

 

Κατά την παραμονή της στη Φλωρεντία η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ είχε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας της Τοσκάνης κ. Francesco Sangermano. Να 

σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ συνοδευόμενη από την πρόξενο της Ελλάδος κ. 

Πέγγυ Πετρακάκου πριν τις συναντήσεις που πραγματοποίησε, είχε την ευκαιρία να 

εκκλησιασθεί στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου (Chiesa di San 

Jacopo Sorpano), στην Φλωρεντία, όπου την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο αρχιμανδρίτης π. 

Νικόλαος. Τέλος, οι ορθόδοξοι βουλευτές επισκέφθηκαν την ιστορική καθολική μονή του 

Αρχάγγελου Μιχαήλ (Abbey of San Michele Arcangelo).  
 


