
 

 

 
 
 
 

Βενετία, 23 – 25 Αυγούστου 2022 

 

Παρουσίαση του τόμου «Αγία Σοφία. Οι ναοί της του Θεού 
Σοφίας ανά τον κόσμο» 

 

Αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) μετέβη στην 

Βενετία με σκοπό την παρουσίαση του Τόμου, με τίτλο «Αγία Σοφία: οι Ναοί της του Θεού 

Σοφίας ανά τον κόσμο», στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών 

που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της 

Βενετίας. Στην αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. δρα Μάξιμο 

Χαρακόπουλο συμμετέχουν τα μέλη της Κυπριακής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. κ.κ. Πανίκο 

Λεωνίδου και Ηλία Μυριάνθους, των συμβούλων δρα Κώστα Μυγδάλη και δρ Αλεξάντερ 

Φομένκο.  

 
Η παρουσίαση του Τόμου πραγματοποιήθηκε στον προαύλειο χώρο της Εκκλησίας του 
Αγίου Γεωργίου στην Βενετία. Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος 
αναφερόμενος στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Πόλη σε τζαμί επισήμανε ότι «η 
επιβολή της αλλαγής της λειτουργίας του Ναού σε κάτι άλλο είναι πράξη που προάγει το 
δίκαιο της ισχύος και της κατάκτησης έναντι της ισχύος του δικαίου και της ιστορικής 
αληθείας. Άρα πρόκειται για μια πολιτισμική οπισθοδρόμηση! Κι αυτό επιτείνεται με τις εικόνες 
ιμάμη να κραδαίνει ξίφος εντός του Ναού και με άλλα παρεμφερή θλιβερά φαινόμενα», 
προσθέτοντας ότι «όπως έχουν επισημαίνει και Τούρκοι επιστήμονες και τουρκικά ΜΜΕ -κι 
αυτό οπωσδήποτε είναι προς τιμήν τους- το απαράμιλλης αρχιτεκτονικής τελειότητας κτίσμα 
του 6ου αιώνα υποφέρει διαρκώς από σοβαρές ζημιές που προκαλεί η αθρόα προσέλευση 
του κοινού, χωρίς κανόνες προστασίας. Γι’ αυτό καλούμε τους διεθνείς θεσμούς, τις 
κυβερνήσεις, τα πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα, και βεβαίως τους ίδιους τους φορείς της 
Τουρκίας και τους Τούρκους διανοούμενους και επιστήμονες να αντιδράσουμε όλοι μαζί, 
πριν να είναι αργά για αυτό το στολίδι της παγκόσμιας κληρονομιάς».  
 
Επίσης, για τον Τόμο μίλησαν σε ένα πολυπληθές πολυεθνικό ακροατήριο, ο καθηγητής του 
ΑΠΘ κ. Χρήστος Αραμπατζής, η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κα Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου η 
οποία είναι και η επιμελήτρια του Τόμου και η δρ Αικατερίνη Κορρέ, ενώ χαιρετισμό 
απηύθηνε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάδοβας κ. Nicolo Zorzi. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Ιταλίας κ. Πολύκαρπος, τα μέλη της 
αντιπροσωπείας της ΔΣΟ και βυζαντινολόγοι από διάφορες χώρες. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο καθηγητή κ. 
Βασίλειο Κουκουσά, ο οποίος και ξενάγησε την αντιπροσωπεία της ΔΣΟ στους χώρους του 
Ινστιτούτου. Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου  
«για τη στενή συνεργασία που μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε 
στην Βενετία τον Τόμο για τους Ναούς της Αγίας Σοφίας ανά τον κόσμο. Κι όπως έγραψα στο 
βιβλίο του Ινστιτούτου είμαστε πραγματικά ευγνώμονες προς το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας γιατί είναι και σήμερα ένας φάρος 
της Βυζαντινής Ανατολής εδώ στην Καθολική Δύση».  
 
Η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ έτυχε επίσης θερμής υποδοχής στο δημαρχείο της Βενετίας από 

την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κα Paola Mar, την οποία ενημέρωσε για τον σκοπό της 

επίσκεψης, και της δώρισε τον Τόμο για τους Ναούς της Αγίας Σοφίας. Η κα Paola Mar τόνισε 

ότι «Η Βενετία είναι αδελφή-πόλη με διάφορες πόλεις του κόσμου και μας ενδιαφέρει η 

προώθηση της ειρήνης, κάτι που κάνει και η ΔΣΟ». Η κα Αντιδήμαρχος προσέφερε στον 

επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΣΟ το σύμβολο της πόλης. 

 
Κατά την παραμονή της στη Βενετία, η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ ξεναγήθηκε στην Βασιλική 
του Αγίου Μάρκου, ο οποίος είναι κτισμένος με πρότυπο τον Ναό των Αγίων Αποστόλων 
στην Κωνσταντινούπολη. 


