
 

 

 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  στην υπ’ αριθ. 11/16-07-2020 

συνεδρίασή της, ομόφωνα υιοθέτησε το ψήφισμα της με αριθ. 12/14-07-2020  Συνέλευσης του 

Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 

Πολιτισμού σχετικά  με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Οθωμανικό Τέμενος, το οποίο έχει 

ως εξής:  

 

«Η Αγια-Σοφιά, ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, γνωστή και ως η «Μεγάλη Εκκλησία», 

αποτέλεσε επί εννέα αιώνες την καθέδρα του Χριστιανικού κόσμου, συνδέθηκε με όλες τις 

ιστορικές προσωπικότητες και τα γεγονότα που συνθέτουν ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο 

στην ιστορία της ανθρωπότητας. Χαρακτηρίστηκε ως τεχνολογικό θαύμα της εποχής της και ως 

τεκμήριο της ανθρώπινης ευφυίας και δημιουργικότητας και σηματοδότησε την ιστορία της 

αρχιτεκτονικής, της τέχνης και γενικότερα του πολιτισμού μας.  

Ο οικουμενικός χαρακτήρας της Αγια-Σοφιάς και το πλήθος των αξιών που αντιπροσωπεύει 

αναγνωρίστηκαν και αναδείχθηκαν από το Κεμαλικό κράτος από το 1934 με τη μετατροπή της 

σε μουσείο, ενώ επισφραγίστηκαν με την εγγραφή της στη λίστα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς το 1985 από την UNESCO. Έκτοτε αποτέλεσε πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες 

και ένα σημείο συνδιαλλαγής και συμφιλίωσης των λαών και των πολιτισμών ανατολής και 

δύσης.  
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Τη μεγαλοπρέπεια και τη λαμπρότητα της Αγια-Σοφιάς έρχεται σήμερα να υφαρπάξει και 

οικειοποιηθεί ο ηγέτης του Τουρκικού κράτους προς όφελος των πολιτικών του επιδιώξεων, 

αίροντας την εξέχουσα οικουμενική αξία και πνευματικότητα του μνημείου, καταργώντας τον 

κοσμικό, ενωτικό του χαρακτήρα και προάγοντας το θρησκευτικό φανατισμό και το διχασμό.  

Το κατά πόσο, η μετατροπή του Οικουμενικού μνημείου της Χριστιανοσύνης σε Οθωμανικό 

τέμενος, θα θέσει σε κίνδυνο την ιστορική, αισθητική και υλική ακεραιότητά του, είναι κάτι που 

μας ανησυχεί ιδιαίτερα και θα φανεί στο άμεσο μέλλον. 

Το σίγουρο είναι ότι, με αυτή την απόφαση, η Τουρκία επέλεξε τη μισαλλοδοξία, τον 

αυταρχισμό, την ανελευθερία και το φανατισμό των προνεωτερικών κοινωνιών έναντι του 

ορθολογισμού, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της κριτικής σκέψης, της ελευθερίας και εν 

γένει του ανθρωπισμού, που αποτελούν τους πυλώνες του πολιτισμού των σύγχρονων 

φιλελεύθερων κοινωνιών. 

Σύμφωνα με αυτές τις αξίες, η πολιτιστική κληρονομιά κάθε κοινωνίας και πολύ περισσότερο 

η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, που συνδέεται με εμβληματικές περιόδους της ιστορίας 

της ανθρωπότητας, αποτελεί φορέα ιστορικής μνήμης, διαπολιτισμικού διαλόγου, εκπαίδευσης 

και ψυχαγωγίας (με την έννοια της αγωγής της ψυχής) όλης της ανθρωπότητας. Υπ’ αυτή την 

έννοια, η διαχείριση των μνημείων ως «τρόπαιων» και η μετατροπή των μουσείων σε 

«μηχανισμούς προπαγάνδας», προσβάλει κάθε σκεπτόμενο ελεύθερο πολίτη ανεξαρτήτως 

εθνικότητας, θρησκεύματος και ιδεολογίας. 

Ο ακαδημαϊκός κόσμος, ως κατ’ εξοχήν απότοκο του Διαφωτισμού και της νεωτερικότητας, 

οφείλει σύσσωμος να υπερασπιστεί τις πανανθρώπινες αξίες που φέρουν τα μνημεία της 

παγκόσμιας κληρονομιάς (και εν προκειμένω η Αγια-Σοφιά) και να αντιταχθεί στην 

εργαλειοποίησή τους για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και γεωπολιτικών συμφερόντων». 
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