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Παρουσίαση του Τόμου «Αγία Σοφία. Οι Ναοί της 

του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο» 

23 Φεβρουαρίου 2022 

Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 
 

Με ιδιαίτερη τιμή χαιρετίζω εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη 

σημερινή Παρουσίαση του Τόμου «Αγία Σοφία. Οι Ναοί της του 

Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο». 

H Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας 

(Δ.Σ.Ο.), όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι διεθνής πολιτικός οργανισμός 

διακοινοβουλευτικής φύσεως, που εδρεύει τη Βουλή των Ελλήνων 

στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 1993, μετά το Συνέδριο στην Ορμίλια με 

θέμα: «Η Ορθοδοξία στη Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα».  

Στη Δ.Σ.Ο. μετέχουν επίσημες Κοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες, ομάδες βουλευτών ή και μεμονωμένοι βουλευτές 

από 30 κοινοβούλια από όλο τον κόσμο!  

Το ΕΚΠΑ και η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της 

Ορθοδοξίας έχουν ήδη εγκαθιδρύσει μια σημαντική σχέση 

συνεργασίας, που προβλέπει την ενεργοποίηση όλων των 

μορφών συνέργειας και αποτελεσματικού επιστημονικού 
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διαλόγου με σκοπό την ανάδειξη της έρευνας σε πεδία 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

Προς το σκοπό αυτό, μάλιστα, το Ε.Κ.Π.Α. αξιοποίησε και 

αξιοποιεί το Κέντρο Αριστείας «Αξιοποίηση Ορθόδοξης 

Κληρονομιάς και Διαθρησκειακός Διάλογος», ως το καθ’ ύλην 

αρμόδιο ερευνητικό κέντρο σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,  

Ένα εξαίρετο δείγμα αυτής της συνεργασίας είναι η 

έκδοση του Τόμου για τους Ναούς της Αγίας Σοφίας ανά τον 

κόσμο.  

Ο Τόμος θα είναι διαθέσιμος σε πολλές γλώσσες και σκοπός 

της έκδοσης δεν είναι άλλος από την υπεράσπιση της ιστορικής 

αλήθειας και των υψηλών πανανθρώπινων αξιών που 

δοκιμάζονται από την αίολη και ανιστόρητη απόφαση της 

τουρκικής ηγεσίας να μετατρέψει σε μουσουλμανικό τέμενος 

την Αγία Σοφία στην Πόλη.  

Από το 1934 ο Ναός της Αγίας Σοφίας λειτουργεί ως Μουσείο, 

μετά από σχετικό διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ, δίδοντας έτσι τη 

δυνατότητα σε αυτό το Μνημείο, ως Μουσείο πλέον, να αποτελέσει 

πόλο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας, που ενώνει πολιτισμούς, 

μακριά από πολιτικούς και θρησκευτικούς φανατισμούς που 

«εργαλειοποιούν» Μνημεία και καταπατούν Διεθνείς Συμβάσεις και 

κάθε έννοια Δικαίου. Το 1985 ο Ναός της Αγίας Σοφίας εντάσσεται 

στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO ως Μουσείο. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 

τη μακρά πορεία του στην προστασία της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς, και έχοντας όπως ήδη ανέφερα ιδρύσει το Κέντρο 

Αριστείας Αξιοποίησης της Ορθόδοξης Κληρονομιάς και του 

Διαθρησκειακού Διαλόγου, απευθύνει έκκληση σε όλους τους 

Φορείς, τους αρμόδιους Διεθνείς Οργανισμούς για τα Μνημεία 

Πολιτισμού, να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε 

να διασφαλιστεί η προστασία και ο χαρακτήρας του Μνημείου 

του Ναού της Αγίας Σοφίας.  

Η προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς είναι χρέος όλων μας και προς τούτο πρέπει να υπάρξει 

ένα παγκόσμιο κίνημα για την προστασία του Μνημείου της Αγίας 

Σοφίας.  

Με αυτή τη λογική προχωρήσαμε από κοινού με τη 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας στην έκδοση 

του Τόμου «Αγία Σοφία. Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον 

Κόσμο».  

Μέσω του τόμου αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά το 

μεγαλείο και η ιδιαιτερότητα του Ναού της Αγίας Σοφίας, καθώς και 

των 37 ιστορικών εμβληματικών ναών αφιερωμένων στη Σοφία του 

Θεού, οι οποίοι βρίσκονται σε 11 χώρες ανά τον κόσμο. 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών και της Συγκλήτου θα 

ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο αγώνας μας για την προστασία του 

Μνημείου του Ναού της Αγίας Σοφίας και όλων όσων αυτό 

εκπροσωπεί στη σύγχρονη πολυπολιτισμική διεθνή πραγματικότητα 

θα είναι συνεχής. 

Σας ευχαριστώ. 


