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Ο σεβασμός και θαυμασμός 

του Προέδρου της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν 

για τον «Ιησού» Χριστό των Ιεροσολύμων και 

η του «Ιησού» Χριστού Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως 

 

1. Εισαγωγικές σκέψεις : Η πολεμική ιδιότροπη σύγκρουση μεταξύ 

του Κράτους του Ισραήλ και Παλαιστινίων της Γάζας συγκίνησε τη Διεθνή 

Κοινή Γνώμη (Μάιος 2021). Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, με τις 

εκπεφρασμένες φιλοδοξίες του να εξελιχθεί σε Ηγέτη του Κόσμου του 

Ισλάμ, συμπαραστάθηκε τους παλαιστινίους της Γάζας, με καθημερινές 

σχεδόν δηλώσεις και διπλωματικούς ελιγμούς, σφόδρα λεκτικά κατά του 

Κράτους του Ισραήλ. 

Εν τω μεταξύ, ο Αραβικός Κόσμος του Ισλάμ, της Μέκκας και 

Μεδίνας, ακολούθησε ιδίαν μετριοπαθή πολιτική κα διπλωματική 

προσέγγιση στο εν λόγω ζήτημα, δεδομένων των νέων γεωπολιτικών 

εξελίξεων και διεργασιών στη Μέση Ανατολή. Η στάση Ερντογάν έμοιαζε 

με «φωνή εν τη ερήμω». Διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων 

πλευρών λειτούργησε η Αίγυπτος. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, που ηύχετο 

να γίνει αυτός διαμεσολαβητής, έμεινε μόνο με τις πολύ ακραίες δηλώσεις 

εναντίον των Ισραηλιτών, ως τρομοκρατών. 

Καθώς παρακολουθούμε, λόγω ακαδημαϊκών ιστορικών 

ενδιαφερόντων από του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού 

Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη, τις γεωπολιτικές σε σχέση με τις 

γεωθρησκευτικές εξελίξεις και καταστάσεις στην Εγγύς, Μέση και Άπω 

Ανατολή, εξειδικεύουμε τον λόγο στην ανάλυσή μας εδώ σε ένα ποίημα, σε 

video, του Προέδρου της Τουρκίας για τα Ιεροσόλυμα, που ήταν το 

επίκεντρο των γεγονότων του Μαΐου 2021. Το ανήρτησε ο ΥΦΕΞ της 

Τουρκίας, ονόματι Κιράν. Το ποίημα ανήκει στο φιλολογικό είδος των 

μοιρολογίων. 
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Ο κ. Πρόεδρος στο μοιρολόγι αυτό αποκαλεί – και είναι πολύ ωραίο 

νοητικά και καρδιακά – την Ιερουσαλήμ : «άρωμα των προφητών, την αυλή, 

την πιο κοντινή αυλή στους ουρανούς», «μαργαριτάρι των πόλεων : έχουν 

πόνο οι πέτρες του δρόμου, όπως και η φωνή του μουεζίνη», «την πιο 

πονεμένη πόλη, ποιος σταματά για σένα τον εχθρό;», περιδέραιο των 

θρησκειών, ποιος σβήνει τα αίματα από τους τοίχους;», «Ε, Ιερουσαλήμ! Ε, 

πόλη μου! Ε, αγάπη μου!» (Βλ. Εφημ. «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 16-5-21). 

Στεκόμαστε στο εδάφιο εκείνο του προεδρικού μοιρολογήματος, 

όπου επιλέξει η ιστορία και διδασκαλία της θρησκευτικής αλήθειας. 

Μοιρολογεί : «Ποιος σώζει τον Ιησού από αυτούς που τον δολοφόνησαν (για 

να μη ξεχνιόμαστε). Ποιος σώζει την ανθρωπότητα»; 

 

2. Κριτική ανάλυση του περί «Ιησού Χριστού» μοιρολογήματος 

Ερντογάν 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στον πιο ατιμωτικό τρόπο θανάτου του 

«Κυρίου ημών (των χριστιανών) Ιησού Χριστού», που αποδοκιμάζει 

δημόσια. Λέγει ότι οι Εβραίοι τον δολοφόνησαν, δηλ. τον «εσταύρωσαν». 

Αυτό είναι το ιστορικό γεγονός, ο «διά του σταυαρού θάνατος του Ιησού 

Χριστού». Εσταύρωσαν οι Εβραίοι την θεανθρώπινη σάρκα του Ιησού 

Χριστού. Τον τριήμερο θάνατο διαδέχθηκε η Ανάσταση του Κυρίου ημών 

(των χριστιανών) Ιησού Χριστού. Εξ ου, και η, εξ αποκαλύψεως της 

χριστιανικής αλήθειας, ζωής και θρησκείας, θεία διδασκαλία. 

Οι χριστιανοί, εις τιμή ειδικώτερα του πνεύματος, της ουσίας και 

κυρίως της Σοφίας του εν Τριάδι Θεού των χριστιανών (Πατήρ, Υιός 

«Ιησούς» Χριστός, Άγιον Πνεύμα), έκτισαν μύριους περίλαμπρους Ι. Ναούς. 

Ο διαπρεπέστερος Ι. Ναός, εις τιμή και δόξα και προσκύνηση της Σοφίας 

του Θεού, διά του ενανθρωπήσαντος «Ιησού» Χριστού ποιός; Ποιός άλλος 

από την Μεγάλη του «Ιησού» Χριστού Εκκλησία της Αγίας Σοφίας 
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(Ayasofia, τουρκιστί) Κωνσταντινουπόλεως; Εις την Πόλη (εξ ου η Istanbul, 

τουρκιστί); 

Σεβαστέ κύριε Πρόεδρε, τιμάτε τον «Ιησού» των Ιεροσολύμων με 

τόσο ωραία μοιρολόγια (άριστο αυτό!). Αλλά για εμάς τους χριστιανούς, και 

δη τους ορθοδόξους χριστιανούς, πιστούς του «Ιησού» Χριστού, έχετε 

προσβάλει της Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, το Μέγα 

Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι, το πρώτο και μοναδικό και αυθεντικό 

χριστιανικό μνημείο. 

Πώς αυτό, κ. Πρόεδρε; Μετατρέψατε την Αγία Σοφία (Ayasofia) από 

Μουσείο – Μνημείο Πανανθρώπινης Κληρονομιάς, σπάνιου πολιτισμού 

παγκοσμίου σε οθωμανικό και πάλι τέμενος. Πρόκειται για μια μετατροπή 

εναντίον της πρωτοβουλίας του ιδρυτού της σημερινής Τουρκίας Κεμάλ 

Ατατούρκ για έναν διαθρησκειακό συμβολισμό συνυπάρξεως διαφόρων 

πολιτισμών στην πρώτη μετά τα Ιεροσόλυμα πόλη, στην 

Κωνσαντινούπολη. Η εθνική Επιτροπή του ICOMOS Τουρκίας δήλωσε, 

επιλέξει : «ο χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας, ως αριστουργήματος της 

τέχνης και της αρχιτεκτονικής του 6ου μ.Χ. αιώνα, πρέπει να παραμείνει 

άθικτος, ώστε να συνεχίσει να εμπνέει ως σύμβολο διαθρησκειακού 

διαλόγου και παγκόσμιας ειρήνης» (Βλ. «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» 29 Αυγ. 2021). 

Σας ερωτούμε : Δεν είναι η πράξη αυτή κατά της «ανθρωπότητος», 

όπως μοιρολογείτε για τα Ιεροσόλυμα; Και προσθέτετε : «(για να μη 

ξεχνιόμαστε)∙ Ποιος σώζει την ανθρωπότητα»; Λοιπόν, σας ρωτούμε : 

Ποιος, από ποιον και από ποιους, «σώζει την ανθρωπότητα» στο δίδυμο 

Ιεροσόλυμα – Κωνσταντινούπολη; 

Το ανωτέρω συνδυαστικό γεγονός στο προμνημονευθέν δίδυμο είναι 

αποτέλεσμα της πολιτικής και διπλωματίας των δύο μέτρων και δύο 

σταθμών, με τις ανάλογες όμως συνέπειες μακροπρόθεσμα. Σκεφθείτε, κ. 

Πρόεδρε, επειδή ο Ελληνορθόδοξος Ι. Ναός της Αναστάσεως του «Ιησού» 

Χριστού στα Ιεροσόλυμα ή το ιστορικό Οθωμανικό Τέμενος Αλακσά στην 
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ίδια πόλη (στα όρια του Κράτους του Ισραήλ, στην πρωτεύουσά του 

Ιερουσαλήμ, άρα, κατά μία άποψη, που είναι και δική σας, είναι τα δύο 

μνημεία ιδιοκτησία του Κράτους), οι Εβραίοι να μετέτρεπαν τα δύο αυτά 

μνημεία σε Συναγωγές! Τι θα μοιρολογούσαμε; Εσείς, αλλά κι εμείς; 

Βεβιασμένη και πανανθρωπίνως προβληματική η πράξη της 

μετατροπής εκ νέου της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Συνιστά, θέλετε δεν 

θέλετε, προσβολή της θρησκευτικής συνειδήσεως συνανθρώπων 

συμπολιτών Σας Χριστιανών και δη Ορθοδόξων, αλλά και Τούρκων 

Μουσουλμάνων στη σημερινή Τουρκία και διεθνώς, στον χριστιανικό και 

μουσουλμανικό Κόσμο και ευρύτερα. 

Το θρησκευτικό ιδεώδες, που πρεσβεύετε ιδιοτρόπως, υποτάσσεται 

και εργαλειοποιείται για χάρη της πρόσκαιρης προσωπικής 

γεωθρησκειακής και γεωπολιτικής σκοπιμότητος. Πλην, φρονούμε, 

ταπεινά, άνευ αντικειμενικού πανανθρωπίνου αντικρίσματος. Είναι 

δείγμα προς αποφυγή και όχι προς μίμηση και παραδειγματισμό. Ιδού, 

γιατί, διά παραδειγμάτων, ευθύς παρακάτω. 

 

3. Το ιστορικό θρησκευτικό δράμα της «πολιτισμένης» 

ανθρωπότητος στο πρόσωπο της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. 

Παραδείγματα. 

Η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, ως Ι. Ναός και ως μνημείο 

ανεπανάληπτο, που κτίσθηκε από τον Μ. Ιουστινιανό για να δοξάζεται η 

Θεία Σοφία, αντικατοπτρίζει τον άνθρωπο ως κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση 

του Θείου Δημιουργού, με τα ωραία αλλά και τα άσχημα. Προσκομίζουμε 

κάποια παραδείγματα διά της ιστορίας ως σήμερα προς αποφυγή αφ’ ενός 

και προς μίμηση, αφετέρου. Τέσσερα παραδείγματα. Δύο προς αποφυγή 

και αιώνια καταδίκη και δύο προς μίμηση. 

Τα άσχημα έχουν να κάμουν με το 1204 μ.Χ. και 1453 μ.Χ., με τις δύο 

αλώσεις – κατακτήσεις της Πόλεως αυτής από τους χριστιανούς της 
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Δύσεως, τους γνωστούς Σταυροφόρους του Πάπα Ρώμης, και από τον 

Μωάμεθ Β’, τον πορθητή της. Και τα άλλα δύο προς μίμηση προς μίμηση 

συνδέονται με τον Μωάμεθ Α’, τον ιδρυτή της Θρησκείας του Ισλάμ και τον 

Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή του σημερινού Κράτους της Τουρκίας. 

α. Το δράμα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, το 1204, 

περιγράφει ένας σύγχρονος τότε λόγιος, δόκιμος συγγραφέας και γνώστης 

της καταστάσεως εξ ιδίας αντιλήψεως και πείρας. Είναι ο, Αρχιεπίσκοπος 

Κυζίκου διατελέσας, Κωνσταντίνος – Κύριλλος Στιλβής. Στο έργο του Κατά 

Λατίνων, με τίτλο «Τα αιτιάματα της Λατινικής Εκκλησίας όσα περί 

δογμάτων και γραφών και ετέρων πολλών», αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο, 

επιγραφόμενο νεοελληνιστί «Ως προς όσα αποτόλμησαν κατά την άλωση 

της Κωνσταντινουπόλεως εναντίον των αγίων και τα σχετικά» οι 

Σταυροφόροι. 

Γράφει : «οη) Ακόμη και εντός του αγίου θυσιαστηρίου του 

παμμεγίστου ναού της Θεού Σοφίας οδήγησαν ημιόνους, ώστε να 

φορτώσουν σε αυτές τον άφθονο πλούτο από εκείνον, και τα άλογα ζώα 

εξέκριναν κόπρο και ούρα μέσα στα άδυτα των αγίων. οθ) Εντός του ιδίου 

θυσιαστηρίου έσφαξαν μία από τις ημιόνους, τις οποίες είχαν οδηγήσει 

εκεί, επιχειρώντας να τελέσουν κάποια αθέμιτα βδελυρή μυσταγωγία. π) 

Εντός του ιδίου θυσιαστηρίου οδήγησαν μια ακάθαρτη γυναίκα και αυτή, 

αφού κάθισε επάνω στο λεγόμενο σύνθρονο, ευλόγησε όλους όσοι απ’ 

αυτούς ήταν παρόντες, διακωμωδώντας τα δρώμενα των αρχιερέων. Και, 

τέλος, αφού χόρεψε κάνοντας και διάφορες παντομιμικές κινήσεις, 

επιδόθηκε σε μαγευτικό θριαμβευτικό χορό∙ ήταν και αυτή η πράξη μια 

αθέμιτη βδελυρή μυσταγωγία. πα) Την αγία τράπεζα του ιδίου 

θυσιαστηρίου…, αφού την έθραυσαν σε πολλά τεμάχια, χρησιμοποίησαν 

αυτά για βέβηλους σκοπούς. πβ) Κάποιοι από τους επίσημους οπλίτες 

εισέβαλαν έφιπποι στον θείο αυτό ναό, και τότε ένας ίππος χρεμέτισε 

δυνατά, πήδηξε και έπεσε στα πανίερα δάπεδα. πγ) Μίαιναν δίσκους και 
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άγια ποτήρια, χρησιμοποιώντας αυτά ως σκεύη καπηλείων και πορνείων, 

και τα παρέλαβαν και για δική τους χρήση στις τράπεζές τους, έχοντας ως 

ομοτράπεζους, αλίμονο, και τους φίλους τους, τους σκύλους. πδ) Όχι μόνο 

έχυναν έξω από τα ιερά σκεύη το άγιο αίμα και τον άγιο άρτο, αλλά και 

άδειαζαν αυτά ως μιαρά. πε) Από την ύλη των ιερών σκευών και των 

χρυσών και αργυρών κατασκεύασαν για τους εαυτούς τους ζώνες, τα 

κοινώς λεγόμενα βρακολώρια και σπιρούνια, ενώ για τις εταίρες τους 

δαχτυλίδια και βραχιόλια, σκουλαρίκια και βέβαια και κοσμήματα των 

ποδιών τους… πη) Λείψανα αγίων αφαίρεσαν από τις πολύτιμες 

λειψανοθήκες τους και τα πέταξαν σε χώρους βέβηλους, σαν να ήταν 

βδελυρά… ϰ) Από τις εικόνες των αγίων άλλες κατέκαυσαν στην πυρά, 

άλλες ποδοπάτησαν και άλλες κατέκοψαν με αξίνες και τις έδωσαν ως ύλη, 

άλλες προσάρμοσαν αντί σανίδων στους οίκους τους, άλλες 

χρησιμοποίησαν ως καθίσματα αφοδευτηρίων και κάποιες τις κάρφωσαν 

στο έδαφος των οικοδομημάτων και σε φάτνες, αλίμονο, των ίππων τους… 

ϰβ) Ανέσκαψαν τάφους αγίων και μη αγίων και βασιλέων και 

βασιλισσών…και αφαίρεσαν οποιοδήποτε υπήρχε εκεί ψήγμα χρυσού και 

αργύρου, αλλά και τεμάχια κάποιου επίπλου∙ με τους ώμους τους μάλιστα 

μετακίνησαν ακόμη και τον τάφο του μεταξύ των αγίων ενταχθέντος 

βασιλιά μεγάλου Κωνσταντίνου. ϰγ) Εντός ναών και αγίων θυσιαστηρίων 

έσφαξαν πολλούς από τους δικούς μας, και ανήκοντες στην ιερατική τάξη 

και λαϊκούς, οι οποίοι είχαν καταφύγει στα ιερά σαν σε άσυλα» (Βλ. Ευ. 

Κρητικού, Κύριλλος Κυζίκου (Κωνσταντίνος Στιλβής). Ο βίος και το έργο 

του. Ο αγώνας κατά των Λατίνων, Αθήνα 2021, σελ. 124-126. Διδακτ. 

Διατριβή, Συμβ. Καθηγ. Ιω. Παναγιωτόπουλος). 

β. Τα γεγονότα της Κωνσταντινουπόλεως και της Αγίας Σοφίας του 

1453 είναι σήμερα πολύ γνωστά. Είναι, mutatis mutandis, επανάληψη του 

1204, σε άλλη δραματική εκδοχή. Επιμείναμε λίγο περισσότερο στο 1204, 

γιατί το τότε δράμα της Αγίας Σοφίας και της Κωνσταντινουπόλεως είναι 
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άγνωστο ακόμη στο ευρύ κοινό, γνωστό καλά όμως στους ειδικούς 

ερευνητές και ιστορικούς συγγραφείς των γεγονότων εκείνων. 

Για το 1453 επισημαίνουμε μόνο τούτο, το ανεπανάληπτο 

φρικιαστικό άσχημο γεγονός, συμπερίληψη των πάντων κακών. Ο 

πορθητής Μωάμεθ ο Β’, με την διαφαινόμενη άλωση της Πόλης, επέτρεψε 

στα στίφη των Οθωμανών να λεηλατήσουν επί 3 μέρες την Πόλη και ειδικά 

την Αγία Σοφία. Εκεί, εντός του Ναού οι «νικητές» κατέσφαξαν χιλιάδες 

Κωνσταντινουπολίτες, που βρήκαν καταφύγιο στον Ναό σαν σε άσυλο, 

όπως και το 1204. Μετά 3 μέρες θριαμβευτής ο πορθητής εισήλθε έφιππος 

στον Ι. Ναό πατώντας όχι στο δάπεδο ο ίππος του, όπως συνέβαινε το 1204, 

αλλά επί πτωμάτων. Παρόμοιες σε σμικρογραφία περιπτώσεις σ’ όλη την 

περίοδο της οθωμανοκρατίας αλλά και της σημερινής Τουρκίας, π.χ. 

γεγονότα του Σεπ. 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, 6 

Σεπτεμβρίου 1955. 

Τα δύο αυτά άσχημα δραματικά μόνο σε μοιρολόγι έχουν θέση. Ο κ. 

Πρόεδρος της Τουρκίας στο ποίημα – μοιρολόγημα, πολύ ορθά 

αναφερόμενος στο δράμα σήμερα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, 

με επίκεντρο τα Ιεροσόλυμα, λέγει στο τέλος : «Ε, Ιερουσαλήμ! Ε, πόλη μου! 

Ε, αγάπη μου! … Άβυσσος…». Από τα παραπάνω περί 

Κωνσταντινουπόλεως του 1453 και ως σήμερα δεν δικαιούμαστε οι 

χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι Ρωμιοί ειδικώτερα, να μοιρολογήσουμε τα ίδια; «Ε, 

Κωνσταντινούπολη! Ε, πόλη μου! Ε, αγάπη μου! … Άβυσσος..»; Στο 

πρόσωπο της καρδιάς της Πόλεως, πού είναι η Αγία Σοφία (Ayiasofia); 

Υπάρχουν όμως και δύο θετικά μηνύματα. Ποια είναι αυτά; 

γ. Το μήνυμα Μωάμεθ Α’, ιδρυτού της μουσουλμανικής Θρησκείας 

στην πράξη. Παράδειγμα θετικό προς μίμηση η ιστορική Ι. Μονή Αγίας 

Αικατερίνης Σινά, των χρόνων του Μωάμεθ Α’. Ο οποίος και οι οπαδοί του 

προστατεύουν το Μοναστήρι και την ελληνορθόδοξη αδελφότητά της στην 

αραβική χερσόνησο – έρημο του Σινά, που προβάλλει σήμερα και 
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διαχρονικά ως σημείο αναφοράς φωτεινό διαθρησκειακής συνυπάρξεως. 

Πώς αυτό; 

Οι μοναχοί, αντικειμενικοί και ρεαλιστές συνάνθρωποι, έκτισαν 

εντός της Ι. Μονής, δίπλα στην κεντρική Εκκλησία – Καθολικό της Μονής, 

έναν ωραίο περίτεχνο μιναρέ, για να μπορούν ο ίδιος και οι οπαδοί του, 

κυρίως Βιδουΐνοι, όταν περνούσαν από κει, στην αφιλόξενη και άνυδρη 

έρημο του Σινά, να εισέρχονται, καθηκόντως, στο Μοναστήρι, να 

προσεύχονται στον μιναρέ τους στον Αλάχ και, βέβαια, να τυγχάνουν της 

μοναστηριακής φιλοξένου τιμής και αγάπης. Συνύπαρξη, in citu, μέσα από 

την θρησκευτική και φυλετική και κοινωνική ετερότητα. Χαιρόμαστε, γιατί 

η ιστορική αυτή παράδοση διαθρησκειακής Συνυπάρξεως στην Αίγυπτο, 

όπου και η αναφερθείσα Χερσόνησος του Σινά, διατρανώνεται και σήμερα. 

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, σε μήνυμά 

του «για την έναρξη του Ιερού Μήνα του Ραμαζανίου», του Απριλίου 2021, 

γράφει : «Με την ευκαιρία της ενάρξεως του Ιερού Μήνα του Ραμαζανίου 

επιθυμώ να απευθύνω ευχές φιλαδέλφους από τα βάθη της καρδιάς μου, 

προς τους Μουσουλμάνους συμπολίτες μας στην ευλογημένη γη του 

Νείλου… Χαιρετίζω και συγχαίρω τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Αραβικής 

Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι, ο Παντοδύναμος 

Θεός να μας προστατεύει όλους από κάθε επιβουλή και να μας χαρίζει 

πλούσια τα ελέη της υγείας και της ειρήνης». «Εν τη Μεγάλη Πόλη της 

Αλεξανδρείας, τη 12η Απριλίου 2021» (Βλ. περιοδικό «ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ», 

Επίσημο Δελτίο Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Μάρτιος – Απρίλιος 2021, 

τεύχος 2, 158, σελ. 91). Αυτό είναι, και οφείλει να είναι, το υπόδειγμα – 

μήνυμα διαχρονικό, πανανθρώπινο, έκτοτε και ως σήμερα και στον αιώνα 

τον άπαντα (Βλ. σχετική έρευνά μας στην Romfea.gr 19-8-2020, με θέμα : «Η 

Αγία Σοφία τζαμί – αποθήκη»). 

δ. Το μήνυμα Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι γνωστή η στάση του Κεμάλ 

στην νέα γεωπολιτική και γεωπολιτιστική πραγματικότητα του 20ου αιων. 
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Εξεδίωξε από την Τουρκία το θρησκευτικό κατάλοιπο της εκπεσούσης 

οθωμανικής αυτοκρατορίας του Μωάμεθ Β’, του πορθητή, το χαλιφάτο, 

που τελικά κατέφυγε στην Αίγυπτο. Κατακολουθών τα χνάρια Μωάμεθ Α’, 

υπό άλλη μορφή, μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε Μουσείο – Μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς πολιτισμού. Αργότερα, τέθηκε υπό την μέριμνα 

και προστασία της UNESCO. 

Ο νυν Πρόεδρος της Τουρκίας θυμήθηκε και εργαλειοποίησε το 

εκπεσόν οριστικά οθωμανικό παρελθόν για λόγους δικούς του 

γεωπολιτικού και γεωθρησκευτικού μηνύματος. Έτσι, ως γνωστό, τον 

Ιούλιο του 2020, πριν ένα χρόνο, επανάφερε την Αγία Σοφία στο καθεστώς 

οθωμανικού τεμένους, στα σχέδιά του, προφανώς, να προβάλει την 

Τουρκία διά του προσώπου του ως ηγέτιδα δύναμη του ισλαμικού Κόσμου. 

Ποιους έπεισε; Μόνο φανατική μικρή μερίδα μουσουλμάνων εντός της 

Τουρκίας. Το Διεθνές Ισλάμ, με επίκεντρο την Μέκκα και Μεδίνα του 

Μωάμεθ Α’, «σφύριξε αδιάφορα», κατά το κοινώς λεγόμενο, για την πράξη 

αυτή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι προσέβαλε η πράξη αυτή τη χριστιανική 

ορθόδοξη θρησκεία και το παγκόσμιο αίσθημα σεβασμού των Μνημείων 

της ανθρωπότητος. Μεταξύ αυτών, πρωτίστως, η Αγία Σοφία. 

Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι διανοούμενοι Τούρκοι, πολίτες 

της Τουρκίας, διαμαρτύρονται με σχόλια και φωτογραφίες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, για το κατάντημα του Μνημείου από το 2020 κ.ε. 

Καταγγέλλουν την κακή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η Αγία 

Σοφία. «Επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη φροντίδα για τον 

χώρο με πρώτο αποτέλεσμα να επικρατεί ρυπαρότης. Σε πολλά σημεία 

κρέμονται καλώδια, αφού ουδείς έχει ασχοληθεί με την κατάλληλη 

τοποθέτησή τους. Σκόνη έχει καλύψει τα πάντα. Το μνημείο, αντί να 

προστατευθεί καλύτερα, όπως η Τουρκία είχε δεσμευθεί πριν από ένα 

χρόνο, όταν το έκαμε τζαμί, έχει υποστεί και ζημίες. Το πόμολο της 

κεντρικής αυτοκρατορικής Πύλης, επί παραδείγματι, έχει σπάσει χωρίς να 
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έχει αντικατασταθεί. Τέλος, αντί για ταμπέλες και πινακίδες, που να 

αναφέρονται στο χώρο, έχουν επικολληθεί σημειώματα τυπωμένα σε 

χαρτί» (Βλ. Εφημ. ΕΣΤΙΑ, Σάββατο 29 – Κυριακή 30 Μαΐου 2021). 

Στην περίπτωσή μας εδώ έχει θέση το μοιρολόγι του κ. Προέδρου για 

την Ιερουσαλήμ, εν προκειμένω για την Κωνσταντινούπολη και για την 

Μεγάλη του «Ιησού» Χριστού Εκκλησία της Αγίας Σοφίας 

Κωνσταντινουπόλεως. 

 

4. Τι θα έδει γενέσθαι για την Αγία Σοφία, το γενύν; Η περίπτωση 

της ιστορικής Ι. Μονής Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντος. 

Ο κ. Πρόεδρος, ακολουθών, προφανώς την πολιτική και 

διπλωματική τακτική «του μαστιγίου και του καρότου» απέναντι στους 

Ορθοδόξους Χριστιανούς και ευρύτερα στην πολιτισμένη Διεθνή 

Κοινότητα, μάς δείχνει και ένα ιλαρό πρόσωπο. Ανακαίνισε την Παναγία 

Σουμελά ως ιστορικοθρησκευτικό Μνημείο. Επέτρεψε εφέτος (15 

Αυγούστου 2021) στους ιστορικούς και πνευματικούς ιδιοκτήτες του 

Μοναστηριού, που είναι το Πατριαρχείο των Ρωμηών της 

Κωνσταντινουπόλεως, να προσευχηθούν στην Παναγία Σουμελά, με μια 

πατριαρχική Θεία Λειτουργία. Αυτής προέστη ο ιεροκανονικός ιδιοκτήτης 

του Μοναστηριού, αλλά και της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 

Βαρθολομαίος Α’, Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Ο κ. Πρόεδρος, άσχετα από τη γεωθρησκειακή και γεωπολιτική 

στόχευσή του, είναι άξιος πολλών συγχαρητηρίων για το γεγονός, που 

πληροφορήθηκε όλη η πολιτισμένη Διεθνής Κοινότητα. Είναι ιδιαίτερη 

τιμή προς την Παναγία (Κυρά Μαριάμ, εξ ου και το Kirmir στον Πόντο), 

Μητέρα του «Ιησού» Χριστού των Ιεροσολύμων. Την Παναγία σέβονται 

πολλοί Μουσουλμάνοι. Πρώτος ο κ. Πρόεδρος της Τουρκίας. Δική του, εξ 

άλλου, η πρωτοβουλία αυτή για την Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντος. 

Είναι δημοσία έκφραση μηνύματος θρησκειακής, in citu, συνυπάρξεως 
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συνανθρώπων, άσχετα από γλώσσα, φυλή, χρώμα, ήθη και έθιμα και 

ιστορικές και σημερινές διαφορετικές πολιτικές στις διακρατικές σχέσεις. 

Εν τούτοις, η χαίνουσα πληγή, το βαρύ τραύμα, υφίστανται. Δεν 

υποκαθίσταται από την Παναγία Σουμελά. Είναι η Αγία Σοφία – Ayiasofia. 

Με λίγη καλή θέληση, με ένα ευρύτερο όμμα, υπάρχει δυνατότητα 

προσευχητικής προσεγγίσεως των χριστιανών ορθοδόξων εντός του 

Μνημείου, άσχετα αν είναι ως λειτουργία οθωμανικό τέμενος, από το 2020 

κ.ε. Η πνευματική και ιστορική πραγματικότητα περί την κατασκευή (και 

πως και από ποιους θαυμάσια, μοναδικά έγινε) και λειτουργία της διά των 

αιώνων ως Μεγάλης του «Ιησού» Χριστού Εκκλησίας 

Κωνσταντινουπόλεως δεν δεν αλλοιώνεται. Αυτό ορίζεται ως πνευματική 

ιδιοκτησία. Τα άλλα γεωπολιτικά περιπετειώδη είναι κατακτήσεις – 

χρήσεις εντός κρατικών συνόρων. Που έρχονται και παρέρχονται στον 

ιστορικό χρόνο. 

Συγκεκριμένα, η Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντος δείχνει τον 

δρόμο, τον βηματισμό. Είναι αυτός σύμφωνος προς τα αχνάρια Μωάμεθ 

του Α’, του ιδρυτού του Ισλάμ εντός της Αγίας Αικατερίνης Σινά. Είναι 

σύμφωνος προς τους Ι. Τόπους λατρείας στην Καππαδοκία. Όπου, στους 

ίδιους ιερούς χώρους, κάθε Παρασκευή οι Μουσουλμάνοι και κάθε Κυριακή 

οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι Ρωμηοί τελούσαν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα. Είναι σύμφωνος προς την πρωτοβουλία Κεμάλ Ατατούρκ για 

την Ayiasofia, όπως προείπαμε.  

Και το τελευταίο ερώτημα, κ. Πρόεδρε της Τουρκίας. Είναι δυνατόν ο 

ιεροκανονικός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ο και Πατριάρχης 

των Ρωμηών και ο πρώτος συγχρόνως Επίσκοπος σ’ όλο τον Κόσμο της 

Ορθοδοξίας, να μη μπορεί να κάμει από καιρού εις καιρό, με την άδειά Σας, 

βέβαια, μια προσευχή – Θεία Λειτουργία στην Ayiasofia, όπως το 

επιτρέψατε για την Παναγία Σουμελά Τραπεζούντος; 
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- Αθ. Αγγελόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Δ/νων Σύμβουλος 

Ι.Ε.Θ.Π. 

- Κυρ. Μωυσίδης, Υποψ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Δ/ντης Επικοινωνίας 

Ι.Ε.Θ.Π. 

 

 

 


