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ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

ΦΖΦΗΚΑ ΣΖ ΑΛΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ ΣΔΔ/ΣΘΚ ΘΑΣΑ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ 

ΣΖ ΣΟΤΡΘΗΘΖ ΘΤΒΔΡΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΚΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ Δ ΣΕΑΚΗ 

 

Καηά ηελ 2ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ, ζηηο 15/7/2020, 

ππεξςεθίζηεθε ςήθηζκα πνπ θαηέζεζε ην Πξνεδξείν ηεο «Α» ζην ζώκα θαη ην νπνίν έρεη σο 

αθνινύζσο: 

«Η Αγία Σνθία ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή απνηειεί αξρηηεθηνληθό έξγν ηνπ Αλζέκηνπ από ηηο 

Τξάιιεηο θαη ηνπ Ιζίδσξνπ από ηε Μίιεην θαη εγθαηληάζηεθε ην 537κ.Χ. από ηνλ απηνθξάηνξα 

Ινπζηηληαλό. Πξόθεηηαη γηα ηξίθιηηε βαζηιηθή κε ηξνύιν, ε νπνία ιεηηνύξγεζε σο νξζόδνμνο 

ρξηζηηαληθόο λαόο έσο ην 1453κ.Χ., κε έλα δηάιεηκκα 57 εηώλ από ην 1204κ.Χ. έσο ην 1261κ.Χ. 

όηαλ θαη κεηαηξάπεθε ζε ξσκαηνθαζνιηθή εθθιεζία. Μεηά από ηελ άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο κεηαηξάπεθε ζε ηδακί κέρξη ην 1934κ.Χ. όηαλ ν Τνύξθνο πξόεδξνο Κεκάι 

Αηαηνύξθ ππέγξαςε πξνεδξηθό δηάηαγκα γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζε κνπζείν. Αμηνζεκείσην είλαη 

όηη κέζα ζε όινπο απηνύο ηνπο αηώλεο δελ άιιαμε πνηέ ην όλνκά ηεο, αθνύ θαη νη Τνύξθνη κέρξη 

ζήκεξα ηελ απνθαινύλ Αγηά Σνθηά. 

Πξόθεηηαη γηα έλα εληππσζηαθνύ κεγέζνπο θαη θαηαζθεπήο νηθνδόκεκα, απαξάκηιιεο νκνξθηάο 

θαη ράξεο, ην νπνίν ε UNESCO έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θαηάινγν ησλ Μλεκείσλ Παγθόζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Η επαλαθνξά ηνπ κλεκείνπ ζηελ πξνγελέζηεξε θάζε ηνπ, ε νπνία 

πξέπεη λα ηνληζηεί όηη δελ είλαη νύηε ε αξρηθή, νύηε ε πην αμηόινγε από αξρηηεθηνληθήο πιεπξάο, 

αληηβαίλεη ζε όιεο ηηο Χάξηεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη βάδεη ζε 

θίλδπλν ηε δνκεηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ απζεληηθόηεηά ηνπ. 

Η Αγία Σνθία πρέπει να παραμείνει μουζείο, κε ειεύζεξε ηελ πξόζβαζε γηα ηνπο αλζξώπνπο 

όιεο ηεο νηθνπκέλεο, αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο, ζξεζθείαο θαη θπιήο, σο έλα από ηα σξαηόηεξα 

θαη πην εληππσζηαθά αξρηηεθηνληθά δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ιεηηνπξγώληαο παξάιιεια 

σο πεγή έκπλεπζεο κέζσ ησλ αηζζεηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ αμηώλ ηεο. 

Χξεηάδεηαη ζπλερήο επαγξύπλεζε θαη κηα αέλαε πξνζπάζεηα γηα λα ξηδώζεη βαζηά ζηε ζπλείδεζε 

όισλ όηη ε πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, ησλ ζησπειώλ απηώλ καξηύξσλ ηνπ παξειζόληνο, είλαη 

ππνρξέσζε πξνο ηα παηδηά καο. Αο κε γειηόκαζηε από ηνλ όξν θιεξνλνκηά. Τα κλεκεία δελ ηα 

θιεξνλνκήζακε από ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο, αιιά ηα δαλεηζηήθακε από ηηο επόκελεο. Αο ηνπο 

ηα επηζηξέςνπκε ινηπόλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο αξκόδεη.» 

 

 

 

 

                                                               Από ηο Γραθείο Σύπου ηου ΣΔΔ/ΣΘΚ 

Σα Γεληία Σύπου ηου ΣΔΔ/ΣΘΚ καηαχωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηου, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

