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Η Αγία Σοφία ςτθ ςθμερινι τθσ μορφι αποτελεί αρχιτεκτονικό ζργο του Ανκζμιου από 

τισ Τράλλεισ και του Ιςίδωρου από τθ Μίλθτο και εγκαινιάςτθκε το 537μ.Χ. από τον 

αυτοκράτορα Ιουςτινιανό. Πρόκειται για τρίκλιτθ βαςιλικι με τροφλο, θ οποία λειτοφργθςε ωσ 

ορκόδοξοσ χριςτιανικόσ ναόσ ζωσ το 1453μ.Χ., με ζνα διάλειμμα 57 ετϊν από το 1204μ.Χ.  ζωσ 

το 1261μ.Χ.  όταν και μετατράπθκε ςε ρωμαιοκακολικι εκκλθςία. Μετά από τθν άλωςθ τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ μετατράπθκε ςε τηαμί μζχρι το 1934μ.Χ. όταν ο Τοφρκοσ πρόεδροσ Κεμάλ 

Ατατοφρκ υπζγραψε προεδρικό διάταγμα για τθ μετατροπι τθσ ςε μουςείο. Αξιοςθμείωτο 

είναι ότι μζςα ςε όλουσ αυτοφσ τουσ αιϊνεσ δεν άλλαξε ποτζ το όνομά τθσ, αφοφ και οι 

Τοφρκοι μζχρι ςιμερα τθν αποκαλοφν Αγιά Σοφιά. 

Πρόκειται για ζνα εντυπωςιακοφ μεγζκουσ και καταςκευισ οικοδόμθμα, απαράμιλλθσ 

ομορφιάσ και χάρθσ, το οποίο θ UNESCO ζχει ςυμπεριλάβει ςτον κατάλογο των Μνθμείων 

Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Η επαναφορά του μνθμείου ςτθν προγενζςτερθ φάςθ 

του, θ οποία πρζπει να τονιςτεί ότι δεν είναι οφτε θ αρχικι, οφτε θ πιο αξιόλογθ από 

αρχιτεκτονικισ πλευράσ, αντιβαίνει ςε όλεσ τισ Χάρτεσ για τθν Προςταςία τθσ Πολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ και βάηει ςε κίνδυνο τθ δομθτικι του κατάςταςθ και τθν αυκεντικότθτά του.  

Η Αγία Σοφία πρέπει να παραμείνει μουςείο, με ελεφκερθ τθν πρόςβαςθ για τουσ 

ανκρϊπουσ όλθσ τθσ οικουμζνθσ, ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ, κρθςκείασ και φυλισ, ωσ ζνα από 

τα ωραιότερα και πιο εντυπωςιακά αρχιτεκτονικά δθμιουργιματα του ανκρϊπου και 

λειτουργϊντασ παράλλθλα ωσ πθγι ζμπνευςθσ μζςω των αιςκθτικϊν και ιςτορικϊν αξιϊν τθσ. 

Χρειάηεται ςυνεχισ επαγρφπνθςθ και μια αζναθ προςπάκεια για να ριηϊςει βακιά ςτθ 

ςυνείδθςθ όλων, ότι θ προςταςία των μνθμείων, των ςιωπθλϊν αυτϊν μαρτφρων του 

παρελκόντοσ, είναι υποχρζωςθ προσ τα παιδιά μασ. Ασ μθ γελιόμαςτε από τον όρο 

κλθρονομιά. Τα μνθμεία δεν τα κλθρονομιςαμε από τισ προθγοφμενεσ γενιζσ, αλλά τα 

δανειςτικαμε από τισ επόμενεσ. Ασ τουσ τα επιςτρζψουμε λοιπόν ςτθν κατάςταςθ που τουσ 

αρμόηει. 

 

 


