
 
GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ 
 

215 East Grove Street, Westfield, NJ, 07090-1656 • Tel: (908) 301-0500 • Fax: (908) 301-1397  

Web: www.nj.goarch.org • E-mail: metropolis@nj.goarch.org 
 

 

                                    Δήλωση περί τῆς Ἁγίας Σοφίας 

 

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 

Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, 

Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 

Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, 

Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 

 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  

 

 Γιά μιά ἀκόμη φορά, ἡ Τουρκική Κυβέρνηση ἀγνοῶντας τήν Ἱστορία καί 

προσπαθῶντας νά ἀπειλήσει τήν Χριστιανική μειονότητα πού ζεῖ στήν Τουρκία, 

φέρνει καί πάλι στήν ἐπικαιρότητα τήν πρόταση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ 

Τζαμί. Αὐτή ἡ πρόσφατη προσπάθεια τῆς Τουρκίας νά μετατρέψει σέ Τζαμί τό 

κόσμημα καί στολίδι τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πράγμα ἀδιανόητο γιά ἐμᾶς τούς 

Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, μπορεῖ μόνον νά περιγραφεῖ ὡς μία ἐπιτηδευμένη κίνηση 

τῆς Τουρκίας πρός ἐκφοβισμό τῶν Χριστιανικῶν Μειονοτήτων, καί συγκεκριμένα τῆς 

Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τέτοιες 

ἐπιδιώξεις δηλώνουν περίτρανα ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνηση δέν ἔχει καμμία πρόθεση 

νά ἀναγνωρίσῃ καί νά σεβαστῇ τήν ἱστορία τῶν γηγενῶν Κωνσταντινουπολιτῶν 

Ἑλλήνων, τῶν ὁποίων ἡ ἱστορική καταγωγή φθάνει στόν 4ο αἰῶνα μ. Χ., ἀλλά καί τήν 

ἱστορία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μά ἀντιθέτως οἱ πράξεις της δείχνουν 

πασιφανῶς τίς προθέσεις της νά ἐκριζώσει πλήρως τήν πίστη μας καί τήν ἱστορία 

μας. 

 

 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰερσέης καταδικάζει ἀπερίφραστα τίς 

συγκεκριμένες δηλώσεις καί πράξεις τοῦ Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 

Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἔχει θέσει ὡς στόχο του τήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς 

εἰδεχθοῦς πράξης, καθώς ἐπίσης καταγγέλει καί καταδικάζει κάθε προσπάθεια 

μετατροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ Τζαμί. Ἡ 

Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας πρέπει νά παραμείνει Ἐκκλησία, ὅπως δηλαδή 

δημιουργήθηκε ἐξ ἀρχῆς, καθαγιάσθηκε καί λειτούργησε γιά περισσότερα ἀπό 900 



 
 

 
 

χρόνια. Αὐτή λοιπόν ἡ ἐπιχειρούμενη βδελυρή προσπάθεια νά ἀλλάξει ἡ Ἁγία Σοφία 

ἀποτελεῖ ξεκάθαρη καί ὀφθαλμοφανῆ προσπάθεια θρησκευτικοῦ διωγμοῦ καί 

πολιτιστικῆς γενοκτονίας, ἐναντίον μιᾶς Κοινότητος πού διώκεται καί 

ταλαιπωρεῖται ἀπό τούς Τούρκους γιά αἰῶνες τώρα. 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

 

Παρά τίς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τῶν μισαλλοδόξων αὐτῶν ἀνθρώπων, 

πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος πίστη μας δέν θά ἐξαλειφθεῖ ἀπό τήν 

περιοχή ἐκείνη. Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 

Κωνσταντινουπόλεως δέν πρόκειται νά ἐκριζωθεῖ ἀπό τήν Γῆ τῶν προγόνων μας, 

παρά τίς ἐπί αἰῶνες ἐνέργειες τῶν ἑκάστοτε Κυβερνήσεων. Οἱ ἄνθρωποί μας δέν 

ἐκφοβίζονται ἀπό τίς ἐχθρικές ἀπειλές πολλῶν, πού σκοπό ἔχουν νά σβύσουν τήν 

πίστη, τήν Ἱστορία καί τόν Πολιτισμό μας. Πρέπει ὅμως ὅλοι νά παραμείνουμε 

ἑνωμένοι ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί νά καταδικάσουμε αὐτήν τήν ἀδικαιολόγητη 

προσπάθεια καί τίς ἐνέργειες τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης γιά νά γίνει ἡ Ἁγία Σοφία 

Τζαμί, ἐνημερώνοντας ταυτόχρονα τήν κοινή γνώμη, τίς Κοινότητές μας ἀλλά καί 

ὁλόκληρο τόν Κόσμο γιά αὐτό τό φλέγον ζήτημα. Ὀφείλουμε νά προστατεύσουμε 

τήν πίστη μας καί μέ ὑπερηφάνεια νά διακηρύξουμε παντοῦ ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία πρέπει 

νά παραμείνει Ἐκκλησία, ὅπως ἀρχικά κτίσθηκε.   

 

Ἀς ἐνθυμούμεθα πάντοτε τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «καί εἶπα ἐγώ ἐν τῇ 

καρδίᾳ μου· σύν τόν δίκαιον καί σύν τόν ἀσεβῆ κρινεῖ ὁ Θεός, ὅτι καιρός τῷ παντί 

πράγματι καί ἐπί παντί τῷ ποιήματι ἐκεῖ. (Ἐκκλ. 3, 17)». Εὐχόμενος ὅπως ὁ 

Δικαιοκρίτης Κύριος, ὁ Ὁποῖος ἀποδίδει «ἑκάστῳ κατά ἔργα αὐτοῦ (Ρωμ. 2,6)» 

συνεχίζῃ νά διαφυλάττῃ καί νά προστατεύῃ τήν Ἱερά Ἑκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας 

ἀπό κάθε προσβολή καί ἐχθρική ἐπιβουλή, διατελῶ 

 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
+ Ὁ Νέας  Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


