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10 Ἰουλίου 2020 
 

Δήλωση περί τῆς Ἁγίας Σοφίας 
 
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, 
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,  
 
 Μέ πολύ θλίψη, πληροφορηθήκαµε πώς ἡ Τουρκική Κυβέρνηση ἀποφάσισε, ἀλλά 
καί ἡ Δικαστική Ἐξουσία τῆς Τουρκίας ἔδωσε δυστυχῶς τήν ἔγκρισή,  ὥστε νά µετατραπεῖ 
ὁ παγκοσµίου ἐµβέλειας, ἰδιαιτέρως γιά ἐµᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους, στό Ἱερό Κέντρο τῆς 
Ἐκκλησίας µας καί τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἱερός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ 
Σοφίας, ἡ ὡς πιό γνωστός σέ µᾶς, Ἁγιά Σοφιά, σέ Τζαµί. Αὐτή ἡ ὀδυνηρή πράξη µπορεῖ νά 
περιγραφεῖ µόνον ὡς πράξη µίσους καί κακίας, καί µιά προσπάθεια νά πλήξουν τήν 
Ὀρθόδοξη πίστη, τόν Βυζαντινό Πολιτισµό καί τήν ἱερά κληρονοµιά τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους. 
Εἶναι δεδοµένο ὅτι αὐτή ἡ κακοήθης, ἀπερίγραπτη καί ἀπεχθής ἀπόφαση δέν προσβάλλει 
µόνον τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλά σύµπασα τήν Χριστιανική Κοινότητα ἀνά τόν 
κόσµο, κάθε Χριστιανική ὕπαρξη, καθώς εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνηση 
ἐπιδιώκει νά βλάψει καί νά ἐξαφανίσει κάθε Χριστιανική παρουσία, ἀκόµη καί την ἱστορία 
της. 
 
 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰερσέης καταδικάζει ξεκάθαρα καί ἀπερίφραστα τήν ἀήθη 
αὐτή ἀπόφαση, πού εἶναι πρωτοβουλία καί ἐπιθυµία τοῦ Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 
Ἐρντογάν. Ἡ κατάφορη ἀδικία πού πραγµατοποιεῖται σήµερα ἐνώπιόν µας, ἀγγίζει κάθε 
ἀνθρώπινη ψυχή καί προκαλεῖ τήν παγκόσµια κοινή γνώµη, κάθε νοήµονα ἄνθρωπο πού 
ἀγωνίζεται γιά δικαιοσύνη καί εἰρήνη σέ αὐτήν τήν Κοινωνία. Βέβαια αὐτή ἡ πράξη τῆς 
Τουρκίας δέν ἀποτελεῖ κάτι τό πρωτόγνωρο, καθώς διαβάζοντας τήν ἱστορία της, βλέπουµε 
συστηµατικούς θρησκευτικούς καί πολιτισµικούς διωγµούς καί γενοκτονίες (Ποντιακή, 
Ἀρµένικη), γιά πολλούς αἰῶνες τώρα, καί πού τίς τελευταίες δεκαετίες ἔχουν ἐπιστρέψει 
καί πάλι στό προσκήνιο, ὡς µία προσπάθεια τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους νά ἐξαλείψει 
ὁτιδήποτε τό ἀπειλεῖ. Ὅλοι γνωρίζουµε δέ τίς πρόσφατες, ἕναν αἰῶνα πρίν, ἐγκληµατικές 
πράξεις τῆς Τουρκίας ἐντός τῶν συνόρων της, ὅταν ἐξόντωσε ἐκατοµµύρια Χριστιανῶν, µέ 
σκοπό νά ἐξαφανίσει κάθε χριστιανικό στοιχεῖο ἐντός τῶν ἐδαφῶν της. Τόν αἰῶνα πού 



πέρασε, εἴδαµε νά συνεχίζεται ἡ δίωξη τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί κάθε Χριστιανοῦ ἐντός τῆς 
Τουρκίας, µέ ἀποτέλεσµα τήν δολοφονία ἀµετρήτων ἀθώων ψυχῶν καί τήν ἀπέλαση καί 
ἐκδίωξη ἐκατοµµυρίων ἀνθρώπων ἀπό τίς πατρογονικές τους ἐστίες. Πενήντα περίπου 
χρόνια πρίν, ἡ Τουρκία ξεκίνησε τόν ἀδυσώπητο πόλεµο κατά τῆς µεγαλονήσου Κύπρου 
µας, πού ὁδήγησε στήν ἀδικη διχοτόµηση τῆς ἁγιοτόκου Νήσου καί τήν κατάλειψη ἐδαφῶν 
της. Πάνω ἀπ΄ὅλα ὅµως, ἡ Τουρκία ἐπί αἰῶνες καταπιέζει καί διώκει µέ κάθε τρόπο τήν 
θρησκευτική ἐλευθερία τῆς Σεπτῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Καί τώρα, ἡ Τουρκία 
καί πάλι προσπαθεῖ νά ἀπαξιώσει τήν ἱερότητα καί ἁγιότητα τῆς Ἁγίας Σοφίας, 
µετατρέποντάς την σέ Τζαµί, πράγµα ἐνάντιο στόν ἀρχικό σκοπό καί τήν οὐσία τῆς 
ἱδρύσεως καί κατασκευῆς τῆς Μεγάλης αὐτῆς Ἐκκλησίας, ὡς Χριστιανικοῦ καί Ὀρθοδόξου 
Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὅλες αὐτές λοιπόν οἱ ἀνήθικες καί µισητές πράξεις τῆς Τουρκίας, πού 
σπέρνουν διχόνοια, πόλεµο, γενοκτονίες καί θρησκευτική καταπίεση πρέπει ἐπιτέλους νά 
σταµατήσουν.    
 
 Εἶναι ξεκάθαρο καί πασιφανές ὅτι ἡ Κυβέρνηση τῆς Τουρκίας δέν ἐπιθυµεῖ 
ὁποιαδήποτε µορφή συνεργασίας ἤ ἐνέργειας µέ πολιτισµένο τρόπο. Ἀντιθέτως, συνεχίζει 
τόν διωγµό καί τήν ὑποτίµηση τῶν Χριστιανῶν πού εἶναι Τούρκοι πολίτες, καί δέν πρόκειται 
νά σταµατήσει νά τό πράττει µέχρι νά ἐξαφανίσει κάθε χριστιανική ὕπαρξη, νά 
ἀποϊεροποιήσει κάθε Χριστιανικό Ναό, καί νά ξαναγράψει νέα ἱστορία, χωρίς ὁποιαδήποτε 
ἀναφορά στόν πραγµατικά γηγενῆ πληθυσµό τῆς περιοχῆς, πού γέννησε -αἰῶνες πρίν τόν 
ἔρχοµό τῶν Τούρκων- τήν Πόλη τῶν Πόλεων, τήν Βασιλεύουσα τῶν Πόλεων, τήν 
Κωνσταντινούπολη.     
 

Εἶναι λοιπόν χρέος ὅλων µας νά ἀφυπνίσουµε τήν παγκόσµια Κοινότητα καί 
Κοινωνία, ὥστε νά λάβουµε ὅλοι µαζί δράση ἐναντίον τῶν εἰδεχθῶν καί ἀνηθίκων πράξεων 
τῆς Τουρκίας, πού διαπράττονται συνεχῶς. Εἶναι χρέος µας νά ὑπερασπισθοῦµε µέ κάθε 
τρόπο τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καί νά 
ἐξασφαλίσουµε τήν ἐλεύθερη καί ἀσφαλῆ ἀσκηση τῶν θρησκευτικῶν καί λατρευτικῶν 
καθηκόντων τῶν Χριστιανῶν πού ζοῦν ἐκεί, χωρίς τόν φόβο καί τήν ἐπιβολή τῆς βίας. 
Ὀφείλουµε νά ὑψώσουµε τό ἀνάστηµά µας καί τήν φωνή µας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί 
νά διατρανώσουµε στά µήκη καί τά πλάτη τῆς Γῆς ὅτι δέν θά µᾶς φιµώσουν, οὔτε θά 
ἀνεχθοῦµε ἄλλο τήν τυρρανική αὐτή καταπίεση, καί θά παραµείνουµε πιστοί καί 
ἀφοσιωµένοι στόν Κύριο µας Ἰησοῦ Χριστό, τόν Δίκαιο Κρίτη τῶν πάντων. Σᾶς παρακαλῶ 
καί σᾶς προτρέπω ὅλους καί τόν καθένα ξεχωριστά νά ἀπευθυνθεῖτε στίς τοπικές, 
Πολιτειακές καί Κυβερνητικές Ἀρχές, καί τούς Ἐκπροσώπους τους, καί νά τούς ἐκφράσετε 
τήν δυσαρέσκειά σας, τήν ἀγανάκτηση σας, γιά τίς συνεχιζόµενες ἀδικίες πού διαπράττει 
ἡ Τουρκία, παρακαλῶντας τους νά καταδικάσουν αὐτές τίς ἀποφάσεις καί πράξεις, καί νά 
µεσολαβήσουν ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ δικαιοσύνη, καί νά ἀνακαλέσουν τήν χθεσινή τους 
ἀπόφαση. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ. Τό 
κόσµηµα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τό δικό µας καύχηµα, καί πρέπει ὂχι µόνον 
νά ἀνακαλέσει τήν πρόσφατη ἀπόφαση της, ἀλλά νά ἐπαναφέρει τήν Ἁγιά Σοφιά στήν 



ἀρχική της Ἀξία, σέ Ἑλληνορθόδοξο Ἱερό Ναό µέσα στόν ὁποῖο θά ὑµνεῖται καί θά 
δοξολογεῖται τό ῍Ονοµα τοῦ Ἑνός καί Μόνου Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

 
Κλείνοντας, σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεσθε ἀδιαλείπτως ὥστε ἡ ἀγαπηµένη µας 

Ἐκκλησία, ἡ Ἁγία Σοφία, νά ξαναλειτουργήσει καί πάλι σύντοµα ὡς Ὀρθόδοξος 
Χριστιανικός Ναός. Σᾶς παρακαλῶ νά µήν παύσουµε νά προσευχόµεθα καί γιά τήν 
ἀγαπηµένη µας Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο, καί τον Σεπτόν 
Προκαθήµενο µας, τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, τόν Παναγιώτατον Οἰκουµενικόν 
Πατριάρχην, κ. Βαρθολοµαῖον, καί τήν σεπτήν τῶν Ἱεραρχῶν χορείαν καί νά εἴµαστε 
βέβαιοι ὅτι, παρά τήν τραγικότητα τῶν τωρινῶν καταστάσεων πού προκαλεῖ ἡ Τουρκία, ὁ 
Θεός εἶναι µαζί µας.  

 
Εὐχόµενος ὅπως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγός καί Φρουρός τῆς 

Βασιλίδος τῶν Πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, νά εἶναι µαζί σας πάντοτε καί νά σᾶς 
εὐλογεῖ, διατελῶ  

 
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν 

 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


