
Ψήφισμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

σχετικά με τη μετατροπή μνημείων της Μ. Ασίας σε μουσουλμανικά τεμένη 

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τη συνεχιζόμενη 

μετατροπή κορυφαίων βυζαντινών μνημείων της Μικράς Ασίας και της 

Κωνσταντινούπολης σε μουσουλμανικά τεμένη, η οποία πραγματοποιείται 

κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις Τουρκικές αρχές. 

Αφετηρία της διαδικασίας αυτής υπήρξε ο ερειπωμένος ναός της Αγίας 

Σοφίας στη Νίκαια, ο οποίος στεγάστηκε με εντελώς αντιεπιστημονικό τρόπο 

και επαναλειτούργησε ως τζαμί τον Ιούλιο του 2012.  Ακολούθησε ο ναός της 

Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα, το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο του 

Πόντου και ο μοναδικός μέχρι πρότινος βυζαντινός μουσειακός χώρος σε όλη 

την ιστορική περιοχή, ο οποίος μετατράπηκε σε τζαμί με εσωτερικές κατασκευές 

που αποκρύπτουν την αρχιτεκτονική και τις τοιχογραφίες του. Πρόσφατα 

ανακοινώθηκε ότι το ερειπωμένο καθολικό της μονής Στουδίου της 

Κωνσταντινούπολης, η μόνη βασιλική που σώζεται στην πόλη και μείζον 

κέντρο παραγωγής χειρογράφων κατά τους αιώνες της ακμής του Βυζαντίου, 

θα στεγαστεί για να επαναλειτουργήσει ως τζαμί, παρά την εξαιρετικά κακή 

κατάσταση διατήρησής του.  Έντονη είναι δε η συζήτηση για την προοπτική να 

αποδοθεί στη μουσουλμανική λατρεία η ίδια η Αγία Σοφία της 

Κωνσταντινούπολης.  

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εκφράζει την διαμαρτυρία του για 

τις παραπάνω ενέργειες, οι οποίες συνεπάγονται καταστροφικές επεμβάσεις 

σε μνημεία ήδη επιβαρυμένα από το χρόνο και θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη 

πρόσβαση, τη συντήρηση και τη μελέτη τους. Καλεί δε τους αρμόδιους διεθνείς 

οργανισμούς να παρέμβουν ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά τα 

ανωτέρω μνημεία που αποτελούν παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό, να 

επανέλθουν στη διάθεση της επιστημονικής έρευνας και των επισκεπτών και να 

συντηρηθούν με σεβασμό των διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τις 

αναστηλώσεις.  



 

Letter of Protest against the conversion of Byzantine churches into mosques 

from the Department of History and Archaeology  

 National and Kapodistrian University of Athens  

The Department of History and Archaeology of the National and 

Kapodistrian University of Athens wishes to express its concern at the ongoing 

conversion of important Byzantine churches in Asia Minor and Istanbul into 

mosques. 

This process began with the dilapidated church of Agia Sophia in Iznik 

(Byzantine Nikaia). It was restored with an inappropriate roof and began to 

function as a mosque in July 2012. The church of Agia Sophia in Trabzon  

(Byzantine Trapezous), the most significant Byzantine monument of the Pontic 

region and the only Byzantine museum in this historic area, was the next to be 

converted into a mosque. The fabric of the church and its wall-paintings were 

hidden behind temporary structures. It was recently announced that the 

ruined “katholikon” of the Studium Monastery in Istanbul, only surviving 

basilica in the city and a major copyists’ center for the production of 

manuscripts during the heyday of the Byzantine Empire, is going to be 

restored in order to serve as a mosque, despite its extremely delicate state of 

preservation. There is also ongoing discussion on the possibility of converting 

the Great Church of Agia Sophia in Istanbul into a mosque.  

The Department of History and Archaeology protests against this 

process. Conversion causes serious damage to monuments which are 

already frail, limits free access and hinders conservation and study. We call on 

all international organisations to take action in order to prevent further 

damage to these monuments of world heritage and guarantee accessibility 

to the public and the scholarly world with due respect to international treaties 

and agreements on the restoration and preservation of historic buildings. 


