Κοινή Δήλωση για την Αγία Σοφία
του Αρχιεπισκόπου Αµερικής Ελπιδοφόρου και
του Καρδιναλίου Timothy Dolan, Αρχιεπισκόπου της Νέας Υόρκης
Ως αδελφοί εν Χριστώ και ηγέτες των αντίστοιχων κοινοτήτων εδώ στην Νέα Υόρκη, εκφράζουµε
τη βαθύτατη θλίψη µας και επικρίνουµε την απόφαση της Τουρκικής κυβέρνησης να µεταβάλλει
το καθεστώς του παγκοσµίου φήµης Ναού της Αγίας Σοφίας και να µετατρέψει σε τζαµί τούτο το
µνηµείο που αποτελεί ταυτόχρονα ανθρώπινο και θεϊκό επίτευγµα.
Η Αγία Σοφία υπήρξε για σχεδόν µία χιλιετία όχι µόνο ο µεγαλύτερος Ναός του κόσµου, αλλά και
το µεγαλύτερο οικοδόµηµα της οικουµένης. Σκοπός της ήταν να αποτελεί έναν κατεξοχήν χώρο
χριστιανικής λατρείας. Η κατάλυση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και η µετατροπή της Μεγάλης
Εκκλησίας σε τζαµί ανάγονται σε µία εποχή κατά την οποία τα ιστορικά γεγονότα εξελίσσονταν
µέσω της βίας. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο τρόπος µε τον οποίον ζούµε σήµερα.
Η δηµιουργία του σύγχρονου Κράτους της Τουρκίας συνδέεται άµεσα µε την κοσµική ιδέα της
περιεκτικότητας. Με τη µετατροπή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας από τζαµί σε µουσείο, ο
Πρόεδρος Ατατούρκ κατέστησε σαφές ότι το παγκόσµιο αυτό µνηµείο σηµατοδοτεί τη µετάβαση
από µία θεοκρατική αυτοκρατορία σ’ ένα κοσµικό κράτος που σέβεται την ισότητα όλων των
πολιτών του.
Επιβεβαιώνουµε τη σοφία της προγενέστερης απόφασης και απευθύνουµε έκκληση για αλλαγή
της σηµερινής πολιτικής της Τουρκικής κυβέρνησης, η οποία οδήγησε στη µεταβολή του
καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Στεκόµαστε ο ένας στο πλευρό του άλλου ως αδελφοί στην πίστη
και εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας προς όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης και καλής
πίστης, ώστε η Αγία Σοφία να παραµείνει αυτό που πραγµατικά είναι, δηλαδή ένα σύµβολο
συνάντησης, ιστορίας, πνευµατικού βίου και ανθρώπινων επιτευγµάτων υψηλής στάθµης και να
δοξάζεται ο Ένας Θεός που έπλασε όλους µας ως αδελφές και αδελφούς της µιας ανθρώπινης
οικογένειας.
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