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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Καταδίκη της απόφασης του Ερντογάν 

για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί 
 

Η απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει το 
εμβληματικό μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς, την Αγια-Σοφιά, σε 
Τζαμί βρίσκει την Ελληνική, αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη αγανακτισμένη. Η 
απόφαση αυτή συνιστά ωμή και κατάφωρη καταπάτηση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου 
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Η Αγια-Σοφιά, αυτό το αρχιτεκτονικό κόσμημα με ιστορία 1500 ετών, το οποίο 
αποτελεί μνημείο Παγκόσμια Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1985, 
ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι μόνο στην Τουρκία. Η μετατροπή της σε 
ισλαμικό τέμενος θα αποτελέσει προσβολή για όλο τον πολιτισμένο κόσμο και όχι μόνο για 
την Ελλάδα. 

Με εμφανή εσωτερική πολιτική στόχευση ο Ερντογάν αποφάσισε να παραβλέψει 
όλες τις συστάσεις των παγκόσμιων οργανισμών και να προχωρήσει σε μία απαράδεκτη 
απόφαση που, εκ των πραγμάτων, θέτει την Τουρκία εκτός των αξιών του σημερινού 
κόσμου. Η απόφαση αυτή δεν ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο, αλλά και 
στο εσωτερικό της Τουρκίας.  

Ο νομπελίστας Τούρκος διανοούμενος Ορχάν Παμούκ δήλωσε συγκλονισμένος: «Η 
κίνηση της Άγκυρας μας αφαίρεσε την υπερηφάνεια που είχαμε να είμαστε μέρος ενός 
κοσμικού μουσουλμανικού κράτους». 

Η χώρα μας, θα πρέπει να κινηθεί άμεσα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, 
μακριά από έξαλλες, άναρθρες και βαθιά συντηρητικές κραυγές που ζητούν αντίποινα, 
στην κατεύθυνση ανάδειξης του ζητήματος σε Παγκόσμιο επίπεδο και της αμφισβήτησης 
της απαράδεκτης αυτής απόφασης από τα αρμόδια παγκόσμια όργανα. 

Ο ΟΗΕ, η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
καταδικάσουν απερίφραστα την ενέργεια της Τουρκίας και να επιβάλουν τις απαραίτητες 
κυρώσεις, μέχρι την αναθεώρησή της. Τα απλά λόγια συμπαράστασης δεν αρκούν. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο την απόφαση αυτή του Ερντογάν και δηλώνει πως θα απευθυνθεί σε όλες τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
στόχο αφενός μεν την καταδίκη της Τουρκίας, αφετέρου δε την ανάκληση της 
επαίσχυντης αυτής απόφασης. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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