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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Ψήυισμα τοσ Δεμοτικού Σσμβοσλίοσ Μεγάρων 
 κατά τες μετατροπής τοσ Ναού τες Αγίας Σουίας σε τδαμί 

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηνπ 

ηελ Πέκπηε 16 Ηνπιίνπ 2020 εμέδσζε ην παξαθάησ ςήθηζκα θαηά ηεο κεηαηξνπήο 
ηνπ Νανύ ηεο Αγίαο νθίαο ζε ηδακί. 
 

 
«Χήυισμα 

κατά της μετατροπής τοσ Ναού της ΑΓΗΑΣ ΣΟΦΗΑΣ σε ΤΕΑΜΗ 
 
      Δίλαη αδύλαηνλ ν Γήκνο ησλ Μεγαξέσλ, λα κελ εγείξεη πξώηνο θσλή 
δηακαξηπξίαο κπξνζηά ζην Ηζηνξηθό & Πνιηηηζκηθό αλνζηνύξγεκα, πνπ επηηειείηαη 
ηνύηεο ηηο εκέξεο. 
      Σα Μέγαξα, ε παξά ηνλ αξσληθό Μεηξόπνιε, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε 
δεζκνύο ηζρπξνύο θαη αθαηάιπηνπο κε ηελ παξά ηνλ Βόζπνξν απνηθία ηνπο, ην 
ζξπιηθό Βπδάληην. 

Σν 658/7 ν Βύζας ο Μεγαρεύς, ζπλνδεπόκελνο από νκάδα Μεγαξέσλ θαη 
θαζνδεγνύκελνο από ζετθό ρξεζκό, ηνπ Μνπζείνπ ησλ Γειθώλ,  ίδξπζε ζην κπρό 
ηνπ θεξάηηνπ θόιπνπ θαη ζηα ζηελά ηνπ Βνζπόξνπ ηελ αξραία Μεγαξηθή απνηθία 
"Βπδάληη" όπσο αλαθέξεη ν Μέγαο Γεσγξάθνο καο ηξάβσλ ζηα "Γεσγξαθηθά". 
Αξθεηνύο αηώλεο αξγόηεξα, ην 330 κ.ρ , ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Α΄ ν 
Μέγαο απνθαζίδεη λα κεηαθέξεη ηελ πξσηεύνπζα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ 
λέα πξσηεύνπζα ε  Νέα Ρώκε ε αιιηώο Κσλζηαληηλνύπνιε ηδξύεηαη ζηα εξείπηα 
ηνπ αξραίνπ Βπδαληίνπ. Ζ Κσλζηαληηλνύπνιε είλαη πιένλ ε πξσηεύνπζα ηεο πην 
καθξαίσλεο απηνθξαηνξίαο, ηελ νπνία νη κειεηεηέο ηελ νλόκαζαλ Βπδαληηλή 
Απηνθξαηνξία. Ωο εθ ηνύηνπ ε ζύλδεζε ηεο πόιεο ησλ Μεγάξσλ κε ηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε είλαη θαηαθαλήο θαη άξξεθηε. 
       Δθεί ζπλαληήζεθε ν Διιεληζκόο θαη ν Υξηζηηαληζκόο, γη’ απηό θαη θηίζηεθε ν 
Ναόο ηεο ηνπ Θενύ νθίαο, πνπ είλαη δεκηνύξγεκα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο 
ησλ Οξζόδνμσλ Ρσκηώλ, ηνλ 5ν κ.ρ αηώλα. 
      Ο Ναόο απνηειεί ππέξνρν θαη κνλαδηθό κλεκείν αμεπέξαζηεο ζεκαζίαο ηεο 
παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη Φάξν - θαύρεκα ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηνπ 
Διιεληζκνύ κε αηέιεησηεο κλήκεο 15 αηώλσλ ζξηάκβσλ, αιιά δπζηπρώο θαη 
ζπκθνξώλ... 
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      Ο Τπέξιακπξνο θαη ζαπκαζηόο  απηόο Ναόο ηεο Αγίαο νθίαο πξνβάιιεη κε 
εμαηξεηηθή κεγαινπξέπεηα ζηα κάηηα ηνπ εηζεξρόκελνπ ζηελ Πξνπνληίδα ηνπ 
Δπμείλνπ Πόληνπ, πνπ έξρεηαη λα επηζθεθζεί ηελ Πόιε. 
      Από ηεο αλαγέξζεώο ηνπ ν Ναόο ηεο Αγίαο νθίαο θαη κέρξη ηελ άισζε ηεο 
Πόιεο (Βπδάληην) (1453) ιεηηνπξγνύζε σο Καζεδξηθόο Ναόο ηεο Βπδαληηλήο 
Απηνθξαηνξίαο,  κέρξη ζήκεξα δε πθίζηαηαη σο κνπζεηαθόο ρώξνο παγθνζκίνπ 
ελδηαθέξνληνο,  πνπ δπζηπρώο ε ζεκεξηλή Σνπξθηθή Ζγεζία απνθάζηζε, λα 
κεηαηξέςεη ζε ΣΕΑΜΗ !!!!! 
      Ωο  Έιιελεο θαη σο Μεγαξείο, ηδξπηέο ηνπ Βπδαληίνπ, λνηώζνπκε πόλν, ζιίςε, 
πηθξία θαη Ηεξά αγαλάθηεζε κε ηελ απόθαζε γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ εμαίξεηνπ 
απηνύ Νανύ ηεο Οξζνδνμίαο ζε ΣΕΑΜΗ, γεγνλόο πνπ εθηόο όισλ ησλ άιισλ 
απνηειεί θαη έλα ζιηβεξό θηύπεκα ζηελ Ηζηνξία ηνπ Παγθόζκηνπ Πνιηηηζκνύ. 
 
      ύζζσκνο ν Λαόο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ (Μέγαξα, Μέιη, Ν. Πέξακνο) ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην, νη θνξείο, νη νξγαλώζεηο θαη νη ζπιινγηθόηεηεο ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεγαξίδαο πςώλνπκε θσλή έληνλεο αγαλάθηεζεο θαη 
δηακαξηπξίαο  γηα ην ζιηβεξό απηό γεγνλόο θαη  

Εητάμε 
      Σε σσστράτεσση όλων των Γήμων της Φώρας, ώζηε κε απνθάζεηο ησλ 
Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ λα εθθξάζνπκε όινη καδί ηελ απόιπηε αληίζεζή καο θαη 
λα αμηώζνπκε ηελ  αλαηξνπή ηεο ζιηβεξήο απηήο απόθαζεο, πνπ κεηαηξέπεη ην 
κνλαδηθό απηό κλεκείν ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο θαη θαύρεκα 
ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηνπ Διιεληζκνύ ζε ΣΕΑΜΗ, θάηη πνπ πηζηεύνπκε, όηη θάζε 
πνιηηηζκέλνο Άλζξσπνο αλά ηελ πθήιην επηζπκεί. 
       Σαπηόρξνλα εθθξάδνπκε ηελ επρή ε Παγθόζκηα θνηλή Γλώκε, πνπ ήδε έρεη 
αξρίζεη λα θαηαλνεί ην επηρεηξεζέλ πνιηηηζηηθό αλνζηνύξγεκα, λα ζπζηξαηεπζεί, 
ώζηε λα αλαηξαπεί ε απαξάδεθηε ελέξγεηα ηεο ζεκεξηλήο Σνπξθηθήο Ζγεζίαο, πνπ 
απνηειεί κειαλή ζειίδα ζηελ παγθόζκηα Ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ Πνιηηηζκνύ. 
 

ΠΟΤΔ ΤΕΑΜΗ Ο ΝΑΟΣ ΤΖΣ ΑΓΗΑΣ – ΣΟΦΗΑΣ» 
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