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Από το πρακτικό της 12/28-7-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 195/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος καταδίκης για
τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος - τζαμί
Σήμερα, 28-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 16876/24-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019
καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένα (41) μέλη, συμμετείχαν τα είκοσι τρία (23), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Λαθήρας Ιωάννης
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
23. Κυπραίου Μαρία
2. Απατσίδης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
3. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
1. Σαουλίδης Αντώνιος
4. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
2. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
3. Κυζιρίδης Θεόδωρος
6. Γκατζές Στέλιος
4. Ασβεστά Σοφία
7. Καγιαμπίνη Ειρήνη
5. Καλτσίκας Αθανάσιος
8. Συμεωνίδης Απόστολος
6. Ζαρίφης Ιωάννης
9. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
7. Βαρσάμης Νικόλαος
10. Τερζίδου Αλεξάνδρα
8. Ζάχαρης Ηλίας
11. Τσακιρίδης Αναστάσιος
9. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
12. Ανδριανίδου Σοφία
10. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
13. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
11. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
14. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
12. Ασβεστάς Βασίλειος
15. Παπάζογλου
(Πενλόγλου)
13. Καλλινικίδης Νικόλαος
Απόστολος
14. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
16. Καδίκας Αθανάσιος
15. Μασλαρινός Δημήτριος
17. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
16. Πάππου Μιχαήλ
18. Ωραιόπουλος Λάζαρος
17. Ζησάκος Χρήστος
19. Ακριτίδης Δημήτριος
18. Σαγινίδης Αναστάσιος
20. Βέλλης Χαράλαμπος
21. Σταματίου Χρήστος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1348/2018 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαρρενάκη Ελισσάβετ.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 1ο,
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο και 18ο θέμα
ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Σαουλίδης Αντώνιος, Ζαρίφης Ιωάννης και Ζησάκος Χρήστος.
Μετά την ψήφιση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ.
Ωραιόπουλος Λάζαρος.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και

λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος καταδίκης για τη μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τέμενος - τζαμί, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο ψηφίσματος
που κατέθεσε η Διοίκηση και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τα μέλη
του Δ.Σ. να προβούν σε ένα ομόφωνα ψήφισμα καταδίκης για τη μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε τέμενος – τζαμί.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Βέλλης Χαράλαμπος και Λαθήρας Ιωάννης κατέθεσαν τα δικά τους
ψηφίσματα.
Η Δ.Σ. κ. Τελιορίδου δήλωσε ότι στηρίζει το ψήφισμα που κατέθεσε η Διοίκηση.
Ο Δ.Σ. κ. Ζησάκος Χρήστος δήλωσε ότι η παράταξή τους συμφωνεί με το σχέδιο
ψηφίσματος που κατέθεσε η Πόλη Αλλιώς.
Ο Δ.Σ κ. Βέλλης Χαράλαμπος δήλωσε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζει το σχέδιο
ψηφίσματος που έχουν καταθέσει οι ίδιοι.
Ο Δ.Σ. κ. Λαθήρας Ιωάννης ψηφίζει το ψήφισμα που κατάθεσε η Πόλη Αλλιώς.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα
μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) τα σχέδια ψηφίσματος που κατέθεσαν η
Διοίκηση, η Λαϊκή Συσπείρωση και η Πόλη Αλλιώς και 3) τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει με πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΕΜΕΝΟΣ-ΤΖΑΜΙ

Οι προκλήσεις του βάρβαρου, αιμοσταγούς και ισλαμοφασίστα προέδρου της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Χριστιανισμού, του Ελληνισμού αλλά και
κατά του παγκόσμιου αισθήματος περί τον Πολιτισμό, δεν έχουν τέλος…
Η ανεκδιήγητη απόφαση να μετατρέψει σε ισλαμικό τέμενος-τζαμί αυτό το
ιστορικό και εμβληματικό σύμβολο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και του
Ελληνισμού, αυτό το Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, όπως ανά τους αιώνες
έχει καθαγιασθεί ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί
παγκόσμια ιστορική πρόκληση που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει
απαρατήρητη, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή χωρίς τις βαριές
συνέπειες που αρμόζουν σ’ αυτήν την απόφαση που αποτελεί όνειδος.
Οι όποιοι λόγοι ώθησαν τον πρόεδρο της Τουρκίας σ’ αυτήν την απόφαση δεν
μπορούν να δικαιολογήσουν τη διολίσθησή του σ’ αυτή τη μέγιστη προσβολή για
όλον τον πολιτισμένο κόσμο και τον χριστιανισμό.
Η αρρωστημένη εξουσιομανία του να αναδειχθεί σε Σουλτάνος φιλοδοξώντας να
αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Χαλιφάτο, δεν μπορεί και δεν πρέπει
να γίνει άλλο ανεκτή από την παγκόσμια κοινότητα και τους διεθνείς Οργανισμούς.
Δεν μπορεί και δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει αυτό το σύμβολο ως νέο εργαλείο
της πολιτικής του, όπως αδίστακτα πράττει με τους πρόσφυγες.
Γι’ αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, το ιερό σύμβολο του Χριστιανισμού
και του Ελληνισμού, που από το 537 μ.Χ. στέκει αγέρωχο στην καρδιά της
Κωνσταντινούπολης και το σεβάστηκαν ακόμη και οι μεγάλοι σεισμοί, αυτό το ιερό
σύμβολο που ακόμη και ο σφαγέας των Ελλήνων του Πόντου, ο Μουσταφά Κεμάλ
πασάς το 1934 το μετέτρεψε από ισλαμικό τέμενος σε μουσείο, ήρθε η 10η Ιουλίου
2020 για να προστεθεί στο παγκόσμιο ημερολόγιο ως νέα αποφράδα ημέρα,
ανάλογης εκείνης της 29ης Μαΐου του 1453.
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι θέμα Ελλάδας-Τουρκίας, ούτε καν της παγκόσμιας
χριστιανικής κοινότητας με την Τουρκία, αλλά είναι θέμα της παγκόσμιας κοινότητας
του πολιτισμού, της ειρήνης και του διαθρησκευτικού διαλόγου.
Αυτή η ιεροσυλία, που έχει προκαλέσει κύματα αντιδράσεων ακόμη και εντός της
Τουρκίας από διανοούμενους, νομπελίστες, νομικούς αλλά και θεολόγους του Ισλάμ,
πρέπει να ανακληθεί άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, και η 24η Ιουλίου,
ημέρα πρώτης λειτουργίας της Αγιά-Σοφιάς ως τεμένους, να παραμείνει στην ιστορία
ως ένα ακόμη γεγονός που θα καταδεικνύει την θρασύτατη προκλητικότητα και
ασέβεια της τουρκικής ηγεσίας απέναντι σε ιερά σύμβολα.
Η παγκόσμια κοινότητα, οι διεθνείς Οργανισμοί και οι κυβερνήσεις των κρατών
δεν μπορούν να επαναπαυτούν στα λόγια και τις κενές ουσίας ανακοινώσεις
καταδίκης του θλιβερού αυτού γεγονότος, αλλά να αντιδράσουν δυναμικά και με
πράξεις για να ανακόψουν αυτόν τον προκλητικό επεκτατισμό του Τούρκου
προέδρου που δείχνει ασέβεια απέναντι στη θρησκεία, απέναντι στην ιστορία και
στον πολιτισμό, και να επαναφέρουν την Αγιά-Σοφία στη θέση που της αρμόζει
ιστορικά. Αυτό οφείλει να διεκδικήσει αποφασιστικά και δυναμικά η ελληνική
κυβέρνηση και να απαιτήσει την αποτελεσματική τους παρέμβαση.
Για όσους παρέμειναν μέχρι και σήμερα αφελείς απέναντι στον ισλαμοφασίστα
Ερντογάν, θα πρέπει να έχει γίνει απολύτως κατανοητό πλέον ότι ο Τούρκος
πρόεδρος έχει εφιαλτικό σχεδιασμό που θέτει άμεσα σε κίνδυνο την ειρήνη, όχι μόνο
στην περιοχή πέριξ της Τουρκίας αλλά και σε όλη της Μεσόγειο (Νοτιοανατολική
Μεσόγειο, Συρία, Λιβύη και απειλές προς την Αίγυπτο), όπως και στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής.

3

Οι παγκόσμιοι και διεθνείς Οργανισμοί (ΟΗΕ, UNESCO, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. και Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, κ.ά.), οι κυβερνήσεις των χωρών όλου του κόσμου, οι αυτοδιοικητικοί
θεσμοί και Όργανα (Επιτροπή των Περιφερειών, CCRE-CEMR), τα συνδικαλιστικά,
πολιτικά και κοινωνικά κινήματα όλου του πλανήτη πρέπει να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων και να καταδικάσουμε την αποτρόπαια αυτή πράξη.
Καλούμε όλους τους παραπάνω φορείς και θεσμούς της παγκόσμιας κοινότητας
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα τιμωρίας και να μη μείνουν απλά και μόνο στις
καταγγελίες. Ειδικά, δε, οι παγκόσμιοι Οργανισμοί και οι κυβερνήσεις των κρατών
οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε εμπάργκο στην πώληση όπλων και οπλικών
συστημάτων προς την Άγκυρα.
Τέλος, καλούμε σύσσωμη την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους δήμους και τις
Περιφέρειες, να αναλάβουμε από κοινού εκστρατεία εμπάργκο τούρκικων
προϊόντων.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.:
Ζησάκος Χρήστος και Ακριτίδης Δημήτριος, οι οποίοι ψήφισαν το ψήφισμα της Πόλης
Αλλιώς,
Βέλλης Χαράλαμπος και Σταματίου Χρήστος οι οποίοι ψήφισαν το ψήφισμα της
Λαϊκής Συσπείρωσης,
Λαθήρας Ιωάννης και Κυπραίου Μαρία οι οποίοι ψήφισαν το ψήφισμα της Πόλης
Αλλιώς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 195/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης Δημήτριος
Σαουλίδης Αντώνιος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Γκατζές Στέλιος
Καγιαμπίνη Ειρήνη
Συμεωνίδης Απόστολος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ανδριανίδου Σοφία
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος
Καδίκας Αθανάσιος
Ζαρίφης Ιωάννης
Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
Ζησάκος Χρήστος
Ακριτίδης Δημήτριος
Βέλλης Χαράλαμπος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία
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