ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16ης/23-07-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 75/2020
ΘΕΜΑ:

Έκδοση ψηφίσματος για την μετατροπή του μνημείου της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί.

Στο Βελβεντό σήμερα στις 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00,
το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων
των θυρών, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1859/17-07-2020
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Τσέγκος Νικόλαος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τέτος Νικόλαος
12 Παπαδημητρίου Ζήνων
13 Μανώλας Αριστείδης
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Κουκάλης Ζήνων
Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
3 Μυλωνά Κατίνα
Τζάτσου Βάϊα
4
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
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Από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας εκδόθηκε το
ακόλουθο ψήφισμα λόγω της απόφασης της Τουρκικής Κυβέρνησης να μετατρέψει
την εκκλησία της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
«Η απόφαση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί
βαρύτατο πλήγμα και προσβολή, όχι μόνο ενός οικουμενικού συμβόλου του
Χριστιανισμού, αλλά και ενός μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά ύβρη στο σύγχρονο
πολιτισμό που εδράζεται στον αλληλοσεβασμό των λαών και των
πολιτισμών τους. Η εμμονή της τουρκικής ηγεσίας δείχνει την περιφρόνησή
της απέναντι στη διεθνή κοινότητα και την αδιαφορία της για τον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παγκόσμια ειρήνη.
Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ενώνει τη φωνή της με τις δυνάμεις της
λογικής, του πολιτισμού και της δημοκρατίας απανταχού της γης και
καταδικάζει την απαράδεκτη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης.
Αποδοκιμάζει επίσης την απόφαση αυτή η οποία καλλιεργεί το κλίμα
διχασμού και δυναμιτίζει τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη
μεταξύ των λαών.
Καλεί επίσης τόσο την ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκής Ένωση
αλλά και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας να αντιδράσει μεθοδευμένα
και δυναμικά ώστε η απόφαση αυτή να ακυρωθεί και να επιστρέψει η Αγία
Σοφία στο πρότερο καθεστώς, ως Μουσείο, καθώς είναι ενταγμένο στον
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO».
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει το ψήφισμα, να το αποστείλει
στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και να το δημοσιεύσει στα ΜΜΕ με την ελπίδα πως
η προσπάθεια διεθνοποίησης του προβλήματος θα συντελέσει στην αναίρεση της
απόφασης της Τουρκικής Κυβέρνησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος υιοθετώντας το κείμενο της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας για την μετατροπή του μνημείου της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί.
Την εισήγηση καταψήφισε η επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, κα
Γκαμπράνη Ειρήνη, η οποία ανέφερε ότι δεν έχει αντίρρηση πως το μνημείο της
Αγιάς Σοφιάς αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο είναι
ενταγμένο στο πλαίσιο της UNESCO, αλλά εξέφρασε την αντίρρησή της ως προς
την αναγκαιότητα του ψηφίσματος σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, καθότι θα
μπορούσαν να γίνουν αυτεπάγγελτες ενέργειες σε επίπεδο Περιφέρειας ή ακόμη και
σε επίπεδο κυβέρνησης, αφού το εν λόγω μνημείο βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος
και δικαιοδοσία. Τέλος τόνισε ότι θα έπρεπε να εκδοθεί ανάλογο ψήφισμα για την
αμφισβήτηση των χωρικών μας υδάτων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο
Καστελλόριζο.
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Η απόφαση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί
βαρύτατο πλήγμα και προσβολή, όχι μόνο ενός οικουμενικού συμβόλου του
Χριστιανισμού, αλλά και ενός μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά ύβρη στο σύγχρονο
πολιτισμό που εδράζεται στον αλληλοσεβασμό των λαών και των
πολιτισμών τους. Η εμμονή της τουρκικής ηγεσίας δείχνει την περιφρόνησή
της απέναντι στη διεθνή κοινότητα και την αδιαφορία της για τον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παγκόσμια ειρήνη.
Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ενώνει τη φωνή της με τις δυνάμεις της
λογικής, του πολιτισμού και της δημοκρατίας απανταχού της γης και
καταδικάζει την απαράδεκτη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης.
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Αποδοκιμάζει επίσης την απόφαση αυτή η οποία καλλιεργεί το κλίμα
διχασμού και δυναμιτίζει τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη
μεταξύ των λαών.
Καλεί επίσης τόσο την ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκής Ένωση
αλλά και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας να αντιδράσει μεθοδευμένα
και δυναμικά ώστε η απόφαση αυτή να ακυρωθεί και να επιστρέψει η Αγία
Σοφία στο πρότερο καθεστώς, ως Μουσείο, καθώς είναι ενταγμένο στον
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO».
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 24 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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