ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2020 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 180/2020
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. κατά της
απόφασης της Τουρκίας για τη μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
Σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 9-7-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Λαζόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Δεμερτζίδης
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27)Χ.Κελεσίδης, 28)
Ν.Αγγέλου, 29) Β.Στεφανόπουλος, 30) Α.Μαρκούλης, 31)
Κ.Τροχόπουλος, 32) Σ.Στουγιάννος, 33)Κ.Θεοδωρίδης, 34)
Π.Μουχτάρη, 35) Α.Συμεωνίδου, 36) Δ.Ράλλη, 37)
Γ.Μελιόπουλος, 38) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π.
Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Σ.Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ.
Μ.Σουμελίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 180/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.Λυκοστράτης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 181/2020 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Κελεσίδης, Β.Στεφανόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 185/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 188/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος
εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της έκδοσης
ψηφίσματος για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Τα γεγονότα είναι πολύ πρόσφατα και
σε όλους γνωστά
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για τη συζήτηση του θέματος
αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-7-2020
σχέδιο ψηφίσματος του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Τουρκίας
να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, αλλάζοντας ύστερα από 85 χρόνια το καθεστώς
λειτουργίας της από Μνημείο σε Ισλαμικό τέμενος.
Η εν λόγω απόφαση της Τουρκικής Προεδρίας είναι απαράδεκτη και συνιστά ευθεία
πρόκληση και προσβολή τόσο για την εθνική συλλογική μας μνήμη όσο επίσης και για την
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και τη διεθνή νομιμότητα.
Η Αγία Σοφία, «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας» της UNESCO,είναι
εδώ και αιώνες το απόλυτο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού ενώ σήμερα
αποτελεί μνημείο με οικουμενικό χαρακτήρα και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής
κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ενέργεια μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί προσβάλλει
βάναυσα όλους τους Έλληνες και τους Χριστιανούς καθώς επίσης και το σύνολο του
πολιτισμένου κόσμου.
Παράλληλα, υπονομεύει ανεπανόρθωτα τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, τις αξίες της διαφορετικότητας και της ανεξιθρησκίας και καταλύει κάθε έννοια
διεθνούς νομιμότητας και δικαίου αφού παραβιάζει τις Διεθνείς Συνθήκες για τη διατήρηση και
την προστασία των Μνημείων της UNESCO.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
σύνολο της Διεθνούς Κοινότητας να αποτρέψουν τη «βεβήλωση» της Αγίας Σοφίας,
επιβάλλοντας τις απαραίτητες κυρώσεις προς την Τουρκία.»
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Θέλοντας να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα, έχουμε ψηφίσει για την
παραχώρηση χώρου στη Ν.Δ., στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να κάνει εκλογές και σε άλλα κόμματα. Σε τι
ακριβώς αναφέρεται ο κ.Διαμάντης; Μιλούν για αποφάσεις του ΔΣ που τις καταψηφίσαμε αλλά
δεν μας αναφέρουν ποιες είναι. Έχουμε φτάσει στα όρια του ψέματος. Πόσες φορές έχουμε
συναινέσει για να παραχωρηθούν χώροι;
Ποιος καταθέτει το ψήφισμα; Η παράταξη του Δημάρχου σε συνεργασία με την παράταξη
της κ.Μπατσαρά;
Δήμαρχος: Ναι, κ.Μελιόπουλε είναι όπως το είπατε, εμείς σε συνεργασία με την παράταξη
της κ.Μπατσαρά.
Παυλίδης: Εφόσον συμφωνούμε κι εμείς δεν είναι απόφαση του Δ.Σ.;
Δήμαρχος: Εννοείται αυτό κ.Παυλίδη, θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι θα το στηρίξουν, δεν
έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό το θέμα.
Γουλτίδης: Που θα το κοινοποιήσουμε;
Δήμαρχος: Σε αυτούς που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο.
Μαρκούλης: Μικρή είναι η σημασία για το ποιος εισάγει το ψήφισμα, αλλά θεώρησα ότι
ήταν πρωτοβουλία του προεδρείου. Μπορεί να διευκρινιστεί το ζήτημα;
Δήμαρχος: Επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι…
Μαρκούλης: Επί της ουσίας δεν υπάρχει θέμα, αλλά στο σχέδιο ψηφίσματος δεν φαίνεται
πρόταση από συγκεκριμένες παρατάξεις. Θεώρησα ότι το σχέδιο ψηφίσματος διαμορφώθηκε από
το προεδρείο.
Για την ουσία δεν έχω αντίρρηση και πρέπει το ζήτημα αυτό να αναδειχθεί και διεθνώς.

Εμείς συντασσόμαστε πλήρως και βέβαια θέλουμε να υπερτονίσουμε τη διγλωσσία του
«ένοικου» των ανακτόρων στην Τουρκία, ο οποίος θέλει να πουλάει τσαμπουκά για να επιλύσει
τα εσωτερικά του προβλήματα.
Μελιόπουλος: Όπως αναφέραμε και στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, ως Λαϊκή
Συσπείρωση καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη απόφαση-πρόκληση για μετατροπή
της Αγίας Σοφίας (ενός μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς) σε τζαμί.
Αποτελεί στοιχείο της εντεινόμενης προκλητικότητας της κυβέρνησης του Ερντογάν, της
Τουρκικής αστικής τάξης λέμε εμείς.
Όπως αναφέρθηκε κι από τον άλλο δημοτικό σύμβουλο, αυτή η κίνηση της κυβέρνησης
Ερντογάν ενεργοποιείται στις 24/7/2020, την ημέρα δηλ. υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης
και δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί στοχεύει στην αμφισβήτηση της παραπάνω συνθήκης και σε
ένα σύνολο άλλων αμφισβητήσεων της Τουρκίας στον Έβρο, στο Αιγαίο, στην Κυπριακή ΑΟΖ
και στην προώθηση του απαράδεκτου Τουρκο-Λιβυκού συμφώνου.
Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης Ερντογάν τροφοδοτεί εθνικισμούς ανάμεσα στους λαούς
σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή γίνεται πεδίο ανταγωνισμών.
Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα που δε θίγεται καθόλου στο ψήφισμα. Ο χαρακτηρισμός
της Τουρκίας ως στρατηγικού εταίρου της Ε.Ε. τη στιγμή που αυτή καθημερινά διεξάγει δεκάδες
παραβάσεις σε βάρος των δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου αναδεικνύει το μεγάλο παζάρι που
γίνεται.
Η Ευρω-Νατοϊκή πολιτική περί διαλόγου και διαπραγματεύσεων δίνει τροφή στην
Τουρκική προκλητικότητα. Η Ε.Ε. κι οι ΗΠΑ δεν κάνουν καν χλιαρές καταδίκες αυτής της
κίνησης του Ερντογάν, απειλούν με κάποιες δήθεν κυρώσεις, καταδικαστικές αποφάσεις
ρουτίνας, επιδιώκοντας να την προσεταιριστούν ώστε να την αποσπάσουν από την επιρροή της
Ρωσίας, η οποία θεωρεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας την απαράδεκτη αυτή απόφαση της
Τουρκικής Κυβέρνησης
Παρόλο που σε αρκετές παραγράφους του ψηφίσματος συμφωνούμε (κι όντως πρέπει να
καταδικαστεί αυτή η κίνηση της Τουρκίας), θέτει ως θεματοφύλακες της προσπάθειας του να μη
μετατραπεί σε τζαμί η Αγία Σοφία, την Ε.Ε., τη διεθνή νομιμότητα δηλ. το ΝΑΤΟ και για αυτό
μας βρίσκει αντίθετους. Δε μπορούμε να βάλουμε τους λύκους να φυλούν τα πρόβατα.
Συμφωνούμε με πλευρές του ψηφίσματος, δεν ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του
γιατί αθωώνει την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, στο να ενθαρρύνει, να ανέχεται και να προωθεί την
τουρκική αδιαλλαξία της κυβέρνησης Ερντογάν.
Δεν μας βρίσκει σύμφωνους να ζητήσουμε από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ να κάνουν τι;
Έχουμε τις προτάσεις μας, είμαστε σίγουροι ότι δεν δέχεστε να ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις
στο ψήφισμα, όπως π.χ. οι γλυκανάλατες αντιδράσεις της Ε.Ε., ΗΠΑ και ΝΑΤΟ εκθέτουν την
κυβέρνηση που προσφεύγει σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς για να λύσουν το πρόβλημα.
Δήμαρχος: Το ΝΑΤΟ είναι δική σας προσθήκη, κανείς δε μίλησε για ΝΑΤΟ, χωρίς να έχει
ιδιαίτερη σημασία βέβαια.
Χ.Κελεσίδης: Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω. Στη Βέροια έχουμε κάποια Οθωμανικά
μνημεία και θα ήθελα να προλάβω καταστάσεις.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμαρχο και τις άλλες αρχές, σε συνεννόηση με την
Αστυνομική Διεύθυνση να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα ώστε να δείξουμε με το ύφος μας ότι δεν
πέφτουμε στην παγίδα τους, δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτούς.
Να προστατευτούν αυτά τα μνημεία κι ως απάντηση ότι εμείς βλέπουμε τα πράγματα
διαφορετικά, από διαφορετική οπτική γωνία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων σε αυτό
το σημείο.
Μελιόπουλος: Το συγκεκριμένο ψήφισμα ρίχνει νερό στον μύλο της κυβέρνησης και για
αυτόν τον λόγο κατατίθεται από αυτές τις παρατάξεις.
Δεν πρόκειται να λύσει κανένα ζήτημα και ζητά να προστατεύσουν την Αγία Σοφία οι
οργανισμοί που τόσα χρόνια με την ανοχή τους έχουν δώσει αέρα στα πανιά της τουρκικής
προκλητικότητας.
Μαρκούλης: Ο κ.Μελιόπουλος είπε κάτι που δεν είναι ακριβές, το ψήφισμα είναι ενιαίο.
Εφόσον έχει υιοθετηθεί στο σύνολό του είναι ψήφισμα όλων κι όχι κάποιων παρατάξεων. Πρέπει
να συμφωνήσουμε ότι με πρωτοβουλία του Προεδρείου έρχεται προς ψήφιση.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος;
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-7-2020 σχέδιο ψηφίσματος του Δημάρχου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Τουρκίας
να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, αλλάζοντας ύστερα από 85 χρόνια το καθεστώς
λειτουργίας της από Μνημείο σε Ισλαμικό τέμενος.
Η εν λόγω απόφαση της Τουρκικής Προεδρίας είναι απαράδεκτη και συνιστά ευθεία
πρόκληση και προσβολή τόσο για την εθνική συλλογική μας μνήμη όσο επίσης και για την
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και τη διεθνή νομιμότητα.
Η Αγία Σοφία, «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας» της UNESCO, είναι
εδώ και αιώνες το απόλυτο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού ενώ σήμερα
αποτελεί μνημείο με οικουμενικό χαρακτήρα και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής
κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ενέργεια μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί προσβάλλει
βάναυσα όλους τους Έλληνες και τους Χριστιανούς καθώς επίσης και το σύνολο του
πολιτισμένου κόσμου.
Παράλληλα, υπονομεύει ανεπανόρθωτα τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, τις αξίες της διαφορετικότητας και της ανεξιθρησκίας και καταλύει κάθε έννοια
διεθνούς νομιμότητας και δικαίου αφού παραβιάζει τις Διεθνείς Συνθήκες για τη διατήρηση και
την προστασία των Μνημείων της UNESCO.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
σύνολο της Διεθνούς Κοινότητας να αποτρέψουν τη «βεβήλωση» της Αγίας Σοφίας,
επιβάλλοντας τις απαραίτητες κυρώσεις προς την Τουρκία».
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στους κάτωθι αποδέκτες:
1) Υπουργείο Εξωτερικών
2) Ο.Η.Ε.
3) Ε.Ε.
4) τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 180 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-7-2020
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

