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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 112/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ 

 

 Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9436/24.7.2020 

(Ορθή επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 
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4 Δελής Αθανάσιος 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Πέτκου Αναστάσιος 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Ρυσάφης Αντώνιος 

7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

10 Κίτσου Ελένη 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μουστάκας Γεώργιος 

2 Θεοδώρου Έλλη 6 Ταμβίσκου Ευτυχία 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Τζιάκος Δημήτριος 

4 Μούκας Σωτήριος   

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Μουστάκας και Σωτήριος Μούκας 

προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζιάκος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου,  

β. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 9516/27.7.2020 έγγραφο του 

Δημάρχου με το κείμενο του ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής: 
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 «Η απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, αποτελεί 

πλήγμα και προσβολή, όχι μόνο ενός οικουμενικού συμβόλου του Χριστιανισμού και της 

Ορθοδοξίας, αλλά και ενός μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το πέρασμά της στους αιώνες, αποδεικνύει τον εμβληματικό χαρακτήρα της και 

την παρουσία της ως θησαυροφυλάκιο της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η μεθόδευση 

της τουρκικής κυβέρνησης και του Προέδρου της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, για να 

καταλήξει στη συγκεκριμένη απόφαση, δείχνει, για ακόμη μία φορά, την επιλογή της να 

βρίσκεται απέναντι στη διεθνή κοινότητα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

την παγκόσμια ειρήνη. 

Χρέος κάθε πολιτικής ηγεσίας, είναι να καταβάλει κάθε προσπάθεια διαφύλαξης 

της ιστορικής κληρονομιάς των εθνών, με στόχο να την κληροδοτήσει στις επόμενες 

γενιές. Η καταδικαστέα απόφαση της γείτονος χώρας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το 

χρέος αυτό. Δείχνει ακόμα, να μην αντιλαμβάνεται, ότι τα μνημεία δεν αλλοιώνονται και 

δεν προσαρμόζονται στο σήμερα. Ότι ο σεβασμός τους, είναι κριτήριο πολιτισμού γι’ 

αυτούς που θα έρθουν, για τους ιστορικούς του μέλλοντος και όσους δεν θα χρειαστεί 

να σκάψουν για να εκτιμήσουν ένα σύμβολο που εκπροσωπεί μεγάλο μέρος της 

εξέλιξης της ανθρωπότητας. 

Η συγκεκριμένη απόφαση, δεν αποτελεί απόδειξη ισχύος, ούτε εφήμερης 

πολιτικής δύναμης, αντίθετα, συνιστά ύβρη κατά του αλληλοσεβασμού των λαών και 

των πολιτισμών τους απέναντι σ’ ένα μνημείο που ανήκει σ’ όλη την ανθρωπότητα, ενώ 

είναι μοναδικό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα παγκόσμιας ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και προκλητική 

απόφαση μετατροπής σε τζαμί του πανχριστιανικού μνημείου της Αγίας Σοφίας, 

συντασσόμαστε με τις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και ζητούμε την αντίδραση 

της διεθνούς κοινότητας, για να μην υλοποιήσει περαιτέρω η τουρκική κυβέρνηση τα 

επόμενα σχεδιαζόμενα βήματά της για την ουσιαστική καταστροφή της Αγίας Σοφίας ως 

κιβωτού της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το 

κείμενο του ψηφίσματος που κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη, προκλητική απόφαση της κυβέρνησης 

Ερντογάν για μετατροπή σε τζαμί της Αγιάς Σοφιάς, βεβηλώνοντας ένα Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  
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Η ενέργεια αυτή όχι μόνο προσβάλει τον χαρακτήρα της Αγιάς Σοφιάς αλλά 

αποτελεί βήμα κλιμάκωσης των προκλήσεων και της επιθετικότητας της κυβέρνησης, 

αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής της άρχουσας τάξης της Τουρκίας.  

Η προκλητικότητα αυτή υποθάλπεται από τη στάση και τους σχεδιασμούς των 

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. στη περιοχή, στην επιδίωξη τους να «κρατήσουν» τη Τουρκία στην 

αγκαλιά τους. Τα υποκριτικά ευχολόγια τους όχι μόνο δεν έκαμψαν αλλά τροφοδοτούν 

αυτή την επιθετικότητα συμπεριλαμβανομένης της προσβολής της Αγιάς Σοφιάς. 

Τροφοδοτούν την αμφισβήτηση της Τουρκικής κυβέρνησης για τη συνθήκη της 

Λωζάνης, τα σύνορα στον Έβρο και το Αιγαίο. Παζαρεύουν ελληνικά κυριαρχικά 

δικαιώματα προωθώντας λύση συνεκμετάλλευσης σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο προς 

όφελος επιχειρηματικών μεγαθηρίων και όχι των λαών της περιοχής. Με τις δικές τους 

πλάτες συνεχίζεται η κατοχή του 40% της Κύπρου, υπογράφηκε η απαράδεκτη συμφωνία 

για ΑΟΖ με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης, συνεχίζεται η τουρκική πολεμική 

επέμβαση σ΄αυτήν, τη Συρία, το Ιράκ.  

Οι προσδοκίες που καλλιεργεί η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες Ελληνικές 

κυβερνήσεις για το ρόλο αυτών των δήθεν «συμμάχων» και «προστατών» όχι μόνο δεν 

προστατεύει αλλά θέτει σε τεράστιους κινδύνους την ειρήνη, το λαό και τα κυριαρχικά 

δικαιώματα της χώρας.  

Πρέπει να απομονωθούν οι εθνικιστικές φωνές και στις δύο πλευρές των 

συνόρων γιατί εξυπηρετούν αντιπαραθέσεις μακριά και ενάντια στα συμφέροντα των 

λαών.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο ‘Έδεσσας απαιτεί την άμεση και χωρίς όρους ανάκληση 

της απαράδεκτης απόφασης της Τουρκικής κυβέρνησης για τη μετατροπή της Αγιάς 

Σοφιάς.  

Καλεί το λαό να επαγρυπνεί και να δυναμώσει το αγώνα για :  

Τη μη αλλαγή συνόρων  

Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε.  

Την αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ε.Ε., το κλείσιμο όλων των στρατιωτικών 

βάσεων.  

Την ακύρωση της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας για το προσφυγικό, τον 

απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά, τη μετάβαση τους στις χώρες 

προορισμού τους». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος με το παραπάνω περιεχόμενο. 
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Τσεπκεντζή, Αντώνιο Ρυσάφη και  Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, προκειμένου να εκφράσουν 

τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του επικεφαλής της 

δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Χαράλαμπου Τσιτσάγκα, τάχθηκε μόνο ο 

ίδιος.  Με την πρόταση του Δημάρχου κ. Δημητρίου Γιάννου, τάχθηκαν 20 μέλη του 

συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Ιωάννης Μουράτογλου, 

Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Φίλιππος Γκιούρος, Μιχαήλ 

Σαμλίδης, Μαρία Βλάχου – Κατσάρα,  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος 

Πασχάλης,  Ιωάννης Χατζογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, 

Αντώνιος Ξυλουργίδης, Γεώργιος Μουστάκας, Ευάγγελος Θωμάς, Αναστάσιος Πέτκου, 

Αθανάσιος Δελής, Αντώνιος Ρυσάφης, Ελένη Κίτσου και Ιγνάτιος Κετσιτζίδης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την αναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη 

του τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και 

65 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Η απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, αποτελεί 

πλήγμα και προσβολή, όχι μόνο ενός οικουμενικού συμβόλου του Χριστιανισμού και της 

Ορθοδοξίας, αλλά και ενός μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το πέρασμά της στους αιώνες, αποδεικνύει τον εμβληματικό χαρακτήρα της και 

την παρουσία της ως θησαυροφυλάκιο της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η μεθόδευση 

της τουρκικής κυβέρνησης και του Προέδρου της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, για να 

καταλήξει στη συγκεκριμένη απόφαση, δείχνει, για ακόμη μία φορά, την επιλογή της να 

βρίσκεται απέναντι στη διεθνή κοινότητα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

την παγκόσμια ειρήνη. 

Χρέος κάθε πολιτικής ηγεσίας, είναι να καταβάλει κάθε προσπάθεια διαφύλαξης 

της ιστορικής κληρονομιάς των εθνών, με στόχο να την κληροδοτήσει στις επόμενες 

γενιές. Η καταδικαστέα απόφαση της γείτονος χώρας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το 

χρέος αυτό. Δείχνει ακόμα, να μην αντιλαμβάνεται, ότι τα μνημεία δεν αλλοιώνονται και 

δεν προσαρμόζονται στο σήμερα. Ότι ο σεβασμός τους, είναι κριτήριο πολιτισμού γι’ 

αυτούς που θα έρθουν, για τους ιστορικούς του μέλλοντος και όσους δεν θα χρειαστεί 



 6 

να σκάψουν για να εκτιμήσουν ένα σύμβολο που εκπροσωπεί μεγάλο μέρος της 

εξέλιξης της ανθρωπότητας. 

Η συγκεκριμένη απόφαση, δεν αποτελεί απόδειξη ισχύος, ούτε εφήμερης 

πολιτικής δύναμης, αντίθετα, συνιστά ύβρη κατά του αλληλοσεβασμού των λαών και 

των πολιτισμών τους απέναντι σ’ ένα μνημείο που ανήκει σ’ όλη την ανθρωπότητα, ενώ 

είναι μοναδικό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα παγκόσμιας ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και προκλητική 

απόφαση μετατροπής σε τζαμί του πανχριστιανικού μνημείου της Αγίας Σοφίας, 

συντασσόμαστε με τις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και ζητούμε την αντίδραση 

της διεθνούς κοινότητας, για να μην υλοποιήσει περαιτέρω η τουρκική κυβέρνηση τα 

επόμενα σχεδιαζόμενα βήματά της για την ουσιαστική καταστροφή της Αγίας Σοφίας ως 

κιβωτού της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.        

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος  Τσιτσάγκας μειοψηφεί με την 

παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 112/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  29.7.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραφείο Δημάρχου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο τύπου Γ. Μπλάγα 


