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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 145 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 12 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : « Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης για την Αγία Σοφία  » 

 

 

  

 Στην Αλεξανδρούπολη και δια περιφοράς, έλαβε χώρα η 12η Έκτακτη   

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,   ύστερα 

από την  με αριθ. πρωτ. 20695 / 13/07/2020  έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή 

επανάληψη) του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  

του N. 4635/19, με την οποία καλούσε τα μέλη του Δ.Σ. να ενημερώσουν   για  

την ψήφο τους (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση Παρόν), την ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 

2020 και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00 στο email:  dimsim@alexpolis.gr, 

για τη  λήψη αποφάσεως στο  παρακάτω θέμα «Ψήφισμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Αγία Σοφία».  

 

Το ανωτέρω  θέμα  συζητείται, εκτάκτως, διότι πρέπει, το Δημοτικό Συμβούλιο 

άμεσα και έγκαιρα να εκφράσει και να κοινοποιήσει την άποψη του για ένα τόσο 

βαρυσήμαντο, επίκαιρο και παγκοσμίου ενδιαφέροντος και προβληματισμού, θέμα.  

 

 

 

 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  

 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

 10) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 11) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 13) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 17) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 18) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 19) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 20) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 21) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 22) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 23) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 24) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 25) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 26) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 27) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 28) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 
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 29) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 30) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 31) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 32) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 33) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 

 

 

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 4) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 7) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19, αφού σε σύνολο 

σαράντα ένα (41) μελών του Δ.Σ. συμμετείχαν  τα τριάντα τρία  (33), δηλαδή 

περισσότερα από τα 2/3 του συνόλου των μελών. 

    Για τη διά περιφοράς λήψη απόφασης, ενημερώθηκε, συμφώνησε και 

έλαβε γνώση  ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαμπούκης. 

Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τη συμμετοχή τους στη δια 

περιφοράς ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για την έκτακτη συνεδρίαση και για 

τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης με την αποστολή της ψηφοφορίας τους, 

μέσω e-mail στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 

), την ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00. 

   Παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημητρίου Κολιού 

και της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κ. 

Ραφαηλίδου Μαρίας,  έγινε η λήψη, εκτύπωση και  ανάγνωση των e-mail των 33 

Δημοτικών Συμβούλων και έγινε η καταμέτρηση των ψήφων. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, αναφέρθηκε 

στην εισήγηση του στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφισμα του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Αγία Σοφία» 

η οποία έχει ως εξής:   

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, το παρόν ψήφισμα αφορά την τροποποίηση 

του  καθεστώτος της Αγίας Σοφίας στην Κων/πολη, από Μουσείο σε  

μουσουλμανικό τέμενος. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης καταδικάζει έντονα 

το διάταγμα του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το 

οποίο ο ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τέμενος. 

 Η ενέργεια αυτή προκαλεί την ιστορική μας μνήμη και προσβάλλει το 

εθνικό και θρησκευτικό  μας αίσθημα. 

 Η μετατροπή του ιερού Ναού της Αγίας, του Θεού, Σοφίας σε 

μουσουλμανικό τέμενος, διαρρηγνύει τις σχέσεις της Τουρκίας, τόσο με την 

Ελλάδα, όσο και με τη διεθνή Κοινότητα. 

           Η Αγία  Σοφία  αποτελεί οικουμενικό σύμβουλο, ανήκει σε όλη την 

ανθρωπότητα και αποτελεί αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό    κομψοτέχνημα 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Η απόφαση αυτή του Τούρκου Προέδρου δεν πρέπει να μείνει χωρίς 

σοβαρή αντίδραση από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την  

UNESCO, καθώς και από όλο τον πολιτισμένο κόσμο, καθόσον η Αγία Σοφία 

αποτελεί οικουμενικό μνημείο βαθιάς πνευματικής σημασίας. 

Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαι την έκδοση ψηφίσματος, προκειμένου το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης να εκφράσει και να 

κοινοποιήσει σε εθνικό επίπεδο την αντίθεση του στην  τροποποίηση του  

καθεστώτος της Αγίας Σοφίας στην Κων/πολη, από Μουσείο σε  μουσουλμανικό 

τέμενος’’.                    
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Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε από την καταμέτρηση των 

ψήφων των συμμετεχόντων στην διά περιφοράς συνεδρίαση, λαμβάνοντας  υπόψη  

τα σχετικά έγγραφα, τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και  αυτές της παρ. 10 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

Σε σύνολο 33 παρόντων μελών, ψήφισαν Υπέρ -30-, Λευκό  -3-, οι κ.κ. 

Δευτεραίος Σ., Δραμανίδου Ν., Βλυσίδης Γ., οι οποίοι κατέθεσαν το εξής ψήφισμα: 

«Η Αγία Σοφία  αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η 

μετατροπή της σε τζαμί συνιστά ευθεία προσβολή του χαρακτήρα της. Όχι όμως 

μόνο αυτό. Η απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν να την μετατρέψει σε τζαμί 

αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο κλίμα των προκλήσεων που καλλιεργεί όλο το 

προηγούμενο διάστημα. Είναι ένα ακόμη στοιχείο κλιμάκωσης της 

προκλητικότητας της τουρκικής άρχουσας τάξης, που υποθάλπεται από τη στάση 

και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στην περιοχή. Δεν είναι ξεκομμένο 

από τους ενεργειακούς σχεδιασμούς τους στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον 

σκληρό ανταγωνισμό για τη μοιρασιά των οικοπέδων και των δρόμων της 

ενέργειας».  

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 30 ψηφισάντων. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ) 

 

  

 Την έκδοση ψηφίσματος σχετικό με την Αγία Σοφία προκειμένου το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης να εκφράσει και να 

κοινοποιήσει σε εθνικό επίπεδο την αντίθεση του στην  τροποποίηση του  

καθεστώτος της Αγίας Σοφίας στην Κων/πολη, από Μουσείο σε  μουσουλμανικό 

τέμενος. 

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Δημήτριος Κολιός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ             

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης  σε Έκτακτη  

συνεδρίασή του που έγινε την 14η Ιουλίου 2020, αποφάσισε την έκδοση 
ψηφίσματος με το οποίο εκφράζει την αντίθεση του στην  τροποποίηση του  

καθεστώτος της Αγίας Σοφίας στην Κων/πολη, από Μουσείο σε  
μουσουλμανικό τέμενος και δηλώνει ότι: 
          «Καταδικάζει έντονα το διάταγμα του Προέδρου της Τουρκίας, 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το οποίο ο ιερός Ναός της Αγίας 
Σοφίας μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τέμενος. 

 Η ενέργεια αυτή προκαλεί την ιστορική μας μνήμη και προσβάλλει το 
εθνικό και θρησκευτικό  μας αίσθημα. 
 Η μετατροπή του ιερού Ναού της Αγίας, του Θεού, Σοφίας σε 

μουσουλμανικό τέμενος, διαρρηγνύει τις σχέσεις της Τουρκίας, τόσο με την 
Ελλάδα, όσο και με τη διεθνή Κοινότητα. 

           Η Αγία  Σοφία  αποτελεί οικουμενικό σύμβουλο, ανήκει σε όλη την 
ανθρωπότητα και αποτελεί αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό κομψοτέχνημα 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Η απόφαση αυτή του Τούρκου Προέδρου δεν πρέπει να μείνει χωρίς 
σοβαρή αντίδραση από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

την  UNESCO, καθώς και από όλο τον πολιτισμένο κόσμο, καθόσον η Αγία 
Σοφία αποτελεί οικουμενικό μνημείο βαθιάς πνευματικής σημασίας». 
 

 
 

    ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 
        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 
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