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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  169/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 15η/2020 συνεδρίαση, που, για 
προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιείται 
στο αμφιθέατρο «Αλεξ. Κουμουνδούρος» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, μετά την με 
αριθμ. πρωτ. 35393/17-7-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με 
το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας 
Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) 
Καραγιάννης Ανδρέας, 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κουκούτσης Δημήτριος, 17) Λιάππας Λεωνίδας, 
18) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 19) Μαλαπάνη Μαρία, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 22) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 155 
απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης Νικόλαος, 25) Νιάρχος Αναστάσιος, 26) 
Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 30) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 31) Φάβας Γεώργιος, 32) Φαββατάς 
Δημήτριος και 33) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα το τακτικά μέλη κ.κ. : 1) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 
2) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 3) Λαζαρίδης Γεώργιος, 4) Μπαρούνη Μαρία, 5) Μπεχράκης 
Σταμάτης, 6) Οικονομάκος Δημήτριος, 7) Τζαμουράνης Βασίλειος και 8) Χειλάς Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αριοχωρίου 
και Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και από αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 
Παναγιώτης. 

 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αριοχωρίου κ. Σκούρας 
Παναγιώτης. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  
έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο:

Έκδοση ψηφίσματος κατά της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Στην αρχή της συνεδρίασης κατατέθηκαν σχέδια ψηφίσματος κατά της μετατροπής της Αγίας 
Σοφίας σε Τζαμί από τις  Δημοτικές Παρατάξεις «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» και «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», τα οποία έχουν ως εξής:

 «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ»

Ψήφισμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας, αποτυπώνοντας τα συναισθήματα των δημοτών του και των 
απανταχού Ελλήνων, εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας, να με-
τατρέψει τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, από μουσείο και μνημείο παγκόσμιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς σε τζαμί, προσβάλλοντας τις αξίες του πολιτισμένου κόσμου. Η Αγία Σοφία 
αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για το έθνος μας, αλλά για όλους τους χριστιανούς και ολόκληρο τον 
πολιτισμένο κόσμο, καθώς κουβαλά ιστορία 1.500 ετών.  

Αυτή η ενέργεια της γείτονας χώρας αποτελεί πρόκληση και καλούμε την ΕΕ, την UNESCO, τον OHE και 
όλες τις χώρες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα, ώστε να ανατραπεί αυτή η 
απόφαση, η οποία δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδος, αλλά και κάθε πολιτισμένου έθνους.

Τέλος, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης καθώς και των πολιτικών δυνάμεων 
της χώρας μας για να ανατραπεί αυτή η απόφαση και να αναδειχθεί ξανά η Αγία Σοφία σε μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς.

 «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ                                                                                                   
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη απόφαση – πρόκληση της τουρκικής κυβέρνησης για 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε τζαμί.

Η απόφαση αυτή καθώς και η εν γένει προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης με τις 
αμφισβητήσεις της, σε Αιγαίο, Έβρο, κυπριακή ΑΟΖ, την αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάννης τις 
καθημερινές παραβιάσεις και υπερπτήσεις στο Αιγαίο, τις απροκάλυπτες επεμβάσεις της  σε Λιβύη, 
Συρία και Ιράκ, έχει στηρίγματα στη ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ, οι οποίοι πέρα από δήθεν 
καταδικαστικές ρητορείες ρουτίνας είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε αντάλλαγμα προκειμένου να 
αποσπάσουν  την Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας και να επιβάλουν την ¨συνεκμετάλλευση¨ του 
Αιγαίου , προς όφελος των μονοπωλίων του.

Απαιτούμε να παρθεί πίσω η απαράδεκτη απόφαση και η Αγία Σοφία να παραμείνει πολιτιστικό 
μνημείο της ανθρωπότητας, σύμβολο υπέρβασης και καταδίκης των εθνικισμών και του θρησκευτικού 
φανατισμού».
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Έχουμε δύο Ψηφίσματα. 
Το ένα είναι της κυρίας Οικονομάκου και το άλλο είναι από τη Λαϊκή 

Συσπείρωση… 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Το ίδιο δεν είναι κ. Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω αν είναι το περιεχόμενο το ίδιο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  Δεν είναι το ίδιο.

ΦΩΝΕΣ: Το ίδιο είναι..

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:  Δεν είναι το ίδιο, είναι δύο, τα ψηφίζουμε και τα δύο και φεύγουμε.

Εγώ προτείνω επειδή έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση να διαχειριστεί, προτείνω να 
τα ψηφίσουμε και τα δύο, μήπως μπορέσει ο Δήμος Καλαμάτας και κάνει 

εξωτερική πολιτική. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Τι είπε ο κ. Φαββατάς; Ανίκανη η κυβέρνηση; Είπες ανίκανη Κυβέρνηση;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται).

Λοιπόν, να διαβάσουμε; 
Ακούστε με, έχουμε δύο Ψηφίσματα. Θα τα ξαναδιαβάσουμε και ψηφίζουμε. 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Δεν χρειάζεται ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα, για όνομα του Θεού! Συνέχεια;
Λοιπόν, αυτό που έχω είναι της κας Οικονομάκου και λέει το εξής: 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας αποτυπώνοντας τα συναισθήματα των 

δημοτών του και των απανταχού Ελλήνων, εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την απόφαση 
της τουρκικής ηγεσίας να μετατρέψει το Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από 
μουσείο και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε τζαμί, προσβάλλοντας τις αξίες 
του πολιτισμένου κόσμου. Η Αγία Σοφία αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για το Έθνος μας, αλλά 
για όλους τους χριστιανούς και ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, καθώς κουβαλάει ιστορία 
1.500 ετών. 

Αυτή η ενέργεια της γείτονας χώρας αποτελεί πρόκληση και καλούμε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την UNESCO, τον ΟΗΕ και όλες τις χώρες να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο επόμενο 
διάστημα ώστε να ανατραπεί αυτή η απόφαση, η οποία δεν στρέφεται μόνον εναντίον της 
Ελλάδος αλλά και κάθε πολιτισμένου Έθνους. 

Τέλος, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και των 
πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας, για να ανατραπεί αυτή η απόφαση και να αναδειχθεί ξανά 
η Αγία Σοφία σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς».

Λοιπόν, εδώ συμφωνούμε όλοι; 

ΦΩΝΗ: Εγώ συμφωνώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόλυτα συμφωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Ναι, να τοποθετηθώ λιγάκι εγώ. Να πω δυο λόγια θέλω. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δικαίωμα τοποθέτησης. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κανονικά κ. Πρόεδρε να τα διαβάσετε και τα δύο ψηφίσματα και μετά…

Να τα διαβάσω και τα δύο; Να διαβάσω και το άλλο καλύτερα. 
Λοιπόν, πάλι: 

«Ψήφισμα για την καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. 
Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη απόφαση – πρόκληση της τουρκικής 

κυβέρνησης για μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομίας, σε τζαμί. Η απόφαση αυτή, καθώς και η εν γένει προκλητικότητα της τουρκικής 
κυβέρνησης με τις αμφισβητήσεις της σε Αιγαίο, Έβρο, Κυπριακή ΑΟΖ, την αμφισβήτηση της 
Συνθήκης της Λοζάνης, τις καθημερινές παραβιάσεις και υπερπτήσεις στο Αιγαίο, τις 
απροκάλυπτες επεμβάσεις της σε Λιβύη, Συρία και Ιράκ, έχει στηρίγματα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι πέρα από δήθεν καταδικαστικές 
ρητορείες ρουτίνας είναι έτοιμοι για οποιοδήποτε αντάλλαγμα, προκειμένου να αποσπάσουν 
την Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας και να επιβάλλουν τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου 
προς όφελος των μονοπωλίων. 

Απαιτούμε να παρθεί πίσω η απαράδεκτη απόφαση και η Αγιά Σοφία να παραμείνει 
πολιτιστικό μνημείο της ανθρωπότητας, σύμβολο υπέρβασης και καταδίκης των εθνικισμών και 
του θρησκευτικού φανατισμού».
Λοιπόν, τα ακούσατε και τα δύο. Για το πρώτο μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση των επικεφαλής. 
Των επικεφαλής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

Ναι, αυτό λέω. Δήμαρχε, αυτό λέω. 
Λοιπόν, θέλετε να κάνετε ολιγόλεπτη τοποθέτηση για το πρώτο; 

Ναι, εγώ προσωπικά, γιατί προσωπικά θα μιλήσω, συμφωνώ και με τα δύο 
Ψηφίσματα και θέλω να τονίσω ότι το θέμα δεν είναι μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας, ούτε μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτισμικό. 
Το αναφέρει, το τονίζει και το ένα Ψήφισμα, το τονίζει και το άλλο Ψήφισμα. Και θέλω να 
αναφερθώ και στη δήλωση ενός ανθρώπου που πάλι έχω αναφέρει στο Συμβούλιο, του 
Αναστάσιου της Αλβανίας, έκανε μια καταπληκτική δήλωση και θέλω να γίνει σαφές αυτό, 
τουλάχιστον σ’ αυτά που πιστεύω εγώ, ότι δεν είναι θέμα χριστιανών – μουσουλμάνων, δεν 
είναι θέμα Ελλήνων – Τούρκων, είναι: θα είχα την ίδια θέση αν ένα μουσουλμανικό τέμενος 
γινότανε χριστιανικό. 
Ψηφίζω και τα δύο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενε. Ένα-ένα θα μπει σε ψηφοφορία. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Ένα. Ψηφίζω το πρώτο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος; Από επικεφαλής μιλάω. Ο κ. Αντωνόπουλος. 

ΑΝΤΩΠΟΥΛΟΣ: Εμείς θέλουμε να κάνουμε… 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Και εγώ θέλω να μιλήσω.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  Όχι, όχι, μετά από σένα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν με πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 
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Εντάξει, ευχαριστώ. Εμείς, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε να 
τοποθετηθούμε επί των Ψηφισμάτων, γιατί…, 

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται).

ΑΝΤΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η παράταξη την οποία αντιπροσωπεύουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, για όνομα του Θεού! Για όνομα του Θεού! 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς έχουμε έναν Συνδυασμό. Σαν Συνδυασμό εννοώ. 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα. 

Να βάλετε τον κ. Μπάκα εκεί να γίνει Πρόεδρος. Να αναλάβει εκεί πέρα Πρόεδρος, 
να ρυθμίζει τα ζητήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όνομα του Θεού! Δηλαδή, πάμε να χαλάσουμε τη συνεδρίαση στο τέλος; 

Εντάξει, δεν θα παρεξηγηθώ, κ. Πρόεδρε, αυτά τα έχουμε ξανακούσει τα 
φαιδρά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε το λόγο, έχετε δίκιο. 

Εντάξει. Νομίζω ότι όποιος τα λέει, μπορεί και ο κόσμος να καταλάβει 
ανάλογα ποιος λέει τι, τι θέλει να πει. Εντάξει Γιάννη. 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται), να συγκαλείς όμως τον συνδυασμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ελάτε, ελάτε τώρα. Κύριε Μπάκα! 

Κατέβα και συ μόνος σου και αν πάρεις την ψήφο σου να έρθεις να μου το 
πεις. Κατέβα και συ μόνος σου να δούμε πόσους θα πάρεις. 

ΦΩΝΗ: Ποιος το λέει;

Ναι, ποιος το λέει έχει σημασία. 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έλα, ρε Γιάννη, τώρα, είναι η ώρα περασμένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα, για όνομα του Θεού! 

Βάλε το μαξιλαράκι σου εκεί πέρα. 
Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε; Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς λέμε το 

εξής σε αυτή την υπόθεση: ότι ναι μεν αυτά που ακούγονται στην αίθουσα εδώ όσον αφορά 
τα Ψηφίσματα είναι απόλυτα σεβαστά και εμείς τα εκτιμούμε και έχουμε την ίδια άποψη, όμως 
θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος Ψηφίσματος γιατί πρόκειται για μία, αν θέλετε, παραβίαση 
από πλευράς της Τουρκίας που κανείς Έλληνας και κανείς πολιτισμένος σε ολόκληρο τον κόσμο 
δεν έχει την παραμικρή διαφωνία. Έχει νόημα ένα Ψήφισμα ενός Δημοτικού Συμβουλίου όταν 
θα είχαμε μια κυβέρνηση ή, αν θέλετε, ένα πολιτικό κόσμο ο οποίος θα είχε κάποια αντίθετη 
άποψη ή, αν θέλετε, όλος ο πολιτισμένος κόσμος συντάσσεται με την άποψη τη δικιά μας. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Άρα σε τι, ας πούμε, αποσκοπεί ένα Ψήφισμα το οποίο λέει το αυτονόητο, στο οποίο δεν 
υπάρχει η παραμικρή διαφωνία και το οποίο απευθύνεται σε ποιον; Εμείς δεν το στέλνουμε το 
Ψήφισμα αυτό π.χ. στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας παράδειγμα ή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να έχει μία 
διαφορετική άποψη. Και μάλιστα δεν υπάρχει κανένας λόγος για ένα τόσο σοβαρό θέμα να 
μπούμε στη διαδικασία να έχουμε δύο διαφορετικά Ψηφίσματα. 
Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητη η θέση και η βούληση αν θέλετε και των πολιτικών 
παρατάξεων και των δημοτικών παρατάξεων και όλων των πολιτών και των δημοτών στο 
συγκεκριμένο θέμα. Και δεν έχω δει πουθενά να έχει εκφραστεί μια διαφωνία δημόσια. Άρα 
λοιπόν, θα πρέπει να αποφύγουμε τη διαδικασία της διαφωνίας σε ένα τόσο κρίσιμο εθνικό 
θέμα, το οποίο απ’ ότι κατάλαβα απ’ τα Ψηφίσματα δυσκολεύομαι, δεν τα έχω διαβάσει πάρα 
πολύ προσεκτικά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ με την πρώτη 
ματιά. 
Λοιπόν, θεωρώ και πάλι ξαναλέω ότι είναι εκ του περισσού να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία 
η οποία δεν νομίζω ότι έχει τίποτα να δώσει σε μας. Αυτή είναι η άποψή μας και γι’ αυτό εμείς 
δεν συμφωνούμε σε τέτοιου είδους Ψηφίσματα όπως τα σημερινά για το συγκεκριμένο θέμα. 
Για το συγκεκριμένο θέμα μιλάω. Δεν έχει κανένα νόημα απολύτως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνατε σαφής. Για το πρώτο Ψήφισμα. 

Κύριε Πρόεδρε και για το πρώτο και για το δεύτερο θα τοποθετηθώ. Και για τα 
δύο. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να τοποθετηθώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε, κ. Νιάρχο. 

Εμείς για να καταθέτουμε ένα Ψήφισμα, δεύτερο Ψήφισμα πάνω σ’ αυτό το 
ζήτημα σημαίνει ότι θεωρούμε ότι είναι διαφορετικό, είναι προφανές αυτό. Έτσι 

δεν είναι; Και ακούμε εδώ πέρα ότι έχουμε δύο ίδια Ψηφίσματα, δύο όμοια Ψηφίσματα, 
συμφωνούμε και με τα δύο, ωραία, άμα συμφωνείτε και με τα δύο, αγαπητοί συνάδελφοι, 
ψηφίστε μια φορά το Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης. Πέστε ότι συμφωνούμε και με τα δύο 
αλλά ψηφίζουμε το Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης, γιατί εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουνε 
σημαντικές διαφορές στα δύο Ψηφίσματα και τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μας, είναι σοβαρά 
και δεν λύνονται με ένα ζήτω, θα λέγαμε. 
Και λέμε, τώρα επί της ουσίας, πάνω στα δύο Ψηφίσματα, δύο παραγραφούλες θα πω.
Κατά τη γνώμη μας αυτή η κίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν εντάσσεται σε μια γενικότερη 
κλιμάκωση των προκλήσεων απ’ την πλευρά της τουρκικής άρχουσας τάξης σε βάρος και 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, στο πλαίσιο των ευρύτερων ιμπεριαλιστικών 
σχεδιασμών. 
Δεν είναι όμως μια ελληνοτουρκική διένεξη. Μιλάμε για καταστρατήγηση του ιστορικού ρόλου 
που έχει ένα μνημείο χριστιανικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενταγμένο στον 
κατάλογο των μνημείων της UNESCO. Η συγκεκριμένη ενέργεια της κυβέρνησης Ερντογάν 
γίνεται με τη στήριξη είτε σιωπηρά, είτε ανοιχτά, ευρύτατου φάσματος της τουρκικής 
αντιπολίτευσης. Εξαίρεση αποτελεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας που καταδίκασε καθαρά 
αυτή την ενέργεια. 
Και αυτό που λέμε και προφανώς δεν είναι και στο πρώτο Ψήφισμα, δεν μπορούμε να 
απομονώσουμε αυτές τις ενέργειες της κυβέρνησης Ερντογάν από μια συνολικότερη 
κλιμάκωση που υπάρχει και η οποία υποθάλπεται ανοιχτά απ’ τους γνωστούς συμμάχους: από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη φίλη του Ερντογάν Ρωσία και από την άφωνη ηγεσία των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ. 
Αν αυτή η παραγραφούλα μπει στο πρώτο Ψήφισμα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αν 
μπορούμε να το ψηφίσουμε. Και κάτι άλλο, θεωρούμε σημαντικό να απομονωθούν εθνικιστικές 
και φασιστικές φωνές σε Τουρκία και Ελλάδα. Γι’ αυτό προτείνουμε το συγκεκριμένο Ψήφισμα 
να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Και εδώ πρέπει να υπάρξει, υπάρχουν δυο διαφορετικά Ψηφίσματα, μια ξεκάθαρη θέση. Ο 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:
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καθένας ψηφίζει ένα Ψήφισμα. Να υποστηρίξει τη θέση του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Αλειφέρη. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν φασιστικές φωνές εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ τώρα. Η κα Αλειφέρη έχει το λόγο. 

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Μετά την τοποθέτηση του κ. Νιάρχου…  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ……… (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

Κύριε Αθανασόπουλε, σας παρακαλώ! Ελάτε να τελειώνουμε. Ελάτε να 
τελειώνουμε. Για όνομα του Θεού! 

Η κα Αλειφέρη έχει το λόγο. 

Βέβαια πολύ μικρή τύχη έχουν αυτά που θα πω μετά την 
τοποθέτηση του κ. Νιάρχου, εγώ με μια μικρή παρέκκλιση είμαι 

κοντά στο σκεπτικό του κ. Αντωνόπουλου, δηλαδή για ένα θέμα που συμφωνούμε όλοι στην 
Ελλάδα είναι κρίμα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να βγάλει δύο διαφορετικές θέσεις. Να 
ψηφίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Και η σκέψη μου, αν μιλούσα πριν με τους αγαπητούς 
συναδέλφους ήταν να παρακαλέσω τον κ. Νιάρχο και την κα Οικονομάκου να κάνουν μία 
προσπάθεια να είναι ένα ενιαίο Ψήφισμα γιατί και το θέμα είναι ευαίσθητο, είναι εθνικό, είναι 
πολιτιστικό, πολιτισμικό, να μην εμφανιστούμε σε ένα θέμα που ενώνει όλους τους Έλληνες 
και όλους τους πολιτισμένους λαούς με δύο διαφορετικές απόψεις. 
Εγώ τον καταλαβαίνω τον κ. Νιάρχο, έχει δίκιο ο κ. Νιάρχος, στην Τουρκία μόνο το 
Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε αυτή την ξεκάθαρη θέση, πραγματικά, αλλά από την άλλη, κ. 
Νιάρχο, δεν ξέρω αν εξυπηρετεί και κάτι στα εθνικά συμφέροντα, στην προσπάθεια που 
γίνεται, το να λέμε ότι τον σιγοντάρουν οι Ευρωπαίοι κτλ., εντάξει, μπορεί να μην τα έχω 
συγκρατήσει και καλά όσα είπατε στο Ψήφισμα, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε κάτι. 
Αν υπάρχει ελπίδα να υπάρξει ένα κοινό Ψήφισμα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που όλη η Ελλάδα 
συμφωνεί και όλος ο κόσμος ο πολιτισμένος, νομίζω ότι θα ήτανε χρήσιμο να την κάνουμε. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Οι επικεφαλής μιλάνε μόνο. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ε μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μόνο με τους επικεφαλής. 

ΦΩΝΗ: Αύριο. 

Έλα βρε Κώστα. Οι επικεφαλής, αφού το λέει ο Κανονισμός. Λοιπόν, ο κ. 
Κουκούτσης.

….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) στην εξωτερική και αμυντική 
πολιτική, Πρόεδρε, είναι λάθος……. ….(εκτός μικροφώνου – δεν 

ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, μετά. Ο κ. Κουκούτσης.
 
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι η θέση μου είναι η εξής.
Περισσεύει η υποκρισία σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα. Δεν μπορείς να απαλείφεις 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 
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μέσα σε ένα Ψήφισμα κυρίως τη θρησκευτικότητα του συγκεκριμένου μνημείου, όχι μόνο την 
πολιτισμική κληρονομιά. Το πρώτο. 
Το δεύτερο είναι το εξής: Τώρα είναι η Αγία Σοφία μια εκκλησία η οποία, ένα ίδρυμα 
θρησκευτικό, ένα παλάτι κληρονομιά του ελληνικού λαού, το οποίο καταστρέφεται ουσιαστικά, 
απαλείφεται η μακρόχρονη ιστορία του, όταν εδώ και 100 τόσα χρόνια έχουμε απαλείψει, 
θυμόσαστε τι πάθανε οι τρούλοι στη Σοβιετική Ένωση το ’18; Όταν κατεβάσανε τους 
σταυρούς τότε δεν μίλησε κανένας. Σήμερα, λοιπόν, το έχουμε δει διαφορετικά το θέμα. 
Νομίζω, λοιπόν, ότι η άποψη που εκφέρει ο κ. Νιάρχος είναι καθαρά…, είναι άποψη μη 
πατριωτική και είναι καθαρά μπολσεβίκικη. Και εγώ δεν την επικροτώ.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Πρόεδρε, να τα διαγράψεις αυτά; 

Γιατί να διαγραφούνε; Ότι έχει σχέση με ….(εκτός μικροφώνου – δεν 
ακούγεται) δεν θα ακούγεται εδώ πέρα; Πως θα γίνει δηλαδή; Με το 

παραμικρό…

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Γιατί βρίζεις. Γιατί βρίζεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, ελάτε. 

Δεν ντρέπεσαι; Δεν ντρέπεσαι; Να λες ότι δεν είναι πατριώτης ο συνάδελφος; 
Δεν ντρέπεσαι; Ντροπή σου! 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή μου γιατί; Ιδεολογική δεν είναι; Τοποθέτηση; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Είπατε πριν αν υπάρχουνε εδώ πέρα φασίστες. Δεν ακούνε τη φωνή τους μερικοί. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Μα τι λέτε τώρα; Τι λέτε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Κουκούτση. Λοιπόν… 

Δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα εδώ; Αυτό είναι ξεκάθαρο, 
μπολσεβίκικες φωνές δεν θα περάσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Κουκούτση… 

Το δεύτερο είναι το Ψήφισμα της κας Οικονομάκου, το επικροτώ, με μια 
διαφορά. Επικροτώ τη στάση της Τουρκίας η οποία λέει ότι είναι στο έδαφός 

μου αυτή τη στιγμή και το κάνω ότι θέλω. Μπορεί να το απεχθάνομαι, έχουν όμως εν μέρει 
δίκιο. Το ίδιο πρέπει να πράξουμε και εμείς στα δικά τους τεμένη τα μουσουλμανικά στην 
Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όπως έχει το Ψήφισμα της κας… 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Ένα, ένα…

ΝΙΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, έχουμε δικαίωμα για δευτερολογία. 

Έλα γιατρέ μου, τώρα θέλετε να μιλήσετε; 
Εντάξει. Να πάμε στην ψηφοφορία, να τελειώνουμε. 

Το Ψήφισμα της κας Οικονομάκου; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε δικαίωμα μίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, για το δικό σας θα μιλήσεις πάλι….. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται).

ΦΑΒΑΣ: Δευτερολογία στα ψηφίσματα; Τι λέτε τώρα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει δευτερολογία. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα μιλήσω μετά. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Έχει θέμα επί προσωπικού γιατί τον είπε μη πατριώτη. Έχει θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα τώρα. Λοιπόν, ψηφοφορία για το Ψήφισμα της παράταξης… 

Όταν προηγούμενα μίλησα και ο κ. Αθανασόπουλος, δεν ξέρω πώς το πήρε και 
παρεξηγήθηκε, ότι είναι σημαντικό να απομονωθούν οι εθνικιστικές και φασιστικές 

φωνές σε Τουρκία και Ελλάδα, προφανώς εννοούσα για τον διπλανό σας εκεί, και το 
επιβεβαίωσε. 

…εκλέγεται από το λαό και έχει εκλεγεί απ’ το λαό .…(εκτός μικροφώνου 
– δεν ακούγονται)

Προφανώς έχει εκλεγεί. Προφανώς και έχει εκλεγεί, γι’ αυτό βρίσκεται και εδώ. 
Αλλά οι απόψεις του… 

Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. 
Ψηφοφορία. Ψηφοφορία για το Ψήφισμα «Καλαμάτα Ξεκινάμε»; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς ξαναλέμε, άλλωστε γι’ αυτό που… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ. Δεν θέλω καμία, έληξε, έληξε. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Γι’ αυτό που είπε, για τον…, μπολσεβικισμός σημαίνει πατριωτισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει. «Καλαμάτα Μπροστά»; 

ΦΩΝΗ: Υπέρ και στα δύο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ και στα δύο.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ και στα δύο, γιατί δεν έχουμε κυβέρνηση. 

ΦΩΝΗ: Δεν είπα και στα δύο Υπέρ.

Ένα-ένα. Της κας Οικονομάκου.
«Καλαμάτα Μπροστά»; 

ΦΩΝΗ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρότυπος Δήμος»; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Υπέρ. 

«Καλαμάτα Ξεκινάμε» ¨Υπέρ¨. 
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Υπέρ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»; 

ΦΩΝΗ: Υπέρ.

 «Καλαμάτα, Τόπος Ζωής» Απουσιάζει. 
«Λαϊκή Συσπείρωση»; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κατά. 

«Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; ¨Υπέρ. 
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών και στα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλάδης Παύλος; 

ΚΛΑΔΗΣ: Υπέρ. 

Πάμε τώρα…, το έχουμε διαβάσει, έτσι; 
Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. 

«Δημιουργική Πρωτοβουλία» ¨Κατά¨. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Είπατε ότι θα τοποθετηθούμε και σ’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μην μιλάτε. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Επειδή δεν ακούστηκε το προηγούμενο που είπα, θα το ξαναπώ. 

ΠΡΕΟΔΡΟΣ: Τι να πείτε τώρα; Τρεις φορές κύριε….

Σ’ αυτό που είπα ότι είναι σημαντικό, σ’ αυτό που είπα ότι είναι σημαντικό και 
ρώτησε ο κ. Αθανασόπουλος αν υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει. 

Λοιπόν, προχωράμε, προχωράμε. 
Λοιπόν, «Δημιουργική Πρωτοβουλία» ¨Κατά¨.

«Καλαμάτα Μπροστά»;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  «Πρότυπος Δήμος»; 

Υπέρ και θα παρακαλούσα να μην καταγραφούν στα πρακτικά με δική σας 
εντολή αυτά που ειπώθηκαν, τα αισχρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κατά. 

 Κατά και ο κ. Τσαπόγας. 
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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«Καλαμάτα, Τόπος Ζωής» Απουσιάζει.
«Λαϊκή Συσπείρωση» ¨Υπέρ¨. 

«Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; ¨Κατά¨. 
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; Είπε ¨Παρών¨. 
Της κας Οικονομάκου πέρασε το Ψήφισμα. 
Λύεται η συνεδρίαση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο οι δημοτικοί σύμβουλοι τάσσονται:
1. ως προς το ψήφισμα που  κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΞΕΚΙΝΑΜΕ», ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΔΥΝΑΜΗ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» & «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» και 
ο κ. ΚΛΑΔΗΣ και ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ - ΠΑΡΩΝ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

2. ως προς το ψήφισμα που κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», 
ΥΠΕΡ της έκδοσης οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» (εκτός του κ. ΤΣΑΠΟΓΑ), «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ» & «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» & 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» και οι κ.κ. ΚΛΑΔΗΣ &  ΤΣΑΠΟΓΑΣ – ΠΑΡΩΝ ο κ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

κατά πλειοψηφία

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι
I. Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος όπως κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη 

«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του,  την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020,  
αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας, να μετατρέψει τον ναό της Αγίας Σο-
φίας στην Κωνσταντινούπολη, από μουσείο και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
σε τζαμί και αποτυπώνοντας τα συναισθήματα των δημοτών του και των απανταχού Ελλήνων,

Ψηφίζει

Εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας, να μετατρέψει τον 
ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, από μουσείο και μνημείο παγκόσμιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς, σε τζαμί, προσβάλλοντας τις αξίες του πολιτισμένου κόσμου. 

Η Αγία Σοφία αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για το Έθνος μας, αλλά για όλους τους Χριστιανούς 
και ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, καθώς κουβαλά ιστορία 1.500 ετών. 

Αυτή η ενέργεια της γείτονας χώρας αποτελεί πρόκληση και καλούμε την ΕΕ, την UNESCO, 
τον ΟΗΕ και όλες τις χώρες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα, ώστε να ανα-
τραπεί αυτή η απόφαση, η οποία δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδος, αλλά και κάθε πο-
λιτισμένου έθνους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Τέλος, στηρίζει κάθε προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης καθώς και των πολιτικών δυνάμε-
ων της χώρας μας για να ανατραπεί αυτή η απόφαση και να αναδειχθεί ξανά η Αγία Σοφία σε 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

II. Δεν εγκρίνει την έκδοση του ψηφίσματος που κατατέθηκε από τη δημοτική 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ».

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

8. Γκλεγκλέ Ελένη

9. Δούβας Ιωάννης

10. Δρούγας Παντελής

11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

12. Κανάκης Βασίλειος

13. Καραγιάννης Ανδρέας 

14. Κλάδης Παύλος 

15. Κουκούτσης Δημήτριος 

16. Λιάππας Λεωνίδας

17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

18. Μαλαπάνη Μαρία 

19. Μαρινάκης Σαράντος 

20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

21. Μπάκας Δημήτριος 

22. Μπάκας Ιωάννης

23. Μπασακίδης Νικόλαος

24. Νιάρχος Αναστάσιος
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25. Οικονομάκου Μαρία 

26. Σκοπετέας Αναστάσιος 

27. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

28. Σωφρονάς Γεώργιος

29. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

30. Φάβας Γεώργιος

31. Φαββατάς Δημήτριος 

32. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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