ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 138/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν.
4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13395/6-8-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σαρανταένας Ιωάννης
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σκληρός Φίλιππος
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Σολδάτος Γεώργιος
6
Σολδάτος Θεόδωρος
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Γληγόρης Παναγιώτης
7
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
8
Μαργέλη Μαρία
8
Λάζαρης Απόστολος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Γαζής Αναστάσιος
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Βλάχου Ειρήνη
11
12
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
12
13
Σέρβος Κωνσταντίνος
13
14
Περδικάρης Αθανάσιος
14
15
Γληγόρης Χρήστος
15
16
Γληγόρης Κωνσταντίνος
16
17
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
17
18
Βερροιώτης Ευάγγελος
18
19
Βεροιώτης Αλέξανδρος
19
20
Ζαβιτσάνος Πέτρος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Τυπάλδος Νικόλαος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Γιαννιώτης Παναγιώτης
24
25
Τσιρογιάννης Γεώργιος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 7,8, 9 και 11 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψήφιση του 2 θέµατος της Η.∆. και προσήλθε πριν
ου
την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης
Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Λιβιτσάνος Ιωάννης και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
3 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 5 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 15 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για έκδοση ψηφίσµατος που αφορά στην µετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαµί.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ∆.Σ.
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα που αφορά στην µετατροπή
της Αγίας Σοφίας σε τζαµί και ζήτησε την έγκρισή του από το ∆.Σ.
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη προκλητική
απόφαση του προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περί µετατροπής της Αγίας Σοφίας
σε τζαµί, παραβλέποντας ανεπίτρεπτα, αν όχι και βεβηλώνοντας την Ιερότητα και την Ιστορικότητα του χώρου, µα
και αλλοτριώνοντας τη θρησκευτική και πολιτιστική φυσιογνωµία του, κατά τρόπον, ο οποίος ευθέως παραβιάζει
τους ∆ιεθνείς Κανόνες που προστατεύουν την Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά και ενδεικτικά:
•
Την ίδια τη ∆ιεθνή Ιδρυτική ∆ιακήρυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, που επικυρώθηκε τελειωτικά,
στις 24 Οκτωβρίου του έτους 1945, στην οποία και αναφέρεται ρητά η ανάγκη αποφυγής χρήσης Ιστορικών
Μνηµείων, µε συµβολικό χαρακτήρα, για πολιτικούς σκοπούς.
•
Τις Συστάσεις της UNESCO, σε σχέση µε την υποχρέωση προστασίας των Μνηµείων Παγκόσµιας
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και τη διεθνή ανάγκη προστασίας της, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέµου.
•
Τις Καταστατικές Αρχές του Οργανισµού της Συµµαχίας των Πολιτισµών, στο πλαίσιο του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών.
•
Τη Σύµβαση για την Προστασία της Παγκόσµιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, που υπογράφηκε
στο Παρίσι το 1972.
•
Τη ∆ιακήρυξη του Άµστερνταµ (Άµστερνταµ, 21-25 Οκτωβρίου 1975).
•
Τη Σύµβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης, που υπογράφηκε στη
Γρανάδα το 1985.
•
Το θεσµικό πλαίσιο ανάλογων µη κυβερνητικών οργανισµών, όπως του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μνηµείων και
Χωρών.
Είναι διεθνώς αναµφισβήτητο ότι η Αγία Σοφία, η οποία από το 1985 συµπεριλαµβάνεται κι επισήµως στον
κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO, ακτινοβολεί το εκθαµβωτικό Φως
Αιώνων Πολιτισµού και Ιστορίας κι αποτελεί έναν από τους πλέον µεγαλειώδεις σταθµούς της ανθρωπότητας, από
άποψη αρχιτεκτονικής δηµιουργίας.
Στέκεται µε Παγκόσµια Ιερή Λάµψη, στο ίδιο σηµείο, επί δεκαπέντε περίπου αιώνες, αποτελώντας απαράµιλλο
Οικουµενικό Φάρο Θρησκευτικότητας και Ιστορικότητας και ταυτόχρονα Πανορθόδοξο Ενωτικό Σύµβολο στο ρου
της Εκκλησιαστικής, Θρησκευτικής και Εθνικής µας Ιστορίας.
Το ίδιο το όνοµά της, που αναπέµπει δόξα στη Σοφία του Θεού, η περίοδος κατά την οποία οικοδοµήθηκε, καθώς
και οι περίοδοι, µέσα στις οποίες αναστηλώθηκε αποτελούν την πλέον αδιάψευστη διεθνή ιστορική µαρτυρία, περί
του «τι εστί» και «εις ποίον ανήκει».
Τέτοια Μνηµεία τα ορίζουν πρώτα η Ιστορία και η Αιωνιότητα, γιατί εκεί ανήκουν κι έπειτα η ανθρωπότητα, γιατί
σ΄αυτήν αντανακλούν. ∆εν τα ορίζουν, ούτε και τα παραχαράσσουν οι µονοµερείς ενέργειες της ενεστώσας και
πάντως εφήµερης, πολιτικής εκπροσώπησης ενός Κράτους.
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ την µονοµερή ενέργεια του Τούρκου Προέδρου να µετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαµί, ως µία πράξη
ιστορικά και διεθνοπολιτικά προκλητική, µα και πολιτισµικά και κατά το διεθνές δίκαιο άκυρη και ΚΑΛΕΙ την
Ελληνική Κυβέρνηση να ζητήσει από όλους τους Αρµόδιους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, αλλά και από όλες τις Εθνικές
Κυβερνήσεις, που αποτελούν µέλη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, να προβούν σε ρηµατική καταδίκη της ως
άνω ενέργειας του Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.»
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι η παράταξη «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑ∆Α» κατέθεσε ηλεκτρονικά
σχετικό ψήφισµα, το οποίο έχει ως εξής:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Η µετατροπή του ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας από µουσείο και κορυφαίο µνηµείο της παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς σε ισλαµικό τέµενος, µε απόφαση της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, σηµατοδοτεί στροφή σε πρακτικές
και λογικές περασµένων αιώνων, ακραία οπισθοδροµικών και αναχρονιστικών. Υπονοµεύει τον διαθρησκευτικό
διάλογο, παραβιάζει κατάφωρα τις οικουµενικές αξίες, οι οποίες σήµερα είναι απαραίτητες όσο ποτέ και προσβάλλει
τη συλλογική - ιστορική µνήµη.
Είναι απαράδεκτο ένα τέτοιο µνηµείο να γίνεται εργαλείο πολιτικής και διαπραγµατευτικό όπλο για τις επιδιώξεις της
τουρκικής ηγεσίας, προωθώντας διαίρεση και θρησκευτικό φανατισµό, αντί να συµβολίζει την αλληλοκατανόηση
των λαών, των πολιτισµών, των θρησκειών.
Η έλλειψη ευαισθησίας σε θέµατα θρησκείας και πολιτισµού είναι ικανή να διαταράξει την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, να οξύνει διµερείς και πολυµερείς σχέσεις, να προκαλέσει σοβαρούς τριγµούς
και διαθρησκευτικές εντάσεις σε διεθνή κλίµακα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας :
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•
•
•

Καταδικάζει τη µετατροπή του ναού από µουσείο σε τέµενος, ως µια απαράδεκτη πράξη που αντίκειται σε
όλες τις διεθνείς αρχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Καλεί την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να κινητοποιήσει την διεθνή κοινότητα, καλώντας την Τουρκία να
σεβαστεί τις διεθνείςυποχρεώσεις της ως µέλος της UNESCO και ως χώρα που σέβεται την ιστορία.
Καλεί την Ε.Ε., την UNESCO και τον ΟΗΕ να ανταποκριθούν στην προστασία του Μνηµείου και να
διαφυλάξουν τον οικουµενικό πολιτιστικό χαρακτήρα του.

Λευκάδα, 9/8/2020
Από την ∆ηµοτική Παράταξη
«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α»
Στη συνέχεια ο ∆.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, καταθέτει το παρακάτω ψήφισµα:
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, καταδικάζει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο την
απαράδεκτη, προκλητική απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν για µετατροπή σε τζαµί της Αγίας Σοφίας,
βεβηλώνοντας ένα Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Η ενέργεια αυτή όχι µόνο προσβάλλει τον χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας, αλλά αποτελεί βήµα κλιµάκωσης
των προκλήσεων, αναπόσπαστο µέρος της συνολικής στρατηγικής της άρχουσας τάξης της Τουρκίας.
Αυτή η προκλητικότητα υποθάλπεται από τη στάση και τους σχεδιασµούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στην
περιοχή, µε γενικότερη επιδίωξη να «κρατήσουν» την Τουρκία µακριά από τη ρωσική επιρροή. Τα υποκριτικά
ευχολόγιά τους όχι µόνο δεν έκαµψαν, αλλά τροφοδοτούν αυτή την επιθετικότητα, συµπεριλαµβανοµένης της
προσβολής της Αγίας Σοφίας. Αυτά είναι πουτροφοδοτούν την αµφισβήτηση της τουρκικής κυβέρνησης προς τη
Συνθήκη της Λωζάννης, 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.
Η δήλωση του State Department, που κάνει λόγο για «αµφισβητούµενα ύδατα» στο χώρο προηγούµενης
τουρκικής Navtex, όχι µόνο είναι προκλητική, αλλά δείχνει και τις πραγµατικές προθέσεις των ΗΠΑ για επιβολή
καθεστώτος συνδιαχείρισης.
Οι προσδοκίες που καλλιεργεί η σηµερινή, αλλά και οι προηγούµενες ελληνικές κυβερνήσεις, για το ρόλο
αυτών των δήθεν «συµµάχων» και «προστατών», όχι µόνο δεν προστατεύουν, αλλά θέτουν σε τεράστιους
κινδύνους την ειρήνη, το λαό και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας απαιτεί την άµεση και χωρίς όρους ανάκληση της
απαράδεκτης απόφασης της τουρκικής κυβέρνησης για τη µετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαµί.
Καλεί το λαό να επαγρυπνεί και να δυναµώσει τον αγώνα για:
•
Καµία αλλαγή συνόρων και την απεµπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ.
•
Την αποδέσµευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ, το κλείσιµο όλων των στρατιωτικών βάσεων.
•
Την ακύρωση της συµφωνίας ΕΕ - Τουρκίας για το Προσφυγικό, τον απεγκλωβισµό των προσφύγων από
τα νησιά, τη µετάβασή τους στις χώρες προορισµού τους.»
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, στη συνέχεια, καταθέτει το παρακάτω ψήφισµα:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (Α.ΜΕ.Λ)
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ
Στις 24 του φετινού Ιούλη, η τουρκική ηγεσία, επαναχαρακτήρισε µετά το 1934 την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ από µουσείο σε
τζαµί σαν µια επίδειξη ισλαµικής δύναµης. Πρόκειται για µια πράξη πολιτιστικού βανδαλισµού ενός µνηµείου
παγκόσµιας κληρονοµιάς και ταυτόχρονα αµφισβήτησης του κοσµικού κράτους της Τουρκίας.
Η πράξη αυτή δεν είναι ένα διµερές θέµα Ελλάδας Τουρκίας, αλλά αφορά ολόκληρο τον κόσµο, τη µετατροπή
δηλαδή ενός ιστορικού µνηµείου που λειτουργούσε ως µουσείο από τη δεκαετία του ’30 σε τζαµί µε όρους πολιτικής
στόχευσης.
Η απόφαση της τουρκικής ηγεσίας κινείται στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των θρησκευτικών ζητηµάτων για το
φανατισµό και τη διαίρεση των λαών, ενώ επίσης αποτελεί επίθεση εναντίον των κοσµικών δυνάµεων στην Τουρκία.
Παράλληλα η ενέργειά του πυροδοτεί ένα νέο ισλαµο-εθνικιστικό όνειρο. Η σύγχρονη αστική τάξη της Τουρκίας που
ασφυκτιά και δεν χωράει πλέον στο καβούκι της , οραµατίζεται ηγεµονικά το νέο µοντέλο, τη σύγχρονη Οθωµανική
αυτοκρατορία.
Επίσης κολακεύει αφάνταστα το Τούρκικο εθνικιστικό πνεύµα και τους στρατευµένους ακροδεξιούς συµµάχους.
Ταυτόχρονα όµως δηµιουργούν την αντανάκλασή τους στην απέναντι πλευρά των συνόρων µε την προσπάθεια
ανάδειξης ακροδεξιών δυνάµεων στη χώρα µας.
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Θέλουν οι καθηµαγµένοι λαοί από τους δανειστές και τον ιµπεριαλισµό, να βρίσκουν ''καταφύγιο'' στη νέα
εθνικιστική και θρησκευτική υστερία. Εξέλιξη βολική για όλους καθώς αποσπάται η προσοχή τους από την
οικονοµική κρίση, από τα κάθε λογής ξεπουλήµατα, από την εργασιακή ορφάνια που επιφέρει η πανδηµία και από
την περιρρέουσα ανυποληψία της αστικής εξουσίας.
Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν συµφέρον να διεκδικήσουν να ζούνε ειρηνικά και να παλεύουν για το
δικό τους µέλλον, κόντρα στην καπιταλιστική εκµετάλλευση, στα καπιταλιστικά κέρδη, που οδηγούν σε εντάσεις,
ακόµα και σε πολεµική σύγκρουση. Για την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, το «ξερίζωµα» εκείνων των αιτιών που οδηγούν τους λαούς στην
«κρεατοµηχανή» του ιµπεριαλιστικού πολέµου.
Το δηµοτικό συµβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες επικίνδυνες εξελίξεις στις σχέσεις των
δύο κρατών και καταδικάζουν ενέργειες που κινούνται στην κατεύθυνση της όξυνσης και της πολεµικής
σύγκρουσης.
• Να παραµείνει η Αγία Σοφία δηµόσιο µουσείο, ως ένα από καλύτερα διατηρηµένα ιστορικά µνηµεία της
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας
• Όχι στις παραβιάσεις των συνόρων και στην αµφισβήτηση των διεθνών Συνθηκών που έχουν καθορίσει τα
σύνορα στην περιοχή.
• Απέναντι στην αναθεωρητική επιθετικότητα του καθεστώτος Ερντογάν, εντείνουµε τις προσπάθειές µας για
την αναγέννηση ενός πλατιού, µαζικού και ενωτικού, φιλειρηνικού – αντιιµπεριαλιστικού
αντιπολεµικού κινήµατος στη χώρα µας, που θα επιδιώξει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία του
εργαζόµενου λαού και της νεολαίας, ενάντια στις σειρήνες του πολέµου, ενάντια στο ΝΑΤΟ, τον Αµερικανικό
ιµπεριαλισµό και την Ε.Ε., για µια πολυδιάστατη ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική προς όφελος του λαού και
όχι των πολυεθνικών.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία, επί των προτάσεων του Προέδρου, του Ευάγγελου Βερροιώτη και
Πέτρου Ζαβιτσάνου:
Υπέρ της πρότασης που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ψήφισαν δεκατρείς (13) ∆.Σ.
Υπέρ της πρότασης που κατέθεσε ο ∆.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, ψήφισαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης
Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Υπέρ της πρότασης που κατέθεσε ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, ψήφισε ο ίδιος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη προκλητική
απόφαση του προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περί µετατροπής της Αγίας Σοφίας
σε τζαµί, παραβλέποντας ανεπίτρεπτα, αν όχι και βεβηλώνοντας την Ιερότητα και την Ιστορικότητα του χώρου, µα
και αλλοτριώνοντας τη θρησκευτική και πολιτιστική φυσιογνωµία του, κατά τρόπον, ο οποίος ευθέως παραβιάζει
τους ∆ιεθνείς Κανόνες που προστατεύουν την Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά και ενδεικτικά:
•
Την ίδια τη ∆ιεθνή Ιδρυτική ∆ιακήρυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, που επικυρώθηκε τελειωτικά,
στις 24 Οκτωβρίου του έτους 1945, στην οποία και αναφέρεται ρητά η ανάγκη αποφυγής χρήσης Ιστορικών
Μνηµείων, µε συµβολικό χαρακτήρα, για πολιτικούς σκοπούς.
•
Τις Συστάσεις της UNESCO, σε σχέση µε την υποχρέωση προστασίας των Μνηµείων Παγκόσµιας
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και τη διεθνή ανάγκη προστασίας της, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέµου.
•
Τις Καταστατικές Αρχές του Οργανισµού της Συµµαχίας των Πολιτισµών, στο πλαίσιο του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών.
•
Τη Σύµβαση για την Προστασία της Παγκόσµιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, που υπογράφηκε
στο Παρίσι το 1972.
•
Τη ∆ιακήρυξη του Άµστερνταµ (Άµστερνταµ, 21-25 Οκτωβρίου 1975).
•
Τη Σύµβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης, που υπογράφηκε στη
Γρανάδα το 1985.
•
Το θεσµικό πλαίσιο ανάλογων µη κυβερνητικών οργανισµών, όπως του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μνηµείων και
Χωρών.
Είναι διεθνώς αναµφισβήτητο ότι η Αγία Σοφία, η οποία από το 1985 συµπεριλαµβάνεται κι επισήµως στον
κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO, ακτινοβολεί το εκθαµβωτικό Φως
Αιώνων Πολιτισµού και Ιστορίας κι αποτελεί έναν από τους πλέον µεγαλειώδεις σταθµούς της ανθρωπότητας, από
άποψη αρχιτεκτονικής δηµιουργίας.
Στέκεται µε Παγκόσµια Ιερή Λάµψη, στο ίδιο σηµείο, επί δεκαπέντε περίπου αιώνες, αποτελώντας απαράµιλλο
Οικουµενικό Φάρο Θρησκευτικότητας και Ιστορικότητας και ταυτόχρονα Πανορθόδοξο Ενωτικό Σύµβολο στο ρου
της Εκκλησιαστικής, Θρησκευτικής και Εθνικής µας Ιστορίας.
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Το ίδιο το όνοµά της, που αναπέµπει δόξα στη Σοφία του Θεού, η περίοδος κατά την οποία οικοδοµήθηκε, καθώς
και οι περίοδοι, µέσα στις οποίες αναστηλώθηκε αποτελούν την πλέον αδιάψευστη διεθνή ιστορική µαρτυρία, περί
του «τι εστί» και «εις ποίον ανήκει».
Τέτοια Μνηµεία τα ορίζουν πρώτα η Ιστορία και η Αιωνιότητα, γιατί εκεί ανήκουν κι έπειτα η ανθρωπότητα, γιατί
σ΄αυτήν αντανακλούν. ∆εν τα ορίζουν, ούτε και τα παραχαράσσουν οι µονοµερείς ενέργειες της ενεστώσας και
πάντως εφήµερης, πολιτικής εκπροσώπησης ενός Κράτους.
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ την µονοµερή ενέργεια του Τούρκου Προέδρου να µετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαµί, ως µία πράξη
ιστορικά και διεθνοπολιτικά προκλητική, µα και πολιτισµικά και κατά το διεθνές δίκαιο άκυρη και ΚΑΛΕΙ την
Ελληνική Κυβέρνηση να ζητήσει από όλους τους Αρµόδιους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, αλλά και από όλες τις Εθνικές
Κυβερνήσεις, που αποτελούν µέλη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, να προβούν σε ρηµατική καταδίκη της ως
άνω ενέργειας του Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 138/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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