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Αγαπητέ Δήμαρχε  

   Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, η Κωνσταντινούπολη στη μακραίωνη ιστορία της υπήρξε 

πρωτεύουσα τριών διαδοχικών αυτοκρατοριών: της Ρωμαϊκής (324-395),της 

Βυζαντινής(395 -1453) και της Οθωμανικής(1453-1922). Αποτελούσε και αποτελεί μια 

παγκόσμια Μητρόπολη, που κάποτε εύστοχα αποκαλείτο και « Πόλη της Ευτυχίας» ή- Ντερ 

Σαδέτ στη δική σου γλώσσα, στην οποία συν-υπάρχουν και συμβιώνουν με αρμονία εδώ 

και αιώνες , με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλονται σε πολιτικές σκοπιμότητες, άνθρωποι 

και τοπικές κοινότητες με διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα και θρησκευτική ταυτότητα.  

   Αυτή η πολυπολιτισμική ταυτότητα και ο κοσμικός χαρακτήρας της σημαντικής 

Μητρόπολης που ηγείσαι, δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση, εξαιτίας της άστοχης 

κατά την άποψη μου απόφασης που προβλέπει την επαναλειτουργία της εμβληματικής 

εκκλησίας της Αγιάς Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη ως ισλαμικού τεμένους, μετά από 86 

χρόνια, ακυρώνοντας το διάταγμα του 1934 που την μετέτρεπε σε Μουσείο.  

   Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι για πολλούς, εντός κι εκτός Τουρκίας, το ζήτημα αυτό 

αντιμετωπίζεται ως εσωτερική υπόθεση του Τουρκικού Κράτους , γι αυτό σου ξεκαθαρίζω 

εξαρχής ότι δεν  είναι στις προθέσεις μας ούτε να παρέμβουμε, ούτε να κάνουμε υποδείξεις 

στην τουρκική κυβέρνηση. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, η οποία οφείλει να 

αποτελεί «γέφυρα φιλίας και συνεργασίας» των λαών μας.   

   Απευθυνόμαστε όμως σε ανθρώπους σαν εσένα, που κατέχουν θέσεις ευθύνης στο 

Κράτος και διαθέτουν κοινή λογική , ζητώντας τους να αναλογιστούν το πραγματικό 
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συμφέρον της πόλης και των πολιτών της, μακριά από φανατισμούς και ακρότητες. 

   Η Αγία Σοφία κουβαλά μια Ιστορία 1500 ετών. Αποτελεί ένα πολύτιμο και μοναδικό 

μνημείο όχι μόνον του σύγχρονου τουρκικού κράτους στα όρια του οποίου βρίσκεται, όχι 

μόνον του Χριστιανισμού, αλλά της παγκόσμιας κοινότητας, είναι κομμάτι πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. 

   Η Αγία Σοφία αποτελεί σύμβολο των πανανθρώπινων αξιών που θα έπρεπε να 

επικρατούν στο σημερινό ταραχώδη κόσμο μας. Των αξιών που οφείλουμε από κοινού να 

υπηρετούμε , οι οποίες ενώνουν και δεν διχάζουν τους λαούς.  

   Ένα σύμβολο δια-θρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου.  

   Αυτόν τον χαρακτήρα πρέπει να τον διατηρήσει . Η ισλαμική πίστη και οι μουσουλμάνοι 

πολίτες της σπουδαίας πόλης σου δεν έχουν να κερδίσουν ουσιαστικά τίποτα, από τη 

μετατροπή σε ισλαμικό τέμενος της Αγίας Σοφίας. Αντίθετα, η πράξη αυτή είναι πιθανόν να 

τροφοδοτήσει ακραία στοιχεία άλλων θρησκειών, σε διάφορες περιοχές του κόσμου μας. 

Να δημιουργήσει εμπόδια στην λειτουργία των τζαμιών και στην άσκηση των 

θρησκευτικών καθηκόντων μουσουλμάνων πολιτών, που διαβιούν σε άλλες χώρες.  

   Οφείλουμε λοιπόν να λαμβάνουμε μέτρα και να παίρνουμε αποφάσεις που δεν θα 

δημιουργούν  νέες εντάσεις κι αντιπαραθέσεις στην ήδη επιβαρυμένη ευρύτερη περιοχή 

μας , καθώς και να απομονώνουμε ακραίες φωνές και να καταδικάζουμε άμεσα κι 

αποφασιστικά ακραίες πράξεις,  ,  

   Για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία ο σεβασμός της 

θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας κάθε πολίτη, στην Ελλάδα και τον κόσμο, 

ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος ή χρώματος.  

   Στην πόλη που είμαι Δήμαρχος, τα Τρίκαλα, έχει ανακαινιστεί το τζαμί του Οσμάν Σαχ 

και το έχουμε αναδείξει ως σύμβολο της πολυπολιτισμικότητας και της ειρηνικής 

συνύπαρξης λαών και θρησκειών στο Δήμο μας.  

   Το μοντέλο της ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης των Ελλήνων μουσουλμάνων και 

χριστιανών πολιτών στη Θράκη ( στην οποία λειτουργούν σήμερα 256 τζαμιά) και ο 
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σεβασμός από το Ελληνικό Κράτος των ναών και των πολιτιστικών μνημείων κάθε 

θρησκευτικής κοινότητας , σε όλη τη χώρα, αποδεικνύει την σταθερή προσήλωση των 

τοπικών μας κοινωνιών, στις πανανθρώπινες αξίες.  

   Κάθε σύγχρονο Κράτος οφείλει να σέβεται και να προάγει τις αξίες αυτές. Και οι φορείς 

της Αυτοδιοίκησης έχουν χρέος να ενσωματώνουν τις αξίες αυτές, στην καθημερινή τους 

πρακτική.  

   Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, σου ζητώ με διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας και με 

πραγματικά αισθήματα φιλίας, να ασκήσεις την επιρροή σου , προκειμένου να μην 

εφαρμοστεί η απόφαση να λειτουργήσει η Αγία Σοφία ως ισλαμικό τέμενος.  

   Αν συμβεί αυτό, η αλλαγή στάσης από πλευράς τουρκικής πολιτικής ηγεσίας δεν θα 

συνιστά  ήττα και υποχώρηση, αλλά αντίθετα θα αποτελέσει νίκη της λογικής και απόδειξη 

μιας ισχυρής αυτοπεποίθησης, για τη θέση και το ρόλο της χώρας σου στον κόσμο. 

   Θα είναι μια απόδειξη ότι αντιλαμβάνεται την οικουμενική διάσταση του ζητήματος , τον 

παγκόσμιο και οικουμενικό ρόλο της Αγίας Σοφίας, ως Μνημείου όλης της ανθρωπότητας. 

   Ευελπιστώ ότι θα ανταποκριθείς στο αίτημα της ελληνικής αυτοδιοίκησης και το επόμενο 

διάστημα, θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, στην Αθήνα ή την 

Κωνσταντινούπολη , ώστε να διοργανώσουμε μια μεταξύ μας συνάντηση, στην οποία θα 

μπορέσουμε να θέσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αυτοδιοικήσεων των δύο 

χωρών μας, με επιπλέον ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες μας, όπως η ανάγκη 

διαχείρισης της πανδημίας του covid-19. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Δημήτρης Παπαστεργίου 

Δήμαρχος Τρικκαίων 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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