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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 1ης/2018 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
Αριθμός Απόφασης 02/2018
ΘΕΜΑ:
Εκδοση Ψηφίσματος αναφορικά με την ονομασία της ΠΓΔΜ
Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που
βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17 του μηνός Ιανουαρίου του έτους
2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1190/11-01-2018
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87)
Διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
τριάντα τριών (33) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι δυο(22)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Δελιόπουλος Στέφανος
2. Μπρουσκέλης Νικόλαος
3. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης
4. Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος
5. Σαρακατσιάνος Νικόλαος
6. Χαλκίδης Ισαάκ
7. Δριστάς Στέφανος
8. Ράπτης Δημήτριος
9. Παντόπουλος Αθανάσιος
10. Τόκας Σωτήριος
11. Συρόπουλος Δημήτριος
12. Γκιουρτζής Στέφανος
13. Καζαντζίδης Ευάγγελος
14. Κουτζηπασόπουλος Γεώργιος
15. Σταυρής Εμμανουήλ
16. Θεοχάρης Γεώργιος
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Κούγκας Αθανάσιος
Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
Μοσχοπούλου Όλγα
Παράσχου Κίμων
Μίχος Στέργιος
Αλευράς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
2. Κυτούδης Μόσχος
3. Βουλγαράκης Χαράλαμπος
4. Τσαγιόπουλος Αντώνιος
5. Δημητριάδης Φώτιος
6. Βασιλόπουλος Δημήτριος
7. Καστανά-Σαμαρά Όλγα
8. Μαντζώλας Γεώργιος
9. Παπαδόπουλος Δημήτριος
10. Διακόπουλος Κωνσταντίνος
11. Χατζόπουλος Θωμάς

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος
κ.Παναγιώτης Γκυρίνης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία Δημητρίου, τακτική υπάλληλο του Δήμου
Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Β’ βαθμό.

Από το σύνολο των τριών (03) Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων βρέθηκε παρόν ο
ένας (01), ητοι:
Παρόντες:
1. Ακριτίδης Αλέξανδρος

Απόντες:
1.Λυμπεράκης Μενέλαος
2.Παντοπούλου Μάρθα

Από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν
παρόντες οι δώδεκα (12), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
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1. Κοκοφτόπουλος Θωμάς
2. Γιαννέκας Χρήστος
3. Κατράνας Αθανάσιος
4. Τσομίδης Νικόλαος
5. Καραγιάννης Σωτήριος
6. Τσολάκης Χαράλαμπος
7. Γιοβανόπουλος Διονύσιος
8. Νοτόπουλος Φώτιος
9. Χρυσάφης Ευαγγελος
10. Γιαννόπουλος Σωτήριος
11. Θέμελης Νικόλαος
12. Καρυτόπουλος Θωμάς
11. Κωστόπουλος Ματθαίος
12. Παπαιωανίδου Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παναγιωτίδης Αβραάμ
2. Αγγελόπουλος Βασίλειος
3. Βεσυροπούλου Ζωή
4. Χατζόπουλος Σωτήριος
5. Θυμιόπουλος Δημήτριος
6. Τάνης Αθανάσιος
7. Νουσιόπουλος Δημήτριος
8. Τουτουντζίδης Σταύρος
Παρατηρήσεις:
1.Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κούγκας Αθανάσιος, Συρόπουλος Δημήτριος, Μίχος Στεργιος αποχώρησαν κατά τη
συζητηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μίχος Στέργιος επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 3ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης
2.Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπρουσκέλης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζητηση του 3ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου το γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ
Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε ψηφισμα που αφορά στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων
συμφωνα με το οποιο τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας έστειλαν σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν
πρόκειται να δεχτούν να χρησιμοποιεί το κράτος των Σκοπίων το ιστορικό όνομα της
Μακεδονίας .
Στη συνεχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα ως κατωθι (εκ του Δελτιου Τύπου της ΠΕΔΚΜ):
«Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κινητικότητα, που παρατηρείται στο θέμα της
ονομασίας του κράτους της FYROM, κάλεσαν πρωτίστως την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και
όλα τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα να πράξουν το καθήκον, που τους επιβάλλει η θέση
τους. Στη συνεδρίαση, οι δήμαρχοι αφού τοποθετήθηκαν για το θέμα, προχώρησαν στην
έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος, στο οποίο επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι ως Έλληνες
πιστεύουν και στηρίζουν το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά καθιστούν σαφές ότι δεν θα
επιτρέψουν τη χρήση του ονόματος Μακεδονία από το κράτος των Σκοπίων. Διεμήνυσαν
ακόμη πως ως Έλληνες Μακεδόνες, αισθάνονται την τιμή και την ευθύνη να μην
επιτρέψουν την εξαφάνιση, κάτω από πολιτικές σκοπιμότητες, της ιστορικής και
πολιτιστικής εθνικής κληρονομιάς.
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Στην τοποθέτηση του για το Σκοπιανό, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου,
ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι εθνικισμός το να εκδηλώνεις την αγάπη σου για την πατρίδα
σου». Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είπε, έχει τη θέση και άποψη ότι «το να
εκδηλώνεις την αγάπη σου για τον τόπο σου και την πατρίδα σου δεν είναι πατριδοκαπηλία
και εθνικισμός, αλλά γνήσια εκδήλωση της πατριωτικής συνείδησης κάθε πολίτη. Όλοι οι
συνέλληνες, ο καθένας με τον τρόπο του, αγαπούν την Ελλάδα» επισήμανε ο κύριος
Κυρίζογλου και πρόσθεσε ό,τι «τα Σκόπια με όχημα το όνομα, εκδηλώνουν την αλυτρωτική
τους προπαγάνδα. Εμείς ως γείτονες δεν εκδηλώσαμε αλυτρωτική προπαγάνδα».
Επανέλαβε ότι η θέση και άποψή της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι το γειτονικό
κράτος δεν σεβάστηκε και δεν σέβεται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
από το 1991 μέχρι σήμερα, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και την
απόφαση του Βουκουρεστίου, αλλά πολύ περισσότερο δεν έχει σεβαστεί την ίδια την
ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Σκοπιών υπό τους κυρίους
Παπούλια και Τσερβενκόφσκι, επί κυβέρνησης Παπανδρέου. «Δεν πιστεύουμε ότι είναι μόνο
το όνομα εκείνο που αποτελεί τη μόνη διαφορά μας με τα Σκόπια», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και συμπλήρωσε λέγοντας ότι
«από τη συμπεριφορά που εκδήλωσαν δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς, να δεχθούμε την
ύπαρξη του ονόματος Μακεδονία ή παραγωγών του σε οποιαδήποτε ονομασία δική τους,
διότι το όνομα είναι το μέσον για την εκδήλωση αλυτρωτισμού».

Στη συνεχεια ο Πρόεδρος ανεγνωσε το ψήφισμα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας:
«Υπενθυμίζουμε ότι 20 και πλέον χρόνια το πολυεθνικό κράτος της FYROM παραβιάζει
συστηματικά σε βάρος της Ελλάδας την «Ενδιάμεση συμφωνία» του 1995, τις σχετικές
διεθνείς συνθήκες και το «ευρωπαϊκό κεκτημένο». Δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (817 του 1993 και 845 του 1993). Αγνοεί τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελλών στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ακολούθησε
στις 13 Απριλίου 1992 η τελευταία σύσκεψη των τότε πολιτικών αρχηγών, υπό την
προεδρεία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή με θέμα την
ονομασία του Κράτους των Σκοπίων, με ανακοίνωση της απόφασης: «Σχετικά με το θέμα
των Σκοπίων, η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος,
συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων, μόνον αν
τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη
διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη "Μακεδονία"»), του
Γκιμαράες στις 3 Μαΐου 1992, της Λισσαβώνας στις 27 Ιουνίου 1992, του Εδιμβούργου στις
12 Δεκεμβρίου 1992 και του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008.
Αντίθετα, επικαλούμενο το γεγονός της τυπικής του αναγνώρισης από διάφορες χώρες με
το όνομα «Μακεδονία» και κυρίως την αναγνώριση και την πολιτική του υποστήριξη από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εμμένει, αψηφώντας και την ιστορική αλήθεια και τις
ελληνικές θέσεις, στη χρήση της ιστορικά πλαστής «μακεδονικής» εθνωνυμίας του.
Επιπλέον επιμένει στον αυτόκλητο και αποκλειστικό αυτοπροσδιορισμό των κατοίκων της
επικράτειάς του ως «Μακεδόνων» και της σλαβικής τους γλώσσας ως «μακεδονικής». Και,
τέλος, οι ηγέτες της FYROM, ξεκινώντας από την αρχική αυτή απάτη, προχωρούν,
επικαλούμενοι τον «μακεδονισμό» τους, στην προβολή «αλυτρωτικών» βλέψεων σε βάρος
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της Ελληνικής Μακεδονίας, της όμορης δηλαδή με την επικράτειά τους και μεγαλύτερης
περιφέρειας του ελληνικού κράτους. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται μόνο για απόπειρα
εθνογένεσης, που αφορά ένα ιδιόμορφο και όψιμα δημιουργημένο κράτος, αλλά για την
καλλιέργεια κλίματος έντασης που στρέφεται εναντίον μιας γειτονικής και φιλικής χώρας,
της Ελλάδας, στην επικράτεια της οποίας ανήκει και η ιστορική Μακεδονία. Το κλίμα αυτό
του ανιστόρητου και απαρχαιωμένου «αλυτρωτισμού» υποδαυλίζεται με ποικίλες ενέργειες,
που ξεκινούν από την πλαστογράφηση της διδασκόμενης ιστορίας στην εκπαίδευση και
καταλήγουν

σε

αλλόκοτο

στήσιμο

ανδριάντων

ιστορικών

προσώπων

της

αρχαίας

μακεδονικής ιστορίας, ανάλογες μετονομασίες οδών και αεροδρομίων και τα λοιπά.
Ανάλογες ενέργειες γίνονται από την FYROM και προς τη Βουλγαρία.
Ως Έλληνες Μακεδόνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό της
δικής μας ιστορικής και εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης για τις
μελλοντικές της συνέπειες πολιτικής σκοπιμότητας. Οι λαοί, που αναζητούν κάποια εθνική
ονομασία για να αυτοπροσδιοριστούν, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν σε βάρος άλλων
-και μάλιστα γειτονικών- λαών.
Εξάλλου, και οι ίδιοι οι γείτονές μας έχουν κατά καιρούς ομολογήσει τα αδιέξοδα στα
οποία τους οδηγεί η τακτική τους αυτή. Θυμίζουμε: Τη δήλωση του πρώτου Προέδρου της
FYROM Κίρο Γκλιγκόρωφ του 1992, ότι οι κάτοικοί της είναι Σλάβοι, ότι ήρθαν χίλια και
πλέον έτη μετά το βασίλειο του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι δεν έχουν
καμία σχέση με το ελληνικό κράτος των αρχαίων Μακεδόνων.
Το δημοσίευμα του διακεκριμένου Αμερικανού καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Berkeley, Calif., Stephen Miller στο επίσημο δελτίο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των
ΗΠΑ Archaeology Magazine
Την επιστολή 374 καθηγητών Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο προς τον τέως Πρόεδρο
των ΗΠΑ Barack Obama, με την οποία καταγγέλλουν τον σφετερισμό εκ μέρους των
Σκοπίων του ονόματος της Μακεδονίας, καταγγέλλοντας και την ανάλογη παραποίηση της
ιστορίας.
Το γεγονός ότι ως και τον

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η γιουγκοσλαβική περιοχή της

σημερινής FYROM δεν ονομαζόταν «Μακεδονία» ούτε οι κάτοικοί της «Μακεδόνες».
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σε ανάλογες προγενέστερες περιπτώσεις παραδείγματος χάρη
της Αυστρίας, κατά τις οποίες είχε γίνει απόπειρα καταχρηστικής χρησιμοποίησης «εθνικής»
ονομασίας μιας χώρας, επιβλήθηκε η δέουσα αλλαγή».
Ύστερα από τα παραπάνω: Καλούμε πρωτίστως την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και όλα τα
Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα να πράξουν το καθήκον, που τους επιβάλλει η θέση τους, ώστε
να καταστήσουν ανέφικτη την είσοδο της FYROM σε διεθνείς οργανισμούς με την πλαστή
εθνωνυμία «Μακεδονία, να αποτρέψουν την προβολή διεκδικήσεων του κράτους αυτού σε
βάρος των όμορων κρατών Ελλάδος και Βουλγαρίας στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι διεθνείς
κανόνες στις σχέσεις καλή γειτονίας.
Να αποθαρρύνουν την επιστράτευση της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αλυτρωτικής
προπαγάνδας.
Να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση της πολιτικής ηγεσίας της FYROM με τις παραπάνω
αποφάσεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
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Να υποδείξουν την ανάγκη για την επιλογή της τελικής εθνικής ονομασίας της FYROM,
που να είναι συμβατή με τη δική της ιστορία και τον πολιτισμό των δικών της υπηκόων.
Να ενημερώσουν και τις κυβερνήσεις των χωρών που έσπευσαν να αναγνωρίσουν τη
FYROM με το όνομα «Μακεδονία» για τις μελλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η
τακτική τους αυτή στη σταθερότητα των Βαλκανίων.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας υπόψη την απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 13 Απριλίου1992, να στραφεί προς τους συμμάχους και
εταίρους της Ελλάδας και τους διεθνείς οργανισμούς, να καταστήσει σαφές ότι, εάν
προωθηθεί λύση στο πρόβλημα του ονόματος, που θα ταπεινώνει τους πολίτες της χώρας
μας και μάλιστα σε μια περίοδο δοκιμασίας των οικονομικών και κοινωνικών μας αντοχών,
θα κλονιστεί όχι μόνο η εμπιστοσύνη των Ελλήνων προς τους θεσμούς αυτούς, αλλά και θα
προκληθούν ανατροπές στην σταθερότητα και την ασφάλεια στον ευρύτερο χώρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι το θέμα του Μακεδονικού είναι ένα θέμα πολύ
σοβαρό και λεπτό, ότι είναι ένα θέμα

με το οποίο ασχολείται η κεντρική διοίκηση και η

ελληνική διπλωματία και τόνισε ότι στις όποιες αναφορές, τοποθετήσεις και σκέψεις μας
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είπε ότι το ψήφισμα το οποίο διάβασε ο Πρόεδρος του
Δημοτικού

Συμβουλίου

είναι

ένα

ψήφισμα

της

περιφερειακής

ενότητας

Κεντρικής

Μακεδονίας, ομόφωνο από όλες τις παρατάξεις της ΠΕΔ, υπογράμμισε ότι αυτό έχει την αξία
του χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει όλοι να το ασπαστούν και είπε ότι όποιος θέλει
να διαφωνήσει επί των δηλωθέντων μπορεί να το κάνει. Τονισε, αναφορικά με τη θέση που
είχε στην ΠΕΔ, ότι ήταν ένας από αυτούς που εκπροσωπώντας το Δήμο Αλεξάνδρειας
υπερψήφισε το ψήφισμα και συμφώνησε με την ομόφωνη άποψη όλων όσων εξέφρασαν τη
δική τους γνώμη. Επανέλεβε ότι η θέληση όλων

και

η τοποθέτηση όλων ήταν να μην

υπάρχει το όνομα Μακεδονία στην ονομασία καθώς και να απαλειφθούν από το σύνταγμα
της συγκεκριμένης χώρας όλες οι αλυτρωτικές αναφορές που στόχο και σκοπό έχουν όχι
να λύσουν το όνομα της ονομασίας αλλά να τους δοθεί το δικαίωμα στο επόμενο χρονικό
διάστημα ή στα επόμενα χρόνια να επεκτείνουν τη χώρα τους προς το Θερμαϊκό κόλπο.
Τέλος υπογράμμισε ότι είμαστε δικαιολογημένοι εμείς οι Μακεδόνες που θέλουμε να μην
υπάρχει η αναφορά της λέξης Μακεδονία στην ονομασία.

Ο Κούγκας Αθανάσιος είπε ότι πολύ σωστά εκδόθηκε το ψήφισμα και ότι είναι και
υποχρέωσή μας σαν Μακεδόνες να στηρίξουμε πιο σθεναρά τη θέση αυτή.

Ο Μίχος Στέργιος είπε ότι το όνομα των Σκοπίων είναι ένα θέμα που μας απασχολεί αυτό το
διάστημα, ότι είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό και πολυσύνθετο θέμα αν και ο τρόπος που τεθηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι ο πλέον κατάλληλος, αφου το ένα αίτημα για ψήφισμα
ήταν ελλιπές και το άλλο οι Δημοτικοί Συμβουλοι το ελαβαν στην εναρξη της συνεδρίασης.
Τονισε ότι δε διαφωνεί κανείς στο κομμάτι που θέλει τους γείτονες όλα αυτά τα χρόνια να
έχουν αλυτρωτικές διαθέσεις και εθνικιστικές φωνές απέναντι στη χώρα μας,

τις οποιες

εκδηλώνουν με κάθε τρόπο όπως σύμβολα, αγάλματα, βιβλία, χάρτες, υπογράμμισε ωστόσο
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ότι στα ψηφίσματα όπως τα έψαξε στο διαδίκτυο, αναφέρονται αποσπασματικά κάποια
θέματα τα οποία είναι επιπόλαια. Είπε ότι μετα την ομόφωνη απόφαση των αρχηγών των
κομμάτων του 92, το 93 ακολούθησε η ένταξη με την προσωρινή ονομασία πρώην
Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας των Σκοπίων,

το 95 είχαμε την ενδιάμεση

συμφωνία, η οποία έθετε κάποιους όρους καλής γειτνίασης, όροι οι οποίοι καταπατήθηκαν
από την γείτονα χώρα για να φτάσουμε τελικά στο Βουκουρέστι το 2008, όπου

σε μία

προσπάθεια να αποτραπεί η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα πέτυχε, με τις
ανάλογες συμμαχίες που δημιουργήθηκαν, να αποτρέψει αυτή την ένταξη με την
προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί σύνθετη ονομασία με σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό πριν
από το όνομα Μακεδονία. Σημειωσε ότι αυτη είναι η εθνική γραμμή που έχει την αξία της
και ότι οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές σε ότι αφορά στις διαθέσεις των λεγόμενων
μεγάλων δυνάμεων να εντάξουν πάση θυσία, για τα δικά τους συμφέροντα, τα Σκόπια και
τόνισε ότι υπάρχει πραγματικά ο κίνδυνος να ενταχθούν τα Σκόπια με το όνομα Δημοκρατία
της Μακεδονίας και ότι απέναντι σε αυτό προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει. Είπε
ότι θα συμφωνούσε σε ένα ψήφισμα που θα έθετε πραγματικά φραγμό στις αλυτρωτικές
διαθέσεις των γειτόνων και στις επιθετικές τους διαθέσεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι
σίγουρος, ότι έχουν υποχωρήσει σε πολλές από τις θέσεις τους και τόνισε

ότι χρειάζεται

ομοψυχία για μια πραγματικά ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών, η οποία θα είναι
επωφελής για όλους, αρκεί φυσικά οι γείτονες να αφήσουν πίσω τις εθνικιστικές τους
κραυγές.

Ο Αλευράς Χρήστος είπε σχετικά με το όνομα της γείτονος χώρας, ότι είναι ένα όνομα που
υφίσταται από το 48 που διαιωνίστηκε εως το 92 όταν υπηρξε η ονομασία ΦΥΡΟΜ όπου το
Μ είναι Μακεδονία, αποδεχόμενοι έμμεσα τη Μακεδονία, και ότι τωρα τιθεται ένα θέμα όπως
και το 2008 στο Βουκουρέστι, οπου οι γείτονες επιθυμούν την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογράμμισε ότι πολιτικά οι γειτονες έχουν την ανάγκη και ότι όταν
κάποιος έχει την αναγκη τον «πατάς» στις αλυτρωτικές βλέψεις ώστε να εξαλείψει από το
Σύνταγμα τις αλυτρωτικές σκέψεις ότι θα φτάσει μέχρι τον Πηνειό και τόνισε ότι αυτό το
μήνυμα πρέπει να είναι προς την κυβέρνηση που διαπραγματεύεται. Είπε ότι η κυβέρνηση
αν μη τι άλλο πρέπει να πετύχει αυτό που επιτεύχθηκε το 2008 στο Βουκουρέστι, όπου δεν
υπήρξε η ένταξη, αν και αυτή η αστική κυβέρνηση εξυπηρετεί τα αστικά συμφέροντα
υπογραμμίζοντας ότι η αστική τάξη έχει βλέψεις στα συμφέροντα της γείτονος χώρας και
πιέζει για την ένταξη ώστε να διευκολυνθούν οι εμπορικές δοσοληψίες και τονισε ότι
δυστυχώς

η κυβέρνηση θα πιεστεί προς την κατεύθυνση να αποδεχθεί όποια ονομασία

προσφερθεί, ίσως με κάποιες παραχωρήσεις. Είπε ότι πρέπει να πιεσουμε για να πετύχουμε
και ότι το ψήφισμα πρέπει να έχει βαθύτερη ενδοσκόπηση στο πρόβλημα, τονισε ότι το θέμα
είναι πολιτικό και ότι πολιτικά

πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση να είναι ανένδοτη.

Αναφορικά με τις γενικότερες θέσεις είπε ότι δυστυχώς το Μακεδονία υπάρχει και να μην
εθελοτυφλούμε και κραυγάζουμε ξανά σε συλλαλητήρια. Τέλος είπε ότι άποψη του είναι η
διπλή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό.
Ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με το ψήφισμα της περιφερειακής
ένωσης Δήμων και κοινοτήτων και ότι έχουμε ένα λόγο παραπάνω εμείς ως Δημοτικό
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Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας να υψώσουμε τη φωνή μας λίγο περισσότερο για το
θέμα της Μακεδονίας, διότι είμαστε ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα που φέρει το όνομα του
μεγάλου στρατηλάτη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τόνισε ότι η Αλεξάνδρεια πρέπει να
πρωτοστατεί σε τέτοια ψηφίσματα και

σε τέτοιους αγώνες και ότι πρέπει να φανούμε

επάξιοι του ονόματος που φέρει ο Δήμος.

ο Παράσχου Κίμωνας είπε αναφορικά με το ψήφισμα ότι είναι ότι καλύτερο και ότι ήρθε την
κατάλληλη στιγμή και ότι σαφέστατα συμφωνεί με αυτά που αναφέρει. Τόνισε ότι θα πρέπει
να επιστήσουμε την προσοχή στους πολίτες της Μακεδονίας ότι την Κυριακή γίνεται ένα
συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και ότι πρέπει τουλάχιστον ο απλός κόσμος να συμμετέχει
ώστε να διατρανώσουμε την πεποίθηση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ακόμη
υπογράμμισε ότι θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή και στα πολιτικά πρόσωπα τα οποία
μας εκπροσωπούν στη Βουλή, να είναι προσεκτικοί σε αυτό το οποίο θα έρθει προς ψήφιση
στην ελληνική βουλή, έτσι ώστε να μη θιχθεί το κύρος της Μακεδονίας, διότι πολλά
ακούγονται από όλες τις πλευρές τελευταία ότι οι γειτονες προσπαθούν με κάθε τρόπο να
περάσουν κάποια σύνθετη ονομασία, είτε βόρια είτε νότια, που ο ίδιος πιστεύει ότι μετά από
λίγο καιρό, μετά την ψήφιση της ονομασίας θα φύγει είτε το νότια, είτε το βόρεια και θα
μείνει η πραγματική Μακεδονία χωρις να κερδίσουμε τίποτα απολύτως.

Ο Συρόπουλος Δημήτριος είπε ότι συμφωνεί με το ψήφισμα, αν και το θεμα δεν είναι απλο
και το γεγονός ότι αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε έχει λίγη σημασία. Τόνισε ότι όλα αυτά τα
χρόνια κάποιοι «κοιμόταν» και ότι αυτοί που «κοιμόταν» είναι αυτοί που εναλλάσσονταν
στην κεντρική πολιτική εξουσία. Υπογραμμισε ότι οι γειτονες από το τίποτα έφτασαν να
διεκδικούν και ότι εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και ότι κοιμόμασταν.
Υπογράμμισε ότι πρέπει όχι μόνο να εξαλειφθεί το ονομα από το σύνταγμα

αλλά και να

εξαφανιστεί και τα βιβλία από το δημοτικό σχολείο που κυκλοφορούν εδώ και δεκάδες
χρόνια.

Ο Τσολάκης Χαράλαμπος είπε ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα τότε ασχολούμαστε με το
πρόβλημα και ότι η δική του άποψη είναι να δίνουμε μία μάχη πριν δημιουργηθεί το
πρόβλημα. Είπε ότι όταν είμαστε σκλαβωμένοι παλεύουμε για να απελευθερωθούμε και ότι
όταν

απελευθερωνόμαστε παλεύουμε για να σκλαβωθούμε. Αναρωτηθηκε ποια ήταν η

πορεία ολων μας, ακόμα και του Δήμου Αλεξάνδρειας μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια,
λέγοντας ότι έχουμε μια προτομή του Μ. Αλέξανδρου αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια ομιλία
στη βιβλιοθήκη αναφορικά με το τι σημαίνει Μακεδονία και Μέγας Αλέξανδρος. Είπε ότι σαν
χώρα και σαν πολίτες πρέπει γενικότερα να έχουμε μια άλλη πορεια και να μην επιτρέπουμε
και στους πολιτικούς όταν ξεκινάει μία φωτιά να ασχολούνται τότε με το θέμα. Υπογράμμισε
ότι πρέπει

εμείς οι ίδιοι να τους πιέζουμε, να συζητάμε σε μια σταθερή διάρκεια

την

πολιτική που θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή
συζητάμε για το θέμα των Σκοπίων αλλα πρέπει να σκεφτουμε τι κάνουμε σαν πολίτες και
μετά από ένα συλλαλητήριο. Είπε ότι τα Σκόπια θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά εμείς ως
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πολίτες πρέπει να προβληματιστουμε εάν εχουμε μια σταθερή πορεία στα πράγματα και ότι
πρέπει να παλευουμε πριν από το πρόβλημα για να πετυχουμε.

Ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι παρόμοια ψηφίσματα τέτοιου ύφους και τέτοιου στυλ μας
οδήγησαν εδώ 60-70 χρόνια να αποδεχόμαστε το όνομα Μακεδονία και είπε ότι δε
συμφωνεί με το περιεχόμενο.

Ο Μίχος Στέργιος είπε ότι συντάσσεται με την εθνική γραμμή όπως αυτή εκφράστηκε στο
Βουκουρέστι το 2008 και πρότεινε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα το οποίο να είναι ξεκάθαρα
ενάντια στους αλυτρωτισμούς που εκφράζουν οι γείτονες, όπως για παραδειγμα τα βιβλία,
ενώ υπογράμμισε ότι στο κειμενο του συγκεκριμένου ψηφίσματος υπάρχουν σημεία με τα
οποια διαφωνεί.

Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος εθεσε προ ψηφιση την προταση του κ. Αλευρά Χρήστου που
συνοψίζεται

στη

διπλή

ονομασία

με

γεωγραφικό

προσδιορισμο

προταση

η

οποια

υπερψηφιστηκε από τον κ. Αλευρά Χρήστο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς ψηφιση την προταση του κ. Μίχου Στέργιου που
συνοψίζεται στην εκδοση νεου ψηφισματος σε συνταξη με την εθνική γραμμή όπως αυτή
εκφράστηκε στο Βουκουρέστι το 2008 και ενάντια στους αλυτρωτισμούς που εκφράζουν οι
γείτονες, πρόταση η οποια υπερψηφιστηκε από τον κ. Μίχο Στέργιο.

Στη συνεχεια ο πρόεδρος εθεσε προς ψήφιση τη προταση του δημαρχου που συνοψιζεται
στην εκδοση ψηφισματος που να υιοθετεί το ψηφισμα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας,
πρόταση η οποία υπερψηφιστηκε από τους κ.κ. Δελιόπουλο Στέφανο, Μπρουσκέλη Νικόλαο,
Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη, Μπασδεκόπουλο Θεόδωρο, Σαρακατσιάννο Νικόλαο, Χαλκίδη Ισαάκ,
Δριστά Στέφανο, Ράπτη Δημήτριο, Παντόπουλο Αθανάσιο, Τόκα Σωτήριο, Συρόπουλο
Δημήτριο, Γκιουρτζη Στέφανο, Καζαντζίδη Ευαγγελο,

Κουτζηπασόπουλο Γεώργιο, Σταυρή

Εμμανουήλ, Θεοχάρη Γεώργιο, Κουγκα Αθανάσιο, Βενιόπουλο Κωνσταντίνο, Μοσχοπούλου
Όλγα, Παράσχου Κίμωνα.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
1.την εισήγηση του προέδρου
2.Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87,
07-06-2010)
3.Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76 και 93 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-2006)
4.Το σχέδιο ψηφίσματος ως ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
[υπερψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Δελιόπουλος Στέφανος, Μπρουσκέλης Νικόλαος,
Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης, Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος, Σαρακατσιάννος Νικόλαος, Χαλκίδης
Ισαάκ, Δριστάς Στέφανος, Ράπτης Δημήτριος, Παντόπουλος Αθανάσιος, Τόκας Σωτήριος,
Συρόπουλος Δημήτριος, Γκιουρτζης Στέφανος, Καζαντζίδης Ευαγγελος, Κουτζηπασόπουλος
Γεώργιος, Σταυρής Εμμανουήλ, Θεοχάρης Γεώργιος, Κουγκας Αθανάσιος, Βενιόπουλος
Κωνσταντίνος, Μοσχοπούλου Όλγα, Παράσχου Κίμωνας]
[καταψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μίχος Στέργιος, Αλευράς Χρήστος]

Α. Εκδίδει το ακόλουθο Ψήφισμα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας στην τακτική συνεδρίασή του
που έλαβε χώρα την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 στις 19:00 εξέδωσε το
ακόλουθο Ψήφισμα, υιοθετώντας το ψηφισμα της ΠΕΔ-ΚΜ για την ονομασία της
ΠΓΔΜ, ως κατωτέρω:
Υπενθυμίζουμε ότι 20 και πλέον χρόνια το πολυεθνικό κράτος της FYROM παραβιάζει
συστηματικά σε βάρος της Ελλάδας την «Ενδιάμεση συμφωνία» του 1995, τις σχετικές
διεθνείς συνθήκες και το «ευρωπαϊκό κεκτημένο». Δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (817 του 1993 και 845 του 1993). Αγνοεί τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελλών στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ακολούθησε
στις 13 Απριλίου 1992 η τελευταία σύσκεψη των τότε πολιτικών αρχηγών, υπό την
προεδρεία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή με θέμα την
ονομασία του Κράτους των Σκοπίων, με ανακοίνωση της απόφασης: «Σχετικά με το θέμα
των Σκοπίων, η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος,
συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων, μόνον αν
τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη
διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη "Μακεδονία"»), του
Γκιμαράες στις 3 Μαΐου 1992, της Λισσαβώνας στις 27 Ιουνίου 1992, του Εδιμβούργου στις
12 Δεκεμβρίου 1992 και του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008.
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Αντίθετα, επικαλούμενο το γεγονός της τυπικής του αναγνώρισης από διάφορες χώρες με
το όνομα «Μακεδονία» και κυρίως την αναγνώριση και την πολιτική του υποστήριξη από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εμμένει, αψηφώντας και την ιστορική αλήθεια και τις
ελληνικές θέσεις, στη χρήση της ιστορικά πλαστής «μακεδονικής» εθνωνυμίας του.
Επιπλέον επιμένει στον αυτόκλητο και αποκλειστικό αυτοπροσδιορισμό των κατοίκων της
επικράτειάς του ως «Μακεδόνων» και της σλαβικής τους γλώσσας ως «μακεδονικής». Και,
τέλος, οι ηγέτες της FYROM, ξεκινώντας από την αρχική αυτή απάτη, προχωρούν,
επικαλούμενοι τον «μακεδονισμό» τους, στην προβολή «αλυτρωτικών» βλέψεων σε βάρος
της Ελληνικής Μακεδονίας, της όμορης δηλαδή με την επικράτειά τους και μεγαλύτερης
περιφέρειας του ελληνικού κράτους. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται μόνο για απόπειρα
εθνογένεσης, που αφορά ένα ιδιόμορφο και όψιμα δημιουργημένο κράτος, αλλά για την
καλλιέργεια κλίματος έντασης που στρέφεται εναντίον μιας γειτονικής και φιλικής χώρας,
της Ελλάδας, στην επικράτεια της οποίας ανήκει και η ιστορική Μακεδονία. Το κλίμα αυτό
του ανιστόρητου και απαρχαιωμένου «αλυτρωτισμού» υποδαυλίζεται με ποικίλες ενέργειες,
που ξεκινούν από την πλαστογράφηση της διδασκόμενης ιστορίας στην εκπαίδευση και
καταλήγουν

σε

αλλόκοτο

στήσιμο

ανδριάντων

ιστορικών

προσώπων

της

αρχαίας

μακεδονικής ιστορίας, ανάλογες μετονομασίες οδών και αεροδρομίων και τα λοιπά.
Ανάλογες ενέργειες γίνονται από την FYROM και προς τη Βουλγαρία.
Ως Έλληνες Μακεδόνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό της
δικής μας ιστορικής και εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης για τις
μελλοντικές της συνέπειες πολιτικής σκοπιμότητας. Οι λαοί, που αναζητούν κάποια εθνική
ονομασία για να αυτοπροσδιοριστούν, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν σε βάρος άλλων
-και μάλιστα γειτονικών- λαών.
Εξάλλου, και οι ίδιοι οι γείτονές μας έχουν κατά καιρούς ομολογήσει τα αδιέξοδα στα οποία
τους οδηγεί η τακτική τους αυτή. Θυμίζουμε:

Τη δήλωση του πρώτου Προέδρου της

FYROM Κίρο Γκλιγκόρωφ του 1992, ότι οι κάτοικοί της είναι Σλάβοι, ότι ήρθαν χίλια και
πλέον έτη μετά το βασίλειο του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι δεν έχουν
καμία σχέση με το ελληνικό κράτος των αρχαίων Μακεδόνων.
Το δημοσίευμα του διακεκριμένου Αμερικανού καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Berkeley, Calif., Stephen Miller στο επίσημο δελτίο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των
ΗΠΑ Archaeology Magazine
Την επιστολή 374 καθηγητών Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο προς τον τέως Πρόεδρο
των ΗΠΑ Barack Obama, με την οποία καταγγέλλουν τον σφετερισμό εκ μέρους των
Σκοπίων του ονόματος της Μακεδονίας, καταγγέλλοντας και την ανάλογη παραποίηση της
ιστορίας.
Το γεγονός ότι ως και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η γιουγκοσλαβική περιοχή της σημερινής
FYROM δεν ονομαζόταν «Μακεδονία» ούτε οι κάτοικοί της «Μακεδόνες».
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σε ανάλογες προγενέστερες περιπτώσεις παραδείγματος χάρη της
Αυστρίας, κατά τις οποίες είχε γίνει απόπειρα καταχρηστικής χρησιμοποίησης «εθνικής»
ονομασίας μιας χώρας, επιβλήθηκε η δέουσα αλλαγή».
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Ύστερα από τα παραπάνω:

Καλούμε πρωτίστως την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και όλα τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα
να πράξουν το καθήκον, που τους επιβάλλει η θέση τους, ώστε:
 να καταστήσουν ανέφικτη την είσοδο της FYROM σε διεθνείς οργανισμούς με την
πλαστή εθνωνυμία «Μακεδονία,
 να αποτρέψουν την προβολή διεκδικήσεων του κράτους αυτού σε βάρος των
όμορων κρατών Ελλάδος και Βουλγαρίας στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι διεθνείς
κανόνες στις σχέσεις καλή γειτονίας
 να αποθαρρύνουν την επιστράτευση της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αλυτρωτικής
προπαγάνδας.
 να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση της πολιτικής ηγεσίας της FYROM με τις
παραπάνω αποφάσεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
 να υποδείξουν την ανάγκη για την επιλογή της τελικής εθνικής ονομασίας της
FYROM, που να είναι συμβατή με τη δική της ιστορία και τον πολιτισμό των δικών
της υπηκόων.
 να ενημερώσουν και τις κυβερνήσεις των χωρών που έσπευσαν να αναγνωρίσουν
τη FYROM με το όνομα «Μακεδονία» για τις μελλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να
έχει η τακτική τους αυτή στη σταθερότητα των Βαλκανίων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας υπόψη την απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 13 Απριλίου1992, να στραφεί προς τους συμμάχους και
εταίρους της Ελλάδας και τους διεθνείς οργανισμούς, να καταστήσει σαφές ότι, εάν
προωθηθεί λύση στο πρόβλημα του ονόματος, που θα ταπεινώνει τους πολίτες της χώρας
μας και μάλιστα σε μια περίοδο δοκιμασίας των οικονομικών και κοινωνικών μας αντοχών,
θα κλονιστεί όχι μόνο η εμπιστοσύνη των Ελλήνων προς τους θεσμούς αυτούς, αλλά και θα
προκληθούν ανατροπές στην σταθερότητα και την ασφάλεια στον ευρύτερο χώρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Β. Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:
1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών
2.Στην Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
3.Στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ)
4.Στους Βουλευτές Νομού Ημαθίας
5.Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με δελτίο Τύπου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ο Γραμματέας

(έπονται οι υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό
Αλεξάνδρεια,18-01-2018

Με εντολή Δήμαρχου
Η υπάλληλος του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Δημητρίου Πελαγία
ΠΕ Διοικητικού
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