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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  08- 01 - 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
 
Αριθµός Απόφασης :001/2018       
 
ΘΕΜΑ: Η θέση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης στο θέµα 
της ονοµασίας του κράτους της FYROM. 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Ιανουαρίου έτους 

2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 147/04-01-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες τριάντα(30) και απόντες τρείς(03) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Μαυρίδου Αναστασία 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4  
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5  
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6  
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10  
11 Κεσόγλου Παύλος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Καρράς Ευστράτιος 13  
14 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 14  
15 Σιδηρόπουλος Σάββας 15  
16 Γρούγιος Ηλίας 16  
17 Κατζικάς Γεώργιος 17  
18 Μεζίκης Βασίλειος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Λαΐνάκου Αφροδίτη 21  
22 Αθανασιάδης Ιωάννης 22  
23 Καζαντζίδης Γεώργιος 23  
24 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 24  
25 Αβραµίδης Μωυσής 25  
26 Λαδάς Παράσχος 26  
27 Γκαλέτσης Αθανάσιος 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
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29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 

άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπόψη των µελών το 

εξής: 

«Ως Έλληνες πιστεύουµε και στηρίζουµε το δικαίωµα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει 

στους διεθνείς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουµε να καταστήσουµε 

σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθούµε να χρησιµοποιεί το ιστορικό όνοµα της Μακεδονίας. Ως Έλληνες 

Μακεδόνες αισθανόµαστε την τιµή και την ευθύνη να µην επιτρέψουµε την εξαφάνιση, κάτω από 

πολιτικές σκοπιµότητες, της ιστορικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.  

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». ∆εν συµµορφώθηκε µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ (817/1993, 845/1993), αγνοεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) των 

Βρυξελλών στις 16.12.1991 (ακολούθησε στις 13.4.1992 η τελευταία σύσκεψη των τότε πολιτικών 

αρχηγών, υπό την προεδρεία του τότε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 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 ΚΚΕ, συµφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει 

ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων, µόνον αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 16 

∆εκεµβρίου 1991, µε την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνοµα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη 

«Μακεδονία»), του Γκιµαράες στις 3.5.1992, της Λισσαβώνας στις 27.6.1992, του Εδιµβούργου στις 

12.12.1992 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 ΗΠΑ, 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 κλπ. 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 FYROMΚίροΓκλιγκόρωφ του 1992, ότι οι κάτοικοί της είναι 

Σλάβοι, ότι ήρθαν χίλια και πλέον έτη µετά το βασίλειο του Φιλίππου και του Μ.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 G.Miller στο επίσηµο δελτίο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ Archaeology 

Magazine 

- την επιστολή 374 καθηγητών Πανεπιστηµίων από όλον τον κόσµο προς τον τ. 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 (π.χ. της Αυστρίας κλπ.), 

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. 
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- να ενθαρρύνουν τη συµµόρφωση της πολιτικής ηγεσίας της FYROM µε τις παραπάνω αποφάσεις του 

ΟΗΕ, της ΕΕ 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 ∆ηµοκρατίας της 13.4.1992, 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 Επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» κ. Λαδάς 

Παράσχος δηλώνει ότι συµφωνεί µε την πρόταση και ζητάει να προστεθεί η πραγµατοποίηση 

συνάντησης των πολιτικών αρχηγών για να βρουν µια εθνική λύση. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Νοτάκης Ιωάννης δηλώνει ότι οι 

ανάγκες των λαών της περιοχής µπορούν να διασφαλιστούν µόνο µε τον αγώνα για να αναπτυχθεί ένα 

ισχυρό µέτωπο αντιµετώπισης της ιµπεριαλιστικής πολιτικής στα Βαλκάνια. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» κ. Σµήλιος Ηλίας δηλώνει ότι δεν είναι το όνοµα µιας χώρας ή ενός λαού που τον κάνει 

αφέντη στον τόπο του. Ο λαός µας πρέπει να είναι αφέντης στον τόπο του. 

  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 

 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 27 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη-Τσοµπάνογλου 

Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος ,Γυµνόπουλος Κοσµάς, 

Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κεσόγλου 

Παύλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μεζίκης Βασίλης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 

Σουσλόγλου Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αθανασιάδης Ιωάννης, Ζωναρέλη 

Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδιτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νίκος, Αβραµίδης Μωυσής, Λαδάς 

Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος) 3 κατά(Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας) 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη 

κινητικότητα, που παρατηρείται τελευταία στο θέµα της ονοµασίας του κράτους της FYROM, κατά την 
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τακτική συνεδρίαση της 8.1.2018, ύστερα από εισήγηση του ∆ηµάρχου Αµπελοκήπων-Μενεµένης κ. 

Λάζαρου Κυρίζογλου, Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε 

τα εξής: 

1) Καλεί πρωτίστως την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και όλα τα Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα να πράξουν 

το καθήκον, που τους επιβάλλει η θέση τους, ώστε να:  

α) Να καταστεί ανέφικτη η είσοδος της FYROM σε διεθνείς οργανισµούς µε την πλαστή εθνωνυµία 

«Μακεδονία». 

β) 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. 

γ) Να αποθαρρύνουν την επιστράτευση της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αλυτρωτικής προπαγάνδας. 

δ) Να ενθαρρύνουν τη συµµόρφωση της πολιτικής ηγεσίας της FYROM µε τις παραπάνω αποφάσεις 

του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 

ε) 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. 

στ) 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 ∆ηµοκρατίας της 13.4.1992, 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. 

2) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 001/2018 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος 

Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  09 - 01 - 2018 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                                    Ο Πρόεδρος 

 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
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