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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθ.  2/2018 πρακτικό της  κατεπείγουσας  συνεδρίασης του Δημοτικού  

Συμβουλίου στις 17-01-2018. 

Σήμερα στις 17-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. 473/16-01-2018 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους και Προέδρους   της 

Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών  Κοινοτήτων  (Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010)  για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 Έκδοση ψηφίσματος για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού  σε 

σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 18, ήτοι:  

 

Παρόντες 
1 Αδάμ Ιωάννης 10 Ξανθόπουλος Αναστάσιος 

2 Ανδρόνικος Αθανάσιος 11 Παμπουκίδης Βασίλειος 

3 Βιτούλας Ανδρέας 12 Σανάτσιος Κωνσταντίνος 

4 Δίγκα – Σιδέρη Βιργινία 13 Σαρίδη Μελανία 

5 Ζέζος Τιμολέων 14 Τατσίδης Φώτιος 

6 Κανδύλης Κωνσταντίνος 15 Τερζοπούλου Μαρία 

7 Καλτσιάδη-Αναστασίου Μήνα 16 Τζάτζης Κωνσταντίνος 

8 Καράτζιος Αλέξανδρος 17 Φιλιάδης Στέργιος  

9 Μπελονάκη Πρώιου Αφροδίτη 18 Χατζηκυριακίδης Νικόλαος 

 

Απόντες :  
1 Βακοπούλου Αθανασία 6 Μακρής Νικόλαος 

2 Βασιλειάδης Ευάγγελος 7 Μπάτζιος Δημήτριος 

3 Δόλλας Νικόλαος 8 Νασιόπουλος Σωτήριος 

4 Ιωαννίδης Δημήτριος 9 Χατζής Πέτρος 

5 Κωστόπουλος Βασίλειος   

Που δεν παρουσιάστηκαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος, κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, αφού κλήθηκε νόμιμα.  

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: 

1 Μουτζίκης Δημήτριος, Πρόεδρος της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού. 

2 Λιολιόπουλος Αθανάσιος, Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Διαλεκτού. 
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Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Πετρίδης Πέτρος.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  πρότεινε να κριθεί η συνεδρίαση  κατεπείγουσα για τους εξής λόγους: 

Οι ανησυχίες που έχουν προκύψει ενόψει της επικείμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, για 

την αναγγελθείσα οριστική λύση του προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και θα 

γίνουν υπό την αιγίδα του αρμόδιου διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, καθιστούν επιτακτική και άμεση την 

έκφραση της λαϊκής βούλησης, που θα ισχυροποιήσει την Ελληνική Κυβέρνηση στη λήψη της 

σωστής απόφασης σε αυτό το μείζον εθνικό θέμα. 

 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με το κατεπείγον του 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ομόφωνα αποφάσισε ότι το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης είναι κατεπείγον. 

Για τη συζήτηση του θέματος συμφώνησε και ο Δήμαρχος. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έκδοση ψηφίσματος  για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων. 

Αριθμός Απόφασης :4/2018 

Έπειτα ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος, εισηγούμενος το θέμα της 

περίληψης, είπε τα εξής: «Λόγω του ιδιαίτερου "κλίματος" που έχει διαμορφωθεί τόσο τοπικά, εδώ 

στην κοινωνία, λόγω θέσης, μιας και είμαστε στη Μακεδονία, αλλά και γενικότερα επειδή έχει 

ανοίξει το κομμάτι της συζήτησης σε επίπεδο χορών για το όνομα της FYROM θεωρήσαμε σκόπιμο 

ότι θα έπρεπε στο ίδιο κλήμα να κινηθεί ο Δήμος του Άργους Ορεστικού με ένα ψήφισμα το οποίο 

κατά την άποψη μας και όπως θα δείτε τώρα που θα το διαβάσω θα πρέπει να παρεκκλίνει αρκετά 

από τα κλασικά ψηφίσματα τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα να περνάνε από άλλα Δημοτικά 

Συμβούλια. Τα ψήφισμα που προτείνουμε έχει ως εξής: "Ο Δήμος Άργους Ορεστικού όντας η 

γενέτειρα και ο τόπος θυσίας πλήθους αγωνιστών, που πρωταγωνίστησαν στον Μακεδονικό αγώνα, με 

προεξάρχουσα τη μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία του Ίωνα Δραγούμη, και με αφορμή τη δημόσια 

κινητικότητα και συζήτηση σχετικά με την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της FYROM, 

αισθάνεται την ιστορική και ηθική ευθύνη να επισημάνει τα εξής: 

 

1. Αναγνωρίζει ότι η αρμοδιότητα των διπλωματικών χειρισμών σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής ανήκει αποκλειστικά στην εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του 

ελληνικού λαού. 

2. Δικαίωμα στην έκφραση άποψης σε οποιοδήποτε δημόσιο ζήτημα έχει κάθε πολίτης 

ξεχωριστά και φυσικά κάθε συλλογικός φορέας, που οι ίδιοι οι πολίτες  με νόμιμο τρόπο 

συγκροτούν ή συμμετέχουν σε αυτόν. 

3.  Ως όργανο του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούμε ότι το ζήτημα της ονομασίας 

της γείτονος χώρας είναι ανάγκη να επιλυθεί με τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπονομεύει τις σχέσεις συνεργασίας και αλληλοσεβασμού των δύο κρατών. 
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4. Δηλώνουμε ότι καμία ιστορική-πολιτισμική ανάγκη και καμία επιστημονική ακρίβεια δεν μας 

υποχρεώνουν να κάνουμε δεκτό τον όρο Μακεδονία ή παράγωγό του στο υπό 

διαπραγμάτευση όνομα της FYROM.   

5. Θεωρούμε όμως ότι το ουσιωδέστερο ζήτημα στη διαπραγμάτευση είναι η πλήρης και 

έμπρακτη αποκήρυξη των ερεισμάτων αλυτρωτισμού από την πλευρά των Σκοπίων. Το 

κατασκευασμένο ιδεολόγημα του «μακεδονισμού», που θεμελιώνεται επισήμως στο Σύνταγμα 

της χώρας, και για δεκαετίες συνιστά τη ραχοκοκαλιά της κρατικής ιδεολογίας των γειτόνων, 

υποθηκεύει το μέλλον στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. Βάσει αυτού πιστεύουμε ότι 

ακόμη και η πιο ενδεδειγμένη λύση του ονόματος, χωρίς αποδεδειγμένη δέσμευση 

αποποίησης του αλυτρωτισμού δεν εξασφαλίζει συνθήκες αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας 

και επικοινωνίας. 

Τα παραπάνω μάς υποχρεώνουν να συντασσόμαστε με όλους όσοι εκφράζουν την αγωνία τους ενάντια 

στην ιστορική παραχάραξη και τον εθνικισμό. Θέλουμε όμως επίσης να σταθούμε κριτικά τόσο προς 

τον υποκριτικό «πατριωτισμό», όσο και προς τον αντιφατικό «διεθνισμό», οι οποίοι εξίσου 

δυναμιτίζουν με τις ακρότητές τους την αλληλεγγύη των λαών."» 

 

Ακολούθησε συζήτηση ως εξής: 

Παμπουκίδης: «Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όλοι μας γνωρίζουμε, όποιο βιβλίο και να 

ανοίξουμε, όποια ιστορική έρευνα και αν κοιτάξουμε είναι καταγεγραμμένο και δεν επιδέχεται 

καμία αμφισβήτηση, ότι ως φυλή η γείτονος χώρα υπάρχει μερικές εκατοντάδες χρόνια, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι είναι και απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, ως δε κρατίδιο υπάρχει μερικές 

δεκαετίες και αυτό επίσης είναι αναμφισβήτητο, αρκεί να ανοίξουμε κάποιον χάρτη της δεκαετίας 

του 30 ή του 40 που θα δούμε ότι υπήρχε με τη γνωστή πλέον ονομασία “Βαρντάρσκα”. Δεν έχω να 

πω άλλα για την ιστορία του γειτονικού κρατιδίου γιατί άλλωστε δεν έχει και μεγαλύτερη ιστορία 

από αυτή που ανέφερα. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι όπως ένας συμπατριώτης μας που μπορεί 

να είναι από κάποια άλλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος, όπως ανέφερα και στη συζήτηση που 

είχαμε με τον Δήμαρχο, από την Πελοπόννησο, για παράδειγμα,  δεν είναι αναγκασμένος να λέει ότι 

είναι από την Ελληνική Πελοπόννησο, έτσι και εμείς δεν είμαστε αναγκασμένοι να λέμε ότι είμαστε 

από την Ελληνική Μακεδονία. Είμαστε από τη Μακεδονία που ούτως ή άλλως είναι Ελληνική. 

Ούτε, αν βγούμε στο εξωτερικό, θα πρέπει να λέμε ότι είμαστε Έλληνες καταγόμενοι από τη 

Μακεδονία την Ελληνική. Είμαστε Έλληνες ακριβώς επειδή είμαστε Μακεδόνες. Τώρα, όσον αφορά 

το ψήφισμα, μελετώντας το προσεκτικά, όντως διαπιστώσαμε ότι δεν εμπεριέχει καμία εθνικιστική 

κορόνα, ούτε και βασίζεται σε ψευτοπατριωτισμούς για λαϊκή κατανάλωση, καταγράφει τα νόμιμα 

ιστορικά μας κεκτημένα έτσι όπως αυτά είναι αδιαμφισβήτητα οπότε είναι συνυφασμένο και με τη 

δική μας θέση και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, να το ψηφίσουμε.» 

 

Σανάτσιος: «Σχολιάζοντας το περιεχόμενο και τον τρόπο που έγινε κατεπείγουσα η  συνεδρίαση για 

το θέμα, ένα ψήφισμα ενόψει της επικείμενης έναρξης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

πρόσκληση, των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυβέρνηση της FYROM για 

το όνομα της γείτονος χώρας. Δεν κατανοούμε το κατεπείγον, όταν μπροστά μας επίκεται 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επιδείξατε την ίδια ευαισθησία στο να ισχυροποιήσετε, 

όπως άστοχα αναφέρετε στην πρόσκληση, την αντίστοιχη λαϊκή αντίδραση στα μνημόνια και στα 

πρόσφατα αντεργατικά νομοθετήματα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που πραγματικά η κοινωνία 
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χρειαζόταν τη συμπαράσταση της τοπικής διοίκησης, αλλά εσείς σιωπήσατε ή συνταχτήκατε με 

οργανώσεις όπως η ΚΕΔΕ ή ο ΣΕΒ για να εξασφαλίσετε την Ευρωπαϊκή πορεία προς τα μνημόνια. 

Το μόνο συμπέρασμα, λοιπόν, που μπορεί να βγει από το γεγονός ότι έγινε ένα έκτακτο δημοτικό 

συμβούλιο, που ίσως και να μην το θέλατε, είναι ότι σχεδόν συντάσσεστε με εκείνους που βρήκαν 

πάλι την ευκαιρία να στήσουν σκηνικό πώρωσης και να ρίξουν νερό στο μύλο του εθνικισμού και  

του καιροσκοπισμού. Πραγματικά, το όνομα δεν θα ήταν θέμα συζήτησης αν δεν εντασσόταν στους 

ανταγωνισμούς των ισχυρών, εάν δεν είχε τεθεί θέμα ένταξης της FYROM μέχρι τον Ιούνιο στο 

ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα γεγονότα φαίνεται και βεβαιώνεται η μαρξιστική ρήση 

πως η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Σχεδόν 

30 χρόνια από τότε που οι "σύμμαχοι" διαμέλισαν τη Γιουγκοσλαβία, πήραν για λάφυρα, πέρα από 

το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης, ένα κρατίδιο προτεκτοράτο για να το 

χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Από εθνικιστικά, φυσικά, παραληρήματα και την πορεία του 

ζητήματος του ονόματος της FYROM οι μόνη κερδισμένοι είναι όσοι επένδυσαν πολιτικά στην 

πατριδοκαπηλία ή επιχειρήσεις που επένδυσαν στην FYROM. Χαμένοι βγήκαν πάντα οι λαοί. Η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά και οι γνωστοί κύκλοι αρπάξαν την ευκαιρία για να ταΐσουν το τέρας 

της μισαλλοδοξίας και να αποπροσανατολίσουν τον λαό από τον πραγματικό πρόβλημα που είναι η 

επιβίωση χωρίς εκμετάλλευση. Σέρνουν τον λαό σε μια υπόθεση που τίποτα δεν μπορεί να 

προσφέρει στην υπόθεση της χειραφέτησης των εργαζομένων από αυτούς που δεν θα διστάσουν 

πραγματικά να προκαλέσουν ακόμα και πολεμική εμπλοκή. Τα ίδια ακριβώς, την ίδια τακτική 

ακολουθούν φυσικά και οι αντίστοιχοι κύκλοι στη FYROM, η ίδια αστική τάξη, για τα συμφέροντα 

τους. Τώρα, όσον αφορά λίγο πιο συγκεκριμένα για το όνομα. Σαν Λαϊκή Συσπείρωση και καταρχήν 

σαν ΚΚΕ, είχαμε τοποθετηθεί από το 1992, βάσει αρχών και συχνά ενάντια στο κυρίαρχο ρεύμα. 

Για μας δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, μια από της κυριότερες 

προϋποθέσεις για την ύπαρξη έθνους, σύμφωνα με τη μαρξιστική αντίληψη. Η εμμονή στην 

ονοματολογία ήταν και  είναι επικίνδυνη και αδιέξοδη πολιτική, ωστόσο από τη στιγμή που 

διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση για εύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης, κάθε λύση στην οποία 

περιλαμβάνεται το όνομα Μακεδονία ή όποια παράγωγά του θα πρέπει ρητά να ορίζεται ως μόνο 

γεωγραφικός προσδιορισμός ώστε να μην δίνεται λαβή για να κινούνται διεκδικήσεις. Επιπλέον δεν 

μπορούν να υπάρχουν πολλές ονομασίες για διαφορετικές χρήσεις αφού και αυτό αφήνει περιθώρια 

λειτουργικής προπαγάνδας, αλλά μια κοινά αποδεκτή ονομασία. Πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε 

να μπει τέλος στην αλυτρωτική προπαγάνδα και να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση του 

απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των δύο χωρών, να 

εκλείπουν τα αλυτρωτικά σύμβολα και οι αλυτρωτικές αναφορές στο σύνταγμα. Να πούμε και δυο 

κουβέντες, γιατί είπαμε ότι το θέμα δεν θα ερχότανε εάν δεν επρόκειτο να μπει η FYROM στο 

ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς εκφράζουμε την αντίθεση μας παίρνοντας υπόψη ότι η 

ένταξη της FYROM σε αυτές τις ενώσεις δεν αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων της 

εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων της γειτονικής χώρας αλλά επιδιώκεται για ξένα 

προς αυτούς συμφέροντα. 14.32 Επιπλέον η πολύχρονη πείρα των λειτουργικών σχέσεων, 

παραδείγματος χάριν, έχει αποδείξει ότι οι συμμετοχές σε αυτές τις ενώσεις όχι μόνο δεν 

εξασφαλίζει την ειρήνη, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια των λαών αλλά αντίθετα 

αποτελεί παράγοντα όξυνσης, προβλημάτων και διάβρωσης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. 

Λοιπόν, εμείς θα αγωνιστούμε για να τεθεί ένα ισχυρό μέτωπο αντιμετώπισης της ιμπεριαλιστικής 

πολιτικής του διαίρει και βασίλευε στα βαλκάνια, της χρησιμοποίησης από τους ιμπεριαλιστές 
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υπαρκτών και ανύπαρκτων μειονοτικών ζητημάτων, του διαμελισμού κρατών, της δημιουργίας 

προτεκτοράτων. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε επιζήμια για τον ελληνικό λαό και τα κυριαρχικά 

δικαιώματα της χώρας τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που 

εμπλέκουν τη χώρα και τον λαό μας στα σχετικά σχέδια. Η θέση μας είναι πως οι ανάγκες των λαών 

της περιοχής, η αμοιβαία συνεργασία των χωρών μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την αποδέσμευση 

από αυτές και από κάθε άλλες ιμπεριαλιστικές ενώσεις και με τους λαούς νοικοκύρηδες στον τόπο 

τους. Να σημειώσω φυσικά, ότι το ψήφισμα που φέρατε δεν έχει καμία σχέση, το είπα και μέσα στο 

Δήμαρχο, δεν έχει καμία σχέση με το ψήφισμα που έχει βγάλει το Νεστόριο ή ο Δήμος Βοίου ή ο 

Δήμος Καστοριάς, είναι πολύ καλύτερο σαν ψήφισμα, διαφωνούμε σε μερικά σημεία, συμφωνούμε 

σε αρκετά, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλύτερο. Οι δικές μας θέσεις είναι σταθερές από το 1992 

και είναι ακριβώς όπως τις λένε. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα δικαιωθούν αυτές οι θέσεις από το 

1992 μέχρι σήμερα, εμείς παρότι και τότε ρίξαμε γροθιά κόντρα σε όλους, επιμένουμε στις ίδιες 

θέσεις. Δεν θα ψηφήσουμε το ψήφισμα παρότι, το ξαναλέω, είναι πολύ καλύτερο από εκείνα, δεν 

έχει αλυτρωτικά στοιχεία, έχει όμως τον όρο 4 που μιλάει για καμία χρήση του ονόματος Μακεδονία 

και προτείνουμε το δικό μας ψήφισμα, όπως ακριβώς το έχω διαβάσει.» 

 

Καράτζιος: «Εγώ θα ήθελα να προτείνω να αντικατασταθεί η φράση "το ουσιωδέστερο ζήτημα", 

στην παράγραφο 5 του ψηφίσματος, με τη φράση "εξίσου σημαντικό ζήτημα".» 

 

Αδάμ: «Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Μια πρόταση θα ήθελα να κάνω, είδα ότι πολύ δήμοι βάζουν 

λεωφορεία, ο Δήμος Άργους θα βάλει λεωφορεία για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη 

Θεσσαλονίκη την Κυριακή, 21 του μηνός, για το συλλαλητήριο;» 

 

Δήμαρχος: «Το θέμα του συλλαλητηρίου έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο και θα ήθελα, εδώ, 

να ρωτήσω όλο το σώμα, τελικά ο πατριωτισμός κρίνεται από το πόσο περισσότερος κόσμος θα 

παραστεί στο συλλαλητήριο; Το θέτω αυτό ως ερώτημα. Υπάρχει ξεκάθαρη, από ό,τι ξέρετε, άποψη 

τόσο των δύο "εμπλεκόμενων" Μητροπολιτών, τόσο της Καστοριάς όσο και της Σιάτιστας, αλλά και 

του Αρχιεπισκόπου, ότι δεν θα συμμετέχουν στα συλλαλητήρια. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν 

πατριωτισμό και δεν είναι πατριώτες; Δεν θεωρώ ότι ο εξαναγκασμός του να βάλεις λεωφορείο για 

να μεταφέρεις κόσμο, αν είναι όσο δυνατόν περισσότερο, θα έχει το ουσιωδέστερο αποτέλεσμα από 

το σημαντικό κείμενο που έχει γραφεί. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφραστεί όπως θέλει, δεν 

μπορεί όμως σε τέτοιου είδους θέματα, που κατά την άποψη μου καθαρά είναι θέματα ευαίσθητα και 

εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους, να άγονται και να φέρονται από το πόσος κόσμος θα 

μεταφερθεί από τη μία περιοχή στην άλλη για να συμμετέχει σε ένα, σε δυο ή σε πέντε 

συλλαλητήρια. Νομίζω ότι κατά βάσει και οι ίδιοι το γνωρίζουν. Εγώ σας λέω ότι προσωπικά θα 

είμαι στο συλλαλητήριο, αλλά θα πάω αυτόνομα μόνος μου για πολλούς λόγους και συμβολικούς. 

Δεν κρίνω σκόπιμο ότι ως Δήμος θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και ξαναλέω θα 

υποβαθμίσουμε το νόημα και την έννοια αυτού του πολύ σημαντικού και ουσιαστικού ψηφίσματος.» 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Σανάτσιος Κωνσταντίνος καταψήφισε το 

προτεινόμενο ψήφισμα εμμένοντας στη δική του πρόταση ψηφίσματος. 
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Οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι υπερψήφισαν το προτεινόμενο ψήφισμα σύμφωνα και με την 

πρόταση του κ. Καράτζιου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας  υπόψη του: 

1) Το σχέδιο ψηφίσματος που πρότεινε ο κ.  Δήμαρχος. 

2) Την τροποποίηση που πρότεινε ο κ. Αντιδήμαρχος 

3) Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010. 

4) Τις  απόψεις των μελών του και την ψηφοφορία που ακολούθησε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 

(με 17 θετικές ψήφους και μια αρνητική, όπως φαίνεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης) 

 

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:  

 

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού όντας η γενέτειρα και ο τόπος θυσίας πλήθους αγωνιστών, που 

πρωταγωνίστησαν στον Μακεδονικό αγώνα, με προεξάρχουσα τη μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία του 

Ίωνα Δραγούμη, και με αφορμή τη δημόσια κινητικότητα και συζήτηση σχετικά με την επίλυση του 

ζητήματος της ονομασίας της FYROM, αισθάνεται την ιστορική και ηθική ευθύνη να επισημάνει τα 

εξής: 

 

1. Αναγνωρίζει ότι η αρμοδιότητα των διπλωματικών χειρισμών σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής ανήκει αποκλειστικά στην εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του 

ελληνικού λαού. 

2. Δικαίωμα στην έκφραση άποψης σε οποιοδήποτε δημόσιο ζήτημα έχει κάθε πολίτης 

ξεχωριστά και φυσικά κάθε συλλογικός φορέας, που οι ίδιοι οι πολίτες  με νόμιμο τρόπο 

συγκροτούν ή συμμετέχουν σε αυτόν. 

3.  Ως όργανο του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούμε ότι το ζήτημα της ονομασίας 

της γείτονος χώρας είναι ανάγκη να επιλυθεί με τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπονομεύει τις σχέσεις συνεργασίας και αλληλοσεβασμού των δύο κρατών. 

4. Δηλώνουμε ότι καμία ιστορική-πολιτισμική ανάγκη και καμία επιστημονική ακρίβεια δεν 

μας υποχρεώνουν να κάνουμε δεκτό τον όρο Μακεδονία ή παράγωγό του στο υπό 

διαπραγμάτευση όνομα της FYROM.   

5. Θεωρούμε όμως ότι εξίσου σημαντικό ζήτημα στη διαπραγμάτευση είναι η πλήρης και 

έμπρακτη αποκήρυξη των ερεισμάτων αλυτρωτισμού από την πλευρά των Σκοπίων. Το 

κατασκευασμένο ιδεολόγημα του «μακεδονισμού», που θεμελιώνεται επισήμως στο 

Σύνταγμα της χώρας, και για δεκαετίες συνιστά τη ραχοκοκαλιά της κρατικής ιδεολογίας 

των γειτόνων, υποθηκεύει το μέλλον στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. Βάσει 

αυτού πιστεύουμε ότι ακόμη και η πιο ενδεδειγμένη λύση του ονόματος, χωρίς 

αποδεδειγμένη δέσμευση αποποίησης του αλυτρωτισμού δεν εξασφαλίζει συνθήκες 

αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Τα παραπάνω μάς υποχρεώνουν να συντασσόμαστε με όλους όσοι εκφράζουν την αγωνία τους 

ενάντια στην ιστορική παραχάραξη και τον εθνικισμό. Θέλουμε όμως επίσης να σταθούμε κριτικά 
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τόσο προς τον υποκριτικό «πατριωτισμό», όσο και προς τον αντιφατικό «διεθνισμό», οι οποίοι 

εξίσου δυναμιτίζουν με τις ακρότητές τους την αλληλεγγύη των λαών. 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2018. 

 

 Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται. 

  

           Ο Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη 

 

   Αναστάσιος Ξανθόπουλος             Ακολουθούν Υπογραφές     

 

         Πιστό απόσπασμα 

Με εντολή Δημάρχου 

 

 

            Πετρίδης Πέτρος 

            ΠΕ Πληροφορικής 
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