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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 2/2018
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο.
Αριθμ. Απόφασης: 6/2018
ΘΕΜΑ: πδήηεζε γηα ηηο εμειίμεηο πεξί νλνκαζίαο ηνπ θξάηνπο ησλ θνπίσλ
ςεθίζκαηνο

– έθδνζε

ηε Γεζθάηε θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 19ελ Ηαλνπαξίνπ 2018 εκέξα ηεο
εβδνκάδαο Παξαζθεπή
θαη ώξα 19:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή
ζπλεδξίαζε ην Γ..
Γεζθάηεο κεηά από ηελ αξηζκ. 352/15-1-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ
δόζεθε ζε θάζε Γεκνηηθό ύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.
3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, θαζόζνλ ζε ζύλνιν 20 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 14 δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
Λάκαξεο Διεπζέξηνο Πξόεδξνο
Καξαγθνύλε ηακαηία
Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο
Μίγθνο Γεκήηξηνο
Αλδξώλεο Γεκήηξηνο
Μπγηάιαο Υξήζηνο
Γθνύκα – ηάζε νθία
Μσϋζηάδεο Γεώξγηνο
Κνξδίιαο Γεκήηξηνο
Νηνύκαο Λάκπξνο
Καθνύζηνο Γεώξγηνο
Σξηθαιίδεο Αξηζηείδεο
Οξθαλίδνπ – Γθαξαιηάθνπ νθία
Παππάο Νηθόιανο
παλνύ – Φαθή Διέλε
Σδηώιαο Ησάλλεο
Σδηώιαο Νηθόιανο
Σζηγάξαο Γεκήηξηνο
Υαηδεδήζεο Λάκπξνο
Υξπζάθεο ηέθαλνο
Αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ
Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γεζθάηεο : ηακνύιε – Σζηιηλίθνπ Βαζηιηθή (απνύζα )
Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Καξπεξνύ : Γνύκαο Γεώξγηνο ( απώλ)
Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Παιηνπξηάο: Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο ( απώλ )
Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Σξηθνθθηάο: Παππάο Βαζίιεηνο ( απώλ )
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Γαζνρσξίνπ : Μαιιηώξαο Υξήζηνο ( απώλ)
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Καηάθαιεο : Ληόιηνο Υξήζηνο ( παξώλ )
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παλαγηάο : Σζηνύγθνο ηέξγηνο ( απώλ )
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παξαζθεπήο: Βειιήο Υξήζηνο (απώλ )
Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Σζηθλνγηάλλε Ησάλλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4νλ ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηα εμήο:
Πξνηείλνπκε κε ηελ παξνύζα απόθαζε, ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο από ην Γ ην νπνίν ζα
εθθξάδεη ηηο απόςεηο καο γηα ηηο εμειίμεηο πεξί νλνκαζίαο ηνπ θξάηνπο ησλ θνπίσλ.
Σν ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο ν νπνίνο επηζήκαλε ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ εζληθνύ ζέκαηνο γηα ηελ
νλνκαζία ηνπ θξάηνπο ησλ θνπίσλ θαη ζηηο αλεζπρίεο ηνπ καθεδνληθνύ Διιεληζκνύ γηα ηελ
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έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη
ςεθίζκαηνο σο εμήο:

πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ έθδνζε

ην πιαίζην θαιήο γεηηνλίαο θαζώο θαη ηεο πξναγσγήο θαη ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηε ρώξα
ησλ θνπίσλ ,επηζπκνύκε λα εμεπξεζεί ιύζε θνηλά απνδεθηή θαη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ νλνκαζία ηεο.
Γειώλνπκε όκσο ,ζεβόκελνη ηελ ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, απεξίθξαζηα θαη
θαηεγνξεκαηηθά πξνο θάζε θαηεύζπλζε, όηη δελ απνδερόκαζηε ηελ ρξήζε ηνπ νλόκαηνο
Μαθεδνλία, ή ζύλζεηεο νλνκαζίαο πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ όξν Μαθεδνλία, ή παξάγσγν ηνπ.
Εεηνύκε επίζεο λα απαιεηθζνύλ από ην ύληαγκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο γείηνλνο
ρώξαο ,νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ππνθξύπηνπλ αιπηξσηηθέο δηαζέζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα
δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην κέιινλ.
ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν Γεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Κνξδίιαο Γεκήηξηνο ν νπνίνο αλέθεξε
όηη, ην ζέκα δελ είλαη ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αιιά είλαη ζέκα ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο, ζεσξεί δε,
όηη δελ πξέπεη λα εκπιαθνύκε, όια ηα θόκκαηα έρνπλ
θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηνπο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε
πνπ είλαη ζε εμέιημε πξέπεη λα
νινθιεξσζεί. Πξόζζεζε όκσο όηη θαιώο ην ζπδεηάκε γηα λα εθθξάζνπκε ηηο απόςεηο καο
αιιά είλαη άθαηξε ε ιήςε απόθαζεο ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή.
Σν ιόγν πήξε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αλδξώλεο Γεκήηξηνο ν νπνίνο είπε όηη, είλαη
ζνβαξό εζληθό δήηεκα, απαηηείηαη ζνβαξόηεηα θαη ζύλεζε δελ δηαθσλώ γηα ηελ ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο, ρξεηάδεηαη εζληθή νκνθσλία λα κελ είκαζηε βηαζηηθνί, πξέπεη λα δνζεί κηα ιύζε,
ζεσξώ όηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζύκθσλα κε ηελ εζληθή γξακκή. Γηαθσλώ γηα ην
ςήθηζκα.
Σν ιόγν πήξε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σζηγάξαο Γεκήηξηνο ν νπνίνο αλέθεξε όηη είλαη
βηαζηηθή ε ιήςε απόθαζεο γηα ην ιόγν όηη είλαη ζε εμέιημε ε δηαπξαγκάηεπζε. πκθσλώ κε ηα
αλαθεξόκελα ζην ςήθηζκα, ζεσξώ όηη δελ είλαη κείδνλ ζέκα κόλν ην όλνκα.
Αθνινύζεζε ε ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Υαηδεδήζε Λάκπξνπ ν νπνίνο
εμέθξαζε ηελ αλάγθε ιήςεο απόθαζεο, είκαζηε Γήκνο ηεο Μαθεδνλίαο , είκαζηε ηκήκα ηεο
Μαθεδνλίαο θαη έρνπκε θάζε δηθαίσκα λα εθθξάζνπκε ηηο απόςεηο καο θαη λα κελ απνδερζνύκε
ηελ ρξήζε ηνπ νλόκαηνο Μαθεδνλία, ή ζύλζεηεο νλνκαζίαο πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ όξν
Μαθεδνλία.
Σν ιόγν πήξε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υξπζάθεο ηέθαλνο ν νπνίνο είπε: λα θάλσ κία
εξώηεζε ζηνλ θ. Κνξδίια, γηα πνην ιόγν πηζηεύεη όηη ηα θόπηα ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
νπσζδήπνηε ηνλ όξν Μαθεδνλία; Μήπσο έρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ ηνπο λα θάλνπλ
θάηη άιιν; Σν ξσηάσ γηαηί ήζνπλ πνιύ ζεηηθόο ζηνλ όξν Μαθεδνλία ησλ θνπίσλ.
Γηα πην ιόγν λα κελ έρνπκε θαη εκείο πξόηαζε σο δεκνηηθό ζπκβνύιην. Ζ θπβέξλεζε αο
απνθαζίζεη.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Κνξδίιαο πξόζζεζε, θάλνπκε κηα θαιόβνπιε ζπδήηεζε, δελ ζα ζαο
επηξξίςσ επζύλεο γηαηί εζείο ζέιεηε λα κελ ππάξρεη ην όλνκα Μαθεδνλία. Γελ ππάξρεη
θαλέλα πξόβιεκα ζ΄ απηό. Έρνπκε νδεγεζεί ζε κία θνηλή από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ
θνκκάησλ γξακκή πνπ ιέεη όηη, γηα λα ππάξρεη ιύζε ζα πξέπεη λα θάλνπκε ππνρσξήζεηο θαη
νη δύν. . Με βάζε απηά αλ πάκε ζε ςήθηζκα πνπ λα ιέεη όηη εκείο δελ δερόκαζηε ηνλ όξν
Μαθεδνλία δελ κπνξνύκε λα πάκε ζε ιύζε θαη ην πξόβιεκα ζα δηαησλίδεηαη. Δζείο θάληε
ςήθηζκα θαη ςεθίζηε απηό πνπ ζέιεηε ζα ην ζεβαζηώ.
Σν ιόγν πήξε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σδηώιαο Νηθόιανο , ν νπνίνο είπε: δελ ραξάζζνπκε
εζληθή πνιηηηθή αιιά σο Έιιελεο Μαθεδόλεο έρνπκε ην δηθαίσκα λα πάξνπκε ζέζε. Θεσξώ
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όηη δελ πξέπεη λα δερζνύκε ηνλ όξν Μαθεδνλία ή παξάγσγν ηνπ γηα ηελ νλνκαζία ηνπ θξάηνπο
ησλ θνπίσλ. θεθηείηε ηη ζπλέπεηεο ζα έρεη απηό ζην κέιινλ γηα ηελ ρώξα καο.
Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο δεκνηώλ θαη
απνθαζίζεη ζρεηηθά.

ζηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο

θάιεζε ην Γ. . λα

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην , κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε όζα ν Πξόεδξνο, ν
Γήκαξρνο θαη ηα Μέιε ηνπ Γ.. εμέζεζαλ θαη αλαιπηηθά
θαηαγξάθνληαη
ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά απηήο ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.- Δθδίδεη ην αθόινπζν ςήθηζκα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
ην πιαίζην θαιήο γεηηνλίαο θαζώο θαη ηεο πξναγσγήο θαη ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηε ρώξα
ησλ θνπίσλ ,επηζπκνύκε λα εμεπξεζεί ιύζε θνηλά απνδεθηή θαη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ νλνκαζία ηεο.
Γειώλνπκε όκσο ,ζεβόκελνη ηελ ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, απεξίθξαζηα θαη
θαηεγνξεκαηηθά πξνο θάζε θαηεύζπλζε, όηη δελ απνδερόκαζηε ηελ ρξήζε ηνπ νλόκαηνο
Μαθεδνλία, ή ζύλζεηεο νλνκαζίαο πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ όξν Μαθεδνλία, ή παξάγσγν ηνπ.
Εεηνύκε επίζεο λα απαιεηθζνύλ από ην ύληαγκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο γείηνλνο
ρώξαο ,νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ππνθξύπηνπλ αιπηξσηηθέο δηαζέζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα
δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην κέιινλ.
Ζ Μαθεδνλία είλαη κία θαη Διιεληθή.
Ο Γήκαξρνο Γεζθάηεο

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Καξαζηέξγηνο Θ.Γεκήηξηνο

Λάκαξεο Διεπζέξηνο

2.- ηελ παξνύζα απόθαζε νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Κνξδίιαο Γεκήηξηνο θαη ν θ. Αλδξώλεο
Γεκήηξηνο ςεθίδνπλ θαηά ηεο ιήςεο απόθαζεο ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή θαη ν Γεκνηηθόο
ύκβνπινο θ. Σζηγάξαο Γεκήηξηνο ςεθίδεη ιεπθό.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 6/2018.
Έηζη έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξάθεηαη
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Γεζθάηε 19 Ηαλνπαξίνπ 2018
Ο Γήκαξρνο
Καξαζηέξγηνο Θ. Γεκήηξηνο
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