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ΘΕΜΑ:    Έκδοση Ψηφίσματος 

   Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24
η
 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 18.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την 

με αριθ. πρωτ. 2046/18-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Μπαϊρακτάρη Κων/νου, η 

οποία απεστάλη με email , δημοσιεύθηκε νόμιμα και παραδόθηκε κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).   

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, 

βρέθηκαν παρόντες 23 Σύμβουλοι: 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παπαδόπουλος 

2) Μπαϊρακτάρης 

3) Χατζηγιάννης 

4) Μουρβετίδης 

5) Σολάκης 

6) Καψημάλης 

7) Τσεπίλης 

8) Καραμπατζάκης 

9) Τερζής 

10) Ψαρράς 

11) Ρεμόντης 

12) Ηλιάδης 

13) Παναγιωτίδης 

14) Σιδηρόπουλος 

 

  

Γεώργιος 

Κων/νος 

Αναστάσιος 

Μιχαήλ 

Άγγελος 

Ιωάννης 

Γεώργιος 

Δημήτριος 

Ανέστης 

Γεώργιος 

Σταμάτιος 

Νικόλαος 

Αλέξανδρος 

Δημήτριος 

 

15) Μλεκάνης 

16) Χρυσοχοΐδης 

17) Καλαϊτσίδης 

18) Χαρίσκος 

19) Μυστακίδης 

20) Χαραλαμπίδης 

21) Ηλιόπουλος 

22) Τσιαμπούσης 

23) Στεφανίδης 

 

    

 

Μιχαήλ 

Ελευθέριος 

Γεώργιος 

Νικόλαος 

Ιωάννης 

Ιωάννης 

Στέργιος 

Αλέξανδρος 

Ιωάννης 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπλούχος Κων/νος, 2) Καρυοφυλλίδου Ζωή (δικαιολογημένα), 3) 

Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, 4) Μωϋσιάδης Αριστείδης, , 5)Βασιλειάδης Αναστάσιος, 6) 

Πετρίδου Χαρίκλεια, 7) Ζαχαριάδης Παύλος, 8) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 9) Σιδερά Χρυσή και 10) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος (δικαιολογημένα). 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο  Δήμαρχος Δράμας καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου  

 

Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου Δ. Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. 

πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ(ουδείς) 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Δράμας:               Δερματίδης Ανέστης 

2) Ξηροποτάμου:     Σολάκης Ιωάννης 

3) Χωριστής:           Ζαρόγλου Κων/νος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ουδείς) 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1. Καλλιφύτου         Διαμαντίδης Κων/νος 

2. Καλού Αγρού:      Σταματιάδου Σοφία 

3. Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

4. Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

5. Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

6. Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

7. Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

8. Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

9. Σιδηρονέρου:       Γραμματικού Δημήτριος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1) Μακρυπλαγίου:    Χαϊτίδης Δημήτριος 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

2) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

3) Σκαλωτής    :        Καλαντίδης Ιωάννης 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μπλούχος Κων/νος, προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση των προ 

ημερησίας και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την έναρξη , 

αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας, επανήλθε μετά την ψήφιση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 25
ου

 θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση 

του 2
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλειάδης Αναστάσιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση 

των προ ημερησίας  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την έναρξη 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 

1
ου

 τακτικού θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 

1
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 

1
ου

 τακτικού θέματος 

 

 

Οι πρόεδροι των : 1) ΔΚ Δράμας, 2) ΤΚ Καλλιφύτου, 3) ΤΚ Καλού Αγρού, 4) ΤΚ Μικροχωρίου, 5) 

ΤΚ Μυλοποτάμου και 6) ΤΚ Μακρυπλαγίου, προσήλθαν μετά την έναρξη της συνεδρίασης. 
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 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στο 

σώμα, τo με αριθμό 2044/18-01-2018 έγγραφo του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης, σχετικά 

με την έκδοση ψηφίσματος, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. 

 Με το ανωτέρω έγγραφο, στάλθηκε το από 18-01-2018 κείμενο, το οποίο έχει όπως 

παρακάτω: 

«Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις  αναφορικά με την ονομασία των Σκοπίων, 

διαπιστώνουμε την σκοπιμότητα παραχάραξης θεμελιωδών αρχών και ιστορικών γεγονότων σε 

βάρος του Ελληνικού Ορθόδοξου Έθνους μας και της βαριάς ιστορίας της Μακεδονίας η οποία 

συνιστά από μόνη της  οργανικό μέρος  της Ελληνικής Ιστορίας. 

 Αποστασιοποιούμενοι της πολιτικής ουσίας του θέματος, αλλά ως αυθεντικοί  

 Έλληνες Μακεδόνες, ειδικά εμείς εδώ στην πολύπαθη ακριτική Δράμα όπου χτυπά η αυθεντική 

Μακεδονίτικη Καρδιά, γεωγραφικά και ιστορικά , μέσα από τους αγώνες  που έχουμε δώσει και τους 

οποίους σήμερα αισθανόμαστε την ανάγκη να τιμήσουμε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 

σεβόμενοι και  ανυψώνοντας  όλους εκείνους  τους αγωνιστές Μακεδονομάχους υπερασπιστές της 

Μακεδονικής Γης μας και της ταυτότητας μας ,  επιθυμούμε την επίλυση του ζητήματος της 

ονομασίας του κράτους των Σκοπίων καθιστώντας σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση / 

αφομοίωση του  Εθνικού όρου και Εθνικής θέσης  του 1995 που καθιστά απαγορευτική τη χρήση 

του ονόματος «Μακεδονία» καθώς και κάθε παράγωγό του από τα Σκόπια και  να απαλειφθούν 

όλες οι αλυτρωτικές αναφορές. 

Ζητούμε, το Κράτος των Σκοπίων να σεβαστεί και να τιμήσει την «Ενδιάμεση Συμφωνία» του 1995, 

που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και το «ευρωπαϊκό 

κεκτημένο» καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  και των Βρυξελών, της Λισσαβόνας, του Εδιμβούργου, του ΝΑΤΟ στο 

Βουκουρέστι, ώστε να πάψει το κράτος των Σκοπίων επικαλούμενο τις αυθαίρετες τυπικές 

αναγνωρίσεις  του από διάφορες χώρες της εθνωνυμίας του ως Μακεδονία, αψηφώντας την 

ιστορική αλήθεια, τις συνθήκες που υπεγράφησαν,  να προβαίνει στον ιστορικά πλαστό, αυτόκλητο 

αυτοπροσδιορισμό του ως «Μακεδονία», και στον καταλογισμό αλυτρωτικών συμπεριφορών σε 

βάρος της Ελλάδας. 

      Συναισθανόμενοι την λεπτότητα του τεράστιου αυτού ζητήματος και τη σοβαρότατης Εθνικής 

πρόκλησής μας,  προτείνουμε την έκδοση Ψηφίσματος, με το οποίο θα δηλώσουμε ότι επιθυμούμε 

την πιστή εφαρμογή όλων συμφωνιών από το 1992 μέχρι σήμερα και δεν δεχόμαστε την αναγνώριση 

της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων ως «Μακεδονία», ή με κάθε άλλο παραγωγό του και 

ζητούμε την απαλοιφή κάθε χαρακτηρισμού περί αλυτρωτικών συμπεριφορών σε βάρος της 

Ελλάδας» 

 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσίασε κείμενο, το οποίο προέκυψε, το πρωί της 

24/01/2018, από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ όλων των δημοτικών 

παρατάξεων του Δήμου Δράμας, πλην της παράταξης « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ»:  

  

Αναλυτικά παραβρέθηκαν: 

 

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μπαϊρακτάρης Κων/νος- Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου και 2) Σολάκης Άγγελος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, από 

την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη « ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ», 

 Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«ΠΟΛΗ + ΖΩΗ» 

 Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ» 

 Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020» 

 Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» Στεφανίδης Ιωάννης, δεν παρέστη στη συνάντηση. 
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 Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» , 

Ηλιόπουλος Στέργιος, δεν συμφώνησε με το κοινό κείμενο - ψήφισμα που 

συντάχθηκε και το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας, ανησυχώντας για τις εξελίξεις  και θέλοντας να εκφράσει τη 

βούληση των Δραμινών  ενόψει της συζήτησης που διεξάγεται με ευθύνη του ΟΗΕ για την ονομασία 

του κράτους των Σκοπίων,  αποφάσισε σήμερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου την έκδοση του παρόντος 

ψηφίσματος. 

Οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι ως λαός επιδεικνύουμε απόλυτη εθνική ενότητα όταν η πατρίδα 

μας  χρειάζεται. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι και σήμερα, που για μία ακόμη φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα 

μείζον εθνικό θέμα, είναι ευθύνη όλων μας να σταθούμε στο ύψος που οι περιστάσεις απαιτούν και 

να το αντιμετωπίσουμε με ενότητα και ομοψυχία. Τότε και μόνο τότε θα διασφαλίσουμε με επιτυχία 

το καλύτερο για το έθνος μας αποτέλεσμα. 

Οι δραμινοί δηλώνουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι επιθυμούμε την  λύση του προβλήματος της 

ονομασίας  των Σκοπίων, η οποία θα είναι χρήσιμη και ωφέλιμη και για τη χώρα μας και για τις 

υπόλοιπες Βαλκανικές  χώρες. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτή κάθε λύση. 

Συγκεκριμένα: 

1.Δεν επιθυμούμε , για πάντα  και παντού  η λέξη Μακεδονία ή παραγωγό της να χρησιμοποιείται 

στην ονομασία  του κράτους των Σκοπίων. 

2.Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του θέματος της ονομασίας, αν δε συνοδεύεται από την πλήρη 

εξάλειψη των αλυτρωτικών  βλέψεων όπως διατυπώνονται  στο Σύνταγμα και στα επίσημα έγγραφα 

του κράτους των Σκοπίων.  

3.Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η λέξη Μακεδονία για να προσδιορίσει την εθνική ταυτότητα και 

τη γλώσσα των  κατοίκων του κράτους των Σκοπίων. 

Σήμερα, και ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται, η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να συνεργαστεί με όλες 

τις πολιτικές  δυνάμεις της χώρας, να αφουγκραστεί την πραγματική βούληση του λαού και τα 

μηνύματα από τις μαζικές λαϊκές  εκδηλώσεις , να λάβει υπόψη της  τις διεθνείς εξελίξεις και τη  

θέση της χώρας στην Ευρώπη και τον κόσμο και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της χώρας και 

στις επόμενες γενιές, να λάβει μια απόφαση που θα μας πείθει για την ορθότητά της και θα μας 

κάνει εθνικά υπερήφανους» 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» , Ηλιόπουλος 

Στέργιος, δεν συμφώνησε με το κοινό κείμενο - ψήφισμα που συντάχθηκε και κατέθεσε το 

παρακάτω κείμενο, επισημαίνοντας και την τοποθέτησή του πως, έθεσε στη συνάντηση ένα ζήτημα, 

όσον αναφορά στο 1 και στο 2 της πρότασης αλλά, τελικά δεν συμφώνησαν οι υπόλοιπες 

παρατάξεις. Δεν επιθυμούν ως παράταξη το για πάντα και παντού, δεν θέλουν να μπει, δεν 

επιθυμούν την λέξη Μακεδονία ή παράγωγό της να χρησιμοποιείτε στην ονομασία του κράτους των 

Σκοπίων και στο 2
ο
, αν δεν συνοδεύεται από την πλήρη εξάλειψη των αλυτρωτικών βλέψεων όπως 

διατυπώνονται στο σύνταγμα και στα επίσημα έγραφα του κράτους των Σκοπίων: 

«Αυτοδιοίκηση 

Πολιτών 

    

 

 

Oνοματολογία της FYROM 

Ευκαιρία ή παγίδα? 

 

Στις σημερινές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της χώρας μας στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου 

το 2008 πρέπει πρωτίστως να προτάξουμε τη διεκδίκηση της έμπρακτης εγκατάλειψης του 

αλυτρωτισμού από τη γειτονική χώρα. 

Επομένως η επίλυση του θέματος του ονόματος δεν μπορεί να είναι η αρχή της συζήτησης παρά μόνο 

το τέλος της και αφού προηγηθεί πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τη σταδιακή υλοποίηση 

αμοιβαίων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 
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Από τη γείτονα χώρα αποδεικνύοντας εμπράκτως την αναθεώρηση του Συντάγματός τους, την αλλαγή 

της ιθαγένειας κ των επίσημων σχολικών βιβλίων κλπ ενώ ταυτόχρονα απο την ελληνική πλευρά να 

προχωρήσουμε σε οικονομικές κ πολιτικές ανταποδώσεις. 

Μόνον τότε και ως κορωνίδα της διαπραγματευτικής διαδικασίας η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό 

προσδιορισμό θα μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και των δυο λαών. 

Ο όρος Μακεδονία τη δεδομένη στιγμή και χωρίς να έχουν λυθεί τα σοβαρά αλυτρωτικά ζητήματα θα 

λειτουργήσει βλαπτικά και για τις 2 χώρες καθώς θα ενισχύσει τις ακραίες φωνές εκατέρωθεν. 

Το επιχείρημα που προβάλλεται ότι εδώ και τώρα είναι η ευκαιρία να λυθεί το θέμα είναι η αφήγηση 

του των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και εγκλωβίζει εκβιαστικά και τις 2 πλευρές να προχωρήσουν σε 

συμφωνία χωρίς να αντιμετωπιστούν ριζικά τα προβλήματα. 

Η χώρα μας θα απεγκλωβιστεί μόνο αν η συμφωνία δε θα διακυβεύει τα ζωτικά της συμφέροντα, σε 

πνεύμα αλληλοσεβασμού με τη γείτονα χώρα. 

Η βιασύνη των ΗΠΑ να “λυθεί” μόνο το θέμα του ονόματος θα οδηγήσει πιθανά σε αποδοχή μιας 

“λύσης” που θα αφήνει ανοιχτές πληγές με άγνωστο αποτέλεσμα στο μέλλον» 

 

 Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

Στεφανίδης Ιωάννης, δεν συμφώνησε με το κοινό κείμενο - ψήφισμα που συντάχθηκε και 

κατέθεσε το παρακάτω κείμενο: 

«ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 

 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΓΔΜ 

 

Το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ επανέρχεται στην επικαιρότητα, με τους εμπλεκόμενους να 

συμφωνούν ότι διαμορφώνονται προϋποθέσεις για να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με το όνομα μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (Ιούλης 2018). Το 

σενάριο είναι να υπάρξει συμφωνία για μια σύνθετη ονομασία «έναντι όλων», που θα περιλαμβάνει 

τον όρο «Μακεδονία» με γεωγραφικό προσδιορισμό. 

Διακηρυγμένος στόχος των εμπλεκόμενων είναι να παραμεριστούν τα εμπόδια που υπάρχουν για την 

ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με βασικό αυτό της ονομασίας. Απ’ αυτήν τη σκοπιά, και με 

δεδομένο το σχεδιασμό ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ να προχωρήσει η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα 

Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου, από τη μια, να ανακοπεί η ρώσικη επιρροή στην περιοχή και, από την 

άλλη, να υπηρετηθούν τα οικονομικά και γεωπολιτικά σχέδιά τους στη Βαλκανική, η ελληνική 

κυβέρνηση αναλαμβάνει ρόλο, αλλά και την ευθύνη να «τρέξει» τις διευθετήσεις, όχι μόνο με την 

ΠΓΔΜ, αλλά και με άλλες χώρες, όπως η Αλβανία. 

Με δεδομένη τη στήριξη όλων στην ευρωατλαντική προοπτική των Βαλκανίων, μέσα από την οποία 

περνάει και ο στόχος της Ελλάδας (δηλ. της άρχουσας τάξης) για ανάδειξή της σε ενεργειακό και 

διαμετακομιστικό κέντρο, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, αναλώνονται σε έναν δημαγωγικό καβγά 

για το ποιος ευθύνεται για το όνομα της ΠΓΔΜ παραμένει ως πρόβλημα μέχρι σήμερα, αλλά και για 

το ποιος και με ποιους όρους μπορεί να πετύχει την καλύτερη διευθέτηση. 

Η προσπάθεια να χαράξουν διαχωριστικές γραμμές δεν μπορεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι τα 

κόμματα αυτά, δηλαδή η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο τότε «Συνασπισμός», συντάχθηκαν πίσω από κοινές 

θέσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ονόματος, όταν το 1991, η ΠΓΔΜ ανακηρύχτηκε σε ανεξάρτητο 

κράτος, με τη συνταγματική ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» προσανατολίζοντας το δέντρο 

και κρύβοντας το δάσος. 

Την ίδια ώρα που σήκωναν κουρνιαχτό, εκείνη την περίοδο, περί ονοματολογίας, έκαναν τα «στραβά 

μάτια» στο γεγονός ότι με ανοιχτή παρέμβαση ΝΑΤΟ και ΕΕ ξαναχαράζονταν τα σύνορα στα 

Βαλκάνια. Η κοινή τους στάση, που επισφραγίστηκε στις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών υπό τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 1992, συνέβαλε καθοριστικά στο να καλλιεργηθεί κλίμα εθνικιστικού 

παροξυσμού. Καταγγέλλουμε την πολιτική ΗΠΑ – ΕΕ ως υπαίτια για την κατάσταση στα Βαλκάνια. 

Τονίζουμε την ανάγκη διατήρησης των συνόρων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, το σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων, τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από την 

πολιτική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
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Ο ένοχος για την κατάσταση στα Βαλκάνια είναι η πολιτική των ΗΠΑ και της ΕΕ, ο μεταξύ τους 

ανταγωνισμός για δημιουργία σφαιρών επιρροής και κατάκτηση νέων αγορών. Είναι μονόδρομος για 

τα συμφέροντα των βαλκανικών λαών μια πολιτική απόκρουσης των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων 

στην περιοχή. 

Σχετικά με την ονοματολογία, ξεκάθαρη είναι η θέση μας ότι σε μια διαπραγμάτευση για εξεύρεση 

κοινώς αποδεκτής λύσης, στην οποία περιλαμβάνεται με οποιονδήποτε τρόπο το όνομα «Μακεδονία» 

και όποια παράγωγά του, αυτό θα πρέπει ρητά να γίνει αποδεκτό μόνο ως γεωγραφικός 

προσδιορισμός. Να μπει τέλος στην αλυτρωτική προπαγάνδα, να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση του 

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

 

 

ΔΡΑΜΑ 24/01/2018» 

 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων  

      Είδε τις διατάξεις  του Ν.3852/2010 , το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης, το 

κείμενο που προέκυψε από τη συνάντηση όλων των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Δράμας, 

πλην της παράταξης « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» , που πραγματοποιήθηκε στις 

24/01/2018 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τερζής Ανέστης, απουσίαζε κατά την συζήτηση και ψηφοφορία του 

θέματος  

 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου πως, είναι υπέρ της 

λύσης του ονόματος του σκοπιανού με σύνθετη ονομασία, όπως προτείνεται απ' όλα τα κόμματα 

σχεδόν, με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό, προσθέτοντας πως έχει λήξη το θέμα, να το 

γνωρίζει το ΔΣ και αυτό το κράτος θα έχει το όνομα Μακεδονία. Όσον αφορά το προτεινόμενο 

από τις παρατάξεις ψήφισμα, το ψηφίζει. 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 ΣΤΗΝ 01Η /24-01-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 

 

ΕΚΔΙΔΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας, ανησυχώντας για τις εξελίξεις  και θέλοντας να 

εκφράσει τη βούληση των Δραμινών  ενόψει της συζήτησης που διεξάγεται με ευθύνη του ΟΗΕ 

για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων,  αποφάσισε σήμερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου την 

έκδοση του παρόντος ψηφίσματος. 

 

Οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι ως λαός επιδεικνύουμε απόλυτη εθνική ενότητα όταν η 

πατρίδα μας  χρειάζεται. 

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι και σήμερα, που για μία ακόμη φορά έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε ένα μείζον εθνικό θέμα, είναι ευθύνη όλων μας να σταθούμε στο ύψος που οι 

περιστάσεις απαιτούν και να το αντιμετωπίσουμε με ενότητα και ομοψυχία. Τότε και μόνο τότε 

θα διασφαλίσουμε με επιτυχία το καλύτερο για το έθνος μας αποτέλεσμα. 
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Οι δραμινοί δηλώνουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι επιθυμούμε την  λύση του 

προβλήματος της ονομασίας  των Σκοπίων, η οποία θα είναι χρήσιμη και ωφέλιμη και για τη 

χώρα μας και για τις υπόλοιπες Βαλκανικές  χώρες. 

 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτή κάθε λύση. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

 Δεν επιθυμούμε  για πάντα και παντού η λέξη Μακεδονία ή παραγωγό της να 

χρησιμοποιείται στην ονομασία  του κράτους των Σκοπίων. 

 

 Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του θέματος της ονομασίας, αν δε συνοδεύεται από την 

πλήρη εξάλειψη των αλυτρωτικών  βλέψεων όπως διατυπώνονται  στο Σύνταγμα και στα επίσημα 

έγγραφα του κράτους των Σκοπίων.  

 

 Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η λέξη Μακεδονία για να προσδιορίσει την εθνική 

ταυτότητα και τη γλώσσα των  κατοίκων του κράτους των Σκοπίων. 

 

 

Σήμερα, και ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται, η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να 

συνεργαστεί με όλες τις πολιτικές  δυνάμεις της χώρας, να αφουγκραστεί την πραγματική 

βούληση του λαού και τα μηνύματα από τις μαζικές λαϊκές  εκδηλώσεις , να λάβει υπόψη της  τις 

διεθνείς εξελίξεις και τη  θέση της χώρας στην Ευρώπη και τον κόσμο και με το βλέμμα 

στραμμένο στο μέλλον της χώρας και στις επόμενες γενιές, να λάβει μια απόφαση που θα μας 

πείθει για την ορθότητά της και θα μας κάνει εθνικά υπερήφανους 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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