
 
 
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ 355/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 23ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   20- 12- 2017    ηµέρα  Τετάρτη    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 45777/14-12-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:    
……………………………………………………………………………………….. 
 Υ̟οστήριξη Καµ̟άνιας  µε τίτλο « ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΕΛΛΑ∆Α » 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
    

1 Ιορδανίδης  Φώτιος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Καραφουλίδης Ανέστης 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 6 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Κοκκινίδης Γεώργιος 
8 Βύρλιος Μάρκος   
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
12 Αριστερίδης Ιωάννης    
13 Χαιτίδης Γεώργιος   
14 Κύρκα Μαρία    
15 Παπαοικονόµου Παντελής   
16 Βρυζίδου Παρασκευή   

    17 Μπίγγας Στέφανος         
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18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Ανδρεάδης Κων/νος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Καραίσκος Γεώργιος 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
24 Απαζίδου Σοφία 
25 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
26 Χόλµπα Αντωνία 

          
                        
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
εκτός ηµερήσιας διάταξης, κατό̟ιν συµφωνίας όλων όσων ήταν 
̟αρόντες να συζητηθεί, ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
 
Η «Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία Πολιτιστικών Συλλόγων 
Μακεδόνων» (Π.Ο.Π.Σ.Μ.)  σε συνεργασία µε τις Παµµακεδονικές 
Ενώσεις Εξωτερικού  και µε την υ̟οστήριξη ̟ολλών οργανώσεων 
εντός Ελλάδος, ξεκίνησε καµ̟άνια ευαισθητο̟οίησης των ̟ολιτών 
αναφορικά µε το ζήτηµα της ονοµασίας του κρατιδίου των 
Σκο̟ίων, για το ο̟οίο αναµένεται να αναζητηθεί οριστική λύση 
ενόψει της ε̟ικείµενης ε̟ανέναρξης των συνοµιλιών υ̟ο την 
αιγίδα του  αρµόδιου διαµεσολαβητή του ΟΗΕ. 
Η έναρξη της Καµ̟άνιας  µε τίτλο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΕΛΛΑ∆Α» ̟ραγµατο̟οιήθηκε  µε ε̟ίσκεψη στον Πρόεδρο της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας  κ. Προκό̟η Παυλό̟ουλο  στον ο̟οίο 
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εκφράσθηκαν  οι ανησυχίες του Μακεδονικού Ελληνισµού  για 
την έκβαση των δια̟ραγµατεύσεων ̟ου αφορούν στην 
αναγγελθείσα ̟ρόθεση των εµ̟λεκόµενων µερών για εξεύρεση 
οριστικής λύσης στην ονοµασία του κρατιδίου των Σκο̟ίων. 
Στόχος της Καµ̟άνιας είναι, αφενός να καταδείξει και να 
καταδικάσει την λανθασµένη συσχέτιση της ονοµασίας του 
κρατιδίου των Σκο̟ίων µε φαινόµενα αλλοίωσης της γνήσιας 
Μακεδονικής Παράδοσης σε όλο το εύρος της  Μακεδονίας ̟ου 
έχουν ως ̟ροφανή στόχο την α̟όδειξη ύ̟αρξης (δήθεν) 
µακεδονικής εθνότητας και γλώσσας και αφετέρου να δοθεί ένα 
ισχυρό δια̟ραγµατευτικό εφόδιο στο  ΥΠ.ΕΞ. για να ̟ετύχει το 
καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα, µε σεβασµό στην ιστορία του 
έθνους µας και µέριµνα για µελλοντική  σταθερότητα στην 
ευρύτερη ̟εριοχή. Τούτο δε,  µ̟ορεί να καταστεί εφικτός στόχος 
µόνο υ̟ο την ̟ροϋ̟όθεση α̟οδοχής µια ονοµασία ̟ου θα 
αντι̟ροσω̟εύει την εθνολογική σύσταση του κρατιδίου των 
Σκο̟ίων και δεν θα εµ̟εριέχει ε̟’ ουδενί τον όρο «Μακεδονία», 
είτε υ̟ο µορφή γεωγραφικού ̟ροσδιορισµού (̟.χ Άνω 
Μακεδονία), είτε υ̟ο µορφή χρονολογικού ̟ροσδιορισµού (̟.χ 
Νέα Μακεδονία), είτε ως συνθετικού σε µία λέξη (̟.χ 
Σλαβοµακεδονία). 
 
Προτείνεται η στήριξη της Καµ̟άνιας µε τίτλο « ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑ∆Α» η ο̟οία α̟οτελεί την ύστατη ̟ροσ̟άθεια  
έκφρασης της λαϊκής βούλησης και ύψιστο δηµοκρατικό δικαίωµα 
̟ου θα συνε̟ικουρήσει στη εξεύρεση της σωστής λύσης σε αυτό το 
µείζον εθνικό θέµα και η ο̟οία δεν θα ̟εριέχει ε̟’ουδενι τον όρο 
«Μακεδονία» ή ̟αράγωγο του. 
 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος ο ο̟οίος τόνισε  ότι είναι 
χρέος όλων µας να δηλώσουµε την συµ̟αράσταση µας στην 
Καµ̟άνια,  ̟ιστεύοντας ότι όλοι οι ∆ήµοι της Μακεδονίας θα 
έχουν την ίδια στάση και κάλεσε το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά α̟ό διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υ̟όψη του  την εισήγηση του Προέδρου  
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                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά ̟λειοψηφία 
 
Στηρίζει την Καµ̟άνια µε τίτλο  « ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΕΛΛΑ∆Α », διατρανώνοντας  σαφώς το µήνυµα ότι α̟αιτείται   
εξεύρεση λύσης ε̟ι της ονοµασίας ̟ου θα αντι̟ροσω̟εύει την 
εθνολογική σύσταση του κρατιδίου των Σκο̟ίων και δεν θα 

εµ̟εριέχει ε̟’ ουδενί τον όρο «Μακεδονία», είτε υ̟ο µορφή 
γεωγραφικού ̟ροσδιορισµού (̟.χ Άνω Μακεδονία), είτε υ̟ο 
µορφή χρονολογικού ̟ροσδιορισµού (̟.χ Νέα Μακεδονία), είτε 
ως συνθετικού σε µία λέξη (̟.χ Σλαβοµακεδονία). 
 
Κατά τη λήψη της ̟αρα̟άνω α̟όφαση µειοψήφησε η ∆.Σ Α. 
Χόλµ̟α  διευκρινίζοντας ότι η θέση  της «Λαϊκής Συσ̟είρωσης» 
είναι  εξεύρεση λύσης στην ονοµασία ̟ου να ̟εριέχει γεωγραφικό 
̟ροσδιορισµό και να µην εµ̟εριέχει αλυτρωτικό  χαρακτήρα,  
βλέψεις εδαφικής ακεραιότητας και αλλαγής γεωγραφικών 
συνόρων. 
  
               Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   355 /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιος 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9.   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

 11.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12.  Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        13.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 14.  Κύρκα Μαρία 

 15.  Παπαοικονόµου Παντελής 
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 16.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 17.  Μπίγγας Στέφανος   

 18.   Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 
 

19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 20.  Ανδρεάδης Κων/νος 

              Πτολεµαΐδα 21.  Μίχος Κωνσταντίνος         

           Ο Πρόεδρος ∆Σ               22.   Καραϊσκος Γεώργιος 

 23.   Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      

           24.   Απαζίδου Σοφία 

 25.   Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 26.   Χόλµπα Αντωνία 
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