
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1184/16-01-2018 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

της υπ’ αριθ. 1/2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018 και 

ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ 

αριθ. πρωτ.: 1030/15-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στους 

Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα:       

«Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Καστοριάς για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων». 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 

Δημοτικών Συμβούλων  ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 32 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 

3.  Λιάνος Σωκράτης - Αντιδήμαρχος 

4.  Δαμιανού Χρήστος - Αντιδήμαρχος 

5.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

6.  Αντωνίου Μαλαματή - Αντιδήμαρχος 

7.  Ζήσης Λάζαρος - Αντιδήμαρχος 

8.  Δάγγας Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος 

9.  Φωτιάδης Νικόλαος  

10.  Τέρψης Αθανάσιος  

11.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

12.  Μυλωνάς Θεόδωρος  

13.  Βασιλειάδης Γεώργιος  

14.  Μπινιάκος Μιχαήλ  

15.  Λίτσκας Διονύσιος  

16.  Καπρής Δημήτριος  

17.  Σαναλίδης Γεώργιος  

18.  Στυλιάδης Δημήτριος  

19.  Στούμπας Αντώνιος  

 20.  Πετσάλνικου Άννα 

21.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 

22.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

23.  Φουλιράς Στυλιανός 

24.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 

25.  Παρχαρίδης Χρήστος 

26.  Πετκανάς Γεώργιος 

27.  Τόσκος Πέτρος 

28.  Βελλίδης Βασίλειος 

29.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

30.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

31.  Αθανασίου Αθανάσιος 

32.  Χαραμοπούλου Βασιλική 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 9  

1. Πετρόπουλος Δημήτριος 6. Μουτίδης Δημήτριος 

2. Κωτούλας Δημήτριος 7. Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

3. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 8. Κουμπάνη Βασιλική 

4. Υφαντίδης Δαμιανός 9. Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

5. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος   

 

ΠΑΡΩΝ : Ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου 

Καστοριάς για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και εξέθεσε, ότι αυτή προκαλείται εκτάκτως, διότι οι ανησυχίες του Ελληνισμού, κατά το στάδιο 

των διαπραγματεύσεων, που αφορούν στην αναγγελθείσα οριστική λύση της ονομασίας του 

κράτους των Σκοπίων, 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. 

 

Και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη διεξαγωγή της έκτακτης συνεδρίασης. 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τη διεξαγωγή της εν λόγω 

συνεδρίασης. 

 

 

ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Καστοριάς για την ονομασία του κράτους των 

Σκοπίων». 

 

 

Αριθμός Απόφασης : 1/18 
 

 

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ  

το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

«Με αφορμή την αναγγελθείσα διαδικασία συνομιλιών για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων, 

το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς καθιστά σαφές: 

 Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική 

 Αδιαπραγμάτευτη και ακλόνητη εθνική στάση αποτελεί η μη χρήση του όρου «Μακεδονία» και των 

παραγώγων του στην οριστική ονομασία του κράτους των Σκοπίων. 

 Ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει σε εκδηλώσεις εθνικής ομοψυχίας». 

Και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ, στο πνεύμα της υπεράσπισης των 

εθνικών μας συμφερόντων, κατά την οποία έγιναν αναφορές στην πάγια τακτική του αλυτρωτισμού 

του κράτους της πΓΔΜ, με τις διαρκείς προσπάθειες παραχάραξης της εθνικής μας ιστορίας και 

των εθνικών μας συμβόλων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ’       α π ό λ υ τ η       π λ ε ι ο ψ η φ ί α           
 

Εκδίδει το ακόλουθο Ψήφισμα:  
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων 

Με αφορμή την αναγγελθείσα διαδικασία συνομιλιών για την ονομασία του κράτους των 

Σκοπίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς καθιστά σαφές: 

 Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική. 

 Δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. 

 Αδιαπραγμάτευτη και ακλόνητη εθνική στάση αποτελεί η μη χρήση του όρου 

«Μακεδονία» και των παραγώγων του στην οριστική ονομασία του κράτους των 

Σκοπίων. 

 Ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει σε εκδηλώσεις εθνικής ομοψυχίας. 

 

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης μειοψήφησε η Δημοτική Σύμβουλος κα 

Βασιλική Χαραμοπούλου, η οποία κατέθεσε την παρακάτω μειοψηφία: 

Δεν συμφωνώ με το σχέδιο που προτείνεται για το ψήφισμα. Θεωρώ ότι δεν είναι σε πολιτική βάση. Επίσης, 

μπορεί και αφήνει περιθώρια για εθνικιστικές συμπεριφορές και απόψεις που με βρίσκουν κάθετα αντίθετη. 

Είναι πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα αυτό της ΠΓΔΜ βάζω παρακάτω πλευρές. 

Το ζήτημα που προέκυψε από τη διάλυση της Ενιαίας Γιουγκοσλαβίας σχετίζεται με τις γενικότερες εξελίξεις 

στα βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή με τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς που εκδηλώνονται για 

συμφέροντα ξένα προς αυτά των λαών. 

Το τελευταίο διάστημα μας ανησυχούν ακόμα περισσότερο οι εξελίξεις γύρω από τους ανταγωνισμούς αυτούς 

όπως επίσης μας ανησυχούν και οι εθνικιστικές προκλήσεις που δυναμώνουν στις γειτονικές χώρες όπως 

Αλβανία , ΠΓΔΜ. 

Προβάλλονται μεγαλοιδεάτικες θέσεις που  επιδιώκουν να μολύνουν με το σαράκι του σωβινισμού ευρύτερες 

δυνάμεις του λαού. Στην ΠΓΔΜ με τη στήριξη των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων καλλιεργείται ο 

αλυτρωτισμός που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και μπορεί να οδηγήσει σε αιματοχυσίες τους λαούς. 

Γενικότερα, συμφωνούμε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η διαδικασία αλλαγής συνόρων. 

Επίσης, η εμμονή με την ονοματολογία ήταν και είναι επικίνδυνη και αδιέξοδη πολιτική, ωστόσο, από τη 

στιγμή που διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση για εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης κάθε λύση στην οποία 

περιλαμβάνεται το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Της θα πρέπει ρητά να ορίζεται ως γεωγραφικός 

προσδιορισμός, ώστε να μην δίνεται λαβή για να ανακινούνται διεκδικήσεις. 

Επιπλέον, δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές ονομασίες, για διαφορετικές χρήσεις αφού κ αυτό αφήνει 

περιθώρια για αλυτρωτική προπαγάνδα. Μια κοινά αποδεκτή ονομασία απαιτείται. 

Ακόμα, πρέπει να γίνει αμοιβαία αναγνώριση του απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας κ 

κυριαρχίας των δύο χωρών. 

Σχετικά με την πορεία ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ , ΕΕ  που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ , έχουμε εκφράσει 

πολλές φορές τις αντιθέσεις μας παίρνοντας υπόψη ότι η ένταξη της ΠΓΔΜ σε αυτές τις ενώσεις δεν αποσκοπεί 

στην επίλυση των προβλημάτων της εργατικής τάξης της χώρας αλλά αποσκοπεί σε ξένα συμφέροντα. Η 

πολύχρονη πείρα π.χ των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή σε αυτές τις ενώσεις δεν 

εξασφαλίζει την ειρήνη, την εδαφική ακεραιότητα κ ασφάλεια των λαών ΑΝΤΙΘΕΤΑ προκαλεί όξυνση των 

προβλημάτων. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτυχτεί ένα ισχυρό μέτωπο αντιμετώπισης της ιμπεριαλιστικής πολιτικής του « 

ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» στα Βαλκάνια της χρησιμοποίησης από τους ιμπεριαλιστές υπαρκτών ή και 

ανύπαρκτων μειονοτικών ζητημάτων, του διαμελισμού των κρατών, της δημιουργίας προτεκτοράτων. Η θέση 

μας είναι πως οι ανάγκες των λαών της περιοχής είναι πέρα κ έξω από ΝΑΤΟ, ΕΕ αλλά βρίσκονται στην 

αμοιβαία επωφελή συνεργασία των χωρών που διασφαλίζεται μόνο με την απεμπλοκή από τις ιμπεριαλιστικές 

ενώσεις.  
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 1/18 

 

Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Λ.Παπαδημητρίου, Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού, Ε.Στεργιόπουλος, 

Μ.Αντωνίου, Λ.Ζήσης, Π.Δάγγας, Ν.Φωτιάδης, Α.Τέρψης, 

Γ.Παπαδόπουλος, Θ.Μυλωνάς, Γ.Βασιλειάδης, 

Μ.Μπινιάκος, Δ.Λίτσκας, Δ.Καπρής, Γ.Σαναλίδης, 

Δ.Στυλιάδης, Α.Στούμπας, Ά.Πετσάλνικου, Κ.Αντωνιάδης, 

Γ.Μπαμπάκος, Σ.Φουλιράς, Ε.Χατζησυμεωνίδης, 

Χ.Παρχαρίδης, Γ.Πετκανάς, Π.Τόσκος, Β.Βελλίδης, 

Ν.Βασιλειάδης, Ν.Καραπατσακίδης, Α.Αθανασίου, 

Β.Χαραμοπούλου. 
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