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ΑΠΟΠΑΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2017 υνεδρίασης Δημοτικού υμβουλίου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου
ΑΠΟΥΑΗ ΑΡΙΘΜ. 450 /2017

ΠΕΡΙΛΗΧΗ : Τποστήριξη καμπάνιας
με τίτλο «Μακεδονία Σημαίνει Ελλάδα».

το Κ. Νευροκόπι, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δεκαεπτά (2017),
ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00΄μ.μ. συνήλθε σε υνεδρίαση στην αίθουσα
υνεδριάσεων του Νέου Δημοτικού Μεγάρου (Ταχ. Διεύθυνση : Αγίου Δημητρίου 24) το
Δημοτικό υμβούλιο Κ. Νευροκοπίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11387 / 21-12-2017
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού υμβουλίου που δόθηκε σε κάθε μέλος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι από τα είκοσι ένα (21)
μέλη του παρόντα ήταν τα δώδεκα (12). υγκεκριμένα ήταν :
Δημοτικοί ύμβουλοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΠΑΡΟΝΣΕ
υμεωνίδης άββας
Φαλυβίδου οφία
Σαμπουρίδης Ελευθέριος
ωτηριάδης Ιωάννη
αββίδης Γεώργιος
Μίρκου ταματία
Πίσσας Ιωάννης
Σεβεκίδης Γεώργιος
Σσέρνιος Φρήστος
Μόνιος Αλέξανδρος
Καστίδου Μαρία
Σσεπνίδης Ανδρέας

13. Γαλόπουλος υμεών
14. Κυριακίδης Γιάννης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΣΕ
τάϊκος Ευάγγελος
ίγγος Δημήτριος
Νικολαϊδης Νικόλ
Μαρίγγου Ιορδάνα
Μαυρουδής Θεόδ
Αμαραντίδης Ανδρ
Αϊδης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος του υμβουλίου Νέων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου προσκλήθηκε στην
συνεδρίαση κατά την οποία ήταν ΑΠΨΝ.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας προσκλήθηκε στη συνεδρίαση κατά την οποία
ήταν ΠΑΡΨΝ.
Οι Πρόεδροι όλων των Σοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την
οποία απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Σ.Κ. Βαθυτόπου, Βώλακα, Κ. Βροντούς, Περιθωρίου και
Ποταμών.
Οι Εκπρόσωποι όλων των Σοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την
οποία απουσίαζαν οι Εκπρόσωποι των Σ.Κ. Αχλαδιάς, Γρανίτη, Εξοχής, Καταφύτου,
Μικρ/σουρας και Μικρο/λιας.
Η κ.κ. Πρόεδρος παρουσία του Δημάρχου ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου Παπαϊγνατίου
Κωνσταντίνο και εισηγούμενος το 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Τποστήριξη καμπάνιας
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με τίτλο «Μακεδονία Σημαίνει Ελλάδα», έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο
Βασίλειο, ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :
Με το αριθ. Πρωτ. 79/15-12-2017 έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Μακεδόνων μας ενημερώνει ότι:
«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών υλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΜ) σε συνεργασία με τις
Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού και με την υποστήριξη πολλών οργανώσεων εντός Ελλάδος
ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών στο θέμα της ονομασίας του κρατιδίου των κοπίων, το
οποίο αναμένεται να λυθεί οριστικά στο άμεσο μέλλον (όπως διαβεβαιώνει ο ΤΠΕΞ κ. Ν. Κοτζιάς). Η
έναρξη της καμπάνιας με τίτλο: «Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε με επίσκεψη στον
Πρόεδρο της Ελληνικής 1ημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στον οποίο εκφράστηκαν οι ανησυχίες του
μακεδονικού Ελληνισμού για την έκβαση των διαπραγματεύσεων που αφορούν στην αναγγελθείσα οριστική
λύση της ονομασίας του κρατιδίου των κοπίων.
Σο μεγάλο ενδιαφέρον της ΠΟΠΜ (ως πολιτιστικοί ύλλογοι) για το εν λόγω θέμα πηγάζει από τη
συσχέτιση της ονομασίας του κρατιδίου των κοπίων με φαινόμενα αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής
Παράδοσης σε όλο το εύρος της Μακεδονίας, με προφανή στόχο την απόδειξη ύπαρξης (δήθεν)
μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας. την Κεντροδυτική Μακεδονία εμφανίστηκαν δήθεν «παραδοσιακά»
μουσικά συγκροτήματα που παίζουν με βουλγαροσκοπιανή χροιά και τραγουδούν στην αντίστοιχη γλώσσα ,
την οποία αποκαλούν «μακεδονική», η οποία αντικατέστησε τα κατά τόπους γλωσσικά ιδιώματα και πλέον
θεωρείται από μεγάλο μέρος της νεολαίας (εσφαλμένα) ως η γλώσσα των προγόνων τους. την Ανατολική
Μακεδονία διεξήχθησαν και διεξάγονται (δήθεν) επιστημονικές μελέτες επί της Μακεδονικής Παράδοσης
που έχουν σαφή κατεύθυνση προς την απόδειξη της σλαβικής καταγωγής των ντόπιων. ε αυτό το πλαίσιο
έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την Αλήθεια, την Ιστορική μνήμη και τη διαχρονική ταθερότητα στην
περιοχή αποδεχόμενοι μια ονομασία για το κρατίδιο των κοπίων που θα αντιπροσωπεύει την εθνολογική
σύσταση του κρατιδίου των κοπίων και ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ τον όρο «Μακεδονία».
τόχος της καμπάνιας είναι να δοθεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό εφόδιο (η βούληση των Ελλήνων
πολιτών) στο Ελληνικό ΤΠΕΞ για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με σεβασμό στην Ιστορία
και μέριμνα για μελλοντική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό θα γίνει σε πρώτη φάση με την
ευαισθητοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτών, με δημιουργία κατά τόπους ενημερωτικών συναντήσεων και
τη συλλογή υπογραφών , μέσω της ιστοσελίδας www.onomasia.gr ,η οποία κατασκευάστηκε αποκλειστικά
γι αυτόν τον σκοπό. Οι υπογραφές αφορούν στην αποστολή ψηφίσματος προς τον Πρωθυπουργό για
τήρηση της απόφασης του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών του 1992 περί ΜΗ ΧΡΗΗ επ΄ ουδενί ΣΟΤ
ΟΡΟΤ «ΜΑΚΕ1ΟΝΙΑ». Η προσπάθεια συλλογής υπογραφών θα διαρκέσει μέχρι την 31η Ιανουαρίου
2018. ε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν στοχευόμενες ενέργειες αξιοποίησης των συγκεντρωθέντων
υπογραφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας,
ΕΠΕΙΔΗ
η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε γεωγραφικό προσδιορισμό (ΠΧ ΑΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) δημιουργεί σαφείς συνθήκες αλυτρωτισμού εκ μέρους των κοπίων, υπονοώντας ότι
υπάρχει και ΚΑΣΙ και ΝΟΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε χρονολογικό προσδιορισμό (Π.Χ ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) προϋποθέτει
ότι υπάρχει και ΠΑΛΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κι ότι οι Μακεδόνες μετοίκησαν στη ΝΕΑ κάτι το οποίο ΔΕ
συμβαίνει,
η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε ως συνθετικό σε μία λέξη (ΠΧ ΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή
ΝΟΒΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) υποδηλώνει ότι και οι σλάβοι είναι Μακεδόνες ενώ ΟΤΔΕΜΙΑ σχέση έχουν
εθνολογικά με αυτήν την καταγωγή,
η εθνολογική σύνθεση του κρατιδίου των κοπίων περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό πολιτών που: (α)
δηλώνουν Αλβανοί, (β) αιτούνται την έκδοση Βουλγαρικού διαβατηρίου, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό
πολιτών δηλώνουν «Μακεδόνες»
ΑΙΣΟΤΜΑΣΕ
την έκδοση απόφασης Δημοτικού υμβουλίου για στήριξη της καμπάνιας με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ». Αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για έκφραση της λαϊκής βούλησης και ύψιστο
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δημοκρατικό δικαίωμα που θα συνεπικουρήσει στη λήψη της σωστής απόφασης σε αυτό το μείζον εθνικό
θέμα.»
Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου κάλεσε το ώμα να
ψηφίσει σχετικά .
Σο υμβούλιο, μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :
1. Σην εισήγηση του κ. Δημάρχου,
2. Σις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α' 87)
3. Σο αριθ. Πρωτ. 79/15-12-2017 έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
υλλόγων Μακεδόνων
και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1. τηρίζει την καμπάνια με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ», που αποτελεί
την ύστατη προσπάθεια για έκφραση της λαϊκής βούλησης και ύψιστο δημοκρατικό
δικαίωμα που θα συνεπικουρήσει στη λήψη της σωστής απόφασης σε αυτό το μείζον
εθνικό θέμα.
2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα
«Διαύγεια».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 450 /2017 .
Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολούθησε η υπογραφή του ως
εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου
Κ. Νευροκοπίου
Μίρκου ταματία
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