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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

(Από ηα Πρακηικά ηεο κε αξηζκό 1 ης / 2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΗΛΚΗ) 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ : Γεκόζηα Tαθηηθή πλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζηηο 
24 ηνπ κελόο Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 18:00, ζηελ 
Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. 

ΠΡΟΚΛΖΖ : Αξ. Πξση. 1977 - 19/1/2018, έγγξαθε Πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε ή 
γλσζηνπνηήζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 3463/2006 
ΚΓΚ & ην άξζξν 67 ηνπ N. 3852/2010 - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε (αθνύ θιήζεθε θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 95 
ηνπ Ν. 3463/2006 ΚΓΚ & ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ N. 3852/2010 - Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο) θαη ν Γήκαξρνο Κηιθίο, θνο ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΜΑΝΗΓΖ. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ, αθνύ δηαπίζησζε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε 
ζύλνιν 41 πκβνύισλ, βξέζεθαλ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 31: [ΑΝΑΝΗΑΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ, ΑΝΑΣΑΗΑΓΟΤ ΔΛΔΝΖ, 
ΑΝΘΡΑΚΗΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ, ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ, ΒΑΦΔΗΑΓΖ 
ΘΔΟΓΧΡΟ, ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΑ - ΕΗΟΤΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΕΧΣΟ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΑΛΣΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΚΑΡΑΜΠΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, 
ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΑΛΑΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΧΤΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ, 
ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΑΗΜΗΛΗΟ, ΠΑΕΑΡΣΕΗΚΛΖ ΛΑΕΑΡΟ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΔΝΣΕΔΡΔΣΕΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟ, ΠΗΠΔΡΗΓΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ, 
ΠΟΓΔΛΖ ΑΝΔΣΖ, ΑΠΛΑΣΔΡΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΗΜΑΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, 
ΣΑΝΖΜΔΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΣΑΣΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΣΑΥΣΗΓΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ, ΣΔΡΕΖΣΑΝΟ ΥΡΖΣΟ, ΣΟΝΗΚΗΓΖ ΠΑΤΛΟ, ΣΑΝΣΑΚΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΣΟΓΓΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΦΑΥΟΤΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ] 

ΑΠΟΝΣΔ 10: [ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΓΖΜΑΚΖ ΑΝΝΑ, ΗΝΣΕΔΛΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΤΠΗΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ, ΜΑΝΟΤΑΡΗΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ, 
ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΡΟΤΟΤ ΗΧΑΝΝΑ, ΒΔΡΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΣΔΛΔΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ] 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο. 

ΠΡΟΖΛΘΑΝ 0: [] 
ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ:  
 ν Γ ΑΝΑΝΗΑΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ, ν Γ 

ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ, ν Γ ΒΑΦΔΗΑΓΖ 
ΘΔΟΓΧΡΟ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ, ν Γ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ, ν Γ ΣΟΓΓΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ πξηλ ηε ζπδήηεζε 
ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ (αθνύ πξνζθιήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ 
άξζξνπ 67, ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 80, ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ N. 3852/2010 - 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) νη Πξόεδξνη θαη νη Δθπξόζσπνη ησλ Γεκνηηθώλ / Σνπηθώλ 
Κνηλνηήησλ: 

[ΠΔΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΜΑΝΓΡΧΝ), ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΠΔΓΗΝΟΤ), 
ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΣΑΤΡΟΥΧΡΗΟΤ), ΚΟΤΠΟΤΡΣΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
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(ΑΝΣΗΓΟΝΔΗΑ), ΚΧΣΔΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΘΔΟΓΟΗΑ), ΔΛΑΛΜΑΕΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
(ΣΑΘΜΟΤ ΜΟΤΡΗΧΝ), ΓΡΟΟ ΣΔΡΓΗΟ (ΞΤΛΟΚΔΡΑΣΔΑ), ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ 
(Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κηιθίο)] 

Απόληεο Πξόεδξνη / Δθπξόζσπνη Γεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ νη νπνίνη 
πξνζθιήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67, ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 80, ηελ παξ. 
1β ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ N. 3852/2010 - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο: 

[ΑΗΒΑΛΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΓΑΛΛΗΚΟΤ), ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
(Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νέαο άληαο), ΠΑΠΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ (ΚΑΜΠΑΝΖ), 
ΝΑΕΛΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ (ΥΡΤΟΠΔΣΡΑ), ΦΛΧΡΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ (ΑΚΡΗΣΑ), ΠΑΝΟΤΓΖ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ (ΑΜΑΡΑΝΣΧΝ), ΣΔΡΕΔΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΓΡΟΑΣΟΤ), ΜΑΣΘΑΗΛΖ 
ΑΝΔΣΖ (ΒΑΠΣΗΣΖ), ΒΗΝΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΚΑΣΑΝΔΧΝ), ΜΟΤΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 
(ΚΡΖΣΧΝΖ), ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΛΔΗΦΤΓΡΗΟΤ), ΠΑΤΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
(ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ (ΜΔΛΑΝΘΗΟΤ), ΗΑΟΝΗΓΖ 
ΑΝΓΡΔΑ (ΜΔΗΑΝΟΤ), ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΥΧΡΤΓΗΟΤ), ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ 
ΛΑΕΑΡΟ (ΑΓΗΟΤ ΜΑΡΚΟΤ), ΚΑΡΑΑΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΑΝΑΒΡΤΣΟΤ), ΚΡΗΣΗΑΝΖ 
ΣΔΦΑΝΟ (ΒΑΘΖ), ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ (ΓΔΡΑΚΑΡΗΟΤ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ), ΑΜΟΗΡΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΔΠΣΑΛΟΦΟΤ), ΑΝΓΡΔΑΓΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ (ΔΤΚΑΡΠΗΑ), ΘΡΖΚΟ ΧΣΖΡΗΟ (ΗΧΜΑΣΟ), ΚΟΤΡΠΑΛΑΣΗΓΖ 
ΑΘΑΝΑΗΟ (ΚΑΣΧ ΘΔΟΓΧΡΑΚΗΟΤ), ΖΛΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ), 
ΜΑΤΡΟΚΔΦΑΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (ΚΟΗΛΑΓΗΟΤ), ΥΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΚΟΚΚΗΝΗΑ), 
ΠΟΓΔΛΖ ΑΝΔΣΖ (ΚΟΡΧΝΟΤΓΑ), ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
(ΠΟΝΣΟΚΔΡΑΔΑ), ΖΜΑΗΟΦΟΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΣΔΡΠΤΛΛΟΤ), ΠΔΥΛΗΒΑΝΗΓΖ 
ΑΒΒΑ (ΣΡΗΠΟΣΑΜΟΤ), ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΦΤΚΑ), 
ΑΜΑΝΣΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΜΟΥΟΓΛΟΤ ΜΟΥΟ 
(ΜΟΤΡΗΧΝ), ΛΟΤΚΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΤΡΗΟΦΤΣΟΤ), ΣΗΚΟΤΝΓΟΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗΑ 
(ΑΝΘΟΦΤΣΟΤ), ΚΑΡΑΚΗΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ (ΜΑΤΡΟΝΔΡΗΟΤ), ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΗΓΖ 
ΥΡΖΣΟ (ΜΗΚΡΟΚΑΜΠΟΤ), ΠΑΠΑΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΝΔΟΤ ΑΓΗΟΝΔΡΗΟΤ), 
ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΝΔΟΤ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟΤ), ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΠΑΛΑΗΟΤ 
ΑΓΗΟΝΔΡΗΟΤ), ΝΣΔΜΗΡΖ ΕΖΖ (ΖΛΗΟΛΟΤΣΟΤ), ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΓΗΟΓΔΝΖ (ΜΔΓΑΛΖ 
ΣΔΡΝΑ), ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ (ΠΛΑΓΗΑ), ΚΟΣΑΝΗΓΖ ΦΗΛΗΠΠΟ 
(ΥΔΡΟΤ)]  

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ:      29η / 2018 

ΘΔΜΑ 29ο: Έγκριζη ηοσ ψηθίζμαηος ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης 
Περιθερειακής Ένωζης Γήμων Κενηρικής Μακεδονίας (ΠΔΓ-ΚΜ) για ηην 
ονομαζία ηη ΠΓΓΜ 

O Πξόεδξνο, γηα ην ζέκα ηεο Ζ/Γ, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Κηιθίο, ην γεγνλόο όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2018, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ απμεκέλε θηλεηηθόηεηα, πνπ παξαηεξείηαη ζην ζέκα ηεο 
νλνκαζίαο ηνπ θξάηνπο ηεο FYROM, θάιεζε πξσηίζησο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, 
αιιά θαη όια ηα Διιεληθά Πνιηηηθά Κόκκαηα λα πξάμνπλ ην θαζήθνλ, πνπ ηνπο 
επηβάιιεη ε ζέζε ηνπο. εθδίδνληαο ζρεηηθό ςήθηζκα. 

Καηόπηλ ν Πξόεδξνο παξνπζίαζε ην ςήθηζκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΓ 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ νλνκαζία ηε ΠΓΓΜ θαη δήηεζε από ην ώκα ηελ 
έγθξηζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπ εθόζνλ δεηεζεί. 

Σν Γ, αθνύ έιαβε ππόςε: 
1. ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
2. ην ςήθηζκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί, ιεπηνκεξώο, ζηα 
καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 
1ο. Δγθξίλεη ην ςήθηζκα απηνύζην, ρσξίο θακία ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε, ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΠΔΓ-ΚΜ) γηα ηελ νλνκαζία ηε ΠΓΓΜ, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

«Τπελζπκίδνπκε όηη 20 θαη πιένλ ρξόληα ην πνιπεζληθό θξάηνο ηεο FYROM 
παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ζε βάξνο ηεο Διιάδαο ηελ «Δλδηάκεζε ζπκθσλία» ηνπ 
1995, ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ην «επξσπατθό θεθηεκέλν». Γελ 
ζπκκνξθώζεθε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ 
(817/1993, 845/1993), αγλνεί ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ησλ 
Βξπμειιώλ ζηηο 16.12.1991 (αθνινύζεζε ζηηο 13.4.1992 ε ηειεπηαία ζύζθεςε 
ησλ ηόηε πνιηηηθώλ αξρεγώλ, ππό ηελ πξνεδξεία ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή κε ζέκα ηελ νλνκαζία ηνπ Κξάηνπο ησλ 
θνπίσλ, κε αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο: «Σσεηικά με ηο θέμα ηων Σκοπίων, η 
πολιηική ηγεζία ηηρ σώπαρ, με εξαίπεζη ηο ΚΚΕ, ζςμθώνηζε όηι η Ελλάδα θα 
αναγνωπίζει ανεξάπηηηο κπάηορ ηων Σκοπίων, μόνον αν ηηπηθούν και οι ηπειρ 
όποι πος έθεζε η ΕΟΚ, ζηιρ 16 Δεκεμβπίος 1991, με ηην αςηονόηηη διεςκπίνιζη 
όηι ζηο όνομα ηος κπάηοςρ αςηού δεν θα ςπάπσει η λέξη "Μακεδονία"»), ηνπ 
Γθηκαξάεο ζηηο 3.5.1992, ηεο Ληζζαβώλαο ζηηο 27.6.1992, ηνπ Δδηκβνύξγνπ ζηηο 
12.12.1992 θαη ηνπ ΝΑΣΟ ζην Βνπθνπξέζηη ην 2008.  

Αληίζεηα, επηθαινύκελν ην γεγνλόο ηεο ηππηθήο ηνπ αλαγλώξηζεο από δηάθνξεο 
ρώξεο κε ην όλνκα «Μακεδονία» θαη θπξίσο ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ πνιηηηθή 
ηνπ ππνζηήξημε από ηηο ΖΠΑ, εκκέλεη, αςεθώληαο θαη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη 
ηηο ειιεληθέο ζέζεηο, ζηε ρξήζε ηεο ηζηνξηθά πιαζηήο «μακεδονικήρ» 
εζλσλπκίαο ηνπ. Δπηπιένλ επηκέλεη ζηνλ απηόθιεην (θαη απνθιεηζηηθό) 
απηνπξνζδηνξηζκό ησλ θαηνίθσλ ηεο επηθξάηεηάο ηνπ σο «Μακεδόνων» θαη ηεο 
ζιαβηθήο ηνπο γιώζζαο σο «καθεδνληθήο». Καη, ηέινο, νη εγέηεο ηεο FYROM, 
μεθηλώληαο από ηελ αξρηθή απηή απάηε, πξνρσξνύλ, επηθαινύκελνη ηνλ 
«μακεδονιζμό» ηνπο, ζηελ πξνβνιή «αιπηξσηηθώλ» βιέςεσλ ζε βάξνο ηεο 
Διιεληθήο Μαθεδνλίαο, ηεο όκνξεο δειαδή κε ηελ επηθξάηεηά ηνπο θαη 
κεγαιύηεξεο πεξηθέξεηαο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Οπζηαζηηθά, δελ πξόθεηηαη 
κόλν γηα απόπεηξα εζλνγέλεζεο (πνπ αθνξά έλα ηδηόκνξθν θαη όςηκα 
δεκηνπξγεκέλν θξάηνο), αιιά γηα ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο έληαζεο πνπ 
ζηξέθεηαη ελαληίνλ κηαο γεηηνληθήο θαη θηιηθήο ρώξαο, ηεο Διιάδαο, ζηελ 
επηθξάηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη θαη ε ηζηνξηθή Μαθεδνλία. Σν θιίκα απηό ηνπ 
αληζηόξεηνπ θαη απαξραησκέλνπ «αιπηξσηηζκνύ» ππνδαπιίδεηαη κε πνηθίιεο 
ελέξγεηεο, πνπ μεθηλνύλ από ηελ πιαζηνγξάθεζε ηεο δηδαζθόκελεο ηζηνξίαο 
ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηαιήγνπλ ζε αιιόθνην ζηήζηκν αλδξηάλησλ ηζηνξηθώλ 
πξνζώπσλ ηεο αξραίαο καθεδνληθήο ηζηνξίαο, αλάινγεο κεηνλνκαζίεο νδώλ θαη 
αεξνδξνκίσλ θιπ. Αλάινγεο ελέξγεηεο γίλνληαη από ηελ FYROM θαη πξνο ηε 
Βνπιγαξία.  

Χο Έιιελεο Μαθεδόλεο δελ κπνξνύκε λα αλερόκαζηε αδηακαξηύξεηα ηνλ 
ζθεηεξηζκό ηεο δηθήο καο ηζηνξηθήο θαη εζληθήο ηαπηόηεηαο ελ νλόκαηη θάπνηαο 
αδηεπθξίληζηεο (γηα ηηο κειινληηθέο ηεο ζπλέπεηεο) πνιηηηθήο ζθνπηκόηεηαο. Οη 
ιανί, πνπ αλαδεηνύλ θάπνηα εζληθή νλνκαζία γηα λα απηνπξνζδηνξηζηνύλ, δελ 
έρνπλ ην δηθαίσκα λα ην θάλνπλ ζε βάξνο άιισλ -θαη κάιηζηα γεηηνληθώλ- ιαώλ. 

Δμάιινπ, θαη νη ίδηνη νη γείηνλέο καο έρνπλ θαηά θαηξνύο νκνινγήζεη ηα αδηέμνδα 
ζηα νπνία ηνπο νδεγεί ε ηαθηηθή ηνπο απηή. Θπκίδνπκε:  
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 Σε δήισζε ηνπ πξώηνπ Πξνέδξνπ ηεο FYROM Κίξν Γθιηγθόξσθ ηνπ 
1992, όηη νη θάηνηθνί ηεο είλαη ιάβνη, όηη ήξζαλ ρίιηα θαη πιένλ έηε κεηά ην 
βαζίιεην ηνπ Φηιίππνπ θαη ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ θαη όηη δελ έρνπλ θακία 
ζρέζε κε ην ειιεληθό θξάηνο ησλ αξραίσλ Μαθεδόλσλ.  

 ην δεκνζίεπκα ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Ακεξηθαλνύ θαζεγεηή Αξραηνινγίαο ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Berkeley, Calif., Stephen G. Miller ζην επίζεκν δειηίν 
ηνπ Αξραηνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ησλ ΖΠΑ Archaeology Magazine 

 ηελ επηζηνιή 374 θαζεγεηώλ Παλεπηζηεκίσλ από όινλ ηνλ θόζκν πξνο 
ηνλ η. Πξόεδξν ησλ ΖΠΑ Barack Obama, κε ηελ νπνία θαηαγγέιινπλ ηνλ 
ζθεηεξηζκό εθ κέξνπο ησλ θνπίσλ ηνπ νλόκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο, 
θαηαγγέιινληαο θαη ηελ αλάινγε παξαπνίεζε ηεο ηζηνξίαο. 

 ην γεγνλόο όηη σο θαη ηνλ  Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν ε γηνπγθνζιαβηθή 
πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο FYROM δελ νλνκαδόηαλ «Μαθεδνλία» νύηε νη 
θάηνηθνί ηεο «Μαθεδόλεο». 

Σέινο, ππελζπκίδνπκε όηη ζε αλάινγεο πξνγελέζηεξεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. ηεο 
Απζηξίαο θιπ.), θαηά ηηο νπνίεο είρε γίλεη απόπεηξα θαηαρξεζηηθήο 
ρξεζηκνπνίεζεο «εζληθήο» νλνκαζίαο κηαο ρώξαο, επηβιήζεθε ε δένπζα 
αιιαγή». 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ:  

Καινύκε πξσηίζησο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε αιιά θαη όια ηα Διιεληθά 
Πνιηηηθά Κόκκαηα λα πξάμνπλ ην θαζήθνλ, πνπ ηνπο επηβάιιεη ε ζέζε ηνπο, 
ώζηε λα:  

1. θαηαζηήζνπλ αλέθηθηε ηελ είζνδν ηεο FYROM ζε δηεζλείο 
νξγαληζκνύο κε ηελ πιαζηή εζλσλπκία «Μακεδονία». 

2. λα απνηξέςνπλ ηελ πξνβνιή δηεθδηθήζεσλ ηνπ θξάηνπο απηνύ ζε 
βάξνο ησλ όκνξσλ θξαηώλ (Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο) ζην πιαίζην 
πνπ επηβάιινπλ νη δηεζλείο θαλόλεο ζηηο ζρέζεηο θαιή γεηηνλίαο. 

3. λα απνζαξξύλνπλ ηελ επηζηξάηεπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 
θαιιηέξγεηα αιπηξσηηθήο πξνπαγάλδαο. 

4. λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκόξθσζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο FYROM 
κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ, ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ. 

5. λα ππνδείμνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ επηινγή ηεο ηειηθήο εζληθήο 
νλνκαζίαο ηεο FYROM, πνπ λα είλαη ζπκβαηή κε ηε δηθή ηεο ηζηνξία 
θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ δηθώλ ηεο ππεθόσλ. 

6. λα ελεκεξώζνπλ θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξώλ πνπ έζπεπζαλ λα 
αλαγλσξίζνπλ ηε FYROM κε ην όλνκα «Μακεδονία» γηα ηηο 
κειινληηθέο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ηαθηηθή ηνπο απηή ζηε 
ζηαζεξόηεηα ησλ Βαιθαλίσλ.  

Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε, έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ 
ππό ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 13.4.1992, λα ζηξαθεί πξνο ηνπο 
ζπκκάρνπο θαη εηαίξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, λα 
θαηαζηήζεη ζαθέο όηη, εάλ πξνσζεζεί ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ νλόκαηνο, πνπ 
ζα ηαπεηλώλεη ηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο καο (θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν 
δνθηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ καο αληνρώλ), ζα θινληζηεί όρη 
κόλν ε εκπηζηνζύλε ησλ Διιήλσλ πξνο ηνπο ζεζκνύο απηνύο, αιιά θαη ζα 
πξνθιεζνύλ αλαηξνπέο ζηελ ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ επξύηεξν 
ρώξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο». 
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Αποηέλεζμα ψηθοθορίας: 
[25 ππέξ - 1 θαηά: Γ ΦΑΥΟΤΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο 
Παξάηαμεο «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΚΗΛΚΗ»] 
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