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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της υπ’αριθμ 1ης/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης.
Αριθμ. Απόφασης: 9 / 2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση στήριξης της καμπάνιας με τίτλο
‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ’ της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων»

Στη Νέα Ζίχνη και στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σήμερα την
15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 230/11-01-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κου Πολυμέρη Παναγιώτη, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
95, 96 και 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.2 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά ( 27 ) μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα δέκα εννιά ( 19 ), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Πολυμέρης Παναγιώτης
Πρόεδρος
11) Τσολάκη – Γκιούνα Παρασκευή Δ.Σ. πλειοψηφίας
2) Ταρπινίδου-Κακή Μαγδαληνή
Αντιπρόεδρος
12) Φιλιππίδης Σοφοκλής
«
3) Μπουγιουκλή Αικατερίνη
Γραμματέας
13) Πετρίδης Ελευθέριος
«
4) Βαβλιάκη – Χαριζάνη Δάφνη
Δ.Σ. πλειοψηφίας 14) Γκαλάπης Χρυσόστομος Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας
5) Βουβούσης Απόστολος
«
15) Μπόζης Παντελής
«
6) Φιλίππου Δημήτριος
«
16) Πασχαλίδου Δήμητρα
«
7) Τσιτσιλίδης Δημήτριος
«
17) Καλαποτλής Γεώργιος
«
8) Λασκαρίδης Ιωάννης
«
18) Νταράκης Κωνσταντίνος
«
9) Ντώνες Δημήτριος
«
19) Κούτλες Θεόδωρος
«
10) Ξουρίδας Πέτρος
«
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Στέφου Αριστοτέλης
Δ.Σ. πλειοψηφίας
2) Τοπκάρογλου Ιωάννης
«
3) Χατζηχαραλάμπου Δαμιανός
«
4) Αραμπατζής Ιωάννης
«

5 ) Μαδεμλής Γεώργιος
Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας
6) Αποστολίδου Αθανασία
«
7) Σιδηροπούλου – Σωτηρίου Χρυσούλα Ανεξάρτητη
8) Κοτζαμπάσης Ιωάννης
Δ.Σ. ελάσσονος μειοψηφίας
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και καλέστηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κος Δαϊρετζής Ανδρέας, ο οποίος προσκλήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και μετέχει στις συζητήσεις χωρίς ψήφο. Στη συνεδρίαση
παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα, διοικητική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης στη συνεδρίαση καλέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγιοχωρίου κος Μανδαλάς Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν προσήλθε.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα τη συζήτηση ενός ( 1 ) θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Αποδοχή δωρεάς, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φορτηγού πλύσεως κάδων-απορριμμάτων από τον ΤΑΡ.
Με την υπ’αριθμ. 90/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω9ΛΡΩΚΘ-ΣΥΚ), είχαμε εγκρίνει την
υπ’αριθμ. 101/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨΣΘΩΚΘ-Ρ3Δ), η οποία αφορούσε την
αποδοχή της δωρεάς ενός οχήματος/πλυστικού μηχανήματος κάδων απορριμμάτων από την εταιρία ΤΑΡ «Trans
Adriatic Pipeline» και με φορέα υλοποίησης το «Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής» στο Δήμο Νέας
Ζίχνης προς όφελος όλου του Δήμου, καθώς ο Δήμος μας έχει απόλυτη και επείγουσα ανάγκη αυτού του οχήματος.
Ο ΤΑΡ όμως μας ενημέρωσε ότι χρειάζεται νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς ο φορέας υλοποίησης
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«Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης» δεν υπάρχει πια, και γι’αυτό θα πρέπει να προβούμε στη λήψη νέας απόφασης
και να εγκρίνουμε την αποδοχή του οχήματος κατευθείαν από την εταιρία ΤΑΡ. Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα
καθώς το όχημα είναι έτοιμο για παράδοση και στη συνέχεια προς χρήση από το Δήμο. Επίσης θα πρέπει να οριστεί
και η επιτροπή που θα προβεί στην παραλαβή του οχήματος.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα εκτός της
ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, σύμφωνα την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η παραλαβή του οχήματος όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Το Δημοτικό Συμβούλιου ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα ως
κατεπείγον και το συζήτησε πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία ήταν γραμμένα στην υπ’αριθμ.
πρωτ. 230/11-01-2018 πρόσκληση.
Μετά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 8ο της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμ. απόφασης 9 / 2018.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου
του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Με το υπ’αριθ. πρωτ. 80/15-12-2017 έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων
μας ενημερώνει ότι:
«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) 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 Σκοπίων, το οποίο αναμένεται
να λυθεί οριστικά στο άμεσο μέλλον (όπως διαβεβαιώνει ο ΥΠΕΞ κ. Ν.Κοτζιάς). Η έναρξη της καμπάνιας με
τίτλο: «Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε με επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
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 Σκοπίων.
Το μεγάλο ενδιαφέρον της ΠΟΠΣΜ (ως πολιτιστικοί Σύλλογοι) για το εν λόγω θέμα πηγάζει από τη συσχέτιση
της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων με φαινόμενα αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης σε όλο
το εύρος της Μακεδονίας, με προφανή στόχο την απόδειξη ύπαρξης (δήθεν) μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας.
Στην 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. Στην Ανατολική Μακεδονία διεξήχθησαν και διεξάγονται (δήθεν)
επιστημονικές μελέτες επί της Μακεδονικής Παράδοσης που έχουν σαφή κατεύθυνση προς την απόδειξη της
σλαβικής καταγωγής των ντόπιων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την Αλήθεια, την Ιστορική
μνήμη και τη διαχρονική Σταθερότητα στην περιοχή αποδεχόμενοι μια ονομασία για το κρατίδιο των Σκοπίων που
θα αντιπροσωπεύει την εθνολογική σύσταση του κρατιδίου των Σκοπίων και ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ τον όρο
«Μακεδονία».
Στόχος της καμπάνιας είναι να δοθεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό εφόδιο (η βούληση των Ελλήνων πολιτών) στο
Ελληνικό ΥΠΕΞ 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 ΧΡΗΣΗΣ επ ́ουδενί ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Η προσπάθεια συλλογής υπογραφών θα
διαρκέσει μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018. Σε 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 (π.χ. ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) δημιουργεί σαφείς συνθήκες αλυτρωτισμού εκ μέρους των Σκοπίων, υπονοώντας ότι υπάρχει και
ΚΑΤΩ και ΝΟΤΙΑ 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 (π.χ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΝΟΒΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
υποδηλώνει ότι ΚΑΙ οι σλάβοι είναι Μακεδόνες ενώ ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχουν εθνολογικά με αυτήν την καταγωγή,
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η εθνολογική σύνθεση του κρατιδίου των Σκοπίων περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό πολιτών που: (α) δηλώνουν
Αλβανοί, (β) αιτούνται την έκδοση Βουλγαρικού διαβατηρίου, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό πολιτών δηλώνουν
«Μακεδόνες».
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
την έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για στήριξη της καμπάνιας με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΛΛΑΔΑ» . Αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για έκφραση της λαϊκής βούλησης και ύψιστο δημοκρατικό
δικαίωμα που θα συνεπικουρήσει στη λήψη της σωστής απόφασης σ ́αυτό το μείζον εθνικό θέμα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη το υπ’αριθμ. πρωτ. 80/1512-2017 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών συλλόγων Μακεδόνων, τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη, ομόφωνα:
Αποφασίζει
Εγκρίνει τη στήριξη της καμπάνιας με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ», της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, 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.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 9 / 2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα μέλη
Τ.Υ.
Τ.Υ.
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολυμέρης Παναγιώτης

