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Απόσπασμα από το πρακτικό 2ο/2018 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παύλου Μελά.

Θέμα : Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις ενέργειες κατοχύρωσης του ονόματος “Μακεδονία” από το κράτος των Σκοπίων.
Στη Σταυρούπολη και στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου (3 ος όροφος του Κέντρου Πολιτισμού
“Χρήστος Τσακίρης”) , σήμερα στις 17 Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του κ. Αθανάσιου Κίκη , ύστερα από
την με αρ.πρωτ. 1812/12-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του , η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του
συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του δήμου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) ως ισχύει.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ένα (41) μελών, βρέθηκαν
παρόντα τα τριάντα ένα (31) και ονομαστικοί οι:
Παρόντες: Κίκης Αθανάσιος, Πάντσης Κωνσταντίνος, Αράπογλου Ιωσήφ, Λαλές Δημήτριος, Αθάνατος
Δημήτριος, Μυρίδου Όλγα, Αμανατίδου Χαρίκλεια, Στούπας Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Αθανάσιος,
Καρβουνίδης Σαράντης, Παυλίδης Αναστάσιος, Σαββίδης Ευστάθιος, Αδαμούδης Παντελεήμων,
Χαριζάνη Ελένη, Νιγδέλης Παντελής, Γιαννουλίδης Στέφανος, Κωτσίδης Αβραάμ, Χριστοδούλου
Μιχαήλ, Σίβης Νικόλαος, Βάρφης Στέφανος, Παπαδόπουλος Αλέξης, Φραγκοπούλου Αναστασία,
Σερασίδης Σάββας, Στολτίδης Γεώργιος, Λίλτσης Γεώργιος, Τσαταλμπασίδης Κυριάκος,
Δεληγιάννης Δημήτριος, Φερενίδης Δημήτριος, Σταμπουλής Αναστάσιος, Κοτανίδης Γεώργιος,
Παυλίδης Νικόλαος.
Απόντες: Ξανθόπουλος Μιχαήλ, Καπητανίδης Θεόφιλος, Ορφανίδου – Μητσιά Ελένη, Κουτσονικόλας
Ευστάθιος, Παπαδόπουλος Διαμαντής, Λάμπρου Αθανάσιος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Αβραμίδης
Ιάκωβος, Βούρτσας Γεώργιος και Μοσχούλας Ιωάννης, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Μεταβολές :
Προσελεύσεις :
Η δημοτική σύμβουλος Αναστασία Φραγκοπούλου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 6ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχωρήσεις :
Ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Παυλίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την προ ημερήσιας
διάταξης συζήτηση.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι : Γεώργιος Λίλτσης, Κυριάκος Τσαταλμπασίδης, Παντελής Νιγδέλης και Σάββας
Σερασίδης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Φερενίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων : Σταυρούπολης κα Γεωργία Κωνσταντινίδου και
Ευκαρπίας κ. Γεώργιος Ασλανίδης.
Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης κ. Ευθύμιος Κοσμίδης.
Στην συνεδρίαση κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παραβρέθηκε ο
Δήμαρχος κ. Δημήτριος Δεμουρτζίδης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά : 1ο Ψήφισμα, 2ο Ψήφισμα, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο,
12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 1ο, 11ο.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και κράτησε πρακτικά η κα Ελένη Τοπούζη τακτική υπάλληλος και
γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Κίκης διάβασε στο Σώμα το κείμενο της Διοίκησης για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις ενέργειες κατοχύρωσης του ονόματος “Μακεδονία” από το κράτος των Σκοπίων.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
2. Το σχέδιο ψηφίσματος της Διοίκησης για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις ενέργειες κατοχύρωσης του ονόματος “Μακεδονία” από το κράτος των Σκοπίων, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως κάτωθι:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά εκφράζει την αντίθεσή του στις ενέργειες κατοχύρωσης του
ονόματος “Μακεδονία” από το κράτος των Σκοπίων, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα εθνικά συμφέροντα του
Ελληνικού Κράτους.
Το ζήτημα του ονόματος της FYROM δεν είναι απλώς μια διαφορά περί ιστορικών γεγονότων ή συμβόλων.
Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της FYROM, η οποία αντιστρατεύεται
τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης, και πιο συγκεκριμένα τον σεβασμό της καλής γειτονίας, της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.
Ως Έλληνες Μακεδόνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό της δικής μας ιστορικής και
εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης (για τις μελλοντικές της συνέπειες) πολιτικής σκοπιμότητας.
Οι λαοί, που αναζητούν κάποια εθνική ονομασία για να αυτοπροσδιοριστούν, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν
σε βάρος άλλων -και μάλιστα γειτονικών- λαών.
Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα επίλυσης του ονόματος του κράτους των Σκοπίων και της εισόδου του σε διεθνείς
οργανισμούς με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών πάνω στις οποίες στηρίζεται ο
οργανισμός, ο οποίος επιδιώκει την ένταξη του και ιδίως την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας που αποτελεί τη
βάση μιας εταιρικής ή συμμαχικής σχέσης μεταξύ κρατών.
Δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την παλιά εθνική θέση που καθιστά απαγορευτική τη χρήση του
ονόματος “Μακεδονία” και κάθε παράγωγου ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους. Το όνομα της Μακεδονίας
Μας είναι αδιαπραγμάτευτο και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Είμαστε αντίθετοι στους
σφετερισμούς και στην παραχάραξη της ιστορίας μας που επιχειρεί εδώ και χρόνια το κράτος των Σκοπίων.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, τους πολιτικούς Αρχηγούς και τους Βουλευτές όλων των κομμάτων να πράξουν τα
μέγιστα για την επίλυση του ζητήματος του ονόματος και να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική
αξιοπρέπεια της χώρας μας.”

3. Την πρόταση της Αντιδημάρχου Οικονομικών κας Όλγας Μυρίδου για προσθήκη- συμπλήρωση του ψηφίσματος με τα κάτωθι:
“Για το Δήμο Παύλου Μελά επίλυση δεν είναι το να σταθούμε μονάχα στην ονομασία, επίλυση είναι ο τερματισμός
της αλυτρωτικής προπαγάνδας του Κράτους των Σκοπίων με τροποποίηση του Συντάγματος, κατ΄ αυτόν τον τρόπο,
απαλοιφή οποιουδήποτε ονείρου σκεπτικού ή πολιτικής θέσης περί Μακεδονίας του Αιγαίου, στο εκπαιδευτικό του
σύστημα και στην πολιτική του γενικότερα, αναγνώριση των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας.”

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : Δημητρίου Κοτανίδη, ο οποίος καταψήφισε και Σάββα
Σερασίδη, ο οποίος δήλωσε αποχή.
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Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις ενέργειες κατοχύρωσης του ονόματος “Μακεδονία”
από το κράτος των Σκοπίων, ως ακολούθως:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά εκφράζει την αντίθεσή του στις ενέργειες κατοχύρωσης
του ονόματος “Μακεδονία” από το κράτος των Σκοπίων, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα εθνικά
συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους.
Το ζήτημα του ονόματος της FYROM δεν είναι απλώς μια διαφορά περί ιστορικών γεγονότων ή συμβόλων.
Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της FYROM, η οποία
αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης, και πιο συγκεκριμένα τον σεβασμό της
καλής γειτονίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.
Ως Έλληνες Μακεδόνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό της δικής μας
ιστορικής και εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης (για τις μελλοντικές της συνέπειες)
πολιτικής σκοπιμότητας. Οι λαοί, που αναζητούν κάποια εθνική ονομασία για να αυτοπροσδιοριστούν, δεν
έχουν το δικαίωμα να το κάνουν σε βάρος άλλων -και μάλιστα γειτονικών- λαών.
Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα επίλυσης του ονόματος του κράτους των Σκοπίων και της εισόδου του σε
διεθνείς οργανισμούς με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών πάνω στις οποίες
στηρίζεται ο οργανισμός, ο οποίος επιδιώκει την ένταξη του και ιδίως την αρχή των σχέσεων καλής
γειτονίας που αποτελεί τη βάση μιας εταιρικής ή συμμαχικής σχέσης μεταξύ κρατών.
Δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την παλιά εθνική θέση που καθιστά απαγορευτική τη
χρήση του ονόματος “Μακεδονία” και κάθε παράγωγου ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους. Το όνομα
της Μακεδονίας Μας είναι αδιαπραγμάτευτο και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Είμαστε
αντίθετοι στους σφετερισμούς και στην παραχάραξη της ιστορίας μας που επιχειρεί εδώ και χρόνια το κράτος
των Σκοπίων.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, τους πολιτικούς Αρχηγούς και τους Βουλευτές όλων των κομμάτων να
πράξουν τα μέγιστα για την επίλυση του ζητήματος του ονόματος και να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα
και την εθνική αξιοπρέπεια της χώρας μας.
Για το Δήμο Παύλου Μελά επίλυση δεν είναι το να σταθούμε μονάχα στην ονομασία, επίλυση είναι ο
τερματισμός της αλυτρωτικής προπαγάνδας του Κράτους των Σκοπίων με τροποποίηση του Συντάγματος, κατ΄
αυτόν τον τρόπο, απαλοιφή οποιουδήποτε ονείρου σκεπτικού ή πολιτικής θέσης περί Μακεδονίας του Αιγαίου,
στο εκπαιδευτικό του σύστημα και στην πολιτική του γενικότερα, αναγνώριση των συνόρων και της εδαφικής
ακεραιότητας.”

Το ανωτέρω ψήφισμα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αποσταλεί στην ΠΕΔΚ, στην ΚΕΔΕ
και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32 /2018.
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθανάσιος Κίκης

