
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αριθμ. Απόφασης 1/2018 
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ            

                                                

                                                                                                                                                 

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                        
             Από το πρακτικό της αριθ. 1

ης 
Τακτικής  Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 

 

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29  Ιανουαρίου    του έτους 2018  ημέρα   

Δευτέρα    και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την 

αριθμ.  856/25-01-2018  πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και 

έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 και 69  του 

Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και  με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο  Δήμαρχος  κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου                                                

κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα  που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου  27  μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.  

1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 

2 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) 

3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 

4 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 

5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

6 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) 

7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ  7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 

8 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ) 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)  9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 

10 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5
ου

 θέματος)  10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) 

11 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) 

12 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ     

13 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ     

14 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

15 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     

16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ      

17 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ     

18 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)     

19 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ     

20 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ      

21 ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5
ου

 θέματος)     

        

                           ΑΠΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ  1 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) 

2 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ  2 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  3 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 

4 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  4 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 

5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ ) 

6 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 6 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 

    7 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 
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Αριθ. Απόφασης : 1/2018 

ΘΕΜΑ : « ΨΉΦΙΣΜΑ Δημοτικού Συμβουλίου για την ονομασία του Κράτους των Σκοπίων  ». 

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού ανέγνωσε το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης  το αριθμ. 79/15-12-2017  έγγραφο της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Πολιτιστικών 

Συλλόγων Μακεδόνων  το οποίο αναφέρει τα εξής : 

 

«ΘΕΜΑ: Υποστήριξη Καμπάνιας  με Τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 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 οποίον 

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 31
η
 Ιανουαρίου 2018. Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν στοχευμένες 

ενέργειες αξιοποίησης των συγκεντρωθέντων υπογραφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας. 

 

ΕΠΕΙΔΗ 

 

η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε γεωγραφικό προσδιορισμό (πχ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΒΟΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) δημιουργεί σαφείς συνθήκες αλυτρωτισμού εκ μέρους των Σκοπίων, υπονοώντας ότι 

υπάρχει και ΚΑΤΩ και ΝΟΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
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η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε χρονολογικό προσδιορισμό (πχ 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 ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή 

ΝΟΒΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) υποδηλώνει ότι ΚΑΙ οι σλάβοι είναι Μακεδόνες ενώ ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχουν 

εθνολογικά με αυτήν την καταγωγή, 

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.» 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία υπάρχει αναλυτικά καταγεγραμμένη στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά παρακάτω παρατίθενται περιληπτικά οι απόψεις των ομιλητών:  

   Αρχικά  τον  λόγο πήρε ο κ. Παπαδόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος  του Μουσικοχορευτικού 

Συλλόγου Προσοτσάνης « Μέγας Αλέξανδρος»  και Αντιπρόεδρος της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Πολιτιστικών Συλλόγων, ο οποίος αναφέρθηκε: στην καμπάνια με τίτλο «Μακεδονία Σημαίνει 

Ελλάδα», στις ενέργειες που προτίθετο να κάνουν προκειμένου να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος 

Μακεδονία σε οποιαδήποτε παράφραση του στην ονοματοδοσία του κράτους των Σκοπίων, στις 

συνέπειες που θα προκύψουν από την τυχόν  χρήση του όρου Μακεδονίας, στην  υποστήριξη της 

Καμπάνιας  από τους Δήμους της Μακεδονίας, επίσης αναφέρθηκε ότι  ο ίδιος ο οποίος ασχολείται με 

την παράδοση εντοπίζει  ότι μέσα από  χορούς και  από  τραγούδια  γίνεται μια προπαγάνδα από το 

κράτος των Σκοπίων εντός των συνόρων της Ελλάδας. Κλείνοντας τον λόγο του ο κ. Παπαδόπουλος 

ζητά από τα μέλη του δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξουν την καμπάνια της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ό οποίος αναφέρθηκε ότι η τοποθέτηση του κ. 

Παπαδόπουλου θεωρεί ότι εκφράζει απόλυτα όλα τα μέλη του Δ.Σ. Προσοτσάνης , επίσης ανέφερε 

ότι δεν υπάρχει Βορειοελλαδίτης ο οποίος θα δεχτεί τον όρο Μακεδονία στην ονοματοδοσία της 

γειτονικής χώρας των Σκοπίων και θα θέλει να υφίστανται στο σύνταγμα της γειτονικής χώρας 

αλλυτρωτικές απόψεις και τάσεις. Εν κατακλείδι ο κ. Δήμαρχος εκφράζοντας την άποψη όλων των  

Δ.Σ. δήλωσε ότι υποστηρίζει την καμπάνια  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων 

Μακεδόνων  και  ότι το Δ.Σ. ομόφωνα  θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης στην θέση της ΠΟΠΣΜ . 

Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος , αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης , ο 

οποίος δήλωσε ότι  κατά την άποψη του δεν υπάρχει άλλο παγκόσμιο γεγονός  που να θέλει ένα 

κράτος να αρπάξει την ιστορία και το όνομα ενός άλλου κράτους, επίσης αναφέρθηκε ότι  η χρήση 

ενός ονόματος κράτους είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του, τις άξιες του, τα ήθη και τα έθιμα του. 

Κλείνοντας δήλωσε ότι αυτός και η παράταξη του δεν επιτρέπουν την  χρήση του ονόματος 

Μακεδονία  σε οποιαδήποτε μορφή της, στην ονοματοδοσία του γειτονικού Κράτους. 

Ο κ. Φατράλης Βασίλειος, αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι συμφωνεί 

απόλυτα με τις απόψεις των τριών προλαλήσαντων,  επίσης επισήμαινε ότι δεν χρειάζεται να 

μακρηγορήσει  δήλωσε ότι αποδέχεται και αυτός την μη χρήση του όρου Μακεδονία με τα παράγωγα 

της  στην ονοματοδοσία του Κράτους των Σκοπίων. 

Στο τέλος τον λόγο πήρε ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος, Δ.Σ., της Μείζονος αντιπολίτευσης,  ο οποίος 

ανέφερε ότι προσωπική του επιθυμία είναι να αναφερθεί  ξεκάθαρα  μέσα στην ομόφωνη παρούσα 

απόφαση ότι δεν επιτρέπουμε να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Μακεδονία»  σε οποιαδήποτε μορφή του 

στην ονοματοδοσία του κράτους των Σκοπίων.    
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα συζήτησης .  

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του 

Ν3852/2010, του  Ν3463/2006 και το αριθμ. 79/15-12-2017 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Πολιτιστικών Μακεδόνων. 

 

 

       

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

 Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος : 

      Στηρίζουμε την καμπάνια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων 

με  τον τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ. 

      Δεν Δεχόμαστε επ΄ ουδενί την χρήση του όρου «Μακεδονία», είτε ως Γεωγραφικού 

Προσδιορισμού, είτε ως χρονολογικού προσδιορισμού, είτε ως συνθετικού ή  παράγωγου στην 

ονοματοδοσία του Κράτους των Σκοπίων . 

       Η Μακεδονία είναι μια και Ελληνική «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΑΔΑ».    

 

 

                                                                                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2018.  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας  Τα Μέλη : 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

Άγγελος Λύσσελης 

ΑΔΑ: 7ΖΑΚΩΞΖ-511
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