Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στη
συνεδρίαση της 20-02-2018 ψήφισε με την αρίθ. 45/20-02-2018
απόφασή του το παρακάτω ψήφισμα
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η τοπική αυτοδιοίκηση, προσέφερε και προσφέρει, πολλές φορές αφανώς, πολύτιμη
βοήθεια στην Ελληνική Πολιτεία στην αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων.
Αυτονόητα δεν ασκεί εξωτερική πολιτική. Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την
ψευδωνυμία του γειτονικού κράτους ανησυχούν και μας προκαλούν να λάβουμε
θέση.
Ο δήμος μας τάσσεται υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας με τις όμορες χώρες .
Παρακολουθεί επίσης τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας των άλλων δήμων της χώρας,
των Ομογενειακών Οργανώσεων και άλλων κοινωνικών συσσωματώσεων υπέρ της
Μακεδονίας.
Διαπιστώνει την εκφρασμένη βούληση όλων των Μακεδόνων να μη δεχτούν τον
σφετερισμό από την γείτονα χώρα της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της
Μακεδονίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Ιστορίας.
Η Μακεδονία με τα μνημεία της, τον βαρύτιμο αρχαιολογικό πλούτο της, τις
θυσίες των Μακεδόνων και όλων των Ελλήνων δηλώνει με κάθε τρόπο ότι είναι
Ελληνική, αποτελεί την καρδιά του Ελληνισμού.
Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού με το παρόν ψήφισμα εκφράζει την βαθύτατη
ανησυχία του για την φημολογούμενη ονοματοδοσία του γειτονικού κράτους, που θα
περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία ή παράγωγό του.
Ενδεχόμενη ελληνική υποχώρηση θα ενισχύσει πάραυτα τον συνεχιζόμενο
αλυτρωτισμό του κράτους αυτού , που διδάσκεται εμφατικά στα σχολεία του και
διαχέεται στην κοινωνία του.
Γνωρίζουμε βέβαια ότι:
• η προϋπόθεση για την αναγνώριση και ένταξη των Σκοπίων σε διεθνείς
οργανισμούς όπως εκφράστηκε στο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών το 1992
,καμία ,δηλαδή, αναφορά στο όνομα του όρου Μακεδονία ή παράγωγου
αυτού, δεν εκφράζει πλέον την πλειονότητα των πολιτικών μας κομμάτων,
• σήμερα μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 και τη σύνοδο κορυφής του
ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, η συντριπτική πλειονότητα των κομμάτων της
ελληνικής βουλής, είτε το δηλώνουν ευθέως είτε όχι, αποδέχεται σύνθετη
ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη “Μακεδονία”
που θα ισχύει έναντι όλων (erga omnes), για κάθε χρήση, εσωτερική και
διεθνή,
• η ένταξη του κρατιδίου των Σκοπίων στη ΕΕ και ΝΑΤΟ θα επιτρέψει στην
Ελλάδα να αυξήσει την επιρροή της στο κρατίδιο μέσω της οικονομίας και
σταδιακά να δημιουργήσει μια νησίδα φιλελληνική στα Βαλκάνια ,ενώ πιθανή
διάλυση του θα ωφελήσει την Τουρκία ( ενοποίηση του μουσουλμανικού
τόξου ), τη Ρωσία (αποσταθεροποίηση Βαλκανίων και ΕΕ) και την Αλβανία
( Μεγάλη Αλβανία).
• το κράτος των Σκοπίων έχει έκταση 25.713 τετραγωνικά χιλιόμετρα και,
σύμφωνα με την απογραφή του 2013, 2.065.769 κατοίκους ,πρόκειται για ένα
κρατίδιο, το οποίο δεν έχει την αντικειμενική δυνατότητα να βλάψει την
πέντε φορές μεγαλύτερή του Ελλάδα,

•

το κράτος αυτό διαπραγματεύεται από θέση ισχύος σήμερα λόγω της
τυπικής του αναγνώρισης από διάφορες χώρες με το όνομα «Μακεδονία» ,
κυρίως δε την αναγνώριση και την πολιτική του υποστήριξη από τις ΗΠΑ,
• τα Σκόπια έχουν σταθερή την υποστήριξη της Τουρκίας, σε ενδεχόμενη δε
ελληνοτουρκική ή άλλη βαλκανική σύγκρουση είναι πιθανό να
εκμεταλλευθούν την περίσταση και να διεκδικήσουν ελληνικές περιοχές,
Συμπερασματικά:
Επειδή η χρήση του όρου «Μακεδονία» στην οριστική ονομασία του κράτους των
Σκοπίων θα αποτελέσει τεκμήριο για ενίσχυση αλυτρωτικών διαθέσεων περί
δημιουργίας ενιαίας αυτόνομης «Μακεδονίας»
Επειδή η ύπαρξη κρατικής οντότητας που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία»
στην ονομασία της θα «βαπτίσει» αυτομάτως ως «μακεδονική» και τη σλαβική
γλώσσα και την εθνικότητα των κατοίκων της
Επειδή σημαντικό πρόβλημα για την Ορθόδοξη Εκκλησία δημιουργεί η υφιστάμενη
Σχισματική «Μακεδονική» Εκκλησία η οποία συντηρεί συστηματικά τον
αλυτρωτισμό με τη δράση της , η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και τις λοιπές Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες,
Επειδή δεν έχει καταστεί σαφές στον ελληνικό λαό το προφανές ,απτό και
συγκεκριμένο
όφελος που θα προκύψει από την συμβιβαστική επίλυση του
ζητήματος στην παρούσα συγκυρία που ιδίως οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ το
επιθυμούν,
Επειδή , αν έγιναν λάθη στο παρελθόν, οφείλουμε σήμερα με τις επιλογές μας να
τα διορθώσουμε, θέματα εθνικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα,
Επειδή ,σήμερα, η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα
ασταθής και
ίσως στο εγγύς μέλλον να βρεθούμε σε θέση καλύτερης
διαπραγμάτευσης,
Επειδή η όποια παραχώρηση θα είναι μέγιστη ιστορική απάτη σε βάρος της Ελλάδος
με συνακόλουθη τη συνέχιση του σκοπιανού αλυτρωτισμού.
το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πύδνας-Κολινδρού ,
εν όψει της διαπραγμάτευσης,
ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ
παντελώς την άμεση ή έμμεση χρήση του ονόματος της Μακεδονίας και
οποιουδήποτε παραγώγου της. Θεωρεί απαραίτητη την απάλειψη όλων των
αλυτρωτικών στοιχείων, την διαρρύθμιση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος της
γείτονος χώρας, με όλες τις επεκτατικές στις ελληνικές περιοχές βλέψεις και την
απάλειψη των ίδιων αλυτρωτικών στοιχείων από τα σχολικά βιβλία.
Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού με το παρόν ψήφισμα, καλεί την Ελληνική Πολιτεία να
πράξει το ιστορικό και πατριωτικό της καθήκον υπερασπιζόμενη την ιστορία και τον
πολιτισμό της Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

