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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ.αποφ. 82 /29-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το πρακτικό της
3ης/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη
Στο Πανόραµα σήµερα 29 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα που βρίσκεται στο Πανόραµα (οδός Αποστόλου Σαµανίδη 21), ύστερα από την
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του δηµοτικού συµβούλου Μιχάλη Γεράνη, µε αριθ. Πρωτ.
2464/24-01-2018 που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του ∆ήµου και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέµα:
ΘΕΜΑ Ο της ηµερησίας διάταξης: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΓ∆Μ.
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα 34 δηλ.:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος ∆.Σ.
Καρτάλης Ιωάννης
∆ωρής Σωκράτης
Γιαννούδη Ελένη
Μπαµπαράτσας Γεώργιος
Ζώτου Νίκη
Κωνσταντινίδου Ανατολή
Κελεπούρης Χαράλαµπος
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς
Γιαγτζής Κωνσταντίνος
Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Τιτόπουλος Ηρακλής
Κεδίκογλου Γεώργιος
Μπουτσιβάρης Χρήστος
Ζελίδου Παναγιώτα
Τσιρά Ιφιγένεια
Μπουλοµύτης Νικόλαος
Αντωνιάδης Ελευθέριος

19. Νυφούδης Νικόλαος

20. Λυρούδης Ηλίας
21. Αγγελινούδης Βάιος

Απόντες
1.Μαρκούδης ∆ηµήτριος
2. Φαρίνη Κυριακή
3.Σαουρίδου Σοφία
4.Γαβρής Κων/νος
5.Αντωνόπουλος Γεώργιος
6.Ντίτσιος Ιωάννης
7.Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας

που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Οι ∆.Σ. Τσιρά Ιφιγένεια, Αγγελινούδης Βάιος και Γουγούσης
Σπυρίδων, Αντωνούδης Απόστολος αποχώρησαν µετά τη
συζήτηση των εκτός ηµερησίας θεµάτων.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Παρισόπουλος Γεώργιος
Αποστολίδου Χαρίκλεια, Αντιπρόεδρος ∆.Σ
Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη
Παρασκευάς Ηλίας
Αντωνούδης Απόστολος
Γκουραµάνη Μαρία
Πλωµαρίτης Ευστράτιος
Χατζηστογιάννης Ιωάννης
Γουγούσης Σπυρίδων
Καρίκας Νικόλαος, Γραµµατέας ∆.Σ
Σαριδάκης Ιωάννης
Μόττας Νικόλαος
Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία

•
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης.
•
Παραβρέθηκαν και οι Ελένη Γκένου και Αναστασία Ζαχαρίδου υπάλληλος του ∆ήµου για
την τήρηση των πρακτικών.
•
Στη συνεδρίαση νοµίµως προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Γραµµατικόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Πανοράµατος.
•
Για τα αναφερόµενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.
•
Πλην των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν πέντε (5) θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον των οποίων, αποφάνθηκε οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο .
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Μιχάλης Γεράνης το θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη του ∆.Σ. τα παρακάτω ψήφισµα διαµαρτυρίας της ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας
σχετικά µε την ονοµασία της ΠΓ∆Μ:
Στο οµόφωνο ψήφισµα του, το ∆.Σ της ΠΕ∆-ΚΜ αναφέρει: «Υπενθυµίζουµε ότι 20 και πλέον χρόνια το
πολυεθνικό κράτος της FYROM παραβιάζει συστηµατικά σε βάρος της Ελλάδας την «Ενδιάµεση συµφωνία»
του 1995, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και το «ευρωπαϊκό κεκτηµένο». ∆εν συµµορφώθηκε µε τις αποφάσεις
του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (817/1993, 845/1993), αγνοεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) των Βρυξελλών στις 16.12.1991 (ακολούθησε στις 13.4.1992 η τελευταία σύσκεψη των τότε πολιτικών
αρχηγών, υπό την προεδρεία του τότε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή µε θέµα την
ονοµασία του Κράτους των Σκοπίων, µε ανακοίνωση της απόφασης: «Σχετικά µε το θέµα των Σκοπίων, η πολιτική
ηγεσία της χώρας, µε εξαίρεση το ΚΚΕ, συµφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων, µόνον
αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 16 ∆εκεµβρίου 1991, µε την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνοµα του
κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη "Μακεδονία"»), του Γκιµαράες στις 3.5.1992, της Λισσαβώνας στις
27.6.1992, του Εδιµβούργου στις 12.12.1992 και του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008.
»Αντίθετα, επικαλούµενο το γεγονός της τυπικής του αναγνώρισης από διάφορες χώρες µε το όνοµα
«Μακεδονία» και κυρίως την αναγνώριση και την πολιτική του υποστήριξη από τις ΗΠΑ, εµµένει, αψηφώντας
και την ιστορική αλήθεια και τις ελληνικές θέσεις, στη χρήση της ιστορικά πλαστής «µακεδονικής» εθνωνυµίας
του. Επιπλέον επιµένει στον αυτόκλητο (και αποκλειστικό) αυτοπροσδιορισµό των κατοίκων της επικράτειάς
του ως «Μακεδόνων» και της σλαβικής τους γλώσσας ως «µακεδονικής». Και, τέλος, οι ηγέτες της FYROM,
ξεκινώντας από την αρχική αυτή απάτη, προχωρούν, επικαλούµενοι τον «µακεδονισµό» τους, στην προβολή
«αλυτρωτικών» βλέψεων σε βάρος της Ελληνικής Μακεδονίας, της όµορης δηλαδή µε την επικράτειά τους και
µεγαλύτερης περιφέρειας του ελληνικού κράτους. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται µόνο για απόπειρα εθνογένεσης
(που αφορά ένα ιδιόµορφο και όψιµα δηµιουργηµένο κράτος), αλλά για την καλλιέργεια κλίµατος έντασης που
στρέφεται εναντίον µιας γειτονικής και φιλικής χώρας, της Ελλάδας, στην επικράτεια της οποίας ανήκει και η
ιστορική Μακεδονία. Το κλίµα αυτό του ανιστόρητου και απαρχαιωµένου «αλυτρωτισµού» υποδαυλίζεται µε
ποικίλες ενέργειες, που ξεκινούν από την πλαστογράφηση της διδασκόµενης ιστορίας στην εκπαίδευση και
καταλήγουν σε αλλόκοτο στήσιµο ανδριάντων ιστορικών προσώπων της αρχαίας µακεδονικής ιστορίας,
ανάλογες µετονοµασίες οδών και αεροδροµίων κλπ. Ανάλογες ενέργειες γίνονται από την FYROM και προς τη
Βουλγαρία.
»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)
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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.
Εξάλλου, και οι ίδιοι οι γείτονές µας έχουν κατά καιρούς οµολογήσει τα αδιέξοδα στα οποία τους οδηγεί η
τακτική τους αυτή. Θυµίζουµε:
- Τη δήλωση του πρώτου Προέδρου της FYROM Κίρο Γκλιγκόρωφ του 1992, ότι οι κάτοικοί της είναι
Σλάβοι, ότι ήρθαν χίλια και πλέον έτη µετά το βασίλειο του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου και ότι δεν έχουν
καµία σχέση µε το ελληνικό κράτος των αρχαίων Μακεδόνων.
- το δηµοσίευµα του διακεκριµένου Αµερικανού καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Berkeley,
Calif., Stephen G. Miller στο επίσηµο δελτίο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ Archaeology Magazine
- την επιστολή 374 καθηγητών Πανεπιστηµίων από όλον τον κόσµο προς τον τ. Πρόεδρο των ΗΠΑ
Barack Obama, µε την οποία καταγγέλλουν τον σφετερισµό εκ µέρους των Σκοπίων του ονόµατος της
Μακεδονίας, καταγγέλλοντας και την ανάλογη παραποίηση της ιστορίας.
- το γεγονός ότι ως και τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η γιουγκοσλαβική περιοχή της σηµερινής FYROM δεν
ονοµαζόταν «Μακεδονία» ούτε οι κάτοικοί της «Μακεδόνες».
Τέλος, υπενθυµίζουµε ότι σε ανάλογες προγενέστερες περιπτώσεις (π.χ. της Αυστρίας κλπ.), κατά τις
οποίες είχε γίνει απόπειρα καταχρηστικής χρησιµοποίησης «εθνικής» ονοµασίας µιας χώρας, επιβλήθηκε η
δέουσα αλλαγή».
Ύστερα από τα παραπάνω:
«Καλούµε πρωτίστως την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και όλα τα Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα να
πράξουν το καθήκον, που τους επιβάλλει η θέση τους, ώστε να:
- καταστήσουν ανέφικτη την είσοδο της FYROM σε διεθνείς οργανισµούς µε την πλαστή εθνωνυµία
«Μακεδονία».
- να αποτρέψουν την προβολή διεκδικήσεων του κράτους αυτού σε βάρος των όµορων κρατών
(Ελλάδος και Βουλγαρίας) στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες στις σχέσεις καλή γειτονίας.
- να αποθαρρύνουν την επιστράτευση της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αλυτρωτικής προπαγάνδας.
- να ενθαρρύνουν τη συµµόρφωση της πολιτικής ηγεσίας της FYROM µε τις παραπάνω αποφάσεις του
ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
- να υποδείξουν την ανάγκη για την επιλογή της τελικής εθνικής ονοµασίας της FYROM, που να είναι συµβατή
µε τη δική της ιστορία και τον πολιτισµό των δικών της υπηκόων.
- να ενηµερώσουν και τις κυβερνήσεις των χωρών που έσπευσαν να αναγνωρίσουν τη FYROM µε το
όνοµα «Μακεδονία» για τις µελλοντικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η τακτική τους αυτή στη σταθερότητα
των Βαλκανίων.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας υπόψη την απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας της 13.4.1992, να στραφεί προς τους συµµάχους και εταίρους της Ελλάδας και τους διεθνείς
οργανισµούς, να καταστήσει σαφές ότι, εάν προωθηθεί λύση στο πρόβληµα του ονόµατος, που θα ταπεινώνει
τους πολίτες της χώρας µας (και µάλιστα σε µια περίοδο δοκιµασίας των οικονοµικών και κοινωνικών µας
αντοχών), θα κλονιστεί όχι µόνο η εµπιστοσύνη των Ελλήνων προς τους θεσµούς αυτούς, αλλά και θα
προκληθούν ανατροπές στην σταθερότητα και την ασφάλεια στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
συντάσσεται υπέρ του ψηφίσµατος της ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας.
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ΟΙ ∆.Σ. Μόττας Νικόλαος και Σαριδάκης Ιωάννης καταψηφίζουν το θέµα.

Η απόφαση πήρε α.α. 82 /29-01-2018
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

