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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/30-01-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 21/2018
Θέμα 20ο: Υιοθέτηση του Ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής
Μακεδονίας για την ονομασία της ΠΓΔΜ.
Σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 1011/2601-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο
Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους
των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων παρόντες ήταν 19.
Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα
καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω:
1. Νικόλαος Γκόγκας,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Απόστολος Μπαλάσκας,

Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Χρήστος Τσομπανίδης,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος
4. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
5. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ.
Σύμβουλος

6. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος
7. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος
11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
12. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
13. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος
14. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος
15. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος
17. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος
Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος
Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος
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18. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος
19. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι
παρακάτω:
1. Ιωάννης Μόσχος,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας

2. Άγγελος Γκουβεντάρης,

2. Αθανασία Βασιλακάκη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού

3. Ιωάννης Χαβαλές,

3. Στυλιανός Κολαξίζης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου

4. Σταυρούλα Καραφύλλη,

4. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου

5. Βασίλειος Καμήλαλης,

5. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου

6. Δημήτριος Μαχλελής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων

7. Κωνσταντίνος Αυτζής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου

8. Δημήτριος Τιτόκης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου

9. Θεοδόσιος Κουμαράς,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης

10. Πασχάλης Μπαλαμπάνης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου

11. Μόσχος Παπαδόπουλος,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού

12. Θωμάς Δουλγέρης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου

13. Σταύρος Κελλίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου

14. Χαράλαμπος Τυριακίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού

15. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου

16. Χρήστος Μιχαηλίδης,
Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του
Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (01) θέμα, το οποίο δεν
γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
1. Έγκριση Βεβαιώσεων Παραλαβής Εργασιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος.
Μετά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγέλου
Ευάγγελος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γεφυρουδίου κ. Αυτζής Κωνσταντίνος, οι οποίοι δεν
αποχώρησαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος προσήλθε η δημοτική σύμβουλος κ. Καραγιοβάννη
Ιωάννα, η οποία δεν αποχώρησε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησε ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Καρπερής κ. Μόσχος Ιωάννης, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης
Βασίλειος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Στρίκου
Όλγα, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του εικοστού θέματος ανέφερε ότι
ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 15/01/2018 Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ –
ΚΜ για την ονομασία της ΠΓΔΜ, το οποίο έχει ως εξής:
«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜ
Δήμαρχοι: «Δεν πρόκειται να δεχθούμε να χρησιμοποιεί το κράτος των Σκοπίων το ιστορικό όνομα της
Μακεδονίας»
Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να δεχθούν να χρησιμοποιεί το κράτος
των Σκοπίων, το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας, έστειλαν τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), στη διάρκεια της σημερινής τακτικής
συνεδρίασης, της πρώτης του 2018. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κινητικότητα, που παρατηρείται
στο θέμα της ονομασίας του κράτους της FYROM, κάλεσαν πρωτίστως την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά
και όλα τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα να πράξουν το καθήκον, που τους επιβάλλει η θέση τους.
Στη συνεδρίαση, οι δήμαρχοι αφού τοποθετήθηκαν για το θέμα, προχώρησαν στην έκδοση
ομόφωνου ψηφίσματος, στο οποίο επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι ως Έλληνες πιστεύουν και
στηρίζουν το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς οργανισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά καθιστούν σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του
ονόματος Μακεδονία από το κράτος των Σκοπίων. Διεμήνυσαν ακόμη πως ως Έλληνες Μακεδόνες,
αισθάνονται την τιμή και την ευθύνη να μην επιτρέψουν την εξαφάνιση, κάτω από πολιτικές
σκοπιμότητες, της ιστορικής και πολιτιστικής εθνικής κληρονομιάς.
Στην τοποθέτηση του για το Σκοπιανό, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι
εθνικισμός το να εκδηλώνεις την αγάπη σου για την πατρίδα σου». Η ΠΕΔ-ΚΜ, όπως είπε, έχει τη θέση
και άποψη ότι «το να εκδηλώνεις την αγάπη σου για τον τόπο σου και την πατρίδα σου δεν είναι
πατριδοκαπηλία και εθνικισμός, αλλά γνήσια εκδήλωση της πατριωτικής συνείδησης κάθε πολίτη. Όλοι
οι συνέλληνες, ο καθένας με τον τρόπο του, αγαπούν την Ελλάδα» επισήμανε ο κ. Κυρίζογλου και
πρόσθεσε ό,τι «τα Σκόπια με όχημα το όνομα εκδηλώνουν την αλυτρωτική τους προπαγάνδα. Εμείς ως
γείτονες δεν εκδηλώσαμε αλυτρωτική προπαγάνδα».
Επανέλαβε ότι η θέση και άποψή της ΠΕΔ-ΚΜ είναι ότι το γειτονικό κράτος δεν σεβάστηκε και δεν
σέβεται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 1991 μέχρι σήμερα, τις αποφάσεις
της ΕΕ, αλλά ούτε και την απόφαση του Βουκουρεστίου, αλλά πολύ περισσότερο δεν έχει σεβαστεί την
ίδια την ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Σκοπιών υπό τους κ. Παπούλια και
Τσερβενκόφσκι, επί κυβέρνησης Παπανδρέου. «Δεν πιστεύουμε ότι είναι μόνο το όνομα εκείνο που
αποτελεί τη μόνη διαφορά μας με τα Σκόπια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ και
συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «από τη συμπεριφορά που εκδήλωσαν δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς, να
δεχθούμε την ύπαρξη του ονόματος Μακεδονία ή παραγωγών του σε οποιαδήποτε ονομασία δική τους,
διότι το όνομα είναι το μέσον για την εκδήλωση αλυτρωτισμού».
Το ψήφισμα της ΠΕΔ-ΚΜ
Στο ομόφωνο ψήφισμα του, το Δ.Σ της ΠΕΔ-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». Δεν
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
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Δημοκρατίας 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 Δεκεμβρίου 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) πολιτικής σκοπιμότητας. Οι λαοί, που αναζητούν κάποια εθνική ονομασία για να
αυτοπροσδιοριστούν, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν σε βάρος άλλων -και μάλιστα γειτονικώνλαών.
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.
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- 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 Δημοκρατίας 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».
Στη συνέχεια η κ. Χατζίδου Δέσποινα ανέφερε ότι η άποψη η δική της είναι διαφορετική. Είπε ότι
σε κάποιο σημείο του ψηφίσματος γίνεται αναφορά στη σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας το Δεκέμβριο του
1991 και το 1992 και στο γεγονός ότι συμφώνησε η πολιτική ηγεσία για το θέμα των Σκοπίων με
εξαίρεση το Κ.Κ.Ε. Επεσήμανε ότι ο Συνασπισμός την εποχή εκείνη συμμετείχε στις συγκεντρώσεις και
στα συλλαλητήρια, μολονότι τώρα τα καταδικάζει. Έπειτα ανέφερε και τη σχετική δήλωση του Γενικού
Γραμματέα του Κ.Κ.Ε Δημήτρη Κουτσούμπα μετά την πρόσκληση από τον πρωθυπουργό, η οποία έχει
ως εξής:
«Η άποψη του Κ.Κ.Ε είναι σταθερής, συνεπής με τις αρχές που διέπουν και τις διεθνείς σχέσεις
και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής και όλου του κόσμου. Ότι δηλαδή
οποιαδήποτε ονομασία και ονοματολογία δεν είναι κάποια απλά βαφτίσια μιας γειτονικής δημοκρατίας,
ούτε είναι το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι ο αλυτρωτισμός, είναι η μη
επαναχάραξη συνόρων και η αλλαγή των συνόρων που θα είναι πάντα βαμμένη με το αίμα των λαών.
Και βεβαίως αναφέραμε την αναγκαιότητα ότι θα πρέπει (άσχετα από τις όποιες διαπραγματεύσεις, από
τις σχέσεις καλής γειτονίας, που πρέπει να υπάρχουν με γειτονικές δημοκρατίες, τόσο με τα Σκόπια, όσο
και με την Αλβανία ή με άλλες χώρες) το κύριο ζήτημα, να μην εφησυχάζει ο ελληνικός λαός εφόσον δεν
προβλέπεται άμεσα αλλαγή του Συντάγματος, αλλαγή όλων αυτών που οδηγούν σε εθνικιστικές και
αλυτρωτικές διαθέσεις και βεβαίως δημιουργούν προβλήματα απαράδεκτων διεκδικήσεων ενάντια στη
χώρα μας ή ενάντια σε άλλους λαούς. Και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται επαγρύπνηση, όχι μόνο των
πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ηγετών, χρειάζεται επαγρύπνηση του ελληνικού λαού».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής
Μακεδονίας για την ονομασία της ΠΓΔΜ και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Αποδέχεται το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας για την ονομασία της ΠΓΔΜ.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Μειοψήφησε η κ. Χατζίδου Δέσποινα, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης για τους λόγους
που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2018.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 22.30
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Οι Πρόεδροι των
που
του Δημοτικού
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τ.Κ
παραβρέθηκε
Συμβουλίου
Κοτσακιαχίδης
Γκόγκας Νικόλαος
Υπογραφές
Υπογραφές
Κλεάνθης
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 09-02-2018
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκόγκας Νικόλαος
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