
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Εκ της αριθ. 1/2018 

 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ  

Αριθ. Αποφ. 1/2018                                          Π ε ρ ί λ η ψ η  

Ψήφισμα για το θέμα της ονομασίας της Π.Γ.Δ.Μ. 

Στο Χρυσό, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 651/24-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, 

που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 

μελών, παρόντες ήταν (16), οι κάτωθι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Πυρινή Δήμητρα  Πρόεδρος Δ.Σ   9. Θεοδοσιάδης Θεοδόσιος   Δ.Σ   

2. Τζιμουλάκος Δημήτριος Γραμματέας Δ.Σ   10 Καζάκης Στέργιος      *  

3. Χαμάλη Πήλιου Βαΐα  Αντιπρόεδρος Δ.Σ   11. Κούντιος Γεώργιος           *   

4. Δεδούσης Θεοφάνης  Αντιδήμαρχος                  12. Παπουτσή Αναγνώστου Δήμητρα   *   

5. Κετσετζής Μιχαήλ  *   13. Ισσά Πασχαλία     *  

6. Στόικος Γεώργιος  *        14. Κουρκουνάσιου Μήτα Αναστασία   *           

7. Χριστοδούλου Αλέξανδρος        *       15.  Σπανουδάκη Στυλιανή    *  

8. Γκόγκος Βασίλειος  Δ.Σ   16. Βακιρτζής Ανέστης        *     

                   

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βασιλάκος Βασίλειος  Δ.Σ    7. Ματανάς Κων/νος    Δ.Σ  

2.  Ζάγκας Φώτιος    *   8. Χατζηλάρης Δημήτριος              *    

3. Μπαζδάνης Αθανάσιος   *   9. Σωτηρόπουλος Δαυίδ    * 

4. Παπαστεφάνου Σωτήριος   *   10. Κάτος Αθανάσιος    * 

5. Τσούκαλος Χρήστος   *   11. Νικητόπουλος Στέργιος           *  

6.Μπάλτσιος Βύρων   *          

     Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Νότας που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

   Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Κωτσούλας Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών 

της συνεδρίασης. 

    Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των 

Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημ. Κοινότητας του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι: Των Τοπ. 

Κοινοτήτων: Ψυχικού ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βαλτοτοπίου,   Πεντάπολης Ν. Σκοπού,  Μετάλλων, 

Εμμ. Παππά,  Νεοχωρίου,  Μεσοκώμης, Αγ. Πνεύματος  Μονόβρυσης Χρυσού, Τούμπας, Παραλιμνίου, 

Δαφνουδίου, και Πεθελινού  και της Δημ. Κοινότητας Ν. Σουλίου. 

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίο είπε ότι το 

ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων, δεν είναι απλώς μια διαφορά περί ιστορικών γεγονότων ή συμβόλων. 

Πρόκειται για την συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία αντιστρατεύεται τις θεμελιώδες αρχές της διεθνούς έννομης τάξης και πιο 

συγκεκριμένα τον σεβασμό της καλής γειτονίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. 

  Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, με ψήφισμα του Δ.Σ στην συνεδρίαση της 15-01-2018, κάνοντας μιας ιστορική 

αναδρομή στις ενέργειες της γείτονος χώρας με εμφανή «αλυτρωτικές βλέψεις» σε βάρος της ελληνικής 

ταυτότητας της Μακεδονίας, καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να εμμείνει στην αρχική απόφαση των πολιτικών 

αρχηγών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του 1992 και στην υιοθέτηση μίας λύσης η οποία να εμπεριέχει σαφή 

και οριστικό προσδιορισμό του ονόματος που δεν θα αφήνει  περιθώρια αμφιβολιών σχετικά με την ιστορική και 

γεωγραφική ακεραιότητα της Ελληνικής Μακεδονίας. 

  Κατόπιν των ανωτέρω το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Εμμ. Παππά 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ. 



  Με αφορμή την αναγγελθείσα διαδικασία συνομιλιών για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων, το Δημ. 

Συμβούλιο εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 

 

 Να καταστεί ανέφικτη η είσοδος της FYROM  σε διεθνείς οργανισμούς με την πλαστή εθνωνυμία 

«Μακεδονία» 

 Να αποτραπεί η προβολή διεκδικήσεων του κράτους αυτού σε βάρος των όμορων κρατών (Ελλάδος και 

Βουλγαρίας) στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες στις σχέσεις καλής γειτονίας. 

 Να γίνει η αποθάρρυνση της επιστράτευσης της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αλυτρωτικής 

προπαγάνδας. 

 Να συμμορφωθεί η πολιτική ηγεσία της FYROM με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ 

 Να υποδείξουν την ανάγκη για την επιλογή της τελικής εθνικής ονομασίας της FYROM που να είναι 

συμβατή με την δική της ιστορία και τον πολιτισμό των δικών της υπηκόων 

 Να ενημερώσουν και τις κυβερνήσεις των χωρών που έσπευσαν να αναγνωρίσουν την FYROM με το 

όνομα «Μακεδονία» για τις μελλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τακτική τους αυτή, στην 

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 Ελλάδος 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. 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2018. 

  Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής: 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ         Τα μέλη του Δ.Σ  

      Ακριβές Απόσπασμα 

           Ο Δήμαρχος 

 

 

  

           

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ  

  

 

  

 


