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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1 
 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-1-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

Θέμα: Ψήφισμα για την ονομασία των Σκοπίων. 

 

      Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα 

Κασσάνδρειας, ύστερα από την 1128/26-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με 

το άρθρο 67  του Ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 20. Αναλυτικά: 

 

     Παρόντες                                                         

            

Απόντες 

 

1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

3. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 

4. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

5. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

9. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

10. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

12. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

13. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 

15. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

16. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

17. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

18. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

19. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

20. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

1. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

3. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

7. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη 

συνεδρίαση.       

 Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Νομικός Σύμβουλος, εκ των οποίων 

παρευρέθησαν  οι Πρόεδροι των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων Πευκοχωρίου, 

Φούρκας και Καλλιθέας, καθώς και η δημοτική υπάλληλος  Αγοραστού Πολυξένη για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Δ.Σ. κ. Ευσταθίου Θ. απουσιάζει δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση. 

 

ΑΔΑ: 7ΧΝΒΩΕΘ-ΔΡΔ
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν τέσσερα 

θέματα (4)  εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67  παρ. 7 του Ν 3852/2010). 

 
 Σχετικά με το  πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να 

εκφράσει τις απόψεις του πάνω στο θέμα για την ονομασία των Σκοπίων.  

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  To Δημοτικό Συμβούλιο Κασσάνδρας λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κινητικότητα 

που παρατηρείται τελευταία στο θέμα της  ονομασίας του κράτους της FYROM, προέβη 

στο παρακάτω ψήφισμα: 

Η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών έχουν την αποκλειστική 

ευθύνη άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, προασπίζοντας το εθνικό 

συμφέρον. 

Ως  Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων να 

εισέλθει στους διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σεβόμενοι 

τις θεμελιώδεις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας. Θέλουμε ωστόσο να καταστήσουμε 

σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να δεχθούμε να 

χρησιμοποιεί το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. Είμαστε αντίθετοι στην παραχάραξη της 

ιστορίας μας που επιχειρείται εδώ και χρόνια από το κράτος των Σκοπίων. 

Το ζήτημα του ονόματος της FYROM δεν είναι απλά μια διαφορά ιστορικών γεγονότων ή 

συμβόλων. Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, 

της FYROM, η οποία αντιστρατεύεται ξεκάθαρα τις βασικές αρχές περί τήρησης της 

διεθνούς έννομης τάξης και συγκεκριμένα το σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα. 

Ως  Έλληνες Μακεδόνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό 

της δικής μας ιστορικής και εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης όσον 

αφορά στις μελλοντικές της συνέπειες, πολιτικής σκοπιμότητας. Οι λαοί, που αναζητούν 

κάποια εθνική ονομασία για να αυτοπροσδιοριστούν, δεν έχουν το δικαίωμα να το 

πράττουν εις βάρος άλλων λαών και μάλιστα γειτονικών. 

Όπως είναι ήδη γνωστό οι γείτονες μας έχουν κατά καιρούς ομολογήσει τα αδιέξοδα στα 

οποία οδηγήθηκαν από αυτή την τακτική τους. Χαρακτηριστικά έχει ιστορικά καταγραφεί  

το 1992 η δήλωση του πρώτου Προέδρου της FYROM Κίρο  Γκλιγκόρωφ, ότι οι κάτοικοι 

της είναι Σλάβοι, ότι ήρθαν στην περιοχή  χίλια και πλέον έτη μετά το βασίλειο του 

Φιλίππου και του Μ.Αλέξανδρου  και ότι δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό κράτος 

των αρχαίων Μακεδόνων. 

Η τελική συμφωνία θα πρέπει να λύνει οριστικά, το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων, 

όπως την απάλειψη κάθε έκφρασης αλυτρωτισμού, προπαγάνδας και παραχάραξης της 

ιστορίας, ξεκινώντας από την τροποποίηση του Συντάγματος της γειτονικής χώρας. 

Όπως και την απαλοιφή οποιουδήποτε ονείρου, σκεπτικού ή πολιτικής θέσης περί 

Μακεδονίας του Αιγαίου, στο εκπαιδευτικό του σύστημα.  

Καλούμε λοιπόν την Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Πολιτικούς Αρχηγούς 

και τους Βουλευτές όλων των κομμάτων να πράξουν  τα μέγιστα απαιτούμενα για την 

οριστική επίλυση του ζητήματος του ονόματος, διαφυλάττοντας έτσι τα εθνικά 

συμφέροντα καθώς και την εθνική αξιοπρέπεια της χώρας μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  1/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
         Υπογραφή                                                                   Υπογραφές 

                                   Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   του Δ.Σ. 

                                      

        ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΧΝΒΩΕΘ-ΔΡΔ
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