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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  364/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΕΛΛΑΔΑ» 

 

 Σήμερα Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 31.432/22.12.2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας Δημήτριος  15 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Δασκάλου Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  
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6 Δίου Αναστάσιος 17 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Ταπαζίδης Δημήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου Διονύσιος 

3 Δημητριάδης Βασίλειος 6 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πέτκος εξήλθε της αίθουσας κατά τη 

συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόμιμα για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 80/15.12.2017 έγγραφο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, η οποία έχει ως εξής: 

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) σε 

συνεργασία με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού, το International Hellenic 

Association (IHA, οργάνωση ομογενών με έδρα τις ΗΠΑ, διαθέτει 3000 μέλη, 
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ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες) και με την υποστήριξη πολλών οργανώσεων 

εντός Ελλάδος ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών στο θέμα της 

ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων, το οποίο αναμένεται να λυθεί οριστικά στο 

άμεσο μέλλον (όπως διαβεβαιώνει ο ΥΠΕΞ κ.Ν.Κοτζιάς). Η έναρξη της καμπάνιας με 

τίτλο «Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε με επίσκεψη στον Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο, στον οποίον εκφράστηκαν οι 

ανησυχίες του μακεδονικού Ελληνισμού για την έκβαση των διαπραγματεύσεων που 

αφορούν στην προαναγγελθείσα (οριστική) λύση της ονομασίας του κρατιδίου των 

Σκοπίων.  

 Το μεγάλο ενδιαφέρον της ΠΟΠΣΜ (ως πολιτιστικοί Σύλλογοι) για το εν λόγω 

θέμα πηγάζει από τη συσχέτιση της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων με 

φαινόμενα  αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης σε όλο το εύρος της 

Μακεδονίας, με προφανή στόχο την απόδειξη ύπαρξης (δήθεν) μακεδονικής 

εθνότητας και γλώσσας. Στην Κεντροδυτική Μακεδονία εμφανίστηκαν δήθεν 

«παραδοσιακά» μουσικά συγκροτήματα που παίζουν με βουλγαροσκοπιανή χροιά και 

τραγουδούν στην αντίστοιχη γλώσσα, την οποία αποκαλούν «μακεδονική», η οποία 

αντικατέστησε τα κατά τόπους γλωσσικά ιδιώματα και πλέον θεωρείται από μεγάλο 

μέρος της νεολαίας (εσφαλμένα) ως η γλώσσα των προγόνων τους. Στην Ανατολική 

Μακεδονία διεξήχθησαν και διεξάγονται (δήθεν) επιστημονικές μελέτες επί της 

Μακεδονικής Παράδοσης που έχουν σαφή κατεύθυνση προς την απόδειξη της 

σλαβικής καταγωγής των ντόπιων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε 

την Αλήθεια, την Ιστορική μνήμη και τη διαχρονική Σταθερότητα στην περιοχή 

αποδεχόμενοι μια ονομασία για το κρατίδιο των Σκοπίων που θα αντιπροσωπεύει την 

εθνολογική σύσταση του κρατιδίου των Σκοπίων και ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ τον όρο 

«Μακεδονία».  

Στόχος της καμπάνιας είναι να δοθεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό εφόδιο (η 

βούληση των Ελλήνων πολιτών) στο Ελληνικό ΥΠΕΞ για να πετύχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα, με σεβασμό στην Ιστορία και μέριμνα για μελλοντική σταθερότητα στην 

ευρύτερη περιοχή. Αυτό θα γίνει σε πρώτη φάση με την ευαισθητοποίηση μεγάλου 

αριθμού πολιτών, με δημιουργία κατά τόπους ενημερωτικών συναντήσεων και τη 

συλλογή υπογραφών, μέσω της ιστοσελίδας www.onomasia.gr, η οποία 

κατασκευάστηκε αποκλειστικά γι αυτόν τον σκοπό. Οι υπογραφές αφορούν στην 

αποστολή ψηφίσματος προς τον Πρωθυπουργό για τήρηση της απόφασης του 

συμβουλίου πολιτικών αρχηγών του 1992 περί ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ επ’ ουδενί ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

http://www.onomasia.gr/
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«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Η προσπάθεια συλλογής υπογραφών θα διαρκέσει μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου 2018. Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν στοχευμένες ενέργειες 

αξιοποίησης των συγκεντρωθέντων υπογραφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας. 

ΕΠΕΙΔΗ 

η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε γεωγραφικό προσδιορισμό (πχ ΑΝΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) δημιουργεί σαφείς συνθήκες αλυτρωτισμού εκ 

μέρους των Σκοπίων, υπονοώντας ότι υπάρχει και ΚΑΤΩ και ΝΟΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 

η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε χρονολογικό προσδιορισμό (πχ ΝΕΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) προϋποθέτει ότι υπάρχει και ΠΑΛΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κι ότι οι Μακεδόνες 

μετοίκησαν στη ΝΕΑ κάτι το οποίο ΔΕ συμβαίνει, 

η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε ως συνθετικό σε μία λέξη (πχ 

ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΝΟΒΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) υποδηλώνει ότι ΚΑΙ οι σλάβοι είναι 

Μακεδόνες ενώ ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχουν εθνολογικά με αυτήν την καταγωγή, 

η εθνολογική σύνθεση του κρατιδίου των Σκοπίων περιλαμβάνει μεγάλο 

ποσοστό πολιτών που: (α) δηλώνουν Αλβανοί, (β) αιτούνται την έκδοση Βουλγαρικού 

διαβατηρίου, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό πολιτών δηλώνουν «Μακεδόνες»   

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

την έκδοση απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου για στήριξη της καμπάνιας με 

τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ». Αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για 

έκφραση της λαϊκής βούλησης και ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα που θα 

συνεπικουρήσει στη λήψη της σωστής απόφασης σ’ αυτό το μείζον εθνικό θέμα». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή και Ιωάννη Σόντρα, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση 

το δικό του σχέδιο, το οποίο έχει ως εξής: 

 «Βρισκόμαστε σε μια περιοχή και μία περίοδο που μυρίζει πολύ μπαρούτι. Στην 

περιοχή μας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή, οξύνονται οι αντιθέσεις και 

αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία αλλά και άλλες δυνάμεις, Γερμανία, 

Γαλλία, Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία.  

Το πρόβλημα  με τις συζητήσεις για την επίλυση των διαφορών με τη FYROM 

είναι ότι η όποια λύση εντάσσεται σε πλαίσια αυτών των ανταγωνισμών και 

συμφερόντων για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, των αγωγών πετρελαίου και 
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φυσικού αερίου και γενικότερα διαύλων επικοινωνίας για τον έλεγχο των μεριδίων των 

αγορών.  

Η αναζήτηση λύσης με εμμονή στην ονοματολογία ήταν και είναι αδιέξοδη 

πολιτική όταν θέλουμε να είναι κοινά αποδεκτή. Άρα, όταν στη λύση υπάρχει ο όρος 

Μακεδονία ή όποια παράγωγά του θα πρέπει ρητά να γίνει αποδεκτό μόνο ως 

γεωγραφικός προσδιορισμός, που θα διασφαλίζει πλήρως και την Ελλάδα και τη 

γειτονική χώρα, χωρίς αγκάθια για μελλοντικές τριβές που θα εξυπηρετούν την 

παρεμβατική δυνατότητα άλλων δυνάμεων. 

Κυρίαρχο ζήτημα είναι η ύπαρξη εγγυήσεων σ΄ ότι αφορά το απαραβίαστο και 

την ασφάλεια των συνόρων, καθώς και το ότι δεν υπάρχουν εδαφικές, μειονοτικές, 

αλυτρωτικές και άλλες διεκδικήσεις από καμία πλευρά. Πρέπει να διασφαλίζονται 

ειρηνικές σχέσεις συνεργασίας, ανάπτυξης και καλής γειτονίας, αποφυγή κάθε 

αλυτρωτικής προπαγάνδας καθώς και ενεργειών που δυσκολεύουν την προσέγγιση 

και τη συνεργασία των δύο χωρών.  

Αυτό μπορεί να προκύψει με απευθείας συνομιλίες  των δύο χωρών, χωρίς τη 

διαμεσολάβηση αυτών που λέμε ιμπεριαλιστών που προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

τα δικά τους συμφέροντα, μακελεύουν τους λαούς». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή, τάχθηκε μόνο ο ίδιος.  Με την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τάχθηκαν 17 μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Ιωάννης 

Μουράτογλου, Φίλιππος Γκιούρος, Μαρία Βλάχου – Κατσάρα, Αναστάσιος Δίου, 

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Ευτυχία Ταμβίσκου, Αικατερίνη Ζδρου, Δημήτριος 

Γιώγας, Μιχαήλ Σαμλίδης, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Ιωάννης Χατζόγλου, 

Δημήτριος Ταπαζίδης, Χρήστος Βερικούκης, Αλέξανδρος Πασχάλης, Αντώνιος 

Ρυσάφης, Χρήστος ΠΙσλίνας και Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου.  

Το Δ.Σ. μετά την αναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Τη στήριξη της καμπάνιας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών 

Συλλόγων Μακεδόνων με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ». 
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής, Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος 

Δασκάλου και Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, μειοψηφούν με την παραπάνω 

απόφαση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  364./2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  12.1.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος,  Δίου Αναστάσιος, 

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαμπρόπουλος  

Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,   Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,   Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Πρόεδρο ΠΟΠΣΜ κ. Γεώργιο Τάτσιο  

 

 

 

 


