
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      
                                                                                                                 Αριθ. Απόφ: 5/2018 

 

 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το   4ο      πρακτικό της   01-02-2018  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου  

 
Θέμα: . «Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου για το ζήτημα της ονομασίας 

του         κράτους των Σκοπίων» 

 
 

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα   01 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

10:00 π.μ συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμόν 

201/ 28-01-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν εννιά (09)  μέλη, ήτοι: 

 

 

Παρόντες 

 

1.Γενειάδου Λαμπρινή Πρόεδρος 

Απόντες 

 2.Νικολάου Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

 3.Παμπαφίκος Γεώργιος Μέλος 

 4.Δημητρίου Ευαγγελία Γραμματέας 

 5.Φραγκούλης Δημήτριος       Μέλος 

 6 . Μαστρανδρέας Ιωάννης Μέλος 

 7. Περσελής Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

  8.Δασκαλάκη Ιουλία Μέλος 

  9. Κρητικός Νικήτας   Μέλος                   

 

  

    1. Ηλιακώστας Γεώργιος  

    2 . Φλωροπούλου Αναστασία 

    3. Ιερομόναχος Αντώνιος 

    4. Παρλής Εμμανουήλ                 

             

 

  

 

  

             

              

              

 

 

 

Η Δ.Σ Δημητρίου Ευαγγελία τήρησε τα πρακτικά. 

 

 

Κηρύσσοντας η Πρόεδρος την έναρξη της συζήτησης του 1ου προ ημερησίας διάταξης θέματος 

,έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο Κάσου κ.Μαίρη Σορώτου Τσανάκη η οποία έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 
 

 

ΑΔΑ: Ω15ΨΩΕΙ-ΤΧΦ



Ενημερωθήκαμε ότι τα συμβούλια της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΠΕΔ , όπως και της Ομοσπονδίας Μακεδονικών 

Ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας προχώρησαν σε έκδοση 

ψηφισμάτων σχετικά με το μείζον θέμα που ανέκυψε και πάλι για τη χώρα μας , αυτό της ονομασίας του 

κράτους των Σκοπίων .Ήδη τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της χώρας το ένα μετά το άλλο προβαίνουν 

με τη σειρά τους σε έκδοση αντίστοιχων ψηφισμάτων , στο σύνολο των οποίων θα αποσταλεί μέχρι τις 

αρχές Φεβρουαρίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και σε 

όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Επειδή θεωρούμε ότι η ονομασία των Σκοπίων είναι κορυφαίο και 

κρίσιμο εθνικό θέμα και κάθε άλλη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης από εκείνη των Πολιτικών αρχηγών 

υπό του προέδρου της Δημοκρατίας του 1992 , που καθιστούσε απαγορευτική τη χρήση του ονόματος 

Μακεδονίας από τα Σκόπια είναι αντίθετη με τη θέληση του συνόλου του Ελληνικού λαού . Προτείνουμε 

την έκδοση και ψήφιση από το σώμα σχετικού ψηφίσματος , το οποίο να έχει ως εξής : 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 

Η ονομασία του κράτους των Σκοπίων συνιστά μείζον εθνικό ζήτημα που απαιτεί οριστική λύση , ακλόνητα 

ευθυγραμμισμένη με την ιστορική πραγματικότητα , που δεν είναι άλλη από το ότι η Μακεδονία είναι μία 

και Ελληνική. 

Επιθυμούμε να επιλυθεί το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων όμως θέλουμε να 

καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την παλιά εθνική θέση του 1992 που 

καθιστά απαγορευτική τη χρήση του ονόματος Μακεδονία και κάθε παράγωγό του από τα Σκόπια καθώς 

επίσης να απαλειφθούν από το Σύνταγμα της χώρας αυτής όλες οι αλυτρωτικές αναφορές.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 

Την εισήγηση της κ.Δημάρχου 

Τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87) 

Το με  ΑΡ.ΠΡΩΤ 255/1/2/2018 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα : 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 

Η ονομασία του κράτους των Σκοπίων συνιστά μείζον εθνικό ζήτημα που απαιτεί οριστική λύση , 

ακλόνητα ευθυγραμμισμένη με την ιστορική πραγματικότητα , που δεν είναι άλλη από το ότι η 

Μακεδονία είναι μία και Ελληνική. 

Επιθυμούμε να επιλυθεί το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων όμως θέλουμε να 

καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την παλιά εθνική θέση του 1992 που 

καθιστά απαγορευτική τη χρήση του ονόματος Μακεδονία και κάθε παράγωγό του από τα Σκόπια 

καθώς επίσης να απαλειφθούν από το Σύνταγμα της χώρας αυτής όλες οι αλυτρωτικές αναφορές.  

 

Η απόφαση πήρε α/α 5/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

ΑΔΑ: Ω15ΨΩΕΙ-ΤΧΦ



 

 

Η Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Λαμπρινή  Γενειάδου 

                                             ΥΠ.Νικολάου Ιωάννης  
                                                                                          ΥΠ.Παμπαφίκος Γεώργιος 

                                                           ΥΠ.Δημητρίου Ευαγγελία 
                                                                                          ΥΠ. Φραγκούλης Δημήτριος        
                                                                                          ΥΠ.Μαστρανδρέας Ιωάννης 
                                                                                          ΥΠ.Περσελής Κωνσταντίνος                                                                                                          
                                                                                          ΥΠ.Δασκαλάκη Ιουλία  
                                                                                          ΥΠ.Κρητικός Νικήτας 
 
 

 
                                                                                           

 
 
                                                              Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Η Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 
 
 

                                                               Γενειάδου Λαμπρινή 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω15ΨΩΕΙ-ΤΧΦ
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