ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-06-2018
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψήφισµα της κοινής συνεδρίασης του περιφερειακού συµβουλίου και των ∆ηµοτικών
και Περιφερειακών Συµβουλίων της Κεντρικής Ανατολικής και ∆υτικής Μακεδονίας για
το ονοµατολογικό ζήτηµα των Σκοπίων
Η διενέργεια ∆ηµοψηφίσµατος για τη συµφωνία των Πρεσπών, ώστε να δοθεί στους
πολίτες της χώρας το νόµιµο δικαίωµά τους να επικυρώσουν ή να την απορρίψουν, αποτελεί
το βασικό αίτηµα του Ψηφίσµατος που ανέγνωσε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου κατά τη σηµερινή κοινή συνεδρίαση
των Αυτοδιοικητικών φορέων (δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια) της Κεντρικής,
Ανατολικής και ∆υτικής Μακεδονίας.
Σύµφωνα µε το ψήφισµα, καλούνται, εκτός από την κυβέρνηση και την αξιωµατική
αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά κόµµατα της ελάσσονος αντιπολίτευσης να µην
αποχωρήσουν, αλλά να συµµετέχουν και να ψηφίσουν ενάντια στη «συµφωνία των
Πρεσπών» όταν εισαχθεί προς κύρωση στην ελληνική Βουλή.
Το Ψήφισµα
«Ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συµβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων, οι ∆ήµαρχοι και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των ∆ήµων της
Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία των Προέδρων της ΕΝΠΕ και της ΚΕ∆Ε, εκπροσώπων της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης όλης της Μακεδονίας (Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ΠΕ∆ Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και ΠΕ∆ ∆υτικής Μακεδονίας) αλλά και των τοπικών φορέων (Ιερές
Μητροπόλεις, Πανεπιστήµια, Επιµελητήρια κ.ά.), πραγµατοποίησαν σήµερα κοινή
συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, µε µοναδικό θέµα τις εξελίξεις στο ζήτηµα των Σκοπίων και
κατέληξαν στα εξής:
Η «συµφωνία των Πρεσπών» (17.6.2018) συνιστά πολύ σοβαρή διπλωµατική και εθνική ήττα
και είναι επιζήµια για τα συµφέροντα και το µέλλον της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.
Καµιά ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε αναγνωρίσει «µακεδονική» εθνότητα ή
«µακεδονική» γλώσσα, που συνιστούν τη ρίζα του αλυτρωτισµού των γειτόνων µας.
Η «συµφωνία» αυτή δεν είναι βιώσιµη και δεν µπορεί να σταθεί ούτε τώρα, ούτε στο µέλλον.
Η κυβέρνηση κατάφερε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσµα, παρά την καλύτερη από κάθε άλλη
φορά συγκυρία και παρά τις καλύτερες από κάθε άλλη φορά συνθήκες.
Ως Έλληνες πιστεύουµε και στηρίζουµε το δικαίωµα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει
στους διεθνείς οργανισµούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουµε να καταστήσουµε σαφές ότι
δεν πρόκειται να δεχτούµε το σφετερισµό της Ιστορίας, της ταυτότητας, της γλώσσας και του
ονόµατος της Μακεδονίας.
Όλοι οι παραπάνω:
1.∆ηλώνουµε την αντίθεσή µας µε τη «συµφωνία των Πρεσπών».

2.Καλούµε πρωτίστως την ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλα τα πολιτικά κόµµατα να µην
επικυρώσουν ποτέ αυτή την εθνικά επιζήµια «συµφωνία» και να αποτρέψουν τη δηµιουργία
τετελεσµένων.
3.Καλούµε, εκτός από την κυβέρνηση και την αξιωµατική αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά
κόµµατα της ελάσσονος αντιπολίτευσης να µην αποχωρήσουν, αλλά να συµµετέχουν και να
ψηφίσουν ενάντια στη «συµφωνία των Πρεσπών» όταν εισαχθεί προς κύρωση στην ελληνική
Βουλή.
4.Αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, για
την ενηµέρωση της κοινής γνώµης, των ηγετών ξένων κρατών και των επικεφαλής όλων των
διεθνών οργανισµών για το ζήτηµα των Σκοπίων.
5.Ζητούµε από την κυβέρνηση να διενεργήσει δηµοψήφισµα για τη «συµφωνία των
Πρεσπών», ώστε να δοθεί στους πολίτες της χώρας το νόµιµο δικαίωµά τους να επικυρώσουν
ή να απορρίψουν αυτή τη «συµφωνία», που αφορά µείζον εθνικό θέµα, την Ιστορία και τον
πολιτισµό της Ελλάδας.
*Υπενθυµίζεται ότι το ψήφισµα θα επιδοθεί στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόµµατα
και αποτελεί τη θέση της Αυτοδιοίκησης στο ζήτηµα των Σκοπίων.

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία
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